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سرمقاله

حی ــات صنع ــت ب ــرق ای ــران ک ــه ای ــن روزه ــا ب ــه ش ــدت گرفت ــار کمب ــود
نقدینگ ــی و رک ــود ش ــده اس ــت ،ب ــر پای ــه س ــه منب ــع درآم ــدی بن ــا نه ــاده
ش ــده اس ــت .درآم ــد ای ــن صنع ــت از س ــه مح ــل «درآم ــد حاص ــل از
ف ــروش ب ــرق ب ــه مش ــترکین»« ،درآم ــد حاص ــل از ص ــادرات» و «س ــایر
درآمدهـــای عملیاتـــی و غیرعملیاتـــی» تأمیـــن میشـــود .بنابرایـــن دو
بخ ــش درآم ــد ف ــروش ب ــرق ب ــه مش ــترکین و درآم ــد صادرات ــی ف ــروش
ان ــرژی کام ــا ب ــه می ــزان تولی ــد ب ــرق و قیم ــت ف ــروش آن وابس ــته ب ــوده
و مانن ــد حلقهه ــای ب ــه ه ــم متص ــل زنجی ــره اقتص ــاد ای ــن صنع ــت را
ایجـــاد میکننـــد.
بررس ــی الیح ــه بودج ــه س ــال  1398نش ــان میده ــد بودج ــه صنع ــت
ب ــرق ب ــا س ــاختاری مش ــابه س ــالهای گذش ــته تدوی ــن ش ــده اس ــت .در
ای ــن الیح ــه پیشبین ــی ش ــده اس ــت ش ــرکتهای دولت ــی زیرمجموع ــه
بخــش بــرق وزارت نیــرو از محــل فــروش بــرق بالــغ بــر  290هــزار میلیــارد
ری ــال درآم ــد خواهن ــد داش ــت .از ای ــن می ــان مع ــادل  201ه ــزار میلی ــارد
ری ــال از مح ــل ف ــروش ب ــرق ب ــه مش ــترکین 42 ،ه ــزار میلی ــارد ری ــال از
مح ــل ص ــادرات ب ــرق و بی ــش از  47ه ــزار میلی ــارد ری ــال درآمده ــای
عملیاتــی و غیرعملیاتــی اســت .رقــم  201هــزار میلیــارد ریــال از محــل
ف ــروش ب ــرق ب ــه مش ــترکین ،قطعیتری ــن منب ــع درآم ــدی وزارت نی ــرو
محس ــوب م ــی ش ــود .چ ــرا ک ــه ب ــر روی درآمده ــای حاص ــل از ص ــدور
ب ــرق ب ــا توج ــه ب ــه ش ــرایط تولی ــد و همچنی ــن وضعی ــت بینالملل ــی
و تحریمهـــا نمیتـــوان حســـاب چندانـــی بـــاز کـــرد و در کنـــار آن
درآمدهـــای عملیاتـــی و غیرعملیاتـــی هـــم عمـــا مشـــکوک الوصـــول
محســـوب میشـــوند .بنابرایـــن میتـــوان پیشبینـــی کـــرد کـــه بیـــش
از  30درص ــد درآمده ــای س ــال آت ــی ش ــرکتهای زیرمجموع ــه بخ ــش
ب ــرق وزارت نی ــرو مش ــکوک الوص ــول اس ــت.
رونــد نزولــی متوســط نــرخ فــروش بــرق در طــول ســالهای اخیــر ،اثــرات
زیانبــاری همچــون ،کاهــش درآمدهــای صنعــت بــرق ،افزایــش بدهــی
و دیـــون وزارت نیـــرو و شـــرکتهای تابعـــه آن بـــه بخـــش خصوصـــی
و افزای ــش ات ــاف و مص ــرف بیروی ــه ان ــرژی ب ــرق را ب ــه هم ــراه داش ــته
و خواهـــد داشـــت .از طـــرف دیگـــر غیرواقعـــی بـــودن قیمـــت بـــرق،
ازلح ــاظ اقتص ــادی پروژهه ــا و فعالی ــت در صنع ــت را غی ــر بهین ــه و
زیــانده کــرده و همیــن امــر بــه کاهــش انگیــزه بخــش خصوصــی بــرای
مش ــارکت در توس ــعه ای ــن صنع ــت منج ــر ش ــده اس ــت.
اگرچ ــه ب ــر اس ــاس آم ــار ،درآمده ــای حاص ــل از ف ــروش ب ــرق هم ــواره در
ح ــال افزای ــش ب ــوده ،ام ــا نبای ــد ای ــن مس ــاله را از نظ ــر دور داش ــت ک ــه
ای ــن افزای ــش ن ــه از مح ــل گ ــران ش ــدن ب ــرق بلک ــه ب ــه دلی ــل افزای ــش
میــزان فــروش آن حاصــل شــده اســت .بــه عــاوه درآمدهــای صادراتــی
وزارت نی ــرو ه ــم عموم ــا تاب ــع ش ــرایط سیاس ــی و اقتص ــادی در س ــطوح
بینالملل ــی ب ــوده و اساس ــا از عوامل ــی ب ــرون زا تاثی ــر میپذی ــرد.
در کن ــار ای ــن درآمده ــا ک ــه بخش ــی از آن ناپای ــدار ب ــه نظ ــر میرس ــد،
وزارت نی ــرو بای ــد هزین ــه عم ــدهای را ص ــرف خر ی ــد ،تولی ــد ،انتق ــال،
توزی ــع و واردات ب ــرق کن ــد .هزینههای ــی عموم ــا پای ــدار ک ــه رون ــد رو ب ــه
رشــدی نیــز دارنــد .غیرقطعــی بــودن درآمدهــای صنعــت بــرق در کنــار

هزین ههــای افزایشــی ایــن صنعــت ،همــواره واهمــه کســری بودجــه را در
ایــن صنعــت تقویــت میکنــد .همیــن مســاله و کســری بودجــه ناشــی
از ع ــدم همخوان ــی دو کف ــه هزین ــه و درآم ــد ،در ط ــول نزدی ــک ب ــه ی ــک
ده ــه اخی ــر ب ــه ش ــکل روش ــن و تاثیرگ ــذاری صنع ــت ب ــرق را ب ــه س ــمت
س ــقوط کش ــانده اس ــت .در ط ــول ای ــن س ــالها هزینهه ــای مرب ــوط ب ــه
واردات بــرق هــم افزایشــی  380درصــدی داشــته و ایــن امــر بــه چالــش
کمب ــود نقدینگ ــی در صنع ــت ب ــرق دام ــن زده اس ــت.
ای ــن کس ــری بودج ــه در کن ــار ع ــدم توفی ــق وزارت نی ــرو ب ــرای ج ــذب
س ــرمایهگذار یهای جدی ــد داخل ــی و خارج ــی ،صنع ــت ب ــرق را وارد
مهلک ــه بح ــران ت ــازهای ک ــرده اس ــت ک ــه بخ ــش کوچک ــی از آن ب ــروز
خاموش ــی ه ــای مقطع ــی در تابس ــتان امس ــال ب ــود.
حـــاال وزارت نیـــرو بـــا تمـــام تـــوان تـــاش میکنـــد بخشـــی از عقـــب
ماندگـــی ایـــن صنعـــت را در حـــوزه ســـرمایهگذار یهای جدیـــد را
جبــران کنــد تــا بتوانــد از بــروز خاموش ـیهای گســترده در تابســتان 98
جلوگی ــری کن ــد ،ام ــا ب ــه نظ ــر میرس ــد ای ــن وزارتخان ــه ب ــرای دس ــتیابی
بـــه هـــدف مذکـــور راه بســـیار دشـــواری پیـــش رو دارد .بـــر اســـاس
بررســیهای انج ــام ش ــده ،وزارت نی ــرو ب ــرای افزای ــش ظرفی ــت س ــاالنه
تولیـــد بـــرق بـــه میـــزان  5هـــزار مـــگاوات ،بـــه ســـرمایه ای  3میلیـــارد
دالری نیـــاز دارد.
تامی ــن ای ــن می ــزان س ــرمایه ب ــا توج ــه ب ــه کمب ــود مناب ــع تأمی ــن مال ــی در
وزارت نیـــرو و شـــرکتهای تابـــع آن و همچنیـــن عـــدم توانایـــی ورود
بخ ــش خصوص ــی ب ــه ای ــن ن ــوع پروژهه ــا و از ط ــرف دیگ ــر تحریمه ــای
اقتصـــادی و عـــدم دسترســـی بـــه منابـــع مالـــی و فاینانـــس خارجـــی
و بینالملل ــی ،بس ــیار س ــخت ب ــه نظ ــر م ــیرس ــد ،همانط ــور ک ــه ای ــن
عوام ــل رون ــد س ــرمایهگذاری در صنع ــت ب ــرق را در ط ــول س ــال ه ــای
اخی ــر کاهن ــده ک ــرده اس ــت.
بـــر اســـاس برنامههـــا و پیشبینیهـــا ،ذخایـــر و اندوختههـــا ،ودیعـــه
ح ــق انش ــعاب ،درآم ــد عموم ــی و تس ــهیالت مال ــی بانکی(داخل ــی و
خارجــی) مهمتریــن منابــع جریــان ســرمایهای صنعــت بــرق محســوب
مــی شــوند کــه تســهیالت مالــی بانکــی بــا  70درصــد بیشــترین ســهم را
در ای ــن جری ــان ایف ــا میکن ــد.
بــا ایــن حــال نتایــج بررســی ادوار گذشــته بودجــه صنعــت و محاســبه
می ــزان تحققپذی ــری مناب ــع س ــرمایهای ،نش ــان داده اس ــت ک ــه تنه ــا
 3درصـــد از منابـــع ســـرمایهای از محـــل تســـهیالت مالـــی و بانکـــی
قابلیــت تحققپذیــری داشــته و در ســطح کالن ،میــزان تحققپذیــری
کل مناب ــع س ــرمایهای براب ــر  33درص ــد اس ــت .ای ــن ارق ــام ب ــه درس ــتی
نش ــان م ــی ده ــد ک ــه اع ــداد و ارق ــام من ــدرج در بودج ــه صنع ــت ب ــرق
چن ــدان قابلات ــکا نیس ــتند.
ال ــزام خ ــروج صنع ــت ب ــرق از ای ــن ورط ــه خطرن ــاک رو ب ــه س ــقوط ،ی ــک
ع ــزم مل ــی هم ــه جانب ــه می ــان بخشه ــای مختل ــف اع ــم از دول ــت،
مجل ــس ،س ــازمان ه ــای نظارت ــی و بخ ــش خصوص ــی اس ــت ،در غی ــر
ایـــن صـــورت ایـــن دســـتاورد عظیـــم چهـــل ســـاله از دســـت خواهـــد
رف ــت▪.
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 /پیام باقری؛  /نایب رییس هیات مدیره سندیکای صنعت برق ایران

گام های لرزان صنعت برق
بر مدار بودجه

6
پرونده

در هیاهـــوی گســـترده دولـــت ،مجلـــس و بخـــش
خصوص ــی ب ــرای بودج ــه س ــال آت ــی ،ش ــاید مهمتری ــن
و قابـــل توجـــه تریـــن مســـاله ،میـــزان تحقـــق پذیـــری
بودجــه هــای ســاالنه دولــت هایــی اســت کــه هدایــت
ق ــوه مجری ــه را ب ــر عه ــده داش ــته ان ــد.
نگاهــی بــه تجربــه ســالیان گذشــته بــه درســتی نشــان
ی بودجههـــای
مـــی دهـــد کـــه رشـــد فزاینـــد ه کســـر 
س ــاالنه بی ــش از ه ــر چی ــز ناش ــی از ی ــک ن ــگاه س ــنتی
نســـبت بـــه نظـــام بودجهریـــزی در کشـــور اســـت.
نگاه ــی ک ــه ب ــه نظ ــر م ــی رس ــد برآم ــده از نح ــوه توزی ــع
ق ــدرت در بخ ــش ه ــای مختل ــف اس ــت و مش ــکل
اصلـــی اینجاســـت کـــه ســـاختار اقتصـــادی ایـــران
تقریب ــا از ده ــه  1350ب ــه بع ــد ب ــا همی ــن ش ــیوه اداره
ش ــده اس ــت.
روال س ــهم خواه ــی از بودج ــه در غال ــب م ــوارد ای ــن
اســت کــه روســا و مدیــران دســتگاههای دولتــی بــرای
نشـــان دادن میـــزان توانایـــی خـــود ،در میانـــه هـــای
س ــال اق ــدام ب ــه ایج ــاد هزین ــه های ــی م ــی کنن ــد ک ــه
بتوان ــد ل ــزوم تخصی ــص بودج ــه ب ــه ای ــن س ــازمان ه ــا
را ب ــه درس ــتی نمای ــان کن ــد .ب ــه ای ــن ترتی ــب از اواخ ــر
تابس ــتان و اوای ــل پایی ــز هرس ــال ،حف ــر چ ــاه عمی ــق
هزینهه ــا از س ــوی دس ــتگاهها ش ــروع و ت ــا آخری ــن روز
ممک ــن ب ــرای چانهزن ــی ادام ــه دارد.
ادام ــه ای ــن رون ــد ب ــه س ــازمان برنام ــه و بودج ــه کش ــور
مــی رســد کــه بــر اســاس عــادت ،عــرف و قانــون همیــن
هزینهه ــای پیشبینیش ــده دس ــتگاههای دولت ــی را
مبنــای پیــش بینــی بودجــه بــرای آنهــا قــرار مــی دهــد.
در صــورت امــکان هزینــه هــا را کاهــش داده و در غیــر
117

زمستان 97

ایــن صــورت بــه دنبــال راههــای تأمیــن درآمــد مـیرود.
ای ــن روال ،رخ ــدادی اس ــت ک ــه س ــالهای س ــال ب ــه
ص ــورت م ــداوم تک ــرار ش ــده اس ــت.
مســاله ایــن اســت کــه ایــن نظــام بودجــه ریــزی بیــش
از ه ــر عام ــل دیگ ــری اقتص ــاد ای ــران را در ه ــر س ــطحی
ب ــا مش ــکل مواج ــه ک ــرده اس ــت .بودج ــه س ــال 1398
هـــم از ایـــن روال مســـتثنی نیســـت .ردپـــای همـــان
نــگاه حاکــم بــر نحــوه تدویــن بودجــه ســاالنه ،در ارقــام
و اقــام بودجــه ســال آینــده هــم بــه چشــم مــی خــورد.
تجرب ــه ،عق ــل و خ ــرد اقتص ــادی ام ــا ب ــر خ ــاف ای ــن
روال حک ــم میکن ــد ک ــه نخس ــت می ــزان درآمده ــای
قابـــل تحقـــق بـــا واقعبینـــی ،کار کارشناســـی و بـــه
دور از رویاه ــا و آرزوه ــا ب ــرآورد ش ــده و پ ــس از آن ب ــرای
هزین ــه ه ــا فک ــری بیاندیش ــیم .ای ــن منط ــق درس ــت
مث ــل ی ــک رودخان ــه م ــواج عم ــل م ــی کن ــد ،حرک ــت
ب ــر خ ــاف آن هزین ــه ه ــای بس ــیاری در پ ــی خواه ــد
داشــت ،پیامدهــای ســنگینی کــه شــرایط رو بــه افــول
اقتص ــاد ای ــران ،بخش ــی از آن محس ــوب م ــی ش ــود.
بایـــد بپذیریـــم کـــه راهبردهـــای بودجـــه نویســـی در
ایـــران ،پیامدهـــای ســـنگینی بـــرای همـــه ســـطوح و
بازیگــران اقتصــاد در پــی داشــته اســت .کافــی اســت
ش ــرایط فع ــاالن اقتص ــادی و صاحب ــان کس ــب و کار
را بررس ــی کنی ــم در ای ــن ص ــورت خواهی ــم دی ــد ک ــه
بودج ــه ه ــای س ــنواتی عموم ــا ن ــه تنه ــا نقط ــه امی ــد
قابـــل اتکایـــی بـــرای بنگاههایـــی کـــه یـــک ســـال را
دررک ــود اقتص ــادی س ــپری ک ــرده ان ــد ،نیس ــت ،بلک ــه
عم ــا ب ــر دغدغ ــه ه ــای آنه ــا نی ــز م ــی افزای ــد.
فرامـــوش نکنیـــم کـــه درآمدهـــای پیشبینیشـــده

از مح ــل ص ــدور نف ــت ب ــه عن ــوان مهمتری ــن منب ــع
درآم ــد پی ــش بین ــی ش ــده در بودج ــه ه ــای س ــنواتی،
در س ــال آین ــده دس ـتکم از س ــه ناحی ــه آس ــیبپذیر
کس ــو می ــزان ص ــادرات ب ــا توج ــه
خواهن ــد ب ــود .از ی 
ب ــه تحری ــم تقریب ــا نامعل ــوم اس ــت و از س ــوی دیگ ــر
رش ــد اقتص ــاد جهان ــی ک ــه ب ــه رقاب ــت ب ــرای ف ــروش
نف ــت دام ــن میزن ــد ،ب ــا احتماالت ــی ب ــرای کاه ــش
مواج ــه اس ــت ک ــه انتظ ــار م ــی رود پی ــش بین ــی ه ــای
دول ــت در الیح ــه بودج ــه را غیرقاب ــل دس ــترس کن ــد.
بــه عــاوه ضمــن اینکــه قیمــت تعییــن شــده از ســوی
ســـازمان برنامـــه و بودجـــه بـــا واقعیتهـــا ســـازگار
نیســت و انتقــال ارز حاصــل از صــادرات نفــت خــام
بــا تنگنــای جــدی مواجــه خواهــد شــد .ایــن عوامــل
ب ــی هی ــچ تردی ــدی مس ــیر تحق ــق درآمده ــای نفت ــی
کش ــور ـ ش ــاهرگ اصل ــی بودج ــه ـ را ب ــه ش ــدت دش ــوار
خواه ــد ک ــرد.
اینکــه در ایــن مســیر ســنگالخ و دشــوار چــه اتفاقاتــی
رخ خواه ــد داد ،ت ــا ح ــدی قاب ــل پی ــش بین ــی اس ــت.
تجرب ــه س ــالهای ت ــازه س ــپری ش ــده نش ــان میده ــد
کـــه دولـــت بـــه دلیـــل عـــدم تحقـــق درآمدهـــای
پیشبینـــی شـــده ای کـــه بایـــد هزینههـــای
بخشهـــای مختلـــف را پوشـــش دهـــد ،از اواســـط
ســال جابجایــی بودجــه هــای مصــوب را بــه اشــکال
گوناگــون آغــاز مــی کنــد .در ایــن شــرایط ســاده تریــن
راهــکار پیــش رو ســرازیر کــردن بودجــه هــای عمرانــی
ب ــه س ــمت بودج ــه ه ــای ج ــاری اس ــت.
در شـــرایطی کـــه تحقـــق بخشـــی از درآمدهـــای

کش ــور عم ــا در هال ــه ای از ابه ــام ق ــرار دارد ،کاه ــش
بودجههـــای عمرانـــی ســـاده تریـــن راهـــکار پیـــش
روس ــت .ام ــا مس ــاله ای ــن اس ــت ک ــه کاه ــش یک ــی
از اصلـــی تریـــن پایـــه هـــای شـــاخص کل یعنـــی
تقاضـــای دولتـــی ،تعمیـــق رکـــود را در پـــی خواهـــد
داش ــت .در ای ــن ش ــرایط اس ــت ک ــه ب ــه نظ ــر میرس ــد
فعالیتهای ــی مث ــل صنع ــت ب ــرق ک ــه ب ــرای زن ــده
مانـــدن بـــه اجـــرای طرحهـــای عمرانـــی چشـــم
میدوزن ــد ،نی ــز ب ــا ش ــرایط دش ــوارتری مواج ــه ش ــده و
چالــش هایشــان در ســال آتــی نیــز امتــداد مــی یابــد.
مســـاله دیگـــری کـــه در مـــورد الیحـــه بودجـــه ســـال
 98وج ــود دارد ای ــن اس ــت ک ــه علیرغ ــم صراح ــت
قانـــون برنامـــه ششـــم توســـعه در خصـــوص لـــزوم
کوچکســازی دولــت ،الیحــه مزبــور هیــچ نشــانهای
از ای ــن تفک ــر ن ــدارد .برعک ــس مش ــاهده م ــی ش ــود
ک ــه بودج ــه ش ــرکتهای دولت ــی درالیح ــه ب ــه ش ــکل
سرســـام آوری کـــوه پیکرتـــر شـــده اســـت .رشـــد
نزدیـــک بـــه  50درصـــدی ارقـــام اختصـــاص یافتـــه
ب ــه ش ــرکتهای دولت ــی ک ــه رق ــم آن را ب ــه  1200ه ــزار
میلیـــارد تومـــان رســـانده ،نشـــانه چاقتـــر شـــدن
دســـتگاه دولـــت در بودجـــه ســـال آینـــده اســـت.
افزایـــش ســـهم دســـتگاه هـــای دولتـــی از بودجـــه
م ــی توان ــد دو معن ــای متف ــاوت داش ــته باش ــد .اول
اینکــه دولــت تــورم  40درصــدی را پذیرفتــه و بودجــه
دســـتگاه هـــای تحـــت پوشـــش خـــود را بـــر همـــان
مبن ــا افزای ــش داده اس ــت و دوم اینک ــه دول ــت ای ــن
ن ــرخ ت ــورم را نم ــی پذی ــرد و تنه ــا ب ــه دنب ــال افزای ــش

تصدیگیـــری خـــود و کاهـــش شـــعاع عملکـــرد
بنگاههـــای اقتصـــادی و رقابـــت بـــا آنهـــا اســـت.
در عی ــن ح ــال در ح ــوزه صنع ــت ب ــرق هرگ ــز افزای ــش
چشـــمگیری در بودجـــه نداشـــته ایـــم و کمبـــود
نقدینگ ــی در کن ــار دس ــت و دلب ــازی ه ــای دول ــت
و س ــازمان برنام ــه و بودج ــه و همچنی ــن حج ــم قاب ــل
توج ــه یاران ــه پنه ــان و پی ــدای تاریخ ــی ای ــن ح ــوزه،
ایــن صنعــت را بــا چالــش هــای جــدی مواجــه کــرده
اس ــت.
تثبی ــت ی ــا افزای ــش ان ــدک قیم ــت ب ــرق ،ب ــه عن ــوان
تنهـــا منبـــع درآمـــدی مطمئـــن وزارت نیـــرو ،نشـــان
م ــی ده ــد ک ــه عرض ــه ان ــرژی ب ــرق ب ــا قیم ــت پایی ــن،
بخش ــی از راهب ــرد و اراده دول ــت برپای ــه مالحظات ــی
اســت و بالطبــع در متــن ایــن راهبــرد داســتان بحــران
صنع ــت ب ــرق ب ــاز ه ــم تک ــرار م ــی ش ــود.
بــاز هــم وزارت نیــرو ،بــه وزارتخانــه ای تمامــا بدهــکار
تبدیــل مــی شــود کــه ناگزیــر بــه تامیــن بــرق مشــترکین
اســـت و در بحبوحـــه بحـــران نقدینگـــی ،بخـــش
قاب ــل توجه ــی از ای ــن فش ــار مال ــی را ب ــه بنگاهه ــای
اقتصـــادی ایـــن صنعـــت منتقـــل مـــی کنـــد و
سرنوشـــت نامعلـــوم شـــرکت هـــای فعـــال صنعـــت
بــرق ،تنهــا بخشــی از پیامدهــای بحرانــی اســت کــه
در مجلــس ،دولــت و ســایر ارگان هــای تصمیــم ســاز
نادی ــده انگاش ــته ش ــود.
ل ــذا بای ــد بپذیری ــم ک ــه صنع ــت ب ــرق ای ــران ب ــا ای ــن
روال ،بی ــش از پی ــش ب ــا گام ه ــای متزل ــزل و م ــردد ب ــه
س ــمت آین ــده رهس ــپار خواه ــد ش ــد▪ .
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زیر و بم
بودجه 98

 /محمدصادق جنانصفت؛/

روزنامه نگار

اقتصاد سیاسی بودجه98
قط ــار بودج ــه س ــال  1398در نیم ــه دوم بهم ــن م ــاه  97از ایس ــتگاه کمیس ــیون
تلفی ــق رد ش ــده و ب ــه زودی در صح ــن علن ــی مجل ــس ب ــه تصوی ــب اعض ــای
مجلـــس قانونگـــذاری میرســـد .دربـــاره پیامدهـــای ایـــن بودجـــه بـــر
فعالیته ــای اقتص ــادی س ــال پی ــش رو ،تحلیله ــای پرش ــماری در س ــطوح
کالن ،بن ــگاه و خان ــواده انج ــام ش ــده اس ــت .اکثری ــت تفس ــیرها و تحلیله ــای
انجـــام شـــده از شـــکل و ماهیـــت بودجـــه ســـال  1398شـــوربختانه نشـــان
از کاســـتیها و کســـریهای آن دارد .شـــمار قابـــل اعتنایـــی از کســـانی کـــه
بودج ــه را از زوای ــای گوناگ ــون ب ــه وی ــژه در س ــطح کالن و از مس ــیر «درآمده ــا»
و «هزینهه ــا» کالبدش ــکافی کردهان ــد ،ب ــاور دارن ــد ک ــه اج ــرای آن دردسرس ــاز
اس ــت .تردی ــدی نیس ــت ک ــه خان ــواده ب ــزرگ صنع ــت ب ــرق ب ــه مثاب ــه ی ــک کل
واح ــد همانن ــد س ــایر فعالیته ــا از ماهی ــت بودج ــه مص ــوب مجل ــس متاث ــر
خواه ــد ش ــد.
بــا توجــه بــه اینکــه ارقــام و اقــام بودجــه تــا روزی کــه از صحــن علنــی مجلــس
رای بگی ــرد ب ــا تغیی ــرات و تح ــول هم ــراه خواه ــد ب ــود ،نوش ــته حاض ــر ت ــاش
میکنــد برخــی پیامدهــای بودجــه را در ســطح کالن بــر صنعــت بــرق بــه ویــژه
ب ــا ن ــگاه ب ــه اقتص ــاد سیاس ــی ای ــران در کان ــون توج ــه ق ــرار ده ــد.
سیاسیترین بودجه
ب ــدون چ ــون و چ ــرا بای ــد پذیرف ــت ک ــه تهیهکنن ــدگان الیح ــه بودج ــه  98در
ســـطح دســـتگاههای دولتـــی و بـــه ویـــژه بنگاههـــا و شـــرکتهای دولتـــی در
تدویـــن ارقـــام ،اقـــام ،خواســـتها و نیازهـــای ســـال آتـــی بایـــد متغیرهـــای
مرتبــط بــا معادلــه تحریــم اقتصــادی را لحــاظ میکردنــد .ایــن متغیرهــا بســیار
بااهمیــت اســت کــه نادیــده گرفتــن آن و تــاش بــرای عــادی نشــان دادن وضــع
موج ــود ،خطای ــی راهب ــردی خواه ــد ب ــود .تش ــدید تحریمه ــای آمری ــکا س ــایه
س ــنگینی ب ــر بخشه ــای اصل ــی درآم ــدی بودج ــه انداخت ــه اس ــت و ع ــدم
قطعیته ــای پرش ــماری را ب ــر آن تحمی ــل میکن ــد .مهمتری ــن ع ــدم قطعی ــت
و سیاس ــی تری ــن بخ ــش بودج ــه  98ب ــه س ــطح ص ــادارت نف ــت خ ــام ،قیم ــت
هــر بشــکه نفــت خــام بــه طــور میانگیــن در  12مــاه منتهــی بــه پایــان اســفند 98
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و س ــرانجام ن ــرخ تبدی ــل ارزه ــای معتب ــر مث ــل ن ــرخ دالر ب ــه ری ــال ای ــران خواه ــد
بـــود کـــه پیشبینیهـــای برنامهریـــزان ارشـــد بـــرای بودجـــه  98تـــا انـــدازهای
خوشبینانـــه بـــه حســـاب میآیـــد .آنچـــه رخ میدهـــد امـــا بـــر هـــر فعالیـــت
اقتص ــادی از جمل ــه صنع ــت ب ــرق س ــایه خواه ــد انداخ ــت .افزای ــش درج ــه
تحریمه ــا و کاه ــش درآمده ــای حاص ــل از ص ــادرات نف ــت خ ــام دول ــت را در
تخصی ــص بودجهه ــای عمران ــی و س ــاخت و س ــاز دس ــت ب ــه عص ــا خواه ــد
ک ــرد .رونده ــا نش ــان میده ــد تخصی ــص بودج ــه عمران ــی در س ــالهای اخی ــر
کاهنـــده بـــوده اســـت .کاهـــش حجـــم اعتبـــارات عمرانـــی بـــه معنـــای ایـــن
اس ــت ک ــه دول ــت نی ــروگاه ت ــازهای اح ــداث نکن ــد و س ــاخت ج ــاده ،ف ــرودگاه
و پاالیش ــگاه را ب ــه تاخی ــر بین ــدازد .هم ــه ای ــن عوام ــل ب ــه وی ــژه کاه ــش حج ــم
عملی ــات عمران ــی در بخ ــش ب ــرق موج ــب میش ــود س ــطح خری ــد تجهی ــزات
صنعـــت بـــرق کاهـــش یابـــد و بنگاههـــا بـــا درآمـــد کمتـــری مواجـــه شـــوند.
ت ــداوم ای ــن وضعی ــت ب ــه معن ــای ای ــن اس ــت ک ــه بنگاهه ــا ب ــا ظرفی ــت کمت ــری
فعالی ــت کنن ــد.
پرداخت نا کافی بدهیها
آنچ ــه اکن ــون در نیم ــه دوم بهم ــن م ــاه قاب ــل مش ــاهده اس ــت افزای ــش احتم ــال
در عـــدم پرداخـــت بدهـــی دولـــت بـــه شـــرکتهای طلبـــکار در رشـــتههای
متفـــاوت اســـت .پیمانـــکاران ســـاخت جـــاده ،فـــرودگاه ،پاالیشـــگاه ،ســـد،
راه آه ــن ،نف ــت و پتروش ــیمی ب ــه هم ــراه پیمان ــکاران صنع ــت ب ــرق ب ــا دله ــره
و نگران ــی ب ــه بودج ــه مص ــوب مجل ــس چش ــم دوخت ــه و میخواهن ــد بدانن ــد
ک ــه آی ــا درآم ــد دول ــت ب ــه ان ــدازهای خواه ــد ب ــود ک ــه بتوان ــد گامهای ــی بلن ــد در
مســیر پرداخــت بدهیهایــش بــردارد یــا نــه .پیامــد کاهــش درآمدهــای دولــت
ای ــن معض ــل را ب ــرای ی ــک س ــال دیگ ــر ب ــه تاخی ــر میان ــدازد .دول ــت دوازده ــم
امــا نشــان داده اســت در انتشــار انــواع اوراق مالــی مهــارت پیــدا کــرده و تــاش
میکنــد بــا انتشــار ایــن اوراق و دادن آنهــا بــه پیمانــکاران از جملــه پیمانــکاران
صنع ــت ب ــرق و ت ــازه در بدهیه ــا نی ــز فراه ــم کن ــد.
ارق ــام و اع ــداد مرب ــوط ب ــه بدهیه ــای دول ــت و چگونگ ــی انتش ــار تامی ــن اوراق

مال ــی ب ــه ان ــدازهای مبه ــم اس ــت ک ــه مرک ــز پژوهشه ــای مجل ــس نی ــز از انتش ــار
جزئی ــات آن اجتن ــاب ک ــرده اس ــت .تفس ــیرهای گوناگ ــون از ب ــازار اوراق قرض ــه
نش ــان دهن ــده کاه ــش اعتب ــار آن از ی ــک س ــو و کاش بازده ــی آن از س ــوی دیگ ــر
اس ــت ک ــه پیمان ــکاران را ب ــا تنگن ــای ت ــازهای مواج ــه خواه ــد ک ــرد.

و هس ــته سیاســتهای ارزی اس ــت ،راه را ب ــرای فع ــاالن صنع ــت ب ــرق در بس ــتر
صــادرات ناهمــوار کــرده و از ایــن طریــق نیــز چشــم انــداز بیشــتر دیــده نمیشــود.
کاش دول ــت محدودیته ــا را از برخ ــی صنای ــع ک ــه ارزآوری آنه ــا مس ــتمر اس ــت
کاه ــش ده ــد و صادرکنن ــدگان ای ــن صنع ــت را از اجباره ــا خ ــارج کن ــد.

تثبیت قیمت حاملهای انرژی
دولـــت دوازدهـــم هماننـــد دولتهـــای قبلـــی درصـــدد واقعـــی کـــردن قیمـــ 
ت
حامله ــای ان ــرژی از جمل ــه ان ــرژی ب ــرق باق ــی مان ــد و نتوانس ــت گام ــی ب ــردارد.
ارق ــام و اق ــام الیح ــه بودج ــه و مصوبهه ــای کمیس ــیون تلفی ــق ت ــا اینج ــای کار
نشــان میدهــد تثبیــت نســبی قیمــت بــرق ادامــه خواهــد داشــت .قیمتگــذاری
دســتوری بــرای انــرژی بــرق در شــرایطی کــه هزینــه تولیــد آن افزایــش یافتــه اســت
بــه معنــای تهیدســت شــدن فروشــندگان اســت کــه در فراینــدی طوالنــی ،آســیب
آن ب ــه صنع ــت ب ــرق خواه ــد رس ــید .آی ــا دول ــت دوازده ــم حاض ــر اس ــت ریس ــک
واقع ــی ک ــردن قیم ــت حامله ــای ان ــرژی از جمل ــه ان ــرژی ب ــرق را بپذی ــرد و مس ــیر
اقتص ــاد ب ــرق را از م ــدار و ج ــاده تمرک ــز و حکمران ــی دولت ــی خ ــارج کن ــد .ارق ــام
بودجـــه  ۱۳۹۸چنیـــن جســـارتی را بازتـــاب نمیدهـــد .بنگاههـــای فعـــال در
صنعــت بــرق در کلیــت خــود از ایــن منظــر همچنــان آســیب پذیــر خواهنــد بــود.

مالیات و معضل
یکــی از گرفتــاری بنگاههــای اقتصــادی در ســال آینــده در کالنتریــن ســطح ایــن
اســت کــه دولــت خــاف واقعیتهــای تمــام عیــار امــروز ایــران ،قصــد دارد ســهم
درآم ــدی خ ــود از مالی ــات را نس ــبت ب ــه کل درآمده ــای مالیات ــی افزای ــش ده ــد.
س ــازمان ام ــور مالیات ــی ک ــه نی ــک میدان ــد در س ــه فص ــل منته ــی ب ــه پای ــان فص ــل
پایی ــز امس ــال ،کس ــب درآمده ــای مص ــوب مالیات ــی بودج ــه س ــال  ۹۸ب ــا چ ــه
کاس ــتیهایی مواج ــه اس ــت ،ب ــاز ه ــم در ب ــرآورد درآمده ــای مالیات ــی س ــال بع ــد
بزرگنمای ــی ک ــرده اس ــت .رش ــدهای باالت ــر از رش ــد بخشه ــای واقع ــی اقتص ــاد
در اخ ــذ مالی ــات ب ــه زودی ب ــه مثاب ــه ی ــک ش ــلیک مرگب ــار ب ــه س ــوی بنگاهه ــا
س ــرازیر میش ــود .فع ــاالن صنع ــت ب ــرق نیس ــت از ای ــن قاع ــده مس ــتثنی نیس ــتند
و قانـــون مالیاتهـــا ،آنهـــا را از پرداختهـــای اجبـــاری معـــاف نکـــرده اســـت.
افزایــش مالیــات بــر شــرکتهای خصوصــی بــه انــدازهای اســت کــه بــدون تردیــد
ش ــرکتهای فع ــال در صنع ــت ب ــرق را ب ــا مش ــکل مواج ــه خواه ــد ک ــرد و از پی ــش
معل ــوم اس ــت ک ــه ص ــدای صنع ــت ب ــرق ب ــه گ ــوش نخواه ــد رس ــید.

سد تازه برای صادرات
ی ــک راه ب ــرای افزای ــش درآم ــد زای ــی صنع ــت ب ــرق ،هم ــوار ک ــردن مس ــیر ص ــادرات
ب ــرق ،تجهی ــزات ب ــرق و خدم ــات فن ــی مهندس ــی در ای ــن صنع ــت اس ــت ام ــا
ارق ــام الیح ــه بودج ــه  98گام ــی در مس ــیر شفافس ــازی م ــورد نی ــاز ب ــه وی ــژه ن ــرخ
ارزه ــای معتب ــر را نش ــان نمیده ــد .دول ــت در بودج ــه تصوی ــب ش ــده خ ــود ب ــرای
ه ــر دالر آمری ــکا س ــقف تعیی ــن ک ــرده اس ــت و البت ــه بان ــک مرک ــزی نی ــز ب ــا تبعی ــت
از دولــت میخواهــد ســختگیری در بســتر صــادرات صنعــت بــرق هماننــد ســایر
فعالیته ــا را افزای ــش ده ــد .دول ــت ب ــرای ه ــر دالر ص ــادرات کااله ــا و خدم ــات
رقم ــی را تعیی ــن و مع ــادل آن را از صادرکنن ــدگان طل ــب میکن ــد .بدیه ــی اس ــت
کــه صــادرات صنعــت بــرق بــا تــاش و برنامهریــزی بیشــتر بــه یــک نتیجــه خــوب
میرســد کــه االن ایــن شــرایط در ایــران امــروز نیســت .ابهــام در نــرخ ارز کــه قلــب

تورم و هزینه تولید
الیح ــه بودج ــه  ۱۳۹۸ب ــه گونـ ـهای تهی ــه ش ــده اس ــت ک ــه کس ــری بودج ــه در آن
حتم ــی اس ــت .کس ــری بودج ــه ب ــه معن ــای ای ــن اس ــت ک ــه ح ــاال دول ــت بای ــد از
جای ــی پ ــول ب ــه جامع ــه تزری ــق کن ــد و نقدینگ ــی را در س ــطح باالت ــری از رش ــد
مســـتقر کنـــد .ایـــن اتفاقـــی اســـت کـــه بـــه نـــرخ تورمهـــای رشـــد باالتـــر منجـــر
میش ــود و هزین ــه تولی ــد بنگاهه ــای صنعت ــی از جمل ــه صنع ــت ب ــرق را افزای ــش
میده ــد .ب ــا توج ــه ب ــه قیمتگ ــذاری دس ــتوری ب ــرق ک ــه در س ــال آین ــده ادام ــه
دارد ،شــکاف بیشــتری در دخــل و خــرج بنگاههــا ایجــاد کــرده و صنعــت بــرق را
در فش ــار ت ــازهای ق ــرار خواه ــد داد▪ .
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زیر و بم
بودجه 98

وا کاویچالشی
به نام بودجه 98
ی خاص ــی
تدوی ــن الیح ــه بودج ــه س ــال  98در ش ــرایط مبه ــم و بیثب ــات اقتص ــاد کش ــور ،قطع ــا نس ــبت ب ــه س ــالهای گذش ــته پیچیدگـ ـ 
مه ــا و مش ــکالت ناش ــی از افزای ــش ن ــرخ ارز ،هم ــه بخشه ــا ب ــه و ی ــژه بخ ــش خصوص ــی نگ ــران آین ــده
داش ــته اس ــت چ ــرا ک ــه ب ــا وج ــود تحری 
خــود هســتند .فعــاالن صنعــت بــرق نیــز از ایــن آشــفتگی رهــا نبــوده و بــا آغــاز تدویــن بودجــه و ارائــه ایــن الیحــه بــه مجلــس در تــاش بــرای
شفافس ــازی بودج ــه ح ــوزه خ ــود و کم ــک ب ــه بهب ــود آن برآمدهان ــد ،ای ــن نکت ــه را نی ــز بای ــد در نظ ــر داش ــت ک ــه خاموش ـیهای تابس ــتان اخی ــر
نگرانیهــای ایــن بخــش را دو چنــدان کــرده اســت .ســندیکای صنعــت بــرق ایــران بــا آغــاز فراینــد بررســی بودجــه در مجلــس شــورای اســامی
ب ــا ات ــکا ب ــر کاره ــای مطالعات ــی و کارشناس ــی ب ــر روی بودج ــه ت ــاش ک ــرده مش ــکالت فع ــاالن صنع ــت ب ــرق را ب ــه مجل ــس ش ــورای اس ــامی
منعکــس کــرده و پیشــنهادات بودجـهای خــود را بــه قــوه قانونگــذار ارائــه دهــد تــا در مســیر بررســی بودجــه مــد نظــر قــرار گرفتــه و بــاری از دوش
ای ــن بخ ــش ک ــه در پ ــی نوس ــانات ن ــرخ ارز ب ــا چالشه ــای فراوان ــی روب ــرو ش ــد ه اس ــت ،ب ــردارد .در نشس ــتی ک ــه ب ــا حض ــور دکت ــر «نص ــرتاهلل
عبــاسزاده»؛ مدیــرکل دفتــر بودجــه و توســعه ســرمایهگذاری شــرکت توانیــر ،مهنــدس «علــی بخشــی»؛ رئیــس هیــات مدیــره ســندیکا ،دکتــر
«بهنــام حقیقــی»؛ مدیــر ارتباطــات و بــازار گــروه مپنــا و مهنــدس «ســپهر برز یمهــر»؛ دبیــر ســندیکا برگــزار شــد ،بودجــه صنعــت بــرق در ســال
 98را بررس ــی کردهای ــم ک ــه گزی ــده ای از آن ب ــه ش ــرح زی ــر اس ــت:

نصرتاهلل عباسزاده،
مدیرکل دفتر بودجه و توسعه
سرمایهگذاری شرکت توانیر

علی بخشی،
رئیس هیات مدیره
سندیکای صنعت
برق ایران

بهنام حقیقی،
مدیر ارتباطات و بازار
گروه مپنا

سپهر برز یمهر،
دبیر سندیکای
صنعت برق ایران
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علی بخشی،
رئیس هیات مدیره سندیکا:

در ارکان بودجـــه  ،98منابـــع و راهکارهـــای زیـــادی بـــرای
س ــرمایهگذاری در بخشه ــای مختل ــف در نظ ــر گرفت ــه ش ــده اس ــت
امــا متاســفانه در بیــن ایــن منابــع ،منبعــی بــرای صنعــت بــرق دیــده
نشــده اســت کــه دلیــل ایــن امــر متاســفانه جــدی گرفتــه نشــدن ایــن
صنع ــت زیرس ــاختی اس ــت.
در بودجــه  98بــرای صنعــت بــرق کــه بــا کمبــود منابــع مالــی مواجــه
اس ــت ،هی ــچ منبع ــی اختص ــاص داده نش ــده اس ــت ل ــذا س ــندیکا
ب ــه مجل ــس پیش ــنهاد داده اس ــت ک ــه ب ــه منظ ــور تکمی ــل طرحه ــای
تولیـــد و انتقـــال و توزیـــع بـــرق ،مبلـــغ یـــک میلیـــارد دالر از منابـــع
صنــدوق توســعه ملــی بــه صــورت تســهیالت بــا نــرخ ســود متعــارف
نظامنام ــه صن ــدوق ،اختص ــاص داده ش ــود.
نیروگاههـــا ،شـــبکههای انتقـــال و شـــبکههای توزیـــع وضعیـــت
خوبــی ندارنــد و بایــد نوســازی و بهســازی شــوند .برخــی پسـتهای
قدیم ــی ته ــران ک ــه س ــابقه بی ــش از  50س ــال دارن ــد در ح ــال خ ــارج
شــدن از مــدار هســتند و راندمــان برخــی نیروگاههــا بــه خاطــر شــدت
فرس ــودگی ب ــه ش ــدت رو ب ــه کاه ــش اس ــت.
متاس ــفانه ن ــرخ ب ــرق دچ ــار اش ــکال ب ــوده و بن ــا ب ــه دالی ــل سیاس ــی
قربانـــی شـــده اســـت .ســـاختار تعرفـــه بـــرق هـــم از اســـاس دارای
مشـــکل اســـت و متاســـفانه عـــدهای بـــه دنبـــال منافـــع شـــخصی
خـــود هســـتند و اجـــازه نمیدهنـــد تعرفـــه ایـــن صنعـــت واقعـــی
باشـــد .مشـــکالت ســـاختار تعرفهگـــذاری بـــرق فقـــط بدهـــکار
ش ــدن ب ــه تولیدکنن ــدگان نیس ــت بلک ــه موض ــوع بس ــیار فرات ــر از ای ــن
حرفهاســـت .عواقـــب عـــدم اصـــاح ایـــن ســـاختار چیـــزی جـــز
نابــودی زیرســاختهای کشــور نیســت و منجــر بــه فاجع ـهای بــزرگ
در صنع ــت ب ــرق کش ــور خواه ــد ش ــد.
اســتفاده از اوراق تســویه و اســناد خزانــه میتوانــد ابــزار خوبــی باشــد
امـــا هوشـــمندی خاصـــی میطلبـــد ،اگـــر بـــا ایـــن اوراق تســـویه و
اس ــناد خزان ــه هوش ــمندانه عم ــل نکنی ــم ،کمرش ــکن خواهن ــد ب ــود.
البت ــه هم ــه فع ــاالن اقتص ــادی از ای ــن موض ــوع آ گاه ــی دارن ــد ک ــه
دس ــت ب ــه دام ــان ش ــدن ای ــن اوراق و اس ــناد پ ــاس دادن بده ــی و
موکــول کــردن آن بــه آینــده اســت و مشــکل را مقطعــی حــل میکنــد.

نصرتاهلل عباسزاده،
مدی ــرکل دفت ــر بودج ــه و توس ــعه س ــرمایهگذاری
ش ــرکت توانی ــر:

چالشهـــای صنعـــت بـــرق بـــرای همـــه عیـــان و روشـــن اســـت.
صنعـــت بـــرق تـــا ســـال  83اتکایـــی بـــه بودجـــه عمومـــی دولـــت
نداشـــت و از محـــل فـــروش بـــرق اداره میشـــد .مـــن معتقـــدم
صنع ــت ب ــرق از زم ــان ط ــرح تثبی ــت قیمته ــا گرفت ــار مش ــکالت
فراوان ــی ش ــد .اگ ــر س ــاالنه افزای ــش متع ــارف  10ال ــی  20درص ــدی در
تعرفــه بــرق داشــتیم امــروز نــه بــا مشــکل کمبــود ظرفیــت روبــرو بودیــم
و ن ــه  40ه ــزار میلی ــارد توم ــان بده ــی داش ــتیم.
اوراق تســویه خزانــه هــم در بودجــه ســال گذشــته ظرفیــت خوبــی بــود
و بخــش خصوصــی بخشــی از بدهــی بانکــی خــود را بــا ایــن اســناد
پرداخ ــت ک ــرد .ا گ ــر در بودج ــه س ــال آت ــی ای ــن ظرفی ــت از س ــوی
مجل ــس ش ــورای اس ــامی تصوی ــب نش ــود ب ــه مش ــکل برمیخوری ــم.
تمـــام تـــاش مـــا ایـــن اســـت کـــه بتوانیـــم بـــا کســـب مجـــوز بـــرای
برداشـــت  500میلیـــون یـــورو از منابـــع صنـــدوق توســـعه ملـــی ،در
حـــوزه شـــبکههای انتقـــال و فـــوق توزیـــع ســـرمایهگذاری و هزینـــه

کنی ــم و امی ــدوارم ب ــا ای ــن موض ــوع موافق ــت ش ــود در غی ــر اینص ــورت
هی ــچ منبع ــی ب ــرای س ــرمایهگذاری در بخ ــش انتق ــال و ف ــوق توزی ــع
نداری ــم.
طب ــق تبص ــره  14بودج ــه  97مناب ــع و درآمده ــای م ــا درگی ــر س ــازمان
هدفمنــدی یارانههاســت و تــا همیــن امــروز هــم حــدود  1500میلیــارد
تومــان از درآمدهــای مــا در ایــن ســازمان رســوب شــده اســت.
معافیتهـــای مـــدارس از پرداخـــت هزینـــه مصـــرف بـــرق و
سوءاس ــتفادههایی ک ــه از ای ــن معافی ــت ش ــده اس ــت ،ب ــه مناب ــع
صنعـــت بـــرق کشـــور آســـیب زده اســـت.
دربـــاره صـــادرات بـــرق دورنمـــای صنعـــت بـــرق بایـــد انعقـــاد
قراردادهـــای دو جانبـــه بیـــن بخـــش خصوصیهـــا باشـــد ،دولـــت
بای ــد خ ــود از ای ــن ح ــوزه خ ــارج ش ــود و فق ــط متول ــی ب ــرق رس ــانی ب ــه
خانوارهــا ،حــوزه کشــاورزی و صنایــع داخلــی باشــد و کار صــادرات
را ب ــه تدری ــج ب ــه بخ ــش خصوص ــی واگ ــذار کن ــد.

بهنام حقیقی،
مدیر ارتباطات و بازار گروه مپنا:

هم ــه م ــا میدانی ــم ک ــه صنع ــت ب ــرق ب ــه دلی ــل زیرس ــاختهای
اقتصـــادی آن در مســـیری نادرســـت حرکـــت میکنـــد و بیمـــاری
نهادینــه شــده در اقتصــاد ایــن صنعــت ،ســبب نابــودی آن خواهــد
ش ــد ،ح ــال ه ــر چ ــه در ای ــن مس ــیر تاری ــک دس ــت و پ ــا بزنی ــم راه ب ــه
جای ــی نخواهی ــم ب ــرد.
ســـندیکای صنعـــت بـــرق ایـــران بایـــد در یـــک نـــگاه بلندمـــدت
ب ــه دنب ــال جراح ــی بیم ــاری صنع ــت ب ــرق باش ــد و ای ــن مطالب ــه
را پیوس ــته پیگی ــری کن ــد ت ــا ب ــا هدای ــت صنع ــت ب ــرق ب ــه مس ــیر
درســـت ،مشـــکالت گذشـــته را حـــل و جلـــوی خســـارات آتـــی را
بگیـــرد.
متاســـفانه در ایـــن کشـــور گـــوش شـــنوایی بـــرای درک مخاطـــره
ج ــدی ک ــه دام ــن گی ــر صنع ــت ب ــرق ش ــده اس ــت ،وج ــود ن ــدارد.
خاموشـیهای تابســتان  97نشــان دهنــده هشــدار در صنعــت بــرق
ب ــود و ای ــن پی ــک در س ــال  98بدت ــر ه ــم خواه ــد ش ــد.
ام ــروز مپن ــا ب ــه عن ــوان یک ــی از داش ــتههای نظ ــام ب ــه س ــمت س ــقوط
حرک ــت میکن ــد ل ــذا مطالب ــه و چال ــش ای ــن ش ــرکت بای ــد مطالب ــه
دولتم ــردان ه ــم باش ــد .م ــا بای ــد بپذیری ــم ک ــه بنگاهه ــای ب ــزرگ،
مجموعهه ــای متوس ــط و کوچ ــک داراییه ــای ای ــن کش ــور هس ــتند
و اگـــر بـــه چشـــم دارایـــی خودمـــان بـــه آنهـــا نـــگاه کنیـــم ،اجـــازه
نمیدهیـــم ایـــن داراییهـــا از بیـــن برونـــد.

سپهر برزیمهر،
دبیر سندیکای صنعت برق ایران:

متاســـفانه بـــا افزایـــش نـــرخ ارز  600قـــرارداد در آســـتانه توقـــف قـــرار
دارن ــد ک ــه خس ــارت ای ــن قرارداده ــا بال ــغ ب ــر  9ه ــزار میلی ــارد توم ــان
ب ــرآورد ش ــده اس ــت ب ــه ای ــن معن ــی ک ــه ب ــه جری ــان انداخت ــن همی ــن
قراردادهــا بــه  9هــزار میلیــارد تومــان منبــع نیــاز دارد .بــا ایــن اوصــاف
چگون ــه میت ــوان ب ــه برنامهه ــای  098نزدی ــک ش ــد؟
بع ــد از نوس ــانات ن ــرخ ارز ،س ــندیکا پیش ــنهادات مختلف ــی ب ــرای
عب ــور از ش ــرایط بحران ــی صنع ــت ب ــرق ب ــه نهاده ــای مختل ــف ارائ ــه
ک ــرد ک ــه مهمتری ــن آن پیشبین ــی بودج ــه الزم ب ــرای ح ــل و فص ــل
قراردادهایـــی اســـت کـــه بـــا افزایـــش نـــرخ ارز بـــا چالـــش مواجـــه
شـــدهاند▪.
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زیر و بم
بودجه 98

چشم انداز بودجه ای صنعت برق در سال 98؛

پرابهام و مه آلود

ی خاص ــی داش ــته
تدوی ــن الیح ــه بودج ــه س ــال  98در ش ــرایط مبه ــم و بیثب ــات اقتص ــاد کش ــور ،قطع ــا نس ــبت ب ــه س ــالهای گذش ــته پیچیدگــ 
اســت چــرا کــه بــا وجــود تحریمهــا و مشــکالت ناشــی از افزایــش نــرخ ارز ،همــه بخشهــا بــه ویــژه بخــش خصوصــی نگــران آینــده خــود هســتند.
فســازی بودجــه
فعــاالن صنعــت بــرق نیــز از ایــن آشــفتگی رهــا نبــوده و بــا آغــاز تدویــن بودجــه و ارائــه ایــن الیحــه بــه مجلــس در تــاش بــرای شفا 
یه ــای ای ــن بخ ــش را
ح ــوزه خ ــود و کم ــک ب ــه بهب ــود آن برآمدهان ــد ،ای ــن نکت ــه را نی ــز بای ــد در نظ ــر داش ــت ک ــه خاموش ـیهای تابس ــتان اخی ــر نگران 
دو چن ــدان ک ــرده اس ــت .س ــندیکای صنع ــت ب ــرق ای ــران ب ــا آغ ــاز فراین ــد بررس ــی بودج ــه در مجل ــس ش ــورای اس ــامی ب ــا انج ــام کاره ــای مطالعات ــی
و کارشناس ــی ب ــر روی بودج ــه ت ــاش ک ــرده بتوان ــد مش ــکالت فع ــاالن صنع ــت ب ــرق را ب ــه مجل ــس ش ــورای اس ــامی منعک ــس ک ــرده و پیش ــنهادات
بودجــهای خ ــود را ب ــه ق ــوه قانونگ ــذار ارائ ــه ده ــد ت ــا در مس ــیر بررس ــی بودج ــه م ــد نظ ــر ق ــرار بگی ــرد و بتوان ــد ب ــاری از دوش ای ــن بخ ــش ک ــه در پ ــی
نوس ــانات ن ــرخ ارز ب ــا چالشه ــای فراوان ــی روب ــرو ش ــد ه اس ــت ،ب ــردارد .در نشس ــتی ک ــه ب ــا حض ــور دکت ــر «نص ــرتاهلل عب ــاسزاده»؛ مدی ــرکل دفت ــر
بودجــه و توســعه ســرمایهگذاری شــرکت توانیــر ،مهنــدس «علــی بخشــی»؛ رئیــس هیــات مدیــره ســندیکا ،دکتــر «بهنــام حقیقــی»؛ مدیــر ارتباطــات
و ب ــازار گ ــروه مپن ــا و مهن ــدس «س ــپهر برز یمه ــر»؛ دبی ــر س ــندیکا برگ ــزار ش ــد ،بودج ــه صنع ــت ب ــرق در س ــال  98را بررس ــی کردهای ــم ک ــه مش ــروح آن
ب ــه ش ــرح زی ــر اس ــت:

نصرتاهلل عباسزاده،
مدیرکل دفتر بودجه و توسعه
سرمایهگذاری شرکت توانیر

علی بخشی،
رئیس هیات مدیره
سندیکای صنعت
برق ایران

بهنام حقیقی،
مدیر ارتباطات و بازار
گروه مپنا

سپهر برز یمهر،
دبیر سندیکای
صنعت برق ایران
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علـــی بخشـــی :در بررســـی بودجـــه صنعـــت
ب ــرق بای ــد دو مح ــور س ــرمایهای و س ــرمایهگذاری در
زیرس ــاختهای صنع ــت ب ــرق و تعرف ــه ب ــرق را م ــد
نظـــر قـــرار داد کـــه معاونـــت پژوهشـــی ســـندیکا بـــا
بررســی بودجــه  ،98بودجــه صنعــت بــرق را تحلیــل
و پیش ــنهادات الزم را ب ــه مجل ــس ارائ ــه داده اس ــت
ک ــه امیدواری ــم در رون ــد بررس ــی بودج ــه در مجل ــس
نیــز بــا حضــور در جلســات بتوانیــم مثمــر ثمــر باشــیم
و پیشـــنهادات ســـندیکا بتوانـــد در الیحـــه بودجـــه
ج ــای بگی ــرد ک ــه ای ــن ام ــر در بودج ــه س ــال گذش ــته
محق ــق ش ــد و چن ــد م ــورد از خواس ــتههای س ــندیکا
در بودج ــه گنجان ــده ش ــد.

نادیده گرفتن سرمایهگذاری صنعت برق
در بودجه 98

در ارکان بودج ــه  ،98مناب ــع و راهکاره ــای ز ی ــادی
بـــرای ســـرمایهگذاری در بخشهـــای مختلـــف در
نظ ــر گرفت ــه ش ــده اس ــت ام ــا متاس ــفانه در بی ــن ای ــن
منابـــع ،منبعـــی بـــرای صنعـــت بـــرق دیـــده نشـــده
اس ــت ک ــه دلی ــل ای ــن ام ــر متاس ــفانه ج ــدی گرفت ــه
نشـــدن ایـــن صنعـــت زیرســـاختی اســـت و البتـــه
شـــاید هـــم بـــه اشـــتباه فکـــر میکننـــد کـــه اوضـــاع
صنعـــت بـــرق بـــه گونـــهای اســـت کـــه نیـــاز بـــه
ســـرمایهگذاری نـــدارد.
طبـــق بنـــد «الـــف» تبصـــره  4الیحـــه بودجـــه بـــه
بانکهـــا اجـــازه داده میشـــود منابـــع بانکـــی و
تس ــهیالت در اختی ــار صنای ــع مختل ــف ق ــرار دهن ــد
کـــه بـــاز هـــم جـــای خالـــی صنعـــت بـــرق در ایـــن
تبص ــره ب ــه چش ــم میخ ــورد ک ــه س ــندیکا ب ــا ارس ــال
پیشـــنهادات خـــود بـــه کمیســـیونهای ذیربـــط
مجلــس و همچنیــن کمیســیون تلفیــق درخواســت
ک ــرده اس ــت ک ــه س ــرمایهگذاران بخ ــش خصوص ــی،
تعاون ــی ،نهاده ــای عموم ــی ب ــرای طرحه ــای تولی ــد،
انتق ــال و توزی ــع ب ــرق نی ــز مش ــمول ای ــن بن ــد ش ــوند.
م ــورد دیگ ــر تامی ــن مال ــی از مناب ــع صن ــدوق توس ــعه
ملـــی اســـت .طـــی ســـالهای گذشـــته از منابـــع
ای ــن صن ــدوق ب ــرای مه ــار آبه ــای م ــرزی اس ــتفاده
شــده اســت ،در ســال جــاری هــم  350میلیــون دالر
ب ــرای انتق ــال آب کش ــاورزی ب ــه اراض ــی سیس ــتان
در نظ ــر گرفت ــه ش ــده اس ــت ام ــا ب ــرای صنع ــت ب ــرق
ک ــه ب ــا کمب ــود مناب ــع مواج ــه اس ــت ،هی ــچ منبع ــی
از صنـــدوق توســـعه ملـــی اختصـــاص داده نشـــده
اســـت لـــذا ســـندیکا بـــه مجلـــس پیشـــنهاد داده
اســـت کـــه بـــه منظـــور تکمیـــل طرحهـــای تولیـــد
و انتق ــال و توزی ــع ب ــرق ،مبل ــغ ی ــک میلی ــارد دالر از
منابــع صنــدوق توســعه ملــی بــه صــورت تســهیالت
بـــا نـــرخ ســـود متعـــارف نظامنامـــه صنـــدوق،
اختصـــاص داده شـــود.
در اســـتفاده از اوراق مالـــی اســـامی نیـــز کـــه ابـــزار
دیگــری بــرای تامیــن مالــی اســت ،اثــری از صنعــت
ب ــرق دی ــده نش ــده اس ــت .طب ــق بن ــد «ط» تبص ــره

 ،5بهمنظـــور ســـرمایهگذاری در طرحهـــای نفـــت
و گاز بـــا اولویـــت میادیـــن مشــــترک وزارت نفـــت و
طرحه ــای زیربنای ــی و توس ــعهای وزارت صنع ــت،
معـــدن و تجـــارت ،وزارتخانههـــای مذکـــور از
طری ــق ش ــرکتهای تابع ــه ذیرب ــط و ب ــا تصوی ــب
شـــورای اقتصـــاد ،اوراق مالـــی اســـامی (ریالـــی
یـــا ارزی) در ســـقف ســـی و پنـــج هـــزار میلیـــارد
()35.000.000.000.000ریـــال منتشـــر و بازپرداخـــت
اص ــل و س ــود ای ــن اوراق توس ــط ش ــرکتهای مذک ــور
از محـــل افزایـــش تولیـــد همـــان میادیـــن (بـــرای
طرحهـــای وزارت نفـــت) و عایـــدات طـــرح (بـــرای
طرحهـــای وزارت صنعـــت ،معـــدن و تجـــارت)
تضمیـــننماینـــد .ســـندیکا پیشـــنهاد داده اســـت
کـــه عبـــارت «و طرحهـــای ســـرمایهگذاری تولیـــد
نی ــروی ب ــرق (نیروگاهه ــای گازی ،س ــیکل ترکیب ــی
و ان ــرژی تجدیدپذی ــر) وزارت نی ــرو» ب ــه بن ــد مذک ــور
اضاف ــه ش ــود.

راندمان برخی نیروگاهها به خاطر
شدت فرسودگی به شدت در حال
کاهش است

تمامـــی مـــوارد فـــوق بـــرای صنعـــت بـــرق واجـــب و
ضـــروری اســـت چراکـــه نیروگاههـــا ،شـــبکههای
انتقـــال و شـــبکههای توزیـــع وضعیـــت خوبـــی
ندارن ــد و بای ــد نوس ــازی و بهس ــازی ش ــوند .برخ ــی
پسـ ـتهای قدیم ــی ته ــران ک ــه س ــابقه بی ــش از 50
ســال دارنــد در حــال خــارج شــدن از مــدار هســتند.
راندمـــان برخـــی نیروگاههـــا بـــه خاطـــر شـــدت
فرســـودگی در حـــال صفـــر شـــدن اســـت.

تعرفه برق قربانی
دالیل سیاسی شده است

س ــاختار تعرف ــه ب ــرق یک ــی از موضوع ــات پرچال ــش
ایـــن صنعـــت بـــوده و ســـالها دربـــاره آن بحـــث و
تب ــادل نظ ــر ش ــده اس ــت .ای ــن موض ــوع ب ــه ق ــدری
روشــن و اظهــر مــن الشــمس اســت کــه قاطبــه کشــور
ح ــاد ب ــودن ش ــرایط صنع ــت ب ــرق را درک میکنن ــد.
متاســـفانه تعرفـــه بـــرق دچـــار اشـــکال بـــوده و بنـــا
ب ــه دالی ــل سیاس ــی قربان ــی ش ــده اس ــت .س ــاختار
تعرفـــه بـــرق هـــم از اســـاس دارای مشـــکل اســـت و
هـــم متاســـفانه عـــدهای اجـــازه نمیدهنـــد تعرفـــه
ایــن صنعــت واقعــی باشــد و تــا حــرف واقعــی شــدن
قیم ــت ب ــرق مط ــرح میش ــود عن ــوان میکنن ــد ک ــه
م ــردم تحم ــل ای ــن فش ــار را ندارن ــد و ای ــن کار باع ــث
آســـیب خـــوردن جامعـــه میشـــود .از طرفـــی هـــم
بــرق بــه عنــوان یارانــه اشــتبا ه بــه صنایــع کشــور داده
میش ــود ام ــا پول ــی ب ــه صنع ــت ب ــرق برنمیگ ــردد.
مرکـــز پژوهشهـــای مجلـــس بـــا همـــکاری
ســـندیکا طرحـــی تحـــت عنـــوان اصـــاح ســـاختار
تعرفهگ ــذاری ب ــرق آم ــاده ک ــرده بودن ــد ک ــه در بخ ــش
انـــرژی ســـازمان برنامـــه و بودجـــه مطـــرح و بررســـی

ش ــد ام ــا متاس ــفانه در دول ــت ب ــه نتیج ـهای نرس ــید.
ه ــدف م ــا در ای ــن ط ــرح صرف ــا افزای ــش قیم ــت ب ــرق
نیس ــت و ب ــه دنب ــال ح ــل ریش ـهای مس ــئله هس ــتیم.
مش ــکالت ای ــن س ــاختار فق ــط بده ــکار ش ــدن ب ــه
تولیدکنن ــدگان نیس ــت بلک ــه موض ــوع بس ــیار فرات ــر
از ای ــن حرفهاس ــت .عواق ــب ع ــدم اص ــاح ای ــن
ســاختار چیــزی جــز نابــودی زیرســاختهای کشــور
نیســـت و منجـــر بـــه فاجعـــهای بـــزرگ در صنعـــت
ب ــرق کش ــور خواه ــد ش ــد.

آغاز گرفتاری صنعت برق
با طرح تثبیت قیمتها
نص ــرتاهلل عب ــاسزاده :دغدغ ــه س ــندیکای

صنعـــت بـــرق ایـــران در پیگیـــری مســـائل کالن
صنعـــت بـــرق قابـــل تقدیـــر اســـت .مشـــکالت و
چالشهـــای صنعـــت بـــرق بـــرای همـــه عیـــان و
روش ــن اس ــت .صنع ــت ب ــرق ت ــا س ــال  83اتکای ــی
بـــه بودجـــه عمومـــی دولـــت نداشـــت و از محـــل
ف ــروش ب ــرق اداره میش ــد .م ــن معتق ــدم صنع ــت
بـــرق از زمـــان طـــرح تثبیـــت قیمتهـــا گرفتـــار
مش ــکالت فراوان ــی ش ــد .طراح ــان ای ــن ط ــرح نی ــت
خوب ــی داش ــتند ام ــا در عم ــل ب ــه نتیج ــه مطل ــوب
نرس ــیدند و بس ــیاری از صنای ــع از جمل ــه صنع ــت
بـــرق بـــا ایـــن طـــرح فلـــج شـــدند .امـــروز نـــرخ بـــرق
 72توم ــان اس ــت در حال ــی ک ــه قیم ــت تم ــام ش ــده
ب ــدون س ــوخت  100توم ــان اس ــت ک ــه ای ــن ش ــکاف
ایج ــاد مش ــکل ک ــرده اس ــت .اگ ــر س ــاالنه افزای ــش
متعــارف  10الــی  20درصــدی در تعرفــه بــرق داشــتیم
ام ــروز ن ــه ب ــا مش ــکل کمب ــود ظرفی ــت روب ــرو بودی ــم و
ن ــه  40ه ــزار میلی ــارد توم ــان بده ــی داش ــتیم.
در بنــد «هـــ» تبصــره ( )5قانــون بودجــه ســال ،1397
دولـــت بـــا صـــدور مجـــوز واگـــذاری اســـناد خزانـــه
اس ــامی ب ــا حف ــظ ق ــدرت خری ــد ب ــه منظ ــور تس ــویه
بده ــی مس ـ ّـجل خ ــود ت ــا س ــقف  95ه ــزار میلی ــارد
ریـــال بابـــت طرحهـــای تملـــک داراییهـــای
ســرمایهای ،خریــد تضمینــی محصــوالت راهبــردی
(اســـتراتژیک) کشـــاورزی ،مابـــه التفـــاوت قیمـــت
تضمینـــی محصـــوالت بـــا قیمـــت فـــروش ،بیمـــه
محصـــوالت کشـــاورزی ،تأدیـــه بدهیهـــای
ســـازمانهای بیمـــه ســـامت و مطالبـــات
تولیدکنن ــدگان ب ــرق ب ــه قیم ــت اس ــمی و سررس ــید
معیــن بــه طلبــکاران موافقــت کــرده بــود .طبــق ایــن
بن ــد ح ــدود ه ــزار میلی ــارد توم ــان ب ــه تولیدکنن ــدگان
بــرق اســناد خزانــه دادیــم کــه ایــن امــکان در بودجــه
 98پیشبینـــی نشـــده اســـت حتـــی اگـــر اســـناد
خزان ـهای ه ــم موج ــود باش ــد ب ــه لح ــاظ قانون ــی قاب ــل
واگــذاری بــه تولیدکننــدگان بــرق نیســت .مــا دربــاره
ایـــن موضـــوع پیشـــنهاداتی بـــه کمیســـیونهای
مجل ــس ارائ ــه دادی ــم ک ــه امیدواری ــم محق ــق ش ــود
تـــا در بودجـــه  98امکانـــی فراهـــم شـــود کـــه در
ص ــورت مواجه ــه ب ــا مش ــکل بتوانی ــم از ای ــن مح ــل
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ب ــه تولیدکنن ــدگان ب ــرق کم ــک کنی ــم .اوراق تس ــویه
خزانــه هــم در بودجــه ســال گذشــته ظرفیــت خوبــی
ب ــود و بخ ــش خصوص ــی بخش ــی از بده ــی بانک ــی
خــود را بــا ایــن اســناد پرداخــت کــرد .اگــر در بودجــه
س ــال آت ــی ای ــن ظرفی ــت از س ــوی مجل ــس ش ــورای
اس ــامی تصوی ــب نش ــود ب ــه مش ــکل برمیخوری ــم.
تبصـــره  19الیحـــه بودجـــه  98ظرفیـــت دیگـــری
اســـت کـــه در صـــورت تصویـــب در مجلـــس،
امـــکان خوبـــی بـــرای بخـــش خصوصـــی فراهـــم
خواهــد کــرد .طبــق ایــن تبصــره ،بــه منظــور اجرایــی
نم ــودن م ــاده ( )27قان ــون الح ــاق برخ ــی م ــواد ب ــه
قان ــون تنظی ــم بخش ــی از مق ــررات مال ــی دول ـت(،)2
دســـتگاههای اجرایـــی مکلفنـــد از محـــل منابـــع
بودجـــه کل کشـــور تمهیـــدات الزم بـــرای اجـــرای
ح جدیـــد ،نیمهتمـــام و آمـــاده بهرهبـــرداری
طـــر 
و در حـــال بهرهبـــرداری از طریـــق انعقـــاد قـــرارداد
واگــذاری و یــا مشــارکت بــا بخشهــای خصوصــی،
تعاون ــی و ش ــهردار یها و دهیار یه ــا فراه ــم کنن ــد.
ب ــا توج ــه ب ــه ای ــن تبص ــره میت ــوان از ظرفی ــت بخ ــش
خصوصــی در فعالیتهایــی کــه مشــمول اصــل 44
هس ــتند ،اس ــتفاده ک ــرد مش ــروط ب ــر اینک ــه مالکی ــت
ب ــه بخ ــش خصوص ــی منتق ــل نش ــود.

پیشنهاد برداشت  500میلیون
یورو از صندوق توسعه ملی برای
زیرساختهای برق

در بودج ــه  98ب ــه هی ــچ ک ــدام از بخشه ــا منابع ــی
اختصــاص داده نشــده اســت اگــر هــم چیــزی باشــد
در ردیفهــای متفرقــه قــرار داده شــده اســت .تمــام
ت ــاش م ــا ای ــن اس ــت ک ــه بتوانی ــم ب ــا کس ــب مج ــوز
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بــرای برداشــت  500میلیــون یــورو از منابــع صنــدوق
توس ــعه مل ــی ،در ح ــوزه ش ــبکههای انتق ــال و ف ــوق
توزی ــع س ــرمایهگذاری و هزین ــه کنی ــم و امی ــدوارم ب ــا
ایــن موضــوع موافقــت شــود در غیــر اینصــورت هیــچ
منبعـــی بـــرای ســـرمایهگذاری در بخـــش انتقـــال و
فــوق توزیــع نداریــم .بــرای هزینــه کــرد در برنامههــای
 098نیــز هــزار میلیــارد تومــان بیشــتر ســرمایه نداریــم.

رسوب  1500میلیارد تومان از درآمدهای
برق در سازمان برنامه

موضـــوع عـــوارض بـــرق در بودجـــه ســـال  98بهتـــر
از س ــال گذش ــته اس ــت چ ــرا ک ــه در الیح ــه بودج ــه
ع ــوارض ب ــرق ب ــه عن ــوان درآمده ــای اختصاص ــی
وزارت نیـــرو محســـوب شـــده و ســـازمان برنامـــه
نمیتوانـــد آن را بـــه موضوعـــی اختصـــاص دهـــد.
طبـــق تبصـــره  14بودجـــه  97منابـــع و درآمدهـــای
مـــا درگیـــر ســـازمان هدفمنـــدی یارانههاســـت و
تـــا همیـــن امـــروز هـــم حـــدود  1500میلیـــارد تومـــان
از درآمدهـــای مـــا در ایـــن ســـازمان رســـوب شـــده
اســت .اگــر مجلــس بــا تغییــر ایــن تبصــره در بودجــه
ســال آینــده موافقــت کنــد کــه احتمــال تصویــب آن
نی ــز بس ــیار باالس ــت ،مناب ــع م ــا ظ ــرف دو هفت ــه ب ــه
دس ــت م ــا خواه ــد رس ــید و معض ــل  1500میلی ــارد
توم ــان رس ــوب ایج ــاد ش ــده در س ــازمان هدفمن ــدی
را نخواهیـــم داشـــت.
معافیته ــای م ــدارس از پرداخ ــت هزین ــه مص ــرف
بـــرق و سوءاســـتفادههایی کـــه از ایـــن معافیـــت
شـــده اســـت ،بـــه منابـــع صنعـــت بـــرق کشـــور
آس ــیب زده اس ــت .در الیح ــه بودج ــه  98م ــدارس از
پرداخ ــت هزین ــه ب ــرق مع ــاف نیس ــتند ام ــا بن ــا ش ــده

اســـت خزانـــهداری کل کشـــور  30میلیـــارد تومـــان
باب ــت ای ــن هزین ــه در اختی ــار آنه ــا ق ــرار ده ــد .اگ ــر
می ــزان مص ــرف م ــدارس بی ــش از ای ــن مق ــدار باش ــد
یـــا بایـــد صرفهجویـــی کـــرده و یـــا بایـــد خودشـــان
هزین ــه اضاف ــی را پرداخ ــت کنن ــد .درب ــاره ظرفی ــت
تهاتــر هــم در بودجــه  98منابــع جدیــدی بــرای تهاتــر
در نظــر گرفتــه نشــده اســت و فقــط میتــوان از منابــع
مص ــرف نش ــده س ــال قب ــل به ــره ب ــرد.

با بیماری نهادینه شده در اقتصاد
صنعت برق ،فاتحه این صنعت خوانده
شده است
بهنــام حقیقــی :همــه مــا میدانیــم کــه صنعــت

بـــرق بـــه دلیـــل زیرســـاختهای اقتصـــادی آن در
مســـیری نادرســـت حرکـــت میکنـــد و بیمـــاری
نهادین ــه ش ــده در اقتص ــاد ای ــن صنع ــت ،س ــبب
نابــودی آن خواهــد شــد ،حــال هــر چــه در ایــن مســیر
تاری ــک دس ــت و پ ــا بزنی ــم راه ب ــه جای ــی نخواهی ــم
ب ــرد .س ــندیکای صنع ــت ب ــرق ای ــران بای ــد در ی ــک
نـــگاه بلندمـــدت بـــه دنبـــال جراحـــی بیمـــاری
صنعـــت بـــرق باشـــد و ایـــن مطالبـــه را پیوســـته
پیگیـــری کنـــد تـــا بـــا هدایـــت صنعـــت بـــرق بـــه
مســیر درســت ،مشــکالت گذشــته را حــل و جلــوی
خســـارات آتـــی را بگیـــرد .ایـــن تشـــکل اقتصـــادی
بای ــد نقش ــه راه و راهب ــرد مش ــخص و روش ــنی ب ــرای
اصــاح ســاختار و تعرفهگــذاری بــرق داشــته باشــد.
ت ــا زمان ــی ک ــه پای ــه و منش ــا اش ــکال پ ــا برج ــا باش ــد،
بیم ــاری مزم ــن اقتص ــاد صنع ــت ب ــرق ه ــم پابرج ــا
خواه ــد ب ــود .اگ ــر ای ــن رون ــد اش ــتباه همچن ــان ادام ــه
داشــته باشــد ،بعــد از گذشــت مدتــی قابــل اصــاح

نیس ــت و بای ــد فاتح ــه آن را خوان ــد.
رونـــد تدویـــن بودجـــه در دولـــت و ســـپس بررســـی آن
در مجل ــس از مقاط ــع حساس ــی اس ــت ک ــه س ــندیکا
بـــه عنـــوان نماینـــده  530شـــرکت فعـــال صنعـــت
بـــرق بایـــد بـــر روی تبصرههـــای پرچالـــش کار کـــرده و
پیشــنهادات خــود را ارائــه کنــد تــا نظــر کمیســیونهای
مجل ــس را ک ــه در ح ــال واکاوی بودج ــه و تبصرهه ــای
آن هســـتند ،بـــه پیشـــنهادات خـــود معطـــوف کـــرده
و حداقلهـــای الزم در بودجـــه پیشبینـــی شـــود و
س ــال آین ــده را ب ــا مش ــکالت کمت ــری س ــپری کنی ــم ک ــه
خوش ــبختانه س ــندیکا همی ــن مس ــیر را ه ــم ط ــی ک ــرده
اســت .البتــه بایــد بــه یــاد داشــته باشــیم کــه بــا ایــن کار
نی ــز مش ــکالت ریشـ ـهای صنع ــت ب ــرق ح ــل نخواه ــد
ش ــد بلک ــه نیازمن ــد رویک ــردی بلندم ــدت اس ــت.

مخاطره جدی در صنعت برق و هشدار
برای پیک 98

متاس ــفانه در ای ــن کش ــور گ ــوش ش ــنوایی ب ــرای درک
مخاط ــره ج ــدی ک ــه دام ــن گی ــر صنع ــت ب ــرق ش ــده
اســـت ،وجـــود نـــدارد .خاموشـــیهای تابســـتان 97
نشـــان دهنـــده هشـــدار در صنعـــت بـــرق بـــود و ایـــن
پیـــک در ســـال  98بدتـــر هـــم خواهـــد شـــد و شـــرایط
ســـختتری بـــرای مـــردم ایجـــاد خواهـــد کـــرد.
در مـــورد معافیـــت مـــدارس و مســـاجد از پرداخـــت
هزینــه آب و بــرق بایــد بگویــم کــه در حکومــت اســامی
بای ــد ب ــه مس ــئله ح ــق الن ــاس توج ــه بیش ــتری ش ــود،
نمیشـــود معافیـــت هزینههـــای مـــدارس را از جیـــب
پیمانکاران ــی هزین ــه کنی ــم ک ــه در ح ــال س ــاقط ش ــدن
هســتند .دولــت اگــر بنــای بــذل و بخشــش دارد بایــد از
مناب ــع خ ــود هزین ــه کن ــد ن ــه از جی ــب پیمان ــکاران ک ــه
ام ــکان زن ــده مان ــدن و س ــرپا مان ــدن آنه ــا ک ــم اس ــت.
در فض ــای سیاس ــی و تصمیمگی ــری بودج ــه ای ــن ن ــوع
بخشـــشها بایـــد بـــه پایـــان برســـد .دولـــت میتوانـــد
حت ــی ب ــرق را رای ــگان ب ــه م ــردم بده ــد ام ــا بای ــد مناب ــع
آن را تامی ــن کن ــد ،ب ــا ای ــن بخشــشها هزین ــه تولی ــد 5
هــراز مــگاوات بــرق اضافــه در ســال کــه مبلغــی حــدود
 3میلی ــارد دالر اس ــت ،از کج ــا تامی ــن خواه ــد ش ــد؟!

قرارداد
تومانی 600
هزینه  9هزار میلیارد
ِ
ِ
متوقف بر دوش صنعت برق
ســـپهر برزیمه ــر :مابـــه التفـــاوت قیمـــت تمـــام

ش ــده و تکلیف ــی ب ــرق یک ــی از مش ــکالت فع ــاالن ای ــن
صنعــت اســت چــرا کــه ایــن تفــاوت بــه درســتی بــرای
فعــاالن ایــن حــوزه گــزارش نشــده اســت کــه خــود ایــن
ام ــر ناش ــی از اقتص ــاد معی ــوب صنع ــت ب ــرق اس ــت
کـــه تاثیـــر خـــود را بـــر کل جامعـــه خواهـــد گذاشـــت.
متاس ــفانه ب ــا افزای ــش ن ــرخ ارز  600ق ــرارداد در آس ــتانه
توق ــف ق ــرار دارن ــد ک ــه خس ــارت ای ــن قرارداده ــا بال ــغ
ب ــر  9ه ــزار میلی ــارد توم ــان ب ــرآورد ش ــده اس ــت ب ــه ای ــن
معن ــی ک ــه ب ــه جری ــان انداخت ــن همی ــن قرارداده ــا ب ــه 9
ه ــزار میلی ــارد توم ــان منب ــع نی ــاز دارد .ب ــا ای ــن اوص ــاف
چگونـــه میتـــوان بـــه برنامههـــای  098نزدیـــک شـــد؟

س ــعید باس ــتانی عض ــو کمیس ــیون صنای ــع و مع ــادن
مجلـــس شـــورای اســـامی در یکـــی از جلســـات بـــا
اش ــاره ب ــه گ ــزارش مرک ــز پژوهشه ــای مجل ــس گف ــت
ک ــه س ــالیانه  850ه ــزار میلی ــارد توم ــان یاران ــه پنه ــان در
کش ــور توزی ــع میش ــود .محاس ــبات ای ــن یاران ــه پنه ــان
کجاس ــت و از کج ــا هزین ــه میش ــود؟ متاس ــفانه ای ــن
زی ــان انباش ــتهای ک ــه در دول ــت ایج ــاد میش ــود نهایت ــا
متوجــه بخــش خصوصــی اســت و چیــزی از ســازنده و
پیمانـــکار باقـــی نمیگـــذارد.
نص ــرتاهلل عب ــاس زاده :دو ســـالی اســـت کـــه
پروژههـــای فاینانـــس در دســـتور کار اســـت امـــا بـــا
توجـــه بـــه تحریمهـــای تحمیـــل شـــده علیـــه ایـــران،
بعی ــد اس ــت ای ــن پروژهه ــا ه ــم ب ــه جای ــی برس ــد .اگ ــر
پیشـــنهادات مـــا بـــه مجلـــس شـــورای اســـامی هـــم
دربـــاره تامیـــن منابـــع مالـــی صنعـــت بـــرق تصویـــب
نشــود ،ســال آینــده ،ســال ســختی بــرای ایــن صنعــت
خواه ــد ب ــود و دورنم ــای بهت ــری از س ــالهای  96و 97
نخواهیـــم داشـــت .البتـــه ایـــن وضعیـــت نابســـامان
فق ــط مخت ــص صنع ــت ب ــرق نیس ــت بلک ــه کلی ــت
اقتصــاد کشــور دچــار بحــران شــده اســت .قراردادهــای
ب ــاز متاث ــر از نوس ــانات ن ــرخ ارز در تم ــام صنای ــع وج ــود
دارن ــد و م ــا در بودج ــه ح ــدود  11ه ــزار میلی ــارد توم ــان
ب ــرای آنه ــا پیشبین ــی کردهای ــم ک ــه اگ ــر تصوی ــب ش ــود
ب ــرای جم ــع و ج ــور ک ــردن ای ــن قرارداده ــا اختص ــاص
مییاب ــد ام ــا اگ ــر تصوی ــب نش ــود ،هی ــچ منب ــع دیگ ــری
نداری ــم.

تعامل اثرگذار سندیکا با کمیسیونهای
مختلف مجلس شورای اسالمی
عل ــی بخش ــی :ســـندیکا ســـال گذشـــته تجربـــه

خوب ــی در تاثیرگ ــذاری در بودج ــه داش ــت و توانس ــت
اثرگ ــذار باش ــد ک ــه امیدوار ی ــم ای ــن اتف ــاق در بودج ــه
 98نی ــز تک ــرار ش ــود .م ــا در ی ــک س ــال گذش ــته ارتب ــاط
خوبـــی بـــا نماینـــدگان مجلـــس و مرکـــز پژوهشهـــای
مجل ــس داش ــتهایم و ب ــه می ــزان تاثیرگ ــذاری س ــندیکا
خوشبیـــن هســـتیم .ســـندیکا خـــاف روال گذشـــته
کـــه بیشـــتر بـــا کمیســـیون انـــرژی مجلـــس تعامـــل
داش ــت ،امس ــال ب ــا کمیس ــیون صنای ــع و کمیس ــیون
ویــژه مجلــس نیــز وارد ارتبــاط و تعاملــی گســترده شــده
اســت کــه ایــن ارتبــاط تاثیرگــذاری خوبــی در انعــکاس
مش ــکالت صنع ــت ب ــرق و پیگی ــری مطالب ــات ای ــن
س ــندیکا از بودج ــه آت ــی داش ــته اس ــت ل ــذا ظرفی ــت
ارتبـــاط بـــا کمیســـیونهای مختلـــف مجلـــس بایـــد
تقوی ــت ش ــود.

نصرتاهلل عباس زاده :تالش ما
این است که بتوانیم با کسب مجوز
برای برداشت 500میلیون یورو
از منابع صندوق توسعه ملی ،در
حوزه شبکههای انتقال و فوق
توزیع سرمایهگذاری و هزینه کنیم و
امیدوارم با این موضوع موافقت شود
در غیر این صورت هیچ منبعی برای
سرمایهگذاری در بخش انتقال و فوق
توزیعنداریم

علی بخشی :در ارکان بودجه ،98
منابع و راهکارهای زیادی برای
سرمایهگذاریدر بخشهایمختلف
در نظر گرفته شده است اما متاسفانه
در بین این منابع ،منبعی برای صنعت
برق دیده نشده که دلیل این امر
متاسفانهجدی گرفتهنشدناین
صنعتزیرساختیاست

س ــپهر ب ــرزی مه ــر :بعـــد از نوســـانات نـــرخ ارز،
ســندیکا پیشــنهادات مختلفــی بــرای عبــور از شــرایط
بحرانــی صنعــت بــرق بــه نهادهــای مختلــف ارائــه کــرد
ک ــه مهمتری ــن آن پیشبین ــی بودج ــه الزم ب ــرای ح ــل و
فص ــل قراردادهای ــی اس ــت ک ــه ب ــا افزای ــش ن ــرخ ارز ب ــا
چال ــش مواج ــه ش ــدهاند 600 .ق ــرارداد در ح ــوزه توزی ــع و
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زیر و بم
بودجه 98

سپهربرزیمهر:تمامتالشسندیکا
بر این است که نهادهای تصمیم گیر را
به سمتی هدایت کند که وقتی بودجه
الزم برای اتمام پروژهها وجود ندارد،
مجوز خاتمه آن قراردادها صادر شود
چرا که برای این کار الزامات حا کمیتی
الزم است

 400قــرارداد در حــوزه انتقــال در آســتانه توقــف هســتند
و تعــدادی قــرارداد هــم از ســال  91و نوســانات ناشــی
از نــرخ ارز از آن دوره باقــی مانــده اســت ک همچنــان
متوقــف هســتند .تمــام تــاش ســندیکا بــر ایــن اســت
کــه نهادهــای تصمیــم گیــر را بــه ســمتی هدایــت کنــد
کـــه وقتـــی بودجـــه الزم بـــرای اتمـــام پروژههـــا وجـــود
ن ــدارد ،مج ــوز خاتم ــه آن قرارداده ــا ص ــادر ش ــود چ ــرا
ک ــه ب ــرای ای ــن کار الزام ــات حاکمیت ــی الزم اس ــت.
ب ــا پیگیریه ــای س ــندیکا در مه ــر م ــاه س ــال ج ــاری
دســـتورالعمل نحـــوه جبـــران آثـــار ناشـــی از افزایـــش
قیمـــت ارز در پیمانهـــای ریالـــی فاقـــد تعدیـــل
ابـــاغ شـــد کـــه فقـــط  10هـــزار میلیـــارد تومـــان بـــرای
آن پیشبینـــی شـــده اســـت .ایـــن ده هـــزار میلیـــارد
توم ــان در حال ــی ب ــه ای ــن بخش ــنامه اختص ــاص داده
ش ــده اس ــت ک ــه فق ــط صنع ــت ب ــرق  9ه ــزار میلی ــارد
تومــان بــرای بــه جریــان انداختــن قراردادهــای متوقــف
صنع ــت ب ــرق نی ــاز اس ــت.

صنعت برق دارایی نظام است و نباید
اجازه دهد این دارایی از بین برود
بهن ــام حقیق ــی :وزارت نی ــرو ه ــزار میلی ــارد توم ــان

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
بیشتریشود.نبایدمعافیتهزینههای
مدارس را از جیب پیمانکارانی هزینه
کنیم که در حال ساقط شدن هستند.
در فضای سیاسی و تصمیمگیری
بودجه این نوع بخششها باید به
پایانبرسد

از ســـازمان برنامـــه طلـــب دارد در حالـــی کـــه فقـــط
بـــه مپنـــا  20هـــزار میلیـــارد تومـــان بدهـــکار اســـت.
شـــرکتها بـــرای تامیـــن منابـــع مجبـــور هســـتند
ســـراغ تســـهیالت بانکـــی و اوراق برونـــد کـــه ایـــن
رون ــد ش ــاید در کوت ــاه م ــدت پاس ــخگو باش ــد و دوام
بی ــاورد ول ــی در بلندم ــدت فلجکنن ــده اس ــت .یک ــی
از ســـختترین کارهـــا جـــا انداختـــن ایـــن موضـــوع
در ذه ــن دولتم ــردان اس ــت ک ــه ب ــا وضعی ــت موج ــود
هم ــه صنای ــع ب ــه س ــمت ناب ــودی حرک ــت میکنن ــد.
مپن ــا هوی ــت مس ــتقلی ن ــدارد بلک ــه متعل ــق ب ــه مل ــت
و حاکمی ــت اس ــت ،ام ــروز مپن ــا ب ــه عن ــوان یک ــی از
داش ــتههای نظ ــام ب ــه س ــمت س ــاقط ش ــدن حرک ــت
میکنـــد لـــذا مطالبـــه و چالـــش ایـــن شـــرکت بایـــد
مطالب ــه دولتم ــردان ه ــم باش ــد .م ــا بای ــد بپذیری ــم ک ــه
بنگاهه ــای ب ــزرگ ،مجموعهه ــای متوس ــط و کوچ ــک
داراییهـــای ایـــن کشـــور هســـتند و اگـــر بـــه چشـــم
دارایــی خودمــان بــه آنهــا نــگاه کنیــم اجــازه نمیدهیــم
ای ــن داراییه ــا از بی ــن برون ــد .آنچ ــه در صنع ــت ب ــرق
ســـاخته شـــده دارایـــی کشـــور و حاکمیـــت اســـت
کس ــی دارای ــی خ ــود را اینگون ــه ناب ــود نمیکن ــد و اگ ــر
حاکمی ــت متوج ــه ای ــن موض ــوع نش ــود دی ــر ی ــا زود ب ــا
فاجعــه بــزرگ مواجــه خواهیــم شــد کــه ســونامی افــکار
عموم ــی را در پ ــی خواه ــد داش ــت.

ضرورت هوشمندی شرکتها در استفاده
از اوراق تسویه و اسناد خزانه
عل ــی بخش ــی :اس ــتفاده از اوراق تس ــویه و اس ــناد

16

خزان ــه میتوان ــد اب ــزار خوب ــی باش ــد ام ــا هوش ــمندی
خاص ــی میطلب ــد ،اگ ــر ب ــا ای ــن اوراق تس ــویه و اس ــناد
خزانــه هوشــمندانه عمــل نکنیــم ،کمرشــکن خواهنــد
ب ــود .البت ــه هم ــه فع ــاالن اقتص ــادی از ای ــن موض ــوع
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آ گاهـــی دارنـــد کـــه دســـت بـــه دامـــان شـــدن ایـــن
اوراق و اس ــناد پ ــاس دادن بده ــی و موک ــول ک ــردن آن
ب ــه آین ــده اس ــت و مش ــکل را مقطع ــی ح ــل میکن ــد.
بح ــث ماب ــه التف ــاوت قیم ــت تم ــام ش ــده و قیم ــت
فـــروش تکلیـــف بـــرق یکـــی از معضـــات صنعـــت
ب ــرق اس ــت ،خ ــود م ــا ه ــم ک ــه در بط ــن ای ــن صنع ــت
فعالیـــت داریـــم هنـــوز نمیدانیـــم قیمـــت اصلـــی
کــدام اســت .ایــن تعرفــه بــا همیــن اختالفــات نیــز بــه
مجل ــس میرس ــد مث ــا قیم ــت تم ــام ش ــده از س ــوی
ارگانهـــای مختلـــف  110 ،154و  124تومـــان مطـــرح
ش ــده اس ــت ک ــه ای ــن اخت ــاف بای ــد شفافس ــازی
شـــود تـــا مجلـــس بتوانـــد در تصمیمگیـــری درســـت
عم ــل کن ــد و تناقض ــی در ای ــن مس ــیر ایج ــاد نش ــود.
بهن ــام حقیق ــی :چالـــش ارائـــه تعرفههـــای
مختلـــف بـــه خاطـــر عـــدم انســـجام در کارکـــرد
حوزههــای تخصصــی اســت اگــر بنــا بــر شفافســازی
باشــد کار ســختی نیســت و میتــوان بــا ارائــه گــزارش
کارشناس ــی ،قیم ــت تم ــام ش ــده را ب ــا در نظ ــر گرفت ــن
همــه جنبههــا اعــام کــرد .تعرفــه بــرق چیــزی نیســت
ک ــه بخواه ــد پنه ــان باش ــد ،تنه ــا چال ــش ای ــن اس ــت
ک ــه نظ ــام منس ــجمی در ای ــن ح ــوزه نداری ــم .تعیی ــن
تعرفـــه واحـــد کار پیچیـــدهای نیســـت و وزارت نیـــرو
میتوانـــد کمـــک بزرگـــی باشـــد.

ضرورت خروج دولت از حوزه صادرات
برق و وا گذاری آن به بخش خصوصی
نص ــرتاهلل عب ــاسزاده :س ــازمان حسابرس ــی در

س ــازمان توانی ــر مس ــتقر اس ــت و قیم ــت تم ــام ش ــده را
بــه صــورت رســمی منتشــر میکنــد ،مبنــای حســاب و
کتــاب مــا بــا دولــت اســت .قیمــت تمــام شــده بــا تــورم
قیمته ــای واقع ــی و قیمته ــای دفت ــری محاس ــبه
میشــود .شفافســازی در آمارهــا خواســته وزیــر نیــرو
ه ــم هس ــت .چی ــزی ک ــه در ادبی ــات اقتص ــادی مه ــم
اس ــت قیمته ــای نس ــبی اس ــت .مقایس ــه قیمته ــا
مه ــم اس ــت ،قیم ــت ب ــرق در ای ــران بای ــد ب ــا قیم ــت
گاز و ســـایر خدمـــات بررســـی شـــود .ســـهم بودجـــه
صنعـــت بـــرق در ســـال  97ســـه درصـــد بـــود امـــا در
بودجــه  98بــه  2.6درصــد کاهــش پیــدا کــرده اســت.
ب ــا مقایس ــه جای ــگاه صنع ــت ب ــرق در کش ــور ب ــا س ــایر
صنایـــع میتـــوان گفـــت کـــه ســـهم ایـــن صنعـــت از
بودج ــه  98بای ــد  3.5درص ــد میب ــود ن ــه  2.6درص ــد.
دربـــاره صـــادرات بـــرق دورنمـــای صنعـــت بـــرق
بایـــد انعقـــاد قراردادهـــای دو جانبـــه بیـــن بخـــش
خصوصیهــا باشــد ،دولــت بایــد از ایــن حــوزه خــارج
ش ــود و فق ــط متول ــی ب ــرق رس ــانی ب ــه خانواره ــا ،ح ــوزه
کش ــاورزی و صنای ــع داخل ــی باش ــد و کار ص ــادرات را
ب ــه تدری ــج ب ــه بخ ــش خصوص ــی واگ ــذار کن ــد .الزم ــه
ای ــن ام ــر تغیی ــر ن ــگاه و رویک ــرد دول ــت ب ــه صنع ــت
بــرق اســت ،دولــت بایــد از گــود خــارج شــود ،تــا وقتــی
دول ــت وس ــط ماجراس ــت ب ــه معن ــای واقع ــی کلم ــه
نمیشـــود خصوصیســـازی را جـــدی گرفـــت▪ .

 /معاونت پژوهش و برنامه ریزی
سندیکای صنعت برق ایران /
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جدول  - 1خالصه بودجه کل کشور در سال ( 1398میلیون ریال)
منابع
درآمدها

2086755000

واگذاری دارایی های سرمایه ای

1480382001

واگذاری دارایی های مالی

510000000

جمع منابع عمومی دولت

4077137001

درآمدهای اختصاصی دولت

709126827

منابع بودجه عمومی دولت

4786263828

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

12747545475

جمع

17533809303

ارقامی که دوبار منظور شده است ،کسر می شود
منابع بودجه کل کشور

501477033
17032332270

مصارف
هزینه ها

3206909041

تملک دارایی های سرمایه ای

620198567

تملک دارایی های مالی

250029393

جمع مصارف عمومی دولت

4077137001

از محل درآمدهای اختصاصی دولت -هزینه ای

573302299

از محل درآمدهای اختصاصی دولت -سرمایه ای

135824528

مصارف بودجه عمومی دولت

4786263828

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

12747545475

جمع

17533809303

ارقامی که دوبار منظور شده است ،کسر می شود
مصارف بودجه کل کشور

501477033
17032332270

بودج ــه عموم ــی کش ــور مجموع ــا  1703ه ــزار میلی ــارد
تومـــان مـــی باشـــد کـــه  28درصـــد آن یعنـــی 478
ه ــزار میلی ــار توم ــان مرب ــوط ب ــه بودج ــه عموم ــی و 78
درص ــد یعن ــی  1274ه ــزار میلی ــارد توم ــان آن مرب ــوط
ب ــه بودج ــه ش ــرکت ه ــای دولت ــی (ج ــدول  )1اس ــت.
رونــد بودجــه کشــور (در نمــودار  )1نشــان میدهــد کــه
بودج ــه عموم ــی کش ــور ح ــدود  7.8درص ــد و بودج ــه
شــرکت هــای دولتــی  ،حــدود  51درصــد رشــد داشــته
اس ــت .ای ــن رش ــد زی ــاد بودج ــه ش ــرکت ه ــا بیانگ ــر
آن اســـت کـــه خدمـــات شـــرکتها در ســـال 1397
درآمده ــای بیش ــتری ب ــرای دول ــت ایج ــاد م ــی کن ــد
وب ــا توج ــه ب ــه اینک ــه ای ــن افزای ــش درآم ــد نم ــی توان ــد
تمامـــا از محـــل افزایـــش حجـــم خدمـــات باشـــد،
بنابرایـــن انتظـــار مـــی رود در ســـال آینـــده ،هزینـــه
خدم ــات و کااله ــای ش ــرکت ه ــای دولت ــی افزای ــش
زی ــادی کن ــد .ای ــن مس ــئله بیانگ ــر ت ــورم انتظ ــاری ب ــاال
در س ــال آین ــده اس ــت.
در بخـــش منابـــع بودجـــه عمومـــی پیـــش بینـــی
ش ــده اس ــت ک ــه  153ه ــزار میلی ــارد توم ــان از مح ــل
مالیـــات هـــا تامیـــن شـــود کـــه نســـبت بـــه ســـال
 8 ،1397درص ــد رش ــد داش ــته اس ــت .باای ــن ح ــال،
مالیاتهـــای مســـتقیم شـــرکت هـــا کـــه  24درصـــد
درآمده ــای مالیات ــی را تش ــکیل میده ــد ک ــه نس ــبت
بــه قانــون بودجــه ســال  1397حــدود  4هــزار میلیــارد
توم ــان (نزدی ــک ب ــه ده درص ــد) کاه ــش پی ــدا ک ــرده
اســـت ،بـــا توجـــه بـــه نـــرخ تـــورم ایـــن کاهـــش قابـــل
مالحظـــه اســـت.
در بخـــش مصـــارف بودجـــه عمومـــی ســـال ،1397
پیـــش بینـــی شـــده اســـت کـــه  62هـــزار میلیـــارد
توم ــان مع ــادل  13درص ــد بودج ــه از بودج ــه عموم ــی
ب ــرای ط ــرح ه ــای عمران ــی و توس ــعه ای ص ــرف ش ــود.
متوس ــط تحق ــق بودج ــه عمران ــی در  20س ــال گذش ــته
 67درص ــد ب ــوده اس ــت و بنابرای ــن انتظ ــار م ــی رود در
س ــال آین ــده نی ــز ح ــدود  41ه ــزار میلی ــارد توم ــان در
ای ــن بخ ــش تخصی ــص پی ــدا کن ــد( .نم ــودار )2
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17
پرونده
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نمودار  - 1روند بودجه عمومی و شرکتی در طی سالهای  1394تا 1398

هزار میلیارد ریال

12748
8391

8005

6828

6019

4786

4439

3989

3355

2744

1398

1397

1396

1395

1394

در سال  ،1398بودجه عمومی 7.8
درصد و بودجه شرکت های دولتی
 51درصد رشد داشته است.

؟
مصارف بودجه عمومی دولت

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

1398

1397

1396

1395

1394

درآمدهای اختصاصی دولت
تملک دارایی های مالی
در سال  ،1398مصارف تملک دارایی های
سرمایه ای رشدی نداشته است درحالیکه
بخش هزینه ها  9درصد رشد کرده است.

تملک دارایی های سرمایه ای
هزینه ها

نمودار  - 3روند مصارف بودجه عمومی وزارت نیرو
6.9
4.7

هزار میلیارد ریال

18
پرونده

3.5

80.5

67.7

78.9

1398

1397

1396

بودجه وزارت نیرو در سال  1398برابر  87هزار
میلیارد ریال است که نسبت به مصوب سال 1397
به میزان  21درصد افزایش پیدا کرده است.
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2.9

1.8

69.4

70.2

3355

2744

1395

1394

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

رونـــد مصـــارف بودجـــه عمومـــی کشـــور نشـــان مـــی دهـــد کـــه
بخـــش بودجـــه عمرانـــی (تملـــک داراییهـــای ســـرمایه ای)
نس ــبت ب ــه س ــال گذش ــته هی ــچ تغیی ــری نک ــرده اس ــت و اگ ــر
تــورم را در نظــر داشــته باشــیم مــی توانیــم بگوییــم قــدرت واقعــی
ایــن بخــش در ســال  1398کاهــش خواهــد یافــت( .نمــودار )2
بودجـــه وزارت نیـــرو ماننـــد ســـایر دســـتگاههای اجرایـــی کـــه
خدمــات میدهنــد دو بخــش اصلــی دارد .یــک بخــش بودجــه
عموم ــی اس ــت ک ــه از مح ــل خزان ــه کل (مالی ــات و درآمده ــای
نفت ــی و س ــایر درآمده ــا) تامی ــن میش ــود ک ــه س ــهم آن نس ــبت
ب ــه بودج ــه اختصاص ــی ش ــرکتها خیل ــی ک ــم اس ــت  .بودج ــه
عموم ــی وزارت نی ــرو ح ــدود  8.7ه ــزار میلی ــارد توم ــان اس ــت.
ایـــن رقـــم نســـبت بـــه رقـــم مصـــوب ســـال  21 ،1397درصـــد
افزایـــش یافتـــه اســـت .بخـــش عمـــده ایـــن بودجـــه یعنـــی 8
ه ــزار میلی ــارد توم ــان آن ص ــرف ط ــرح ه ــای عمران ــی م ــی ش ــود.
(نم ــودار )3
ســـهم بودجـــه وزارت نیـــرو از بودجـــه عمومـــی کشـــور حـــدود
 1.8درصـــد اســـت کـــه نســـبت بـــه ســـال قبـــل ســـهم آن از
بودج ــه عموم ــی ح ــدود  12درص ــد افزای ــش یافت ــه اس ــت .س ــهم
بودجههـــای عمرانـــی وزارت نیـــرو از بودجـــه هـــای عمرانـــی
کشــور حــدود  13درصــد اســت کــه نســبت بــه ســال 11 ،1397
درص ــد رش ــد داش ــته اس ــت( .نم ــودار )4
از مجم ــوع  8ه ــزار میلی ــارد توم ــان بودج ــه عموم ــی وزارت نی ــرو،
 61درصـــد بـــه بخـــش آب اختصـــاص پیـــدا مـــی کنـــد و 35
درص ــد آن (ح ــدود  3ه ــزار میلی ــارد توم ــان) ب ــرای بخ ــش ب ــرق
ص ــرف خواه ــد ش ــد( .نم ــودار )5
از  3ه ــزار میلی ــارد توم ــان بودج ــه بخ ــش ب ــرق از مح ــل بودج ــه
عمومــی 65 ،درصــد حــدود  1.8هــزار میلیــارد تومــان بــه بخــش
س ــاتبا اختص ــاص پی ــدا م ــی کن ــد وب ــه ترتی ــب پ ــس از س ــازمان
ســاتبا ،شــرکت ســهامی آب و بــرق خوزســتان و شــرکت ســهامی
توســـعه منابـــع آب و نیـــروی وزارت نیـــرو بـــا  13.5و  9درصـــد
بیشــترین دریافــت از بودجــه عمومــی را خواهنــد داشــت .ســایر
س ــازمان ه ــا و موسس ــات مجموع ــا ح ــدود  12.5درص ــد بودج ــه
بخ ــش ب ــرق را در اختی ــار خواهن ــد داش ــت( .نم ــودار )6
در بخـــش ســـرمایهای بـــرای بخـــش بـــرق مجموعـــا  24هـــزار
میلی ــارد توم ــان پی ــش بین ــی ش ــده اس ــت ک ــه ی ــک درص ــد آن از
محــل بودجــه عمومــی اســت 30 ،درصــد از محــل وام خارجــی،
 16درصـــد وام هـــای داخلـــی و تســـهیالت بانکـــی و الباقـــی از
منابــع داخلــی شــرکت هــا تامیــن مــی شــود .ایــن منابــع صــرف
پرداخ ــت دی ــون ش ــرکت ه ــا و طرحه ــای عمران ــی و توس ــعهای
ماننــد ســاخت نیــروگاه و شــبکه انتقــال و توزیــع بــرق مــی شــود.
البت ــه بودج ــه بخ ــش س ــرمایهای نس ــبت ب ــه س ــال قب ــل رش ــد
داشــته اســت ولــی ایــن رشــد قابــل تحقــق نیســت .بــا توجــه بــه
رونــد ســال هــای گذشــته انتظــار مــی رود حداکثــر  35درصــدی
مناب ــع بودج ــه س ــرمایه ای محق ــق ش ــود و ل ــذا بخ ــش س ــاخت
و س ــاز صنع ــت ب ــرق در ادام ــه س ــال گذش ــته ب ــا رک ــود هم ــراه
خواه ــد ب ــود( .نم ــودار )7
بودجـــه شـــرکتها در بخـــش عملیاتـــی یـــا جاری(درآمـــد و
هزینهه ــا) ح ــدود  29ه ــزار میلی ــارد توم ــان پی ــش بین ــی ش ــده
اســـت کـــه از محـــل فـــروش بـــرق و صـــادرات بـــرق حاصـــل
میشـــود .ایـــن بودجـــه حـــدودا  4درصـــد نســـبت بـــه ســـال

نمودار  - 4روند سهم بودجه وزارت نیرو از بودجه کل کشور
16.0
13.8

13.0
10.9

11.1

1.6

2.1

1397

1396

12.1

14.0
12.0
10.0
8.0
6.0

1.8

1395

1394

2.0
0.0

درصد

1398

2.2

2.6

4.0

سهم مصارف تملک دارایی وزارت نیرو از تملک دارایی کل کشور
سهم وزارت نیرو از بودجه عمومی کشور

نمودار  - 5مصارف بودجه عمومی وزارت نیرو در سال ( -1398تملک دارایی سرمایه ای)
مجموع بودجه تملک داراییهای سرمایهای
وزارت نیرو  80 :هزار میلیارد ریال

4%

35%

بخش برق

61%

بخش ستادی
بخش آب

 1397رشـــد داشـــته اســـت( .جـــدول )2
بـــا توجـــه بـــه اینکـــه دریافتـــی وزارت نیـــرو از محـــل فـــروش
بـــرق 237 ،هـــزار میلیـــارد ریـــال (23هـــزار میلیـــارد تومـــان)
پیشبینـــی شـــده اســـت ،پـــس از کســـر عـــوارض و مالیـــات
بـــر ارزش افـــزوده  20 ،هـــزار میلیـــارد تومـــان درآمـــد از فـــروش
بـــرق حاصـــل میشـــود .اگـــر ایـــن عـــدد را بـــر حجـــم فـــروش
ب ــرق تقس ــیم کنی ــم ،قیم ــت متوس ــط ه ــر کیل ــووات س ــاعت
بـــرق مشـــخص میشـــود .قیمـــت متوســـط بـــرق (کـــه البتـــه
در الیحـــه نیســـت و اســـتنباط مـــا ایـــن اســـت) ،بـــه ازای
هـــر کیلـــووات ســـاعت ،حـــدود  75تومـــان بـــرآورد میشـــود.
(جـــدول  )3ایـــن احتمـــاال بـــا عـــدد واقعـــی کـــه از ســـرجمع
حســـابداری اســـتخراج میشـــود ،متفـــاوت اســـت امـــا بـــه
نظ ــر میآی ــد ک ــه متوس ــط قیم ــت ب ــرق چنی ــن ع ــددی باش ــد.
بـــا توجـــه بـــه هزینههـــای بخـــش عملیاتـــی تولیـــد ،انتقـــال و
توزی ــع ،پی ــش بین ــی م ــی ش ــود ح ــدود  23ه ــزار میلی ــارد توم ــان
هزین ــه عملیات ــی داش ــته باش ــد و در نتیج ــه انتظ ــار م ــی رود
بخـــش بـــرق در ســـال آینـــده حـــدود  3هـــزار میلیـــارد تومـــان
کســری بودجــه جــاری داشــته باشــد .بنابرایــن در بخــش بــرق
بودجــه وزارت نیــرو ،در تــراز کلــی بــا  10درصــد کســری بودجــه
مواج ــه خواه ــد ش ــد .نس ــبت کس ــری بودج ــه وزارت نی ــرو ب ــا
کل کســـری بودجـــه دولـــت مشـــابهت دارد .بنابـــر محاســـبه
مرکـــز پژوهـــش مجلـــس شـــورای اســـامی ،بودجـــه کشـــور در
ســال  1398دســت کــم ده درصــد کســری تــراز کلــی دارد کــه
ح ــدود  1درص ــد تولی ــد ناخال ــص داخل ــی اس ــت.
س ــندیکای صنع ــت ب ــرق ای ــران ب ــرای اص ــاح الیح ــه بودج ــه
پیش ــنهاداتی ب ــه ش ــرح زی ــر ارای ــه ک ــرده اس ــت:
یک) به تبصره  4بند زیر اضافه شود:
« -4س ــرمایه گ ــذاران بخ ــش خصوص ــی ،تعاون ــی ،نهاده ــای
عموم ــی ب ــرای ط ــرح ه ــای تولی ــد ،انتق ــال و توزی ــع ب ــرق»
دو) بنده ه تبصره  4به شرح زیراصالح شود:
«ه -بـــه دولـــت اجـــازه داده میشـــود بـــه منظـــور تکمیـــل
طرحه ــای تولی ــد و انتق ــال و توزی ــع ب ــرق مبل ــغ ی ــک میلی ــارد
دالر از مناب ــع صن ــدوق توس ــعه مل ــی ب ــه ص ــورت تس ــهیالت

جدول  - 2جریان منابع و مصارف صنعت برق (میلیارد ریال)
دریافتی ها(منابع)
دریافتی حاصل از فروش برق به مشترکین با احتساب عوارض موضوع ماده ( )5قانون حمایت از صنعت برق و عوارض و مالیات بر ارزش افزوده

سوخت نیروگاه ها
مجموع

237990
17810
255800

پرداختی ها(مصارف)
عوارض و مالیات بر ارزش افزوده برق

18090

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

18600

پرداختی به آموزش و پرورش بابت کمک به هزینه برق مدارس

300

مالیات و عوارض قانونی بهای سوخت نیروگاه ها

2810

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

15000

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

201000

مجموع

19

255800
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زیر و بم
بودجه 98

نمودار  - 6مصارف بودجه عمومی وزارت نیرو در سال 1398
مجموع مصارف بودجه ای عمومی بخش برق:
 29هزار میلیارد ریال
شرکت سهامی آب و برق خوزستان
شرکت سهامی توسعه منابع آب و نیروی ایران
شرکت مادرتخصصی مدیریت تولید ،انتقال و
توزیع نیروی برق ایران
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرراتی
پژوهشگاه نیرو

13.5%
9%
2.7%
0.8%
65%

3%

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

نمودار  - 7منابع بودجه شرکت های دولتی بخش برق در سال 1398
مجموع منابع سرمایه ای بخش برق (بودجه
عمومی و شرکت ها) 245 :هزار میلیارد ریال
سهم دارایی های جاری
سهم منابع عمومی دولت
سهم تسهیالت بانکی
سهم سایر وام های داخلی

6%

1%

10%

10%

43%

سهم سایر دریافت ها

سهم وام خارجی
30%

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

20
پرونده

دریافتــی حاصــل از فــروش بــرق بــه مشــترکین بــا احتســاب
عـــوارض موضـــوع مـــاده ( )5قانـــون حمایـــت از صنعـــت
ب ــرق و ع ــوارض و مالی ــات ب ــر ارزش اف ــزوده

237990

کس ــر م ــی ش ــود :ده درص ــد ع ــوارض توس ــعه ب ــرق موض ــوع
م ــاده ( )5قان ــون حمای ــت از صنع ــت ب ــرق

18600

کسر می شود :عوارض و مالیات بر ارزش افزوده برق

18090

جمع (میلیارد ریال)

201300

مصرف انرژی برق کشور تا پایان شهریور 1397

137300

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

260870

بـــرآورد مصـــرف انـــرژی بـــرق در ســـال  1398بـــا حســـاب
رش ــد  2درص ــدی ب ــه نس ــبت رق ــم ب ــرآوردی س ــال 1397
(میلیون کیلو وات ساعت)

266087

متوسط قیمت برآوردی فروش برق برابر  756ریال برکیلو وات ساعت
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ب ــا ن ــرخ س ــود متع ــارف نظامنام ــه صن ــدوق برداش ــت نمای ــد.
بـــا اعـــام ســـازمان برنامـــه و بودجـــه کشـــور بـــه صنـــدوق
توس ــعه مل ــی ،مع ــادل ریال ــی تس ــهیالت یادش ــده از طری ــق
بانکمرک ــزی جمه ــوری اس ــامی در اختی ــار بانکعام ــل ک ــه
توس ــط دول ــت تعیی ــن میش ــود ق ــرار گی ــرد ت ــا در چارچ ــوب
موافقتنامههـــای ذیربـــط صـــرف نمایـــد» .
سه) به بند ط تبصره  5این عبارت اضافه شود:
«ط -بـــه منظـــور ســـرمایه گـــذاری در طـــرح هـــای نفـــت و
گاز ب ــا اولوی ــت میادی ــن مش ــترک وزارت نف ــت و طرحه ــای
زیربنایــی و توســعه ای وزارت صنعــت ،معــدن و تجــارت ،و
طرحه ــای س ــرمایهگذاری تولی ــد نی ــروی ب ــرق (نیروگاهه ــای
گازی ،س ــیکل ترکیب ــی و ان ــرژی تجدیدپذی ــر) وزارت نی ــرو،
وزارتخانههـــای مذکـــور از طریـــق شـــرکتهای تابعـــه ذیربـــط
و بـــا تصویـــب شـــورای اقتصـــاد ،اوراق مالـــی اســـامی
(ریالـــی یـــا ارزی) در ســـقف ســـی و پنـــج هـــزار میلیـــارد
( )35.000.000.000.000ریـــال منتشـــر و بازپرداخـــت اصـــل و
س ــود ای ــن اوراق توس ــط ش ــرکتهای مذک ــور از مح ــل افزای ــش
تولیـــد همـــان میادیـــن (بـــرای طرحهـــای وزارت نفـــت) و
عای ــدات ط ــرح (ب ــرای طرحه ــای وزارت صنع ــت ،مع ــدن و
تجـــارت) تضمیـــن نمایـــد».

پیشنهاد احکام بودجه
سال 1398

تامین مالی برای سرمایه گذاری طرح ها
الیحه بودجه سال (- 1398بند الف تبصره  4قانون)
تبصره 4
الــف -بــا بانکهــای عامــل اجــازه داده مــی شــود در ســال  1398از محــل منابــع در اختیــار نســبت بــه اعطــای تســهیالت ارزی بــه
مــوارد زیــر اقــدام کننــد:
 -1ســرمایه گــذاران بخــش هــای خصوصــی ،تعاونــی و نهادهــای عمومــی غیردولتــی بــرای طرحهــای توســعه ای باالدســتی نفــت
و گاز بــا اولویــت میادیــن مشــترک و جمــع آوری گازهــای همــراه در راســتای افزایــش ضریــب بازیافــت مخــازن و احیــای چــاه هــای
قدیمــی بــا داشــتن ذخایــر نفتــی درجــا و بــدون انتقــال مالکیــت نفــت و گاز موجــود در مخــازن تولیــدی از انهــا
 -2طرحهــای توســعه ای و زیربنایــی ســازمان هــای توســعه بخــش صنعــت و معــدن بــا مشــارکت حداقــل پنجــاه و یــک درصــدی
( )%51بخــش خصوصــی و تعاونــی بــا اولویــت مناطــق محــروم و کمتــر توســعه یافتــه بــر اســاس مزیــت منطقــه ای
 -3ســرمایه گــذاران بخــش هــای خصوصــی ،تعاونــی ،نهادهــای عمومــی غیــر دولتــی بــرای طرحهــای صنایــع تکمیلــی و تبدیلــی
چغندرقند.
پیشنهاد سندیکای صنعت برق
به تبصره  4بند زیر اضافه شود:
 -4سرمایه گذاران بخش خصوصی ،تعاونی ،نهادهای عمومی برای طرح های تولید ،انتقال و توزیع برق

تامین مالی برای سرمایه گذاری طرح ها
قانون بودجه سال  -1397تبصره 4
ه -بــه دولــت اجــازه داده مــی شــود بــه منظــور تکمیــل طــرح انتقــال آب کشــاورزی بــا لولــه بــه چهــل و شــش هــزار هکتــار اراضــی
دشــت سیســتان ،مبلــغ ســیصد و پنجــاه میلیــون ( )350.000.000دالر را از منابــع صنــدوق توســعه ملــی بــه صــورت تســهیالت بــا
ن ــرخ س ــود متع ــارف نظامنام ــه آن صن ــدوق برداش ــت نمای ــد .ب ــا اع ــام س ــازمان برنام ــه و بودج ــه کش ــور ب ــه صن ــدوق توس ــعه مل ــی،
مع ــادل ریال ــی تس ــهیالت ی ــاد ش ــده از طری ــق بان ــک مرک ــزی جمه ــوری اس ــامی ای ــران در اختی ــار بان ــک عام ــل ک ــه توس ــط دول ــت
تعیی ــن م ــی ش ــود ،ق ــرار م ــی گی ــرد ت ــا در چارچ ــوب موافقتنامهه ــای ذیرب ــط مص ــرف نمای ــد.
پیشنهاد سندیکای صنعت برق
ه -بــه دولــت اجــازه داده میشــود بــه منظــور تکمیــل طرحهــای تولیــد و انتقــال و توزیــع بــرق مبلــغ یــک میلیــارد دالر از منابــع
صنــدوق توســعه ملــی بــه صــورت تســهیالت بــا نــرخ ســود متعــارف نظامنامــه صنــدوق برداشــت نمایــد .بــا اعــام ســازمان
برنامــه و بودجــه کشــور بــه صنــدوق توســعه ملــی ،معــادل ریالــی تســهیالت یادشــده از طریــق بانکمرکــزی جمهــوری اســامی
در اختیــار بانکعامــل کــه توســط دولــت تعییــن میشــود قــرار گیــرد تــا در چارچــوب موافقتنامههــای ذیربــط صــرف نمایــد.

تامین مالی برای سرمایه گذاری طرح ها
الیحه بودجه سال  -1398تبصره 5
ط -بــه منظــور ســرمایه گــذاری در طــرح هــای نفــت و گاز بــا اولویــت میادیــن مشــترک وزارت نفــت و طرحهــای زیربنایــی و توســعه
ای وزارت صنعــت ،معــدن و تجــارت ،وزارتخانــه هــای مذکــور از طریــق شــرکتهای تابعــه ذیربــط و بــا تصویــب شــورای اقتصــاد،
اوراق مالــی اســامی (ریالــی یــا ارزی) در ســقف ســی و پنــج هــزار میلیــارد ( )35.000.000.000.000ریــال منتشــر و بازپرداخــت اصــل
و ســود ایــن اوراق توســط شــرکتهای مذکــور از محــل افزایــش تولیــد همــان میادیــن (بــرای طرحهــای وزارت نفــت) و عایــدات طــرح
(بــرای طرحهــای وزارت صنعــت ،معــدن و تجــارت) تضمیــن نمایــد.
پیشنهاد سندیکای صنعت برق
به بند ط تبصره  5این عبارت اضافه شود:
ط -بــه منظــور ســرمایه گــذاری در طــرح هــای نفــت و گاز بــا اولویــت میادیــن مشــترک وزارت نفــت و طرحهــای زیربنایــی و
توســعه ای وزارت صنعــت ،معــدن و تجــارت ،و طــرح هــای ســرمایهگذاری تولیــد نیــروی بــرق (نیروگاههــای گازی ،ســیکل
ترکیب ــی و ان ــرژی تجدیدپذی ــر) وزارت نی ــرو ،وزارتخان ــه ه ــای مذک ــور از طری ــق ش ــرکتهای تابع ــه ذیرب ــط و ب ــا تصوی ــب ش ــورای
اقتص ــاد ،اوراق مال ــی اس ــامی (ریال ــی ی ــا ارزی) در س ــقف س ــی و پن ــج ه ــزار میلی ــارد ( )35.000.000.000.000ری ــال منتش ــر و
بازپرداخــت اصــل و ســود ایــن اوراق توســط شــرکتهای مذکــور از محــل افزایــش تولیــد همــان میادیــن (بــرای طرحهــای وزارت
نف ــت) و عای ــدات ط ــرح (ب ــرای طرحه ــای وزارت صنع ــت ،مع ــدن و تج ــارت) تضمی ــن نمای ــد.
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زیر و بم
بودجه 98

 /معاونت پژوهش و برنامه ریزی
سندیکای صنعت برق ایران /

بررسیمسائل کلیدی
و مشکالت مالی صنعت برق
گزارش ــی ک ــه پی ــش روس ــت بخش ــی از پژوهش ــی اس ــت
ک ــه توس ــط معاون ــت پژوهش ــی س ــندیکای صنع ــت
بـــرق ایـــران تدویـــن شـــده اســـت .متـــن کامـــل ایـــن
گ ــزارش ب ــا همی ــن عن ــوان توس ــط مرک ــز پژوهشه ــای
مجلـــس شـــورای اســـامی منتشـــر شـــده اســـت.
گز یــدهای از مهمتریــن بخشهــای ایــن گــزارش در ایــن
بخ ــش ب ــه نش ــر رس ــیده اس ــت؛

22
پرونده

چکیده
ام ــروزه ان ــرژی ب ــرق یک ــی از نیازه ــای حیات ــی زندگ ــی
روزم ــره جوام ــع بش ــری اس ــت ک ــه در ص ــورت ع ــدم
ً
دسترس ــی ب ــرق ،تقریب ــا س ــایر ام ــور نی ــز متوقفش ــده
و موجـــب اخـــال در رونـــد زندگـــی میشـــود .در
واق ــع ب ــرق یک ــی از زیرس ــاختهای اصل ــی توس ــعه
بـــه شـــمار مـــیرود و نقـــش بـــی بدیلـــی در فراهـــم
آوردن بس ــترهای الزم ب ــرای رش ــد پای ــدار اقتص ــادی،
اشـــتغال ،ســـرمایهگذاری و رفـــاه اجتماعـــی بهویـــژه
گســـترش صنایـــع ازجملـــه ارتباطـــات دارد .بـــا ایـــن
وج ــود صنع ــت ب ــرق ای ــران ب ــا چالشه ــای متع ــددی
روبـــرو بـــوده کـــه برخـــی از آن هـــا صورتـــی مزمـــن بـــه
خ ــود گرفت ــه اس ــت .اصالح ــات س ــاختاری مک ــرر و
خصوصــی ســازی ناکارآمــد ،تلفــات بــاال و بهــرهوری
پاییــن در بخــش هــای تولیــد ،انتقــال و توزیــع ،تــداوم
کســـری بودجـــه و انباشـــت بدهـــی وزارت نیـــرو و
رش ــد چش ــم گی ــر مص ــرف خانگ ــی ب ــرق ب ــه وی ــژه در
روزه ــای گ ــرم س ــال ،ش ــماری از مه ــم تری ــن مس ــائل
صنعــت بــرق در ســالیان اخیــر بــوده اســت .اســتمرار
مســـائل فـــوق موجـــب شـــده اســـت ،دسترســـی بـــه
بـــرق بـــه یکـــی از چالشهـــای فضـــای کســـب وکار
ایـــران تبدیـــل شـــود و جایـــگاه ایـــران در رتبهبنـــدی
محی ــط کســبوکار تغیی ــر ی ــا ب ــا کاه ــش روب ــرو ش ــود
و کمب ــود ب ــرق ب ــه وی ــژه در فص ــل تابس ــتان موج ــب
خاموشـــیهای متعـــدد شـــود.
یكـــی از علـــل نمـــود و تـــداوم مســـائل یادشـــده،
نابس ــامانی ه ــای موج ــود در اقتص ــاد صنع ــت ب ــرق
117

زمستان 97

کش ــور اس ــت .ک ــه تبیی ــن آن نیازمن ــد تجزیهوتحلی ــل
جری ــان مال ــی ای ــن صنع ــت ب ــا توج ــه ب ــه عملک ــرد
بودج ــه وزارت نی ــرو میباش ــد .در واق ــع س ــند بودج ــه
ســـنواتی وزارت نیـــرو و شـــرکت هـــای تابعـــه آن بـــا
توج ــه ب ــه آنک ــه نش ــاندهنده برنام ــه مال ــی دول ــت در
بخ ــش ان ــرژی اس ــت بیانگ ــر آن اس ــت ک ــه دول ــت در
ح ــوزه ب ــرق و ان ــرژی چ ــه سیاس ـتها و رفت ــاری دارد و
چگونـــه ایـــن صنعـــت را اداره میکنـــد.
در ایــن گــزارش ســعی شــده اســت بــا ارائــه چارچــوب
مفهومـــی از صنعـــت بـــرق کشـــور ،ضمـــن بررســـی و
تحلی ــل اقتص ــاد ب ــرق و عوام ــل مؤث ــر ب ــر آن ،ب ــه تبیی ــن
چال ــش ه ــا و مس ــائل کلی ــدی صنع ــت ب ــرق ای ــران
پرداختـــه و در نهایـــت پیشـــنهادهای مشـــخص و
کارب ــردی بهمنظ ــور بهب ــود ش ــرایط و سیاســتگذاری
ارائ ــه ش ــود .ای ــن گ ــزارش در س ــه بخ ــش ب ــه تبیی ــن
و روشنســـازی مســـئله صنعـــت بـــرق در کشـــور
میپـــردازد ،در بخـــش اول تحلیـــل وضعیـــت
موج ــود صنع ــت ب ــرق کش ــور ب ــا تحلی ــل ش ــاخصها
و ویژگیهـــای اصلـــی صنعـــت صـــورت پذیرفتـــه
اســـت .در بخـــش دوم بـــ ه منظـــور بررســـی اقتصـــاد
بـــرق ،بـــا اســـتفاده از تحلیـــل ســـریهای زمانـــی و
ش ــاخصهای مرتب ــط ب ــا صنع ــت ب ــرق جریانه ــای
درآمدی-هزینـ ـهای وزارت نی ــرو و ش ــرکتهای ب ــرق
منطقـ ـهای بررس ــی گردی ــده اس ــت ،بخ ــش س ــوم نی ــز
ب ــه بی ــان مس ــائل کلی ــدی و ارائ ــه راهکاره ــای رف ــع
موانــع و مشــکالت صنعــت بــرق بــا تکیــهبــر نظریــات
علم ــی و نظ ــرات خب ــرگان صنع ــت و اقتص ــاد کش ــور
تخصیـــص دادهشـــده اســـت.
 -1بررسی جریان مالی صنعت برق
جری ــان مال ــی صنع ــت ب ــرق در الیح ــه بودج ــه دول ــت
از دوشــاخه اصلــی وزارت نیــرو و شــرکتهای بخــش
بـــرق تابعـــه وزارت نیـــرو تشکیلشـــده اســـت کـــه
درآمـــد و هزینههـــای اساســـی صنعـــت از عملکـــرد
ای ــن دو بخ ــش منت ــج میش ــود .بودج ــه ش ــرکتهای
دولتـــی ازجملـــه شـــرکتهای بخـــش بـــرق وزارت
نی ــرو ،هرس ــاله ب ــه هم ــراه بودج ــه عموم ــی ب ــه مجل ــس

شـــورای اســـامی تقدیـــم میشـــود ،امـــا ایـــن کار در
عمـــل بیشـــتر جنبـــه اطالعـــی دارد و نماینـــدگان
ً
معمــوال بخــش مهمــی از بودجــه شــرکتها را بررســی
نمیکننـــد .بـــا توجـــه بـــه اهمیـــت صنعـــت بـــرق و
ارتباط ــش ب ــا زندگ ــی روزم ــره آح ــاد جامع ــه ،بررس ــی
بودجـــه بخـــش بـــرق امـــری بســـیار حیاتـــی و حائـــز
اهمیـــت اســـت .در بودجـــه ســـنواتی وزارت نیـــرو و
شــرکتهای تابعــه آن ،میــزان درآمد-هزینــه صنعــت
ب ــرق و همچنی ــن منابع-مص ــارف س ــرمایهای وزارت
نیـــرو و شـــرکتهای بخـــش بـــرق تعییـــن میگـــردد.
بررس ــی رون ــد و اح ــکام لوای ــح بودج ــه س ــنواتی وزارت
نیـــرو و شـــرکتهای بخـــش بـــرق بهعنـــوان هســـته
اصل ــی جری ــان مال ــی صنع ــت ب ــرق ،تصوی ــر روش ــنی
از وضعی ــت مال ــی و اقتص ــادی ای ــن صنع ــت ارائ ــه
خواهـــد داد.
 -1-1جریان درآمدی صنعت برق
ب ــر اس ــاس گزارش ــات س ــازمان برنامهوبودج ــه کش ــور و
مرک ــز پژوهشه ــای مجل ــس ش ــورای اس ــامی درآم ــد
صنع ــت ب ــرق کش ــور از س ــه مح ــل «درآم ــد حاص ــل
از فـــروش بـــرق بـــه مشـــترکین»« ،درآمـــد حاصـــل
از صـــادرات» و «ســـایر درآمدهـــای عملیاتـــی و
غیرعملیات ــی» تأمی ــن میگ ــردد .درآم ــد ف ــروش ب ــرق
ب ــه مش ــترکین و درآم ــد صادرات ــی ف ــروش ان ــرژی ب ــه
دو عامـــل میـــزان تولیـــد بـــرق و قیمـــت فـــروش بـــرق
(قیمـــت داخلـــی و قیمـــت صادراتـــی) بســـتگی
دارد .درآمـــد فـــروش بـــرق بـــه مشـــترکین از طریـــق
ش ــرکتهای ب ــرق منطقـ ـهای و توزی ــع قاب ــل حص ــول
اس ــت .در الیح ــه بودج ــه س ــال  1397ش ــرکتهای
زیرمجموع ــه بخ ــش ب ــرق وزارت نی ــرو ،مبل ــغ درآم ــد
حاصـــل از فـــروش بـــرق ،حـــدود  209هـــزار میلیـــارد
ریـــال پیشبینیشـــده کـــه از محـــل فـــروش 263
میلی ــارد کیل ــووات س ــاعت حاص ــل خواه ــد ش ــد و
ه ــر کیل ــووات س ــاعت بهط ــور متوس ــط ح ــدود 814
ری ــال ب ــه ف ــروش خواه ــد رس ــید .قطعیتری ــن جری ــان
درآمـــدی صنعـــت بـــرق فـــروش مســـتقیم بـــرق بـــه
مشـــترکین میباشـــد و بندهـــای «ســـایر درآمدهـــای
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شکل  : 1متوسط کل نرخ فروش برق به قیمت ثابت و جاری
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منبع 50 :سال صنعت برق ایران در آیینه آمار 1395-1396

250000
200000
150000
100000
50000

میلیارد ریال
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متفرقــه» و «درآمــد حاصــل از صــادرات» مشــکوک الوصــول
میباشـــند .لـــذا بـــه نظـــر میرســـد عـــاوه بـــر توجـــه بـــه
افزایـــش بهـــای بـــرق در کشـــور ،بایـــد توجـــه ویـــژهای بـــه
کاهـــش هزینههـــای شـــرکتهای زیرمجموعـــه وزارت
نیـــرو در بخـــش بـــرق بـــرای جلوگیـــری از زیـــان شـــود .بـــا
توج ــه ب ــه گ ــزارش ش ــرکت م ــادر تخصص ــی توانی ــر و مرک ــز
پژوهشه ــای مجل ــس رون ــد می ــزان ف ــروش و قیم ــت ب ــرق
در داخـــل و خـــارج از کشـــور بهصـــورت زیـــر میباشـــد.
در زمین ــه قیم ــت ب ــرق ،متأس ــفانه در ادوار گذش ــته رون ــد
نزولـــی متوســـط نـــرخ فـــروش برق(بـــه قیمـــت پایـــه) را در
بخشهـــای خانگی،صنعتی،کشـــاورزی و  ...شـــاهد
بودهای ــم (ش ــکل  1و  ،)2ک ــه ادام ــه ای ــن رون ــد دارای اث ــرات
زی ــان ب ــاری همچ ــون ،کاه ــش درآمده ــای صنع ــت ب ــرق،
افزایــش بدهــی و دیــون وزارت نیــرو و شــرکتهای تابعــه آن
ب ــه بخ ــش خصوص ــی و افزای ــش ات ــاف و مص ــرف بیروی ــه
ان ــرژی ب ــرق را ب ــه هم ــراه خواه ــد داش ــت .از ط ــرف دیگ ــر
نیـــز غیرواقعـــی بـــودن قیمـــت بـــرق ،ازلحـــاظ اقتصـــادی
پروژهه ــا و فعالی ــت در صنع ــت را غی ــر بهین ــه و زی ــان ده
نم ــوده ک ــه ای ــن خ ــود موجب ــات کاه ــش انگی ــزه مش ــارکت
بخ ــش خصوص ــی در صنع ــت ب ــرق را فراه ــم آورده اس ــت.
همانطـــور کـــه از رونـــد نمودارهـــا مشـــخص اســـت،
درآمـــد حاصـــل از فـــروش بـــرق بـــه مشـــترکین داخلـــی
بهطورمعم ــول از حاص ــل ض ــرب قیم ــت در می ــزان ف ــروش
حاصـــل میشـــود کـــه ایـــن میـــزان دارای رونـــد مثبـــت
صع ــودی میباش ــد ک ــه ای ــن رون ــد ناش ــی از افزای ــش می ــزان
فــروش بــرق در طــول زمــان اســت .در مــورد درآمــد حاصــل
از صــادرات بــرق نیــز ایــن مقــدار تابعــی از میــزان صــادرات
بــرق بــوده اســت کــه بــا بررســی نمــودار تطابــق ایــن دو رونــد
قابلمش ــاهده میباش ــد ک ــه تغیی ــرات ای ــن متغی ــر در ط ــول
زم ــان بیش ــتر ب ــه ش ــرایط سیاس ــی و اقتص ــادی در س ــطح
بینالملـــل کـــه بهصـــورت بـــرو نزا میباشـــند ،بســـتگی
دارد .همچنیـــن بـــا توجـــه بـــه رونـــد نزولـــی ســـهم بودجـــه
وزارت نیــرو از بودجــه عمومــی کشــور میــزان کســری بودجــه
و بدهیه ــای ای ــن وزارت در س ــالهای آین ــده ب ــا رون ــد رو
ب ــه رش ــدی هم ــراه خواه ــد ب ــود( .ش ــکل )3
بـــا نگاهـــی بـــه جـــدول درآمد-هزینـــه شـــرکتهای
زیرمجموع ــه بخ ــش ب ــرق وزارت نی ــرو ،بررســیهای نش ــان
میدهنـــد کـــه هزینههـــای شـــرکتهای دولتـــی بخـــش
ب ــرق وزارت نی ــرو در الیح ــه بودج ــه س ــال  1397نس ــبت
بـــه ســـال  1396رشـــد حـــدود  4/84درصـــدی داشـــته
اســت .ایــن در حالــی اســت کــه درآمدهــای آن شــرکتها
ح ــدود  3/82رش ــد را نش ــان میده ــد ،ل ــذا ش ــرکتهای
زیرمجموع ــه دچ ــار کس ــری بودج ــه خواهن ــد ش ــد.
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 -2-1جریان هزینهای صنعت برق
بهطورکل ــی بخ ــش عم ــدهای از جری ــان هزین ـهای صنع ــت
ب ــرق را هزینهه ــای خری ــد ب ــرق ،هزینهه ــای تولی ــد ری ــال
هزینههـــای توزیـــع ،هزینههـــای انتقـــال و هزینههـــای
ناشـــی از واردات تشـــکیل میدهنـــد .بـــا بررســـی رونـــد
زمان ــی هزینهه ــای صنع ــت ب ــرق ب ــر اس ــاس لوای ــح بودج ــه
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 -3-1تحلیل جریان درآمد-هزینهای صنعت برق
در ایــن گــزارش بــا عنایــت بــه قوانیــن باالدســتی ،تجربیــات
ادوار گذش ــته بودج ــه س ــنواتی و چارچوبه ــای نظری ــات
اقتص ــادی ،ب ــا اس ــتفاده از رواب ــط می ــان بودج ــه مص ــوب
و عملک ــرد صنع ــت در س ــالهای پیش ــین ،س ــعی ش ــده
اســت میــزان کســری بودجــه واقعــی صنعــت بــرق تخمیــن
زده شـــود .منطبـــق بـــا الیحـــه بودجـــه ( 1396بـــه گـــزارش
مرکــز پژوهشهــای مجلــس شــورای اســامی) ،ســه ردیــف
اصل ــی ش ــامل درآم ــد دریافت ــی حاص ــل از ف ــروش ب ــرق ب ــه
مشــترکین ،درآمــد حاصــل از صــادرات و ســایر درآمدهــای
عملیاتــی و غیرعملیاتــی ،بخــش درآمدهــای صنعــت بــرق
را تش ــکیل میدهن ــد .ک ــه ب ــر اس ــاس الگ ــو تحققپذی ــری
ســـالهای گذشـــته ،اصلیتریـــن و قطعیتریـــن منبـــع
درآمــد صنعــت ،فــروش بــرق بــه مشــترکین میباشــد کــه در
ســال  ،1396ایــن عــدد معــادل  82درصــد از کل درآمدهــا
میباشـــد.
در زمینــه بندهــای درآمــدی بودجــه ســنواتی صنعــت بــرق
هم ــواره ابهام ــات و ع ــدم ش ــفافیتهایی واض ــح و مبره ــن
ب ــوده اس ــت ،ب ــرای مث ــال در م ــورد بن ــد س ــایر درآمده ــای
عملیاتــی و غیرعملیاتــی ،افزایــش  100درصــدی ایــن عــدد
در بودجـــه ســـال  1397نســـبت بـــه ســـال  1396نشـــان
از ابهـــام فـــراوان و غیرقابلاتـــکا بـــودن ایـــن منبـــع دارد.
همچنی ــن متوس ــط ن ــرخ ف ــروش ب ــه مش ــترکین نی ــز بهط ــور
غیرواقعـــی عـــدد  767ریـــال در نظـــر گرفتهشـــده اســـت
درصورتیکـــه متوســـط نـــرخ واقعی(بـــر اســـاس تخمیـــن
ای ــن گ ــزارش)  710ری ــال میباش ــد ک ــه ای ــن افزای ــش بیش ــتر
قیمـــت بیانگـــر تـــراز کـــردن حســـابها در بودجهنویســـی
میباش ــد .در ای ــن گ ــزارش ،ب ــا ف ــرض تحق ــق صددرص ــدی
درآمـــد از حاصـــل از صـــادرات میانگیـــن دو ســـال 1397
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ســـنواتی مصـــوب ،همچـــون درآمدهـــای صنعـــت بـــرق
ایـــن متغیـــر نیـــز بـــا رونـــد صعـــودی همـــراه بـــوده اســـت.
هزینههـــای جـــاری صنعـــت بـــرق بهصـــورت قطعـــی
میباش ــند و بهط ــور معم ــول م ــازاد هزینــهای می ــان الیح ــه
مصــوب و عملکــرد در هرســال وجــود دارد کــه ایــن موضــوع
بـــا توجـــه بـــه غیرقابـــل اطمینـــان بـــودن حصـــول منابـــع
درآم ــدی صنع ــت ب ــرق ،نگران ــی در م ــورد افزای ــش کس ــری
بودج ــه صنع ــت ب ــرق را بیش ــتر خواه ــد نم ــود .همچنی ــن
رونـــد صعـــودی هزینههـــای واردات بـــرق ازجملـــه رشـــد
 %380درصـــدی ایـــن هزینههـــا در ســـالهای اخیـــر،
فض ــای اقتص ــاد ب ــرق را ب ــا ن ــا اطمینان ــی بس ــیاری مواج ــه
س ــاخته اس ــت .بهطورمعم ــول زی ــان ناش ــی از ب ــاال ب ــودن
هزین ــه ه ــای ش ــرکتهای زیرمجموع ــه بخ ــش ب ــرق وزارت
نیـــرو نســـبت درآمدهـــای آنـــان ،از طریـــق ردیـــف هایـــی
چــون «ســایر درآمدهــای متفرقــه» و «صــادرات بــرق» جبــران
ً
ش ــده اس ــت ول ــی تحق ــق ای ــن دو بن ــد مزب ــور کام ــا دور از
انتظ ــار اس ــت و از ط ــرف دیگ ــر نی ــز ب ــا توج ــه ب ــه رون ــد نزول ــی
ص ــادرات ب ــه دلی ــل بح ــران ه ــای ارزی و محدودیته ــای
تجـــارت بیـــن المللـــی ،دســـتیابی بـــه ایـــن درآمدهـــا
مشـــكوکالوصول میباشـــد.
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شکل  :4روند فروش برق به مشترکین
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سهم وزارت نیرو از بودجه کل کشور
سهم مصارف تملک دارایی وزارت نیرو از تملک دارایی کل کشور

شکل  :5روند بودجه وزارت نیرو از بودجه عمومی کشور(درصد)
منبع :محاسبات تحقیق
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شکل  :6روند زمانی هزینههای صنعت برق به تفکیک نوع (میلیارد ریال)
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شکل  :7هزینه ناشی از واردات برق (میلیارد ریال)
مأخذ دادهها :مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی

• بررسی هزینه صنعت برق در سال ( 1396میلیارد ریال)

هزینه خرید:
152589

هزینه توزیع:
29000

هزینه انتقال:
29850

هزینه تسهیالت:
21709

جمع کل243148 :

• بررسی درآمد صنعت برق در سال ( 1396میلیارد ریال)
میزان فروش برق به داخل (میلیارد کیلووات ساعت)255/24 :
درآمد حاصل از صادرات17906 :
متوسط نرخ فروش برق (ریال بر کیلووات ساعت)710 :
سایر درآمدهای عملیاتی و غیر عملیاتی 15818 :

جمع کل220331 :

شکل  :8بررسی کسری بودجه صنعت برق در سال 1397

میلیون کیلووات ساعت

7000

و  ،1396و تحق ــق س ــایر درآمده ــا ب ــه می ــزان مص ــوب ،صنع ــت
دارای  39111میلیـــارد ریـــال درآمـــد در ســـال  1396میباشـــد.
ب ــا توج ــه ب ــه می ــزان ف ــروش  255/24میلی ــارد کیل ــووات س ــاعت
ب ــرق ب ــه مش ــترکین داخل ــی ب ــا متوس ــط قیم ــت  710ری ــال ب ــه ازای
ه ــر کیل ــووات س ــاعت ،می ــزان  181220میلی ــارد ری ــال نی ــز درآم ــد
حاصـــل از فـــروش بـــرق بـــه مشـــترکین میباشـــد و درمجمـــوع
درآمــد صنعــت بــرق در ســال  ،1396برابــر  220331میلیــارد ریــال
اســت .در زمینــه مــواد هزینـهای قانــون بودجــه نیــز بــا فاکتورگیــری
از هزینهه ــای جزئ ــی ،چه ــار بخ ــش اصل ــی هزینهه ــای تولی ــد،
توزیـــع ،انتقـــال و اســـتهال ک میـــزان  243148میلیـــارد ریـــال را
دارا میباش ــند .ک ــه س ــهم هزینهه ــای خری ــد ب ــرق  62درص ــد کل
هزینهه ــای میباش ــد .همانط ــور ک ــه در الیح ــه بودج ــه س ــنواتی
قابلمش ــاهده اس ــت ،صنع ــت ب ــرق از نظ ــر ت ــراز ش ــکلی دارای
کس ــری بودج ــه نمیباش ــد ک ــه ای ــن ام ــر ب ــه دلی ــل غیرواقع ــی ب ــودن
و غی ــر ش ــفاف ب ــودن اع ــداد و ارق ــام من ــدرج در بودج ــه اس ــت،
ام ــا ب ــر اس ــاس نتای ــج ای ــن گ ــزارش ،صنع ــت ب ــرق کش ــور در س ــال
 ،1396ب ــه می ــزان  22817میلی ــارد ری ــال کس ــری بودج ــه داش ــت
ً
ک ــه ای ــن می ــزان مطمئن ــا در س ــال  1397ب ــا افزای ــش روب ــرو خواه ــد
ش ــد( .ش ــکل )8
 -2تحلیل جریان سرمایهگذاری
ب ــا توج ــه ب ــه بررس ـیهای ص ــورت پذیرفت ــه ب ــرای افزای ــش ظرفی ــت
س ــاالنه تولی ــد ب ــرق ب ــه می ــزان  5ه ــزار م ــگاوات در هرس ــال بالغب ــر
 3میلیـــارد دالر ســـرمایهگذاری جدیـــد نیـــاز اســـت ،متأســـفانه
ازیکطـــرف بـــه دلیـــل کمبـــود منابـــع تأمیـــن مالـــی پروژههـــا
توســـط وزارت نیـــرو و شـــرکتهای تابـــع آن و همچنیـــن عـــدم
توانای ــی ورود بخ ــش خصوص ــی ب ــه ای ــن ن ــوع پروژهه ــا و از ط ــرف
دیگ ــر تحریمه ــای اقتص ــادی و ع ــدم دسترس ــی ب ــه مناب ــع مال ــی و
فاینان ــس خارج ــی و بینالملل ــی ،رون ــد س ــرمایهگذاری در بخ ــش
تولی ــد ب ــرق بهص ــورت کاهن ــده ب ــوده اس ــت.
ذخایـــر و اندوختههـــا ،ودیعـــه حـــق انشـــعاب ،کمـــک درآمـــد
عمومــی و تســهیالت مالــی بانکی(داخلــی و خارجــی) مهمتریــن
مناب ــع جری ــان س ــرمایهای صنع ــت ب ــرق میباش ــند ک ــه در ای ــن
می ــان تس ــهیالت مال ــی بانک ــی ب ــا دارا ب ــودن س ــهم  70درص ــدی
از اهمیـــت ویـــژهای برخـــوردار میباشـــند .نتایـــج بررســـی ادوار
گذش ــته بودج ــه صنع ــت و محاس ــبه می ــزان تحققپذی ــری مناب ــع
ســـرمایهای (نســـبت بودجـــه مصـــوب بـــه عملکـــرد صنعـــت)،
نشـــان داده اســـت کـــه تنهـــا  3درصـــد از منابـــع ســـرمایهای از
مح ــل تس ــهیالت مال ــی و بانک ــی قابلی ــت تحققپذی ــری و ات ــکا
را دارا میباشـــد و در ســـطح کالن ،میـــزان تحققپذیـــری کل
منابـــع ســـرمایهای برابـــر  33درصـــد میباشـــد کـــه ایـــن میـــزان
نش ــان از غیرقاب ــل تحق ــق ب ــودن اع ــداد و ارق ــام من ــدرج در بودج ــه
ســـنواتی صنعـــت میباشـــد .در زمینـــه مصـــارف ســـرمایهای
بودج ــه صنع ــت ب ــرق نی ــز ،دو بخ ــش اصل ــی س ــرمایهگذار یها
(ســـرمایهگذاری در تولیـــد ،انتقـــال ،توزیـــع و ســـایر طرحهـــا) و
بدهیه ــا و دی ــون (پرداخ ــت اص ــل اوراق مش ــارکت ،پرداخ ــت
اصـــل تســـهیالت بانکـــی داخلـــی و خارجـــی ،پرداخـــت مـــاده
( )98قانـــون برنامهوبودجـــه و پرداخـــت دیـــون) قابلتقســـیم
اس ــت ،ک ــه س ــهم س ــرمایهگذار یها در مص ــارف س ــرمایهای79 ،
درصـــد از کل مصـــارف میباشـــد( .شـــکل  10و )11
بـــر اســـاس ســـناریو تحققپذیـــری واقعـــی منابـــع ســـرمایهای در
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شکل  :9روند سرمایهگذاری در صنعت برق (میلیارد ریال)
منبع :شرکت مادر تخصصی توانیر ،دفتر فناوری اطالعات
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شکل  :10روند منابع سرمایهای به تفکیک منابع (میلیارد ریال)
منبع :مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی

26
پرونده

ســـال  ،1397منابـــع ســـرمایهای تأمینشـــده از
کان ــال تس ــهیالت مال ــی و بانک ــی می ــزان 189937
میلیــارد ریــال میباشــد کــه  70درصــد از کل منابــع
را تشـــکیل میدهنـــد بـــا فـــرض تحققپذیـــری 3
درصـــدی ایـــن میـــزان بـــرای ســـال  ،1397عـــدد
 5698میلیـــارد ریـــال میباشـــد .از طـــرف دیگـــر
ب ــا ف ــرض تحققپذی ــری  33درص ــدی کل مناب ــع،
می ــزان واقع ــی و قابلات ــکا مناب ــع ب ــرای س ــال ،1397
برابـــر  89317میلیـــارد ریـــال اســـت.
بـــر اســـاس نتایـــج محاســـبات ایـــن گـــزارش،
بـــا توجـــه بـــه میـــزان  214944میلیـــارد ریالـــی
جهـــت ســـرمایهگذاری و میـــزان  48120میلیـــارد
ریالـــی بهمنظـــور پرداخـــت بدهیهـــا و دیـــون و
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درعینح ــال می ــزان کل مناب ــع قاب ــل تحق ــق 95015
میلیــارد ریالــی ،کل صنعــت بــرق بــا کمبــود ســرمایه
ب ــه می ــزان  168049میلی ــارد ری ــال در س ــال ،1397
مواجـــه میباشـــد( .شـــکل )12
 -3چالش ها و مسائل کلیدی صنعت برق
بـــا توجـــه بـــه شـــرایط اقتصـــادی ارائهشـــده در
بخشهـــای پیشـــین و بـــا اســـتفاده از نظـــرات
خبـــرگان صنعـــت ،مهـــم تریـــن مســـائل و
چالشهـــای صنعـــت بـــرق کـــه منجـــر بـــه عـــدم
توســـعه آن و درنتیجـــه بـــروز بحـــران خاموشـــی هـــا
شـــده اســـت را میتـــوان در چنـــد دســـته کلـــی بـــه
شـــرح زیـــر طبقهبنـــدی نمـــود:

 -1-3نظام قیمت گذاری ناکارآمد و غیر شفاف
(عـــدم تعـــادل درآمدهـــا و هزینـــه هـــا ،انباشـــت
بدهـــی و مصـــرف غیـــر بهینـــه بـــرق)
در حــال حاضــر مطابــق قانــون ســازمان بــرق مصــوب
 ،1346نظ ــام تعرف ــه گ ــذاری ب ــرق ب ــر عه ــده وزارت
نیـــرو اســـت و قیمـــت فـــروش بـــرق خردهفروشـــی
ب ــه مش ــترکین توس ــط روی ــه ای انج ــام م ــی ش ــود ک ــه
از طرفـــی شـــفاف نیســـت و از طـــرف دیگـــر بنـــا بـــر
ادعــای مســئولین وزارت نیــرو ،قیمــت فــروش بــرق،
بهصــورت تکلیفــی و دســتوری تعییــن مــی شــود کــه
کمت ــر از قیم ــت تمامش ــده آن اس ــت .ای ــن مس ــئله
باعـــث شـــده اســـت جریـــان مالـــی بـــرق دچـــار
ع ــدم ت ــوازن ش ــود و وزارت نی ــرو ب ــا کس ــری بودج ــه

تحقق پذیری کل بودجه
سرمایه ای (نسبت عملکرد
به مصوب)% 33 :

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

ودیعه حق انشعاب
ذخایر و اندوخته ها
کمک درآمد عمومی
سایر دریافتی ها

%30

%70

درآمدهای قابل اتکا

تحقق پذیری منابع
تسهیالت مالی و بانکی:
%3

اوراق مشارکت
تسهیالت بانکی داخلی
تسهیالت بانکی خارجی
سایر دریافتی از شرکت ها

درآمدهای غیرقابل اتکا

شکل  :11بررسی تحققپذیری منابع سرمایهای در سال 1397

سیســـتماتیک مواجـــه شـــود و درنتیجـــه ســـاالنه
ب ــر بده ــی ه ــای دول ــت ب ــه بخ ــش تولیدکنن ــدگان
بـــرق افـــزوده مـــی شـــود .از طـــرف دیگـــر بـــه دلیـــل
عـــدم شـــفافیت نظـــام قیمتگـــذاری ،ذینفعـــان
و مخاطبـــان بـــر قیمـــت هـــا صحـــه نمیگذارنـــد
ً
و عمـــا عالمـــت نادرســـتی از قیمـــت بـــرق بـــه
مصرفکنن ــدگان داده م ــی ش ــود درنتیج ــه مص ــرف
بــرق بهینــه نبــوده و اتــاف زیــادی در بخــش مصــرف
ایجـــاد مـــی شـــود .ایـــن مســـئله عـــوارض دیگـــری
داشـــته اســـت کـــه مهمتریـــن آن غیراقتصـــادی
شـــدن طـــرح هـــای بهینهســـازی مصـــرف انـــرژی و
اســـتفاده از انـــرژی تجدیـــد پذیـــر اســـت.
 -2-3کاهـــش ســـرمایه گـــذاری بـــرای توســـعه
ظرفیـــت تولیـــد و شـــبکه بـــرق
(عدم تأمین برق موردنیاز و بروز خاموشی)
رونـــد ســـرمایهگذاری در صنعـــت بـــرق در پنـــج
ســـال اخیـــر کاهـــش چشـــمگیری داشـــته اســـت و
درنتیجـــه بخـــش زیـــادی از طرحهـــای توســـعهای
صنعـــت بـــرق در بخـــش تولیـــد ،انتقـــال و توزیـــع
بـــه اجـــرا درنیامـــده اســـت .ایـــن مســـئله باعـــث
شـــده تقاضـــای رو بـــه رشـــد مصـــرف پاســـخ داده
نشـــده و ازیکطـــرف بحـــران خاموشـــی هـــا بـــروز
پیداکـــرده اســـت و از طـــرف دیگـــر ،دسترســـی بـــه
بــرق بــرای رشــد صنعــت و اقتصــاد کشــور بــا کمبــود
مواجـــه اســـت .ایـــن مســـئله منجـــر بـــه تعطیلـــی و
بی ــکاری تع ــداد زی ــادی از واحده ــای پیمان ــکاری

و س ــاخت تجهی ــزات ب ــرق ش ــده اس ــت و ظرفی ــت
ه ــای زنجی ــره تأمی ــن صنع ــت دچ ــار بح ــران رک ــود و
بی ــکاری ش ــده اس ــت .ای ــن مس ــئله در بلندم ــدت
منجــر بــه وابســتگی کشــور بــه کاال و خدماتــی اســت
ک ــه تاکن ــون تولی ــد میش ــدهاند و ب ــا تعطیل ــی آنه ــا
در آینـــده بـــرای توســـعه نیازمنـــد واردات خواهنـــد
ش ــد( .ش ــکل )9
 -3-3فرســـودگی تجهیـــزات تولیـــد و انتقـــال و
توزی ــع ب ــرق
(کاه ــش ضری ــب آمادگ ــی ش ــبکه و ات ــاف ب ــاالی
ب ــرق)
بخ ــش عم ــدهای از تجهی ــزات ش ــبکه ب ــرق ،عم ــر
مفی ــد خ ــود را ط ــی ک ــرده ان ــد و فاق ــد کارای ــی الزم
ً
ب ــرای عرض ــه بهین ــه ب ــرق م ــی باش ــند .درنتیج ــه اوال
ً
ایمنـــی شـــبکه در حـــد اســـتاندارد نیســـت و ثانیـــا
ات ــاف ب ــرق در بخ ــش ه ــای زی ــادی از ش ــبکه ب ــرق
ب ــاال اس ــت .بنابرای ــن راندم ــان تولی ــد و عرض ــه ب ــرق
پاییـــن آمـــده و قیمـــت تمامشـــده آن بـــاال خواهـــد
ب ــود.
 -4-3عــدم پرداخــت مطالبــات و جرائــم دیرکــرد
بخــش خصوصــی
(کاهــش تــوان مالــی و اجرایــی شــرکتهای تولیــدی
و پیمانــکاری و تعطیلــی واحدهــا)
ب ــا توج ــه ب ــه اینک ــه در س ــالهای اخی ــر ،مطالب ــات
بخـــش خصوصـــی پـــس از اجـــرای تعهـــدات ،یـــا

پرداختنش ــده اس ــت و ی ــا ب ــا تأخیره ــای طوالن ــی
و بـــدون جبـــران خســـارت دیرکـــرد پرداختشـــده
اس ــت ،درنتیج ــه جری ــان مال ــی ش ــرکت ه ــا دچ ــار
اختــال شــده و بخــش زیــادی از آنهــا ضــرر ده شــده
ً
و عم ــا رو ب ــه تعطیل ــی رفتهان ــد .پیام ــد بلندم ــدت
ایـــن موضـــوع ،از بیـــن رفتـــن ســـرمایهگذار یهای
زی ــادی اس ــت ک ــه در ط ــول چن ــد ده ــه در صنع ــت
بـــرق ایجادشـــده اســـت کـــه بـــه دلیـــل مشـــکالت
مال ــی ب ــا بح ــران مواج ــه ش ــده ان ــد.
 -5-3توق ــف پروژهه ــا ب ــه دلی ــل ع ــدم جب ــران
افزایـــش قیمـــت نهادههـــا (افزایـــش نـــرخ ارز و
فلـــزات)
بـــا توجـــه بـــه اینکـــه در نظـــام قـــراردادی ،شـــرایط
عمومـــی و خصوصـــی قراردادهـــا ،بـــه نحـــوی
تدوینشـــده اســـت کـــه تمامـــی ریســـک هـــای
ناش ــی از تغیی ــر قیم ــت م ــواد اولی ــه و تجهی ــزات را
بهط ــور یکجانب ــه ب ــه پیمان ــکاران و تولیدکنن ــدگان
تجهیــزات تحمیــل مــی شــود ،در شــرایط کنونــی کــه
قیمـــت ارز بـــه بیـــش از صـــد درصـــد افزایشیافتـــه
ً
اســـت ،عمـــا ادامـــه اجـــرای پـــروژه بـــا مبالـــغ
قـــراردادی غیرممکـــن گردیـــده اســـت ،درنتیجـــه
پروژههـــا متوقفشـــده و ضـــرر مالـــی بزرگـــی بـــه
شـــرکت هـــای صنعتـــی واردشـــده اســـت .اصـــرار
بـــر اجـــرای قراردادهـــا از ســـوی کارفرمایـــان دولتـــی
ب ــدون در نظ ــر داش ــتن تغیی ــرات پیشآم ــده ،منج ــر
ب ــه تحمی ــل تمام ــی ضرره ــای اقتص ــادی ب ــه بدن ــه
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 189937میلیارد ریال

درصد تحقق پذیری منابع:
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منابع قابل حصول و اتکا از محل تسهیالت مالی و بانکی:
 5698میلیارد ریال

کل منابع قابل تحقق 95015 :میلیارد ریال
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شکل  :12بررسی کمبود سرمایه موردنیاز در سال 1397

بخـــش خصوصـــی شـــده و درنتیجـــه تعطیلـــی
دهه ــا ش ــرکت س ــازنده و پیمان ــکاری و بی ــکاری 30
درصـــدی نیـــروی کار را در پـــی داشـــته اســـت.
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در کنـــار عـــدم همـــکاری بـــرای انتقـــال فنـــاوری
ب ــه ش ــرکت ه ــای ایران ــی از س ــوی دیگ ــر منج ــر ب ــه
اختـــال در عرصـــه ســـاخت و تولیـــد محصـــوالت
شــده اســت .از ســوی دیگــر بــروز تحریــم هــا ،موجــب
ش ــده اس ــت نقلوانتق ــال مال ــی ب ــا کش ــورهای دیگ ــر
دچـــار مشـــکل شـــود و درنتیجـــه صـــادرات کاال
دچـــار اختـــال شـــود بهویـــژه بـــا در نظـــر داشـــتن
اینکـــه صنعـــت بـــرق بزرگتریـــن ســـهم صـــادرات
خدم ــات فن ــی و مهندس ــی کش ــور را داش ــته اس ــت،
آث ــار مخ ــرب ای ــن موض ــوع ب ــر اقتص ــاد ای ــن صنع ــت
بس ــیار ش ــدید اس ــت.

 -6-3چالـــش تأمیـــن مـــواد خـــام و فلـــزات
موردنیـــاز تولیدکننـــدگان
بـــا توجـــه بـــه اینکـــه عرضـــه فلـــزات و مـــواد خـــام
موردنیـــاز واحدهـــای تولیـــدی در انحصـــار
ش ــرکتهای ب ــزرگ اس ــت و از س ــوی دیگ ــر واردات
مــواد اولیــه بــه دلیــل مشــکالت ارزی دچــار اختــال
شـــده اســـت ،دسترســـی تولیدکننـــدگان بـــه مـــواد
خـــام بـــا چالـــش همـــراه اســـت .در ایـــن شـــرایط
هزینــه تولیــد کاال و تجهیــزات برقــی افزایــش زیــادی
داش ــته و همچنی ــن س ــوداگران بازاره ــای مال ــی ب ــا
خریدوفـــروش فلـــزات دسترســـی تولیدکننـــدگان را
ب ــه م ــواد اولی ــه دچ ــار اخت ــال کردهان ــد .ب ــا ادام ــه
ایـــن وضعیـــت فعالیـــت واحدهـــای تولیـــدی
متوقفشـــده و بیـــکاری نیـــروی کار را بـــه همـــراه
دارد .درنتیج ــه ای ــن ام ــر ظرفی ــت ه ــای تولی ــدی و
صنعتـــی کشـــور در بلندمـــدت از بیـــن مـــی رود.

 -4راهبردهــای کلیــدی و راهکارهــای کوتاهمــدت
حــل مشــکالت صنعــت بــرق
ح ــل مس ــائل صنع ــت ب ــرق ای ــران نیازمن ــد اج ــرای
 7راهبـــرد اساســـی متناظـــر بـــا مســـائل صنعـــت
بـــرق اســـت کـــه منجـــر بـــه تغییـــرات اساســـی در
کوتاهمـــدت و بلندمـــدت خواهـــد شـــد .در ایـــن
بخــش ،راهبــرد اساســی بــرای حــل مســائل صنعــت
بـــرق و راهـــکار اجرایـــی آن ارائـــه میگـــردد.

 -7-3آثـــار منفـــی مالـــی و فنـــی تحریـــم هـــا در
صنعـــت
قط ــع هم ــکاری ش ــرکت ه ــای اروپای ــی و آمریکای ــی
بـــه دلیـــل تحریـــم و عـــدم فـــروش محصـــوالت
موردنی ــاز صنع ــت ب ــه ش ــرکتهای ایران ــی یک ــی از
آث ــار مس ــتقیم تحری ــم ه ــا م ــی باش ــد .ای ــن مس ــئله

 -1-4اصالح نظام قیمت گذاری برق
نظـــام قیمتگـــذاری صنعـــت بـــرق نیازمنـــد
اصالحاتـــی اســـت کـــه بتوانـــد در جریـــان درآمـــد و
هزین ــه ه ــای آن ت ــوازن و تع ــادل برق ــرار س ــازد .ب ــرای
ایــن منظــور الزم اســت در کوتــاه مــدت و بلندمــدت
اصالحـــات زیـــر صـــورت پذیـــرد:
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اقدام کوتاهمدت:
ب ــرای جب ــران هزین ــه ه ــای تمامش ــده ب ــرق ،متوس ــط
قیم ــت ف ــروش ب ــرق ب ــا ش ــیب تدریج ــی ب ــه میزان ــی
بیـــش از نـــرخ تـــورم ســـاالنه افزایـــش پیـــدا کنـــد.
مس ــئولیت ای ــن ام ــر ب ــر عه ــده وزارت نی ــرو و هیئ ــت
دول ــت م ــی باش ــد.
اقدام بلندمدت:
نهـــاد تنظیـــم مقـــررات بخشـــی بـــرق بـــرای تعییـــن
نظ ــام قیم ــت گ ــذاری ب ــرق مس ــتقل از وزارت نی ــرو
تش ــکیل ش ــود و نظ ــام تعرف ــه گ ــذاری ب ــرق بهط ــور
اساســی متناســب بــا شــرایط اقتصــادی امــروز کشــور
اصـــاح شـــود .بـــرای پیادهســـازی ایـــن موضـــوع
نیازمن ــد آن اس ــت ک ــه ش ــورای رقاب ــت ب ــا هم ــکاری
وزارت نی ــرو و ات ــاق بازرگان ــی و تش ــکلهای مرتب ــط
ایـــن نهـــاد را تشـــکیل دهـــد و بـــا طراحـــی نظـــام
تعرفـهای جدیــدی کــه مبتنــی بــر شــفافیت و اصــول
علم ــی و فن ــی میباش ــد جری ــان مال ــی صنع ــت را
متع ــادل س ــازد.
 -2-4افزایـــش ســـرمایه گـــذاری در پـــروژه هـــای
توس ــعه ای صنع ــت ب ــرق
توســـعه صنعـــت بـــرق نیازمنـــد ســـرمایه گـــذاری
در بخ ــش ه ــای مختل ــف تولی ــد ،انتق ــال و توزی ــع
اســـت .بـــرای تأمیـــن مالـــی ایـــن ســـرمایه-گذاری
اقدامـــات زیـــر بایـــد صـــورت گیـــرد:
اقدام کوتاهمدت:
از منابـــع مالـــی دولـــت و ذخایـــر صنـــدوق توســـعه

مل ــی جه ــت تأمی ــن مال ــی پ ــروژه ه ــای اولویـ ـتدار
و اس ــتراتژیک صنع ــت ب ــرق س ــرمایهگذاری ف ــوری
ص ــورت گی ــرد .وزارت نی ــرو ب ــا هم ــکاری س ــازمان
برنامهوبودج ــه س ــرمایه موردنی ــاز طرحه ــای اولوی ــت
دار و اس ــتراتژیک را شناس ــایی و در الیح ــه بودج ــه
تخصیـــص الزم را بدهـــد.
اقدام بلندمدت:
ابزاره ــای مال ــی مانن ــد اوراق مش ــارکت ب ــا ضمان ــت
و پوش ــش ریس ــک دول ــت جه ــت س ــرمایه گ ــذاری
در صنع ــت ب ــرق منتش ــر ش ــود و ب ــا اص ــاح اقتص ــاد
بـــرق ،امـــکان مشـــارکت بخـــش خصوصـــی و
ســرمایهگذاری بخــش خصوصــی بــرای تأمیــن مالــی
ط ــرح ه ــای توس ــعه ای صنع ــت ب ــرق فراه ــم ش ــود.
در ای ــن رابط ــه الزم اس ــت وزارت نی ــرو ب ــا هم ــکاری
وزارت اقتص ــاد ،م ــدل ه ــا و ابزاره ــای مال ــی متن ــوع
و ب ــا بازده ــی مناس ــب را طراح ــی و در ب ــازار س ــرمایه
کش ــور منتش ــر نمای ــد.
 -3-4بهین ــه س ــازی و کاه ــش تلف ــات در زنجی ــره
تولی ــد ت ــا مص ــرف ب ــرق
کاه ــش تلف ــات و بهین ــه س ــازی تولی ــد ت ــا مص ــرف
بــرق نیازمنــد دودســته اقدامــات مــی باشــد کــه مــی
توانــد در کوتــاه مــدت و بلندمــدت تأثیرگــذار باشــد:
اقدام کوتاهمدت:
ب ــا اس ــتفاده از فن ــاوری ه ــای اجتماع ــی و ن ــرم ب ــرای
کاهـــش تلفـــات و مدیریـــت تقاضـــا راهکارهـــا و
مدلهایـــی طراحـــی شـــود کـــه مصرفکننـــدگان
را ب ــه مص ــرف بهین ــه ترغی ــب و جامع ــه مخاط ــب
رفتارهـــای غلـــط مصـــرف خـــود را اصـــاح کنـــد.
بـــرای ایـــن کار مؤسســـات دانشبنیـــان و نـــوآور
بـــا محوریـــت نهـــاد تحقیقـــات بـــرق وزارت نیـــرو
مدلهـــای بهینهســـازی مصـــرف را پیشـــنهاد و بـــا
تأمیـــن منابـــع توســـط وزارت نیـــرو اجـــرا شـــود.
اقدام بلندمدت:
در بلندمـــدت الزم اســـت فناور یهـــای موجـــود در
ش ــبکه ب ــه نح ــوی ارتق ــا یاب ــد ک ــه تجهی ــزات ش ــبکه
ب ــرای کاه ــش تلف ــات در زنجی ــره تولی ــد و انتق ــال و
توزیــع بــرق بهبــود پیــدا کنــد و از راهکارهــای فنــی و
تکنولوژی ــک ب ــرای آن اس ــتفاده ش ــود .در ای ــن زمین ــه
الزم اس ــت وزارت نی ــرو س ــرمایه موردنی ــاز را تأمی ــن و
م ــدل مال ــی مناس ــب را پیش ــنهاد و از ش ــرکت ه ــای
فن ــی و مهندس ــی ب ــرای ارائ ــه راه ــکار و پیادهس ــازی
آن اس ــتفاده نمای ــد.
 -4-4پرداخ ــت مطالب ــات ش ــرکت ه ــای تولی ــد
ب ــرق و زنجی ــره تأمی ــن
اقدام کوتاهمدت:
دولـــت بـــا اســـتفاده از ابزارهـــای مالـــی و تأمیـــن
نقدینگــی موردنیــاز ،مطالبــات بخــش خصوصــی را
پرداخــت نمایــد و چنانچــه تأخیــری ایجــاد میشــود

ب ــا ن ــرخ تنزی ــل مناس ــب ،هزین ــه تأخی ــر در پرداخ ــت
را ب ــه ش ــرکت ه ــای تولی ــدی و پیمان ــکار پرداخ ــت
نمایـــد .وزارت نیـــرو بـــا همـــکاری ســـازمان برنامـــه
مناب ــع موردنی ــاز ب ــرای پرداخ ــت مطالب ــات را فراه ــم
و بهســـرعت پرداخـــت کنـــد.
اقدام بلندمدت:
در بلندمـــدت بـــا ایجـــاد روش هـــای تأمیـــن مالـــی
و اصـــاح نظـــام قـــراردادی از بـــروز بدهـــی هـــای
بـــدون سررســـید و پیشبینینشـــده اجتنـــاب
نمایـــد .وزارت نیـــرو بـــا همـــکاری اتـــاق بازرگانـــی،
نظ ــام تأمی ــن مال ــی و ق ــراردادی را ب ــرای جلوگی ــری
از بدهیهـــای بـــدون سررســـید و پیشبینینشـــده
اصـــاح کنـــد.
 -5-4جبـــران افزایـــش قیمـــت نهـــاده هـــا در
قراردادهـــا
اقدام کوتاهمدت:
ب ــا اع ــام ش ــرایط هاردش ــیپ و اب ــاغ دس ــتورالعمل
اصــاح قراردادهــای جــاری ،امــکان اصــاح قــرارداد
و یـــا خاتمـــه قـــرارداد بـــدون تحمیـــل هزینههـــای
یکجانبـــه بـــر پیمانـــکاران فراهـــم کنـــد .ســـازمان
برنامهوبودجـــه بـــا همـــکاری وزارت نیـــرو و اتـــاق
بازرگانـــی دســـتورالعمل اصالحـــی را تدویـــن و بـــه
کلی ــه کارفرمای ــان دولت ــی اب ــاغ نمای ــد.
اقدام بلندمدت:
ب ــا اص ــاح ق ــرارداد تی ــپ ،ش ــرایط تعدی ــل و پوش ــش
ریســـک متناســـب بـــا تغییـــرات قیمـــت فلـــزات
اساس ــی و تجهی ــزات وابس ــته ب ــه ارز ،در قرارداده ــا
پیشبینــی مــی شــود و بــه نســبت منصفان ـهای ایــن
ریســـکها بیـــن طرفیـــن تســـهیم مـــی شـــود .نظـــام
قــراردادی توســط اتــاق بازرگانــی بــا همــکاری وزارت
نی ــرو و س ــازمان برنام ــه تهی ــه و اب ــاغ ش ــود.
 -6-4مدیریــت عرضــه و تقاضــای فلــزات و مــواد
خــام در بــازار
اقدام کوتاهمدت:
بـــرای تأمیـــن مـــواد خـــام (فلـــزات) موردنیـــاز،
دســـتورالعمل پیشـــنهادی اتـــاق بازرگانـــی
(تهیهشـــده توســـط ســـندیکا) بـــرای مدیریـــت
عرض ــه و تقاض ــای ب ــازار ب ــورس کاال متناس ــب ب ــا
ش ــرایط موج ــود ب ــه نح ــوی اب ــاغ و اجرای ــی ش ــود ک ــه
تأمیــن نیازهــای واحدهــای تولیــدی بــدون اختــال
و ب ــدون هزینهه ــای م ــازاد تحمیل ــی انج ــام ش ــود.
اقدام بلندمدت:
نهاده ــای تنظی ــم گ ــر ب ــرای نظ ــارت و تنظی ــم ب ــازار
م ــواد خ ــام و فل ــزات اساس ــی ایج ــاد و روی ــه ه ــای
تنظیـــم روابـــط بـــازار عرضـــه و تقاضـــا اصـــاح و
بهروزرســـانی شـــود.

صـــادرات کاال ،خدمـــات و انـــرژی بـــرق توســـط
بخ ــش خصوص ــی
اقدام کوتاهمدت:
ب ــا مدیری ــت وزارت صم ــت مؤسس ــات مال ــی ک ــه
بتواننـــد در شـــرایط تحریـــم ،نقلوانتقـــال پولـــی را
ب ــه انج ــام رس ــانند انتخ ــاب و معرف ــی م ــی ش ــوند
و ایـــن مؤسســـات ،عملیـــات بانکـــی موردنیـــاز
صادرکنن ــدگان را در تج ــارت بینالملل ــی ب ــه انج ــام
مـــی رســـاند .موانـــع قانونـــی بـــرای صـــادرات بـــرق
توس ــط بخ ــش خصوص ــی برداش ــته ش ــود و ام ــکان
ص ــادرات ان ــرژی ب ــرق توس ــط س ــرمایهگذاران بخ ــش
خصوص ــی فراه ــم ش ــود.
اقدام بلندمدت:
ب ــا دیپلماس ــی اقتص ــادی ،ام ــکان همکار یه ــای
فنـــی و اقتصـــادی بـــا کشـــورهای اروپایـــی و
شـــرکتهای  SMEفراهـــم مـــی گـــردد .در ایـــن
ش ــرایط ش ــرکت ه ــا و مؤسس ــاتی بهعن ــوان کارگ ــزار،
در عملیـــات تجـــارت برو نمـــرزی در چارچـــوب
از پیـــش تعیینشـــده فعالیـــت مـــی کننـــد
بهنحویکـــه ریســـک صادرکننـــدگان بـــه حداقـــل
برســـد .همچنیـــن امـــکان جـــذب ســـرمایهگذاران
خارجـــی بـــا تســـهیالت ویـــژه و پوشـــش ریســـک
تأمینکننـــدگان مالـــی در چارچـــوب تقویـــت
صنعـــت داخلـــی فراهـــم شـــود.
جمعبندی
جریـــان مالـــی و اقتصـــاد صنعـــت بـــرق و
علیالخصـــوص بودجـــه وزارت نیـــرو بهویـــژه
در بودجـــه شـــرکتهای زیرمجموعـــه ،همـــراه بـــا
ابهامـــات و نقصانهایـــی ازجملـــه قابـــل محقـــق
نب ــودن ،غیرقاب ــل تحق ــق ش ــدن و مش ــکوکالوصول
بـــودن درآمدهـــا و منابـــع ســـرمایهای ،عـــدم
ش ــفافیت در م ــورد بنده ــای هزینـ ـهای و مص ــارف
ســـرمایهای مـــی باشـــد .بیتوجهـــی بـــه قوانیـــن
باالدس ــتی چ ــون برنام ــه شش ــم توس ــعه ،درج ارق ــام
غیرواقعبینانـــه در الیحـــه بودجـــه شـــرکتهای
غیردولت ــی ،مهمتری ــن نقصانه ــای الیح ــه بودج ــه
ش ــرکتهای زیرمجموع ــه بخ ــش ب ــرق وزارت نی ــرو
اســـت ،کـــه منجـــر بـــه اختـــال در اقتصـــاد بـــرق و
بـــروز چالشهـــای متعـــددی بـــرای ســـرمایهگذاران
و صاحبـــان کســـبوکار زنجیـــره تأمینشـــده
اس ــت .ادام ــه ای ــن وضعی ــت میتوان ــد ب ــه تعطیل ــی
واحده ــا ،گس ــترش بی ــکاری و از بی ــن رفت ــن ت ــوان
س ــاخت و مهندس ــی کش ــور در بخ ــش ب ــرق گ ــردد.
راهکارهایـــی کـــه در ایـــن گـــزارش آمـــده اســـت
اولویتهـــای اجرایـــی و راهبـــردی را بـــرای عبـــور از
چالشه ــا و بحرانه ــای ای ــن صنع ــت نش ــان داده
اســـت▪.

29
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زیر و بم
بودجه 98

 /گفت و

گو با علیرضا اسدی؛  /معاون پژوهش و برنامه ریزی سندیکای صنعت برق ایران

تکنوکراتها،
عاملورشکستگیصنعتبرق
روزنامــه شــرق  -بودجــه وزارت نیــرو هــر ســال روی کاغــذ شــاهد رشــد اســت ،امــا میــزان بدهیهــای ایــن وزارتخانــه نیــز رونــدی
صعــودی طــی میکنــد .علیرضــا اســدی معــاون پژوهشــی ســندیکای صنعــت بــرق ،برخــی از رش ـدهای درج شــده در بودجــه
را گمراهکنن ــده توصی ــف میکن ــد .ب ــه اعتق ــاد او وزارت نی ــرو ،اطالع ــات ش ــفافی از می ــزان مناب ــع درآم ــدی خ ــود در اختی ــار
محقق ــان ق ــرار نمیده ــد ،ام ــا تخمینه ــا نش ــان میده ــد ک ــه ای ــن وزارتخان ــه س ــاالنه س ــه ه ــزار میلی ــارد توم ــان کس ــری بودج ــه
دارد ک ــه ای ــن کس ــری تبدی ــل ب ــه مطالب ــات بخ ــش خصوص ــی از دول ــت میش ــود .آن ط ــور ک ــه او میگوی ــد وض ــع فعل ــی پی ــش
آمــده در صنعــت بــرق کــه بــه ورشکســتگی شــباهت زیــادی دارد ،حاصــل دشــمنی دشــمنان نیســت بلکــه بدنــه تکنوکــرات
وزارت نی ــرو ک ــه سالهاس ــت ب ــر مناص ــب ای ــن وزارتخان ــه تکی ــه زده و راهکاره ــای نادرس ــت پی ــش روی صنع ــت ب ــرق ق ــرار
دادهان ــد ،مس ــئول وضعی ــت پی ــش آم ــده ب ــرای ای ــن صنع ــت هس ــتند .مع ــاون پژوهش ــی س ــندیکای صنع ــت ب ــرق ب ــر ای ــن ب ــاور
اس ــت ک ــه ای ــن صعن ــت زمین ــه رش ــد فراوان ــی دارد و از ن ــگاه او دردآور اس ــت ک ــه ام ــروز ش ــاهد مش ــکالت عدی ــده در صنع ــت
بــرق هســتیم .اســدی تاکیــد میکنــد کــه اگــر بپذیریــم نگاهمــان بــه صنعــت بــرق غلــط بــوده و اجــازه دهیــم تفکــرات جدیــد
ب ــه برنامهری ــزی ب ــرای صنع ــت ب ــرق وارد ش ــوند ،باه ــم یک ــی ش ــویم و ب ــه دنب ــال ایج ــاد ی ــک اجم ــاع باش ــیم ،صنع ــت ب ــرق
میتوان ــد تکانهه ــای ناش ــی از فش ــارهای مال ــی ک ــه در ی ــک ده ــه اخی ــر ب ــه ای ــن صنع ــت تحمی ــل ش ــده را پش ــت س ــر بگ ــذارد
مج ــددا ب ــه رش ــد و ش ــکوفایی برس ــد .مش ــروح گفتگ ــو ب ــا «علیرض ــا اس ــدی» مع ــاون پژوهش ــی س ــندیکای صنع ــت ب ــرق در
ادام ــه میآی ــد.

30
پرونده

درآمده ــا و هزینهه ــای ش ــرکتهای تابع ــه وزارت
نی ــرو در بودج ــه  ۹۸چ ــه تغییرات ــی میکن ــد؟
بودجـــه وزارت نیـــرو و دســـتگاههای اجرایـــی کـــه
خدمـــات میدهنـــد دو بخـــش اصلـــی دارد .یـــک
بخ ــش بودج ــه عموم ــی اس ــت ک ــه از مح ــل خزان ــه
کل (مالی ــات و درآمده ــای نفت ــی و س ــایر درآمده ــا)
تامیـــن میشـــود کـــه ســـهم آن نســـبت بـــه بودجـــه
اختصاص ــی ش ــرکتها خیل ــی ک ــم اس ــت .بودج ــه
عمومـــی وزارت نیـــرو حـــدود  ۸.۷هـــزار میلیـــارد
توم ــان اس ــت .ای ــن رق ــم نس ــبت ب ــه رق ــم مص ــوب
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ســـال  ۲۱ ،۱۳۹۷درصـــد افزایـــش یافتـــه اســـت.
بودجـــه شـــرکتها در بخـــش عملیاتـــی یـــا جـــاری
(درآمــد و هزینــه هــا) حــدود  ۲۹هــزار میلیــارد تومــان
پی ــش بین ــی ش ــده اس ــت ک ــه از مح ــل ف ــروش ب ــرق
و صـــادرات بـــرق حاصـــل میشـــود .ایـــن بودجـــه
حـــدود  ۴درصـــد نســـبت بـــه ســـال  ۱۳۹۷رشـــد
داش ــته اس ــت .در بخ ــش س ــرمایهای ب ــرای بخ ــش
ب ــرق مجموع ــا  ۲۴ه ــزار میلی ــارد توم ــان پی ــش بین ــی
ش ــده اس ــت ک ــه ی ــک درص ــد آن از مح ــل بودج ــه
عموم ــی اس ــت و  ۳۰درص ــد از مح ــل وام خارج ــی

و  ۱۶درص ــد وامه ــای داخل ــی و تس ــهیالت بانک ــی و
الباقــی از منابــع داخلــی شــرکتها تامیــن میشــود.
ایـــن منابـــع صـــرف پرداخـــت دیـــون شـــرکتها و
طرحهـــای عمرانـــی و توســـعهای ماننـــد ســـاخت
نیـــروگاه و شـــبکه انتقـــال و توزیـــع بـــرق میشـــود
کـــه در صـــورت تحقـــق منجـــر بـــه افزایـــش عرضـــه
ب ــرق خواه ــد ش ــد .البت ــه بودج ــه بخ ــش س ــرمایهای
نســبت بــه ســال قبــل رشــد داشــته اســت ،ولــی ایــن
رش ــد قاب ــل تحق ــق نیس ــت .مش ــکل اصل ــی بودج ــه
وزارت نیــرو آن اســت کــه بــرای تــراز نمــودن درآمدهــا

 /هزینههـــا و منابـــع  /مصـــارف ،ورودیهـــای آن
یعن ــی درآمده ــا غیرواقع ــی پی ــش بین ــی میش ــود و
عم ــا در بخ ــش ج ــاری دچ ــار کس ــری خواه ــد ب ــود.
در بخــش ســرمایهای نیــز بدلیــل تحقــق حداکثــر ۳۵
درص ــدی مناب ــع ،عم ــا طرحه ــای توس ــعهای اج ــرا
نمیش ــوند و برنامهه ــای پی ــش بین ــی ش ــده محق ــق
نمیش ــوند ،بنابرای ــن اس ــتنباط رشـ ـدهای ع ــددی
کـــه از بودجـــه وزارت نیـــرو ارائـــه میشـــود ،ممکـــن
اس ــت کم ــی گم ــراه کنن ــده باش ــد.
چـــرا دچـــار کســـری بودجـــه سیســـتماتیک
هســـتیم .بـــر اســـاس گـــزارش مرکـــز پژوهشهـــا
از ســـال  ۹۴تـــا  ۹۸بهطـــور متوســـط ســـه و نیـــم
درصـــد در اعتبـــارات وزارت نیـــرو رشـــد داریـــم،
امـــا در مجمـــوع طبـــق گفتههـــای شـــما و میـــزان
بدهیه ــای وزارت نی ــرو ،ش ــاهد انباش ــت بده ــی
ه ــم هس ــتیم .چ ــرا چنی ــن اتفاق ــی رخ میده ــد؟
بودجـــه وزارت نیـــرو در بخـــش بودجـــه عمومـــی در
ســـالهای مختلـــف دارای رشـــد متفاوتـــی بـــوده
اســت .امــا افزایــش یــا تغییــر بودجــه عمومــی بدلیــل
ســهم کوچــک آن بــر عملکــرد وزارت نیــرو در بخــش
ب ــرق تاثی ــر اندک ــی میگ ــذارد چ ــرا ک ــه بخ ــش عم ــده
بودجـــه بـــرق کـــه مربـــوط بـــه شـــرکتهای تابعـــه
ای ــن وزارتخان ــه هس ــتند دچ ــار اش ــکال اساس ــی در
ســـاختار اقتصـــادی صنعـــت بـــرق و روش بودجـــه
نویســـی اســـت .یعنـــی در بخـــش تامیـــن بـــرق کـــه
توســـط شـــرکتهای وزارت نیـــرو انجـــام میشـــود
ی ــک چرخ ــه معی ــوب وج ــود دارد ک ــه ناش ــی از ع ــدم
تع ــادل درآمده ــا و هزینهه ــای ای ــن بخ ــش اس ــت.
درآم ــد صنع ــت ب ــرق از ف ــروش ب ــرق اس ــت ک ــه ب ــا
توج ــه ب ــه حج ــم ب ــرق فروخت ــه ش ــده و قیم ــت ب ــرق
حاصـــل میشـــود و از آنجـــا کـــه قیمـــت بـــرق بـــا
یـــک نظـــام تعرفـــهای پلـــهای تعییـــن میشـــود کـــه
بصـــورت ناکارآمـــدی عمـــل میکنـــد بـــه نحـــوی
کـــه هزینههـــای تولیـــد و عرضـــه بـــرق را پوشـــش
نمیدهــد .در ایــن نظــام تعرف ـهای حــدود  ۴۰ســطح
قیمتــی وجــود دارد کــه بــه ســادگی نمیتــوان گفــت:
قیمــت بــرق چــه عــددی اســت و تنهــا بطــور آمــاری
یـــک عـــدد متوســـط بـــا توجـــه بـــه الیحـــه میتـــوان
ب ــرآورد ک ــرد.
وج ــود ای ــن  ۴۰س ــطح می ــزان درآمده ــای وزارت
نی ــرو را مبه ــم و مش ــکوک الوص ــول نمیکن ــد؟
بلــه ایــن مســئله محاســبه میــزان درآمدهــای وزارت
نیـــرو را خیلـــی مبهـــم میکنـــد و کار را پیچیـــده
میکنـــد .اگـــر ســـه بخـــش خانگـــی ،صنعتـــی،
کشـــاورزی بـــه همـــراه بخـــش عمومـــی را در نظـــر
بگیریـــم ،حـــدود  ۴۰تعرفـــه بـــه صـــورت پلکانـــی
در آنهـــا تعریـــف شـــده اســـت .مثـــا تعرفـــه بـــرق
خانگ ــی از  ۴۰ت ــا  ۳۰۰توم ــان ب ــه ازای ه ــر کیل ــووات
ســـاعت تعریـــف شـــده اســـت .بســـته بـــه اینکـــه
حجـــم مصـــرف مشـــترک چقـــدر باشـــد ،قیمـــت

فـــروش بـــرق افزایـــش مییابـــد؛ بنابرایـــن ســـخت
اس ــت ک ــه بفهمی ــد درآم ــد ف ــروش ب ــرق چ ــه می ــزان
اســـت و در نتیجـــه میـــزان درآمـــد وزارت نیـــرو در
بخـــش بـــرق مبهـــم باقـــی میمانـــد ایـــن در حالـــی
اس ــت ک ــه هزینهه ــای آن ب ــا توج ــه فراین ــد تولی ــد و
عرضـــه مشـــخص اســـت.
پـــس در نهایـــت نمیشـــود فهمیـــد کـــه
درآمدهـــای وزارت نیـــرو از محـــل فـــروش بـــرق
چقـــدر اســـت؟
دو س ــال اس ــت ک ــه ب ــا قان ــون برنام ــه شش ــم دول ــت
مکلـــف شـــده اســـت در الیحـــه بودجـــه جدولـــی
را ارائ ــه کن ــد و بگوی ــد درآمده ــای از مح ــل ف ــروش
حاملهـــای انـــرژی و یارانههـــای آن چقـــدر اســـت
و هزینههـــای آن چـــه میـــزان اســـت؛ بنابرایـــن االن
میدانیـــم مجمـــوع درآمدهـــای خدمـــات فـــروش
بـــرق چقـــدر اســـت .مثـــا دریافتـــی وزارت نیـــرو از
مح ــل ف ــروش ب ــرق ۲۳۷ ،ه ــزار میلی ــارد ری ــال (۲۳
هـــزار میلیـــارد تومـــان) پیـــش بینـــی شـــده اســـت.
عـــوارض و مالیـــات بـــر ارزش افـــزوده کـــه از ایـــن
رق ــم کس ــر ش ــود ۲۰ ،ه ــزار میلی ــارد توم ــان درآم ــد از
ف ــروش ب ــرق حاص ــل میش ــود .اگ ــر ای ــن ع ــدد را ب ــر
حج ــم ف ــروش ب ــرق تقس ــیم کنی ــم ،قیم ــت متوس ــط
هـــر کیلـــووات ســـاعت بـــرق مشـــخص میشـــود.
قیم ــت متوس ــط ب ــرق (ک ــه البت ــه در الیح ــه نیس ــت
و اس ــتنباط م ــا ای ــن اس ــت) ،ب ــه ازای ه ــر کیل ــووات
س ــاعت ،ح ــدود  ۷۵توم ــان میش ــود .ای ــن احتم ــاال
بـــا عـــدد واقعـــی کـــه از ســـرجمع حســـابداری
اس ــتخراج میش ــود ،متف ــاوت اس ــت ،ام ــا ب ــه نظ ــر
میآی ــد ک ــه متوس ــط قیم ــت ب ــرق چنی ــن ع ــددی
باش ــد .مش ــکل از اینج ــا پی ــش میآی ــد ک ــه ب ــا ع ــدد
هـــر کیلـــووات ســـاعت  ۷۵تومـــان آیـــا هزینههـــای
عملیاتـــی تولیـــد ،انتقـــال و توزیـــع بـــرق پوشـــش
داده میشـــود یـــا نـــه .مـــا در ســـندیکای بـــرق آن را
ب ــراورد کردی ــم و ب ــه نهاده ــای مختل ــف ه ــم گ ــزارش
دادی ــم ک ــه ک ــف هزینهه ــای وزارت نی ــرو در بخ ــش
عملیاتــی حــدود  ۲۳هــزار میلیــارد تومــان میشــود و
درنتیجــه بخــش بــرق ســاالنه حــدود  ۳هــزار میلیــارد
توم ــان کس ــری بودج ــه ج ــاری خواه ــد داش ــت.
ای ــن رق ــم ب ــه هم ــراه اعتب ــارات م ــورد نی ــاز ب ــرای
ایجـــاد خطـــوط جدیـــد و  ...اســـت؟
ن ــه .ای ــن ع ــدد ب ــرای اداره سیس ــتم موج ــود اس ــت.
در ایـــن عـــدد هزینـــه ســـوخت تولیـــد بـــرق هـــم
لحــاظ نشــده اســت .یعنــی اگــر فقــط هزینــه نیــروگاه
داری ب ــا نف ــت و گاز رای ــگان ب ــه هم ــراه هزینهه ــای
نگهــداری شــبکه انتقــال و توزیــع را در نظــر بگیریــم،
دســـت کـــم یـــک اختـــاف ســـه هـــزار میلیـــارد
تومان ــی بی ــن هزینهه ــا و درآمده ــای وزارت نی ــرو در
عملیــات وجــود دارد .بــه ایــن ترتیــب دخــل و خــرج
س ــاالنه وزارت نی ــرو تع ــادل ن ــدارد .یعن ــی متاس ــفانه
حــدود ســه هــزار میلیــارد تومــان در هــر ســال کســری
بودجـــه دارد.

ا گ ــر پ ــول س ــوخت را ه ــم ب ــه هزینهه ــای وزارت
نی ــرو اضاف ــه کنی ــم ،می ــزان کس ــری بودج ــه ای ــن
وزارتخان ــه چق ــدر اس ــت؟
در مقی ــاس مل ــی اگ ــر بخواهی ــم ن ــگاه کنی ــم ،خیل ــی
بیشـــتر میشـــود ،امـــا چـــون وزارت نیـــرو هزینـــه
ســـوخت را پرداخـــت نمیکنـــد و بصـــورت یارانـــه
پنهـــان داده میشـــود مـــا آن را حســـاب نکردهایـــم.
البت ــه میت ــوان آن را حس ــاب ک ــرد .ع ــددی ح ــدود
 ۴۵۰توم ــان ب ــرای ه ــر کیل ــووات س ــاعت در میآی ــد.
اگـــر بـــه بخـــش ســـوخت توجـــه نکنیـــم و هـــدف
حف ــظ ش ــرایط موج ــود باش ــد ،ای ــن کس ــری س ــه ه ــزار
میلیـــارد تومانـــی در بودجـــه هـــر ســـال وزارت نیـــرو
تبدی ــل ب ــه بده ــی ب ــه بخ ــش خصوص ــی میش ــود
و فشـــار آن بـــه تولیدکننـــدگان بخـــش خصوصـــی
وارد میشـــود .در حـــال حاضـــر حـــدود  ۶۰درصـــد
تولیـــد بـــرق توســـط نیروگاههـــای غیـــر دولتـــی
یعنـــی ســـازمانها و دســـتگاههایی کـــه در جریـــان
خصوصـــی ســـازی صاحـــب نیروگاههـــا شـــدهاند،
تولی ــد میش ــود .بخش ــی از بدهیه ــای وزارت نی ــرو
مرب ــوط ب ــه نی ــروگاهداران خصوص ــی اس ــت .بخ ــش
دیگـــر هـــم متعلـــق بـــه پیمانـــکاران و ســـازندهها
اس ــت .توس ــعه صنع ــت ب ــرق ه ــم مبح ــث بس ــیار
مهم ــی اس ــت .در ح ــال حاض ــر ش ــرایط کش ــور ب ــه
نح ــوی اس ــت ک ــه ب ــه خاط ــر رش ــد مص ــرف ب ــرق و
تقاضـــای بـــرای آن تـــا زمانـــی کـــه قیمتهـــا تغییـــر
نکنــد و الگــوی مصــرف بــرق توســط مــردم و بخــش
صنع ــت تغیی ــر نکن ــد ،نیازمن ــد توس ــعه نیروگاهه ــا
هســـتیم .در ســـناریوهای مختلـــف بیـــن  3تـــا ۶
درصـــد رشـــد تقاضـــا داریـــم .یعنـــی بیـــن  3تـــا ۶
درصــد بایــد ظرفیــت تولیــد و عرضــه بــرق را افزایــش
دهی ــم .ای ــن ع ــدد نی ــاز ب ــه س ــرمایهگذاری در بخ ــش
نی ــروگاه ،انتق ــال و توزی ــع را نش ــان میده ــد .بن ــا ب ــر
تحلیل ــی ک ــه در بودج ــه وزارت نی ــرو اس ــت ،امس ــال
 ۲۴هــزار میلیــارد تومــان و ســال قبــل هــم نزدیــک بــه
همی ــن رق ــم پیشبین ــی ش ــده ب ــود ک ــه ب ــرای توس ــعه
شـــبکه بـــرق بـــه ســـرمایهگذاری نیـــاز داریـــم تـــا
تقاض ــای ب ــرق را پوش ــش بده ــد.
آیـــا ســـاالنه  ۲۴هـــزار میلیـــارد تومـــان
میدهیـــم؟
انجـــام
ســـرمایهگذاری
مـــا ایـــن میـــزان ســـرمایهگذاری انجـــام نمیدهیـــم.
بـــه طـــور متوســـط ســـاالنه توانســـتهایم  ۳۰درصـــد
رقم ــی ک ــه صنع ــت ب ــرق ب ــرای توس ــعه ب ــه آن نی ــاز
دارد ،س ــرمایهگذاری کنی ــم .یعن ــی س ــاالنه ح ــدود
هشـــت هـــزار میلیـــارد تومـــان در بخـــش توســـعه
ظرفیـــت بـــرق ســـرمایه گـــذاری شـــده اســـت و در
برخـــی ســـالها هـــم کمتـــر از هـــزار میلیـــارد تومـــان
بـــرای ایجـــاد ظرفیـــت نیروگاهـــی ســـرمایهگذاری
شـــده اســـت .بـــه ایـــن ترتیـــب در ســـالهای
مختل ــف بهط ــور متوس ــط  ۳۰درص ــد از پیشبین ــی
وزارت نیـــرو محقـــق میشـــود و حـــدود  ۱۶هـــزار
میلی ــارد توم ــان کمب ــود مناب ــع س ــرمایهگذاری داری ــم
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ا گر فقط هزینه نیروگاه داری با نفت
و گاز رایگان به همراه هزینههای
نگهداری شبکه انتقال و توزیع را در
نظر بگیریم ،دست کم یک اختالف
سههزار میلیاردتومانیبینهزینهها
و درآمدهای وزارت نیرو در عملیات
وجود دارد .به این ترتیب دخل و
خرج ساالنه وزارت نیرو تعادل ندارد
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ک ــه بتوانی ــم ظرفی ــت تولی ــد و عرض ــه ب ــرق را افزای ــش
دهیـــم .چرخـــه معیـــوب اقتصـــادی در صنعـــت
بـــرق خـــود را در بخـــش ســـرمایهگذاری هـــم نشـــان
میدهـــد .وقتـــی درآمـــد و هزینههـــای صنعـــت
ب ــرق ب ــا ه ــم تع ــادل برق ــرار نمیکنن ــد ،ی ــک اقتص ــاد
ورشکس ــته داری ــم .پ ــول میگذاری ــد ،ول ــی درآمده ــا
و هزینههــای صنعــت را پوشــش نمیدهــد .نتیجــه
اینک ــه بخ ــش خصوص ــی عالقمن ــد نیس ــت ک ــه در
ایـــن صنعـــت ســـرمایهگذاری کنـــد .بانکهـــا
هـــم حاضـــر نیســـتند وام بدهنـــد ،زیـــرا بخـــش
زیـــادی از بدهـــی وزارت نیـــرو بـــه شـــبکه بانکـــی و
متعل ــق ب ــه وامهای ــی اس ــت ک ــه قب ــا گرفت ــه اس ــت.
ســرمایهگذار خارجــی هــم حاضــر نیســت وارد ایــران
شـــود .اعـــداد ســـرمایهگذاری خارجـــی فقـــط روی
کاغـــذ نوشـــته میشـــود ،امـــا محقـــق نمیشـــود.
در ســـال  ۹۸پیشبینـــی شـــده بـــود  ۴۶درصـــد از
مح ــل تس ــهیالت مال ــی ،وام ،اس ــتقراض خارج ــی
(فاینان ــس) ب ــرای صنع ــت ب ــرق تامی ــن مال ــی ب ــرق
شـــود ،امـــا ایـــن  ۴۶درصـــد ،هیـــچ وقـــت محقـــق
نمیشـــود .ســـال گذشـــته عمـــا در ایـــن بخـــش
س ــه درص ــد و بهط ــور کل ــی  ۳۰درص ــد مناب ــع مال ــی
از محله ــای پیشبین ــی ش ــده ب ــرای بخ ــش ب ــرق
تامیـــن شـــده اســـت .ایـــن یعنـــی صنعـــت بـــرق
فقـــط از منابـــع داخلـــی میتوانـــد نیازهـــای خـــود
را تامی ــن کن ــد .از س ــوی دیگ ــر مناب ــع داخل ــی ه ــم
بهطـــور دائمـــی مســـتهلک میشـــود و حجمـــش
کاهـــش مییابـــد .ســـرمایهگذار یهای وزارت نیـــرو
در بخ ــش ب ــرق کام ــا رون ــد نزول ــی داش ــته اس ــت.
نتیجـــه اینکـــه از یـــک ســـو تقاضـــای بـــرق بهطـــور
طبیع ــی ب ــه می ــزان س ــاالنه س ــه ت ــا  ۶درص ــد رش ــد
میکن ــد و از س ــوی دیگ ــر عرض ــه ب ــرق متناس ــب ب ــا
آن رش ــد نمیکن ــد و در نهای ــت ب ــه ش ــکاف عرض ــه
و تقاضـــا میرســـید .بـــرق یکســـری ویژگـــی دارد
کـــه نمیتوانیـــد مثـــل ســـایر کاالهـــا بـــا آن برخـــورد
کنیـــد .بـــرق بهطـــور صنعتـــی و در مقیـــاس کالن،
انباشـــتپذیر یـــا ذخیـــره پذیـــر نیســـت؛ بنابرایـــن
ب ــرق را نمیت ــوان نگ ــه داش ــت .اح ــداث تاسیس ــات
تولی ــد و عرض ــه ب ــرق نی ــز س ــرمایه زی ــاد نی ــاز داش ــته و
زمانب ــر اس ــت .حت ــی اگ ــر س ــرمایه بیاوری ــد و ام ــروز
تصمی ــم بگیری ــد نی ــروگاه بس ــازید ،دو س ــال ط ــول
میکش ــد ک ــه ی ــک پ ــروژه از صف ــر آغ ــاز و ب ــه انته ــا
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برســـد .وقتـــی کمبـــود ایجـــاد میشـــود ،چـــارهای
ج ــز تحم ــل ک ــردن خاموش ــی نداری ــد .تامی ــن ب ــرق از
مح ــل ص ــادرات و واردات نی ــز ب ــا محدودیته ــای
مواج ــه اس ــت ک ــه نمیتوانی ــم ب ــه راحت ــی از آن ب ــرای
تامیـــن بـــرق در زمـــان پیـــک اســـتفاده کنیـــم .در
واق ــع ه ــدف اصل ــی تب ــادالت الکتریک ــی ب ــا س ــایر
کشـــورها یعنـــی صـــادرات و واردات بـــرق ،افزایـــش
بهینگ ــی کل ش ــبکه اس ــت ن ــه تامی ــن ی ــک طرف ــه
ب ــرق .ب ــه عبارت ــی اگ ــر چن ــد کش ــور ب ــا ه ــم س ــنکرون
شـــوند ،کل بـــرق بهتـــر تخصیـــص مییابـــد.
ایـــن جذابیـــت بهینگـــی ،تبـــادل بـــرق را تشـــویق
میکن ــد .ه ــر چن ــد ک ــه در ح ــال حاض ــر م ــا خال ــص
صادرکننــده بــرق هســتیم و در مقاطعــی کــه کمبــود
ب ــرق داری ــم اگ ــر ب ــرق ط ــرف ق ــرارداد را قط ــع کنی ــم،
آنه ــا دچ ــار خاموش ــی میش ــوند و حاض ــر نیس ــتند
بــا مــا تجــارت کننــد .بــه ایــن راحتــی نیســت کــه هــر
وق ــت نی ــاز داش ــتید ،ب ــرق صادرات ــی را قط ــع کنی ــد.
از ســوی دیگــر کســی خــود را بــه بــرق وارداتــی وابســته
نمیکن ــد .ب ــه لح ــاظ امنیت ــی ب ــرای کش ــورها ای ــن
عــدم وابســتگی مهــم اســت .بــرق از گاز بدتــر اســت.
گاز را میشـــود جایگزیـــن کـــرد ،امـــا بـــرق ،چـــون
کاالیــی غیــر قابــل جایگزیــن اســت ،هیــچ کشــوری
اجـــازه نمیدهـــد کـــه بیشـــتر از  ۱۰درصـــد بـــه بـــرق
واردات ــی وابس ــته ش ــود؛ بنابرای ــن هم ــه کش ــورها ب ــه
س ــمت ایج ــاد ی ــک ش ــبکه پای ــدار تولی ــد ،انتق ــال و
توزی ــع میرون ــد .م ــا ب ــا کش ــورهایی مث ــل افغانس ــتان
و عـــراق کار میکنیـــم و عمـــده صـــادرات مـــا بـــه
ایـــن کشـــورها بـــوده اســـت .ترکیـــه هـــم از مقاصـــد
صادراتـــی مـــا بـــود ،امـــا در حـــال حاضـــر مســـتقل
شــده اســت .بهطــور موقتــی یــا در دورههــای زمانــی،
ممکـــن اســـت برخـــی کشـــورها عالقمنـــد باشـــند
برقش ــان را از طری ــق واردات تامی ــن کنن ــد ،ام ــا ای ــن
واردات ،کمتـــر از  ۱۰درصـــد نیازشـــان اســـت تـــا
بتواننـــد در صـــورت بـــروز مشـــکل آن را جایگزیـــن
کننـــد .مشـــکل دیگـــری کـــه شـــبکه بـــرق بـــا آن
مواج ــه اس ــت اخت ــاف پی ــک مص ــرف در تابس ــتان
و زمس ــتان اس ــت .م ــا ب ــه خاط ــر سیاس ـتهایی ک ــه
در ح ــوزه ان ــرژی در ای ــران داش ــته ای ــم ،از دو منب ــع
انـــرژی یعنـــی بـــرق و گاز بـــرای تامیـــن ســـرمایش و
گرمای ــش خان ــوار اس ــتفاده ک ــرده ای ــم .یعن ــی ب ــرای
تامی ــن س ــرمایش از ب ــرق اس ــتفاده میکنی ــم و ب ــرای
تامی ــن گرم ــاش از گاز اس ــتفاده میش ــود؛ بنابرای ــن
در فصــل ســرد پیــک مصــرف گاز داریــم و بــه همــان
نســبت کمبــود گاز و در تابســتان پیــک مصــرف بــرق
داریــم و کمبــود بــرق .اشــکال ایــن مســئله آن اســت
ک ــه وقت ــی ظرفی ــت نیروگاه ــی را ب ــرای تامی ــن پی ــک
افزایـــش میدهیـــد در زمانـــی کـــه پیـــک نیســـت،
ســاختارهای شــما بهــرهوری کافــی نــدارد؛ بنابرایــن
بازگش ــت س ــرمایه ب ــه خط ــر میافت ــد .اگ ــر سیاس ــتی
را دنبـــال میکردیـــم کـــه ســـرمایش و گرمایـــش را
همزمــان بــه بــرق وصــل میکردیــم ،ایــن اختــاف در
مصــرف در طــول فصــول کــم میشــد و نیــروگاهداری

صنع ــت پررونقت ــری میش ــد ،زی ــرا هم ــواره از تم ــام
ظرفیـــت خـــود اســـتفاده میکـــرد .ایـــن در حالـــی
اســـت کـــه در شـــرایط فعلـــی در زمســـتان همـــواره
دســـتگاههای اجرایـــی تاکیـــد میکننـــد کـــه گاز
کمت ــر مص ــرف کنی ــد و در تابس ــتان توصی ــه میش ــود
ک ــه ب ــرق ک ــم مص ــرف کنی ــد.
گفتیـــد در اعتبـــارات وزارت نیـــرو همـــواره کســـری
تـــرازی وجـــود دارد کـــه تبدیـــل بـــه مطالبـــات
بخ ــش خصوص ــی میش ــود .بخ ــش خصوص ــی
چقـــدر از ایـــن وزارتخانـــه طلبـــکار اســـت؟
بخـــش خصوصـــی طلبـــکار از وزارت نیـــرو در
دو گـــروه اصلـــی قـــرار میگیرنـــد .یـــک بخـــش
پیمانـــکاران و ســـازندگان هســـتند کـــه شـــبکه
تامیـــن ســـاخت تاسیســـات برقـــی را بـــر عهـــده
دارن ــد .بخش ــی ه ــم نی ــروگاه داران و تولیدکنن ــدگان
ب ــرق هس ــتند .ب ــراورد میش ــود ک ــه مجم ــوع اینه ــا
حــدود  ۴۰هــزار میلیــارد تومــان از وزارت نیــرو طلــب
دارن ــد .ح ــدود  ۲۰ه ــزار میلی ــارد توم ــان از ای ــن رق ــم
متعلـــق بـــه نیـــروگاهداران اســـت .رقـــم مربـــوط بـــه
نی ــروگاهداران ک ــه در ارتب ــاط ب ــا ف ــروش ب ــرق اس ــت
هـــم مـــداوم افزایـــش مییابـــد .بـــا توجـــه بـــه اینکـــه
ب ــرق ی ــک صنع ــت زیرس ــاختی و ش ــبکهای اس ــت
دچ ــار انحص ــار طبیع ــی اس ــت .چ ــرا ک ــه در ی ــک
کش ــور همزم ــان دو ش ــبکه خط ــوط ب ــرق نمیتوانی ــد
داشـــته باشـــید؛ بنابرایـــن در شـــبکههای بـــرق
انحصارطبیعـــی رخ میدهـــد در نتیجـــه بـــازار بـــه
تنهایــی نمیتوانــد از طریــق تعــادل عرضــه و تقاضــا
بـــه کشـــف قیمـــت منجـــر شـــود و منابـــع را بهینـــه
تخصیـــص دهـــد .در واقـــع بـــازار بـــرق یـــک بـــازار
رقابت ــی نیس ــت .در نتیج ــه ب ــه نه ــاد رگوالت ــوری ی ــا
تنظیمگـــری بخشـــی نیـــاز داریـــم کـــه بتوانـــد ایـــن
هزینـــه نهایـــی بـــرق را بـــه قیمـــت مناســـبی بـــرای
مصـــرف کننـــده و تولیدکننـــده تبدیـــل کنـــد بـــه
نحـــوی کـــه هزینـــه نهایـــی بـــرق ،پوشـــش دهنـــده
ســـود بنـــگاه باشـــد .در حـــال حاضـــر ســـاختار
نه ــادی عرض ــه و تقاض ــای دچ ــار ی ــک ناکارآم ــدی
سیس ــتماتیک اس ــت ک ــه نمیتوان ــد جری ــان پای ــدار
مال ــی ای ــن صنع ــت را برق ــرار کن ــد .از ی ــک س ــو نه ــاد
ب ــورس ب ــرق را داری ــم ک ــه ب ــازار عم ــده فروش ــی ب ــرق
اســـت یعنـــی تولیدکننـــدگان بـــرق ،حجمهـــای
بـــزرگ بـــرق را عرضـــه میکننـــد و در ســـوی دیگـــر
شـــرکتهای توزیـــع را داریـــم کـــه قـــرار اســـت بـــرق
را از بـــازار بصـــورت عمـــده خریـــداری کننـــد و بـــه
ص ــورت خ ــرده فروش ــی ب ــه مص ــرف کنن ــده نهای ــی
بــرق عرضــه کننــد .در بــورس انــرژی قیمــت خریــد و
فــروش بــرق در زمانهــای مختلــف متفــاوت اســت،
ام ــا ب ــرق ح ــدود  ۳۰توم ــان ب ــه ف ــروش میرس ــد .ای ــن
یعنـــی رقـــم عرضـــه بـــرق در بـــورس بـــا  ۷۵تومانـــی
ک ــه قب ــا اع ــام ک ــردم ،فاصلـ ـهای ایج ــاد میکن ــد.
ایـــن  ۷۵تومـــان متوســـط قیمـــت خـــرده فروشـــی
ب ــرق اس ــت و هم ــه ای ــن رق ــم ب ــه تولیدکنن ــده داده

نمیشــود .ایــن سیســتم بــازار بــرق ناکارآمــد اســت،
زی ــرا بخ ــش تولی ــد غی ــر انحص ــاری اس ــت و رقابت ــی
اس ــت ،ام ــا بخ ــش خری ــداران و ش ــرکتهای توزی ــع
ب ــا کنت ــرل و نظ ــارت ش ــرکت توانی ــر و دول ــت خری ــدار
ب ــرق هس ــتند .ب ــه زب ــان اقتص ــادی میت ــوان گف ــت:
اینهـــا بـــا هـــم کارتـــل تشـــکیل میدهنـــد و یـــک
قیم ــت پیش ــنهاد میدهن ــد .ب ــا وج ــود آنک ــه ب ــورس
اس ــت ،چ ــون انحص ــار خری ــدار داری ــم ،تولیدکنن ــده
نمیتوانـــد بـــه قیمـــت رقابتـــی بـــرق را بفروشـــد و
مجبـــور اســـت فقـــط بـــه شـــرکت توزیـــع بفروشـــد و
هزین ــه خ ــود را پوش ــش ده ــد .ب ــه دلی ــل ناکارآم ــدی
بـــورس انـــرژی تولیدکننـــده یـــا نیـــروگاهدار بخـــش
خصوصـــی عالقـــهای بـــه توســـعه ظرفیـــت نـــدارد
و حت ــی عالقمن ــد اس ــت تج ــارت خ ــود را تعدی ــل
کن ــد .ب ــرای ب ــه روز آوری نگه ــداری و تعمی ــرات ه ــم
حتـــی نمیتوانـــد هزینـــه متناســـب انجـــام دهـــد.
پیشبینـــی میشـــود بهـــرهوری صنعـــت بـــرق در
ســـالهای آینـــده کاهـــش یابـــد .در بخـــش خـــرده
فروش ــی ب ــرق یعن ــی ش ــرکتهای توزی ــع ه ــم قاعدت ــا
بایـــد توســـط نظامهـــای رگوالتـــوری تعرفهگـــذاری
انجـــام شـــود .سیســـتم تعرفهگـــذاری مـــا ناکارآمـــد
اس ــت .سیس ــتمی ک ــه االن تعرفهگ ــذاری میکنن ــد
عرض ــه کنن ــده ب ــرق و رگوالت ــور در آن یکس ــان اس ــت
و رگوالتــور بیطــرف نیســت .در جاهــای دیگــر دنیــا
وقت ــی ک ــه رگوالت ــوری تش ــکیل میش ــود و میخواه ــد

قیمتگـــذاری کنـــد ،بایـــد ایـــن نهـــاد مســـتقل از
طــرف عرضــه و تقاضــا باشــد تــا بتوانــد منافــع طرفیــن
را ببین ــد و ب ــا ان ــواع متده ــای موج ــود قیمتگ ــذاری
را انجــام دهــد .اگــر غیــر از ایــن باشــد ،قیمــت فــروش
بــرق بــه مصــرف کننــده نهایــی دچــار ایــراد اساســی
میشـــود کـــه ســـیگنالهای غلطـــی بـــه مصـــرف
کنن ــده میده ــد .یعن ــی ب ــرق ب ــا قیم ــت غی ــر واقع ــی
و ارزان عرض ــه میش ــود و ب ــه ای ــن ترتی ــب مص ــرف
کنن ــده ب ــرق تجهی ــزات پ ــر ب ــازده تهی ــه نمیکن ــد .در
صنایــع هــم بــا وجــود مصــرف انــرژی بــاال ،انگیــزهای
بـــرای بهینهســـازی بوجـــود نمیآیـــد.
اعـــام کردیـــد افـــت ســـرمایهگذاری در بخـــش
تولیـــد داریـــم .ایـــن افـــت چقـــدر اســـت؟
دســـت کـــم اگـــر بـــه دالری بگوییـــم ،پیشبینـــی
میشـــود ســـاالنه ســـه میلیـــارد دالر نیـــاز بـــرای
ســـرمایهگذاری در بخـــش بـــرق وجـــود دارد .در
حالــی کــه خیلــی کمتــر از ایــن رقــم ســرمایه گــذاری
میکنی ــم .در بهتری ــن حال ــت می ــزان س ــرمایهگذاری
هش ــت ه ــزار میلی ــارد توم ــان اس ــت .م ــا ی ــک س ــوم
رق ــم م ــورد نی ــاز را هزین ــه میکنی ــم .ح ــدود  ۱۶ه ــزار
میلیـــارد تومـــان کمبـــود ســـرمایهگذاری داریـــم و
راه ــی ب ــرای جب ــران ای ــن کمب ــود نداری ــم.
مرک ــز پژوهشه ــای مجل ــس اع ــام ک ــرده اس ــت

کـــه بـــا تعدیـــل نـــرخ خریـــد تضمینـــی بـــرق،
شــرکتهای تولیدکننــده غیــر دولتــی بــرق در بــازار
دچـــار مشـــکل میشـــوند و زیاندهتـــر خواهنـــد
شـــد .حجـــم ایـــن زیـــان را بـــرآورد کردهایـــد؟
ش ــرکتهای تولیدکنن ــده ب ــرق دو زی ــان میبینن ــد.
یکـــی اینکـــه جریـــان نقدینگـــی آنهـــا مختـــل
میش ــود و درآم ــد و هزینهه ــای آنه ــا تع ــادل ن ــدارد.
ای ــن ع ــدد ه ــر س ــال ب ــه بده ــی تبدی ــل میش ــود و در
حــال حاضــر حــدود  ۲۰هــزار میلیــارد تومــان اســت و
ســاالنه افزایــش مییابــد .ایــن عــدد یــک بخ ـشاش
بده ــی اس ــت و بخ ــش دیگ ــری مرب ــوط ب ــه خ ــواب
س ــرمایه اس ــت .ای ــن پ ــول ع ــدد بزرگ ــی اس ــت و ه ــر
روزی ک ــه پرداخ ــت نمیش ــود ب ــه ض ــرر نی ــروگاهدار
اســـت .از ایـــن مهمتـــر نگهـــداری و تعمیـــرات
نیروگاههـــا اســـت .نگهـــداری و تعمیـــرات نیـــروگاه
فعالی ــت مهندس ــی بس ــیار پیچی ــدهای اس ــت ک ــه
زمانبنــدی مشــخصی دارد .اگــر بــه موقــع و درســت
نگهـــداری و تعمیـــر نکنیـــم هـــم عمـــر تجهیـــزات
نیروگاهـــی کوتـــاه میشـــود و هـــم بازدهـــی کاهـــش
مییاب ــد .نتیج ــه اینک ــه خس ــارت بلن ــد مدتت ــری
را خواهی ــم داش ــت ک ــه ظرفی ــت نیروگاه ــی ک ــه در
زمـــان خوبـــی ایجـــاد شـــد ،بـــه تدریـــج از ظرفیـــت
اســـمی خـــود افـــت میکنـــد .معمـــوال ظرفیـــت
نیروگاهـــی در شـــبکههای تولیـــد بـــرق حـــدود ۳۸
درصـــد راندمـــان دارد .راندمـــان برخـــی نیروگاههـــا
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بــاالی  ۴۰درصــد هــم هســت و بســته بــه نــوع نیــروگاه
راندم ــان متف ــاوت میش ــود ،ام ــا در ص ــورت ع ــدم
تعمیـــر مناســـب ،مســـلما در دراز مـــدت خســـارت
کاهـــش بهـــرهوری افزایـــش مییابـــد .ایـــن عـــدد را
کس ــی محاس ــبه نک ــرده اس ــت ،ام ــا قطع ــا میت ــوان
پیشبینــی کــرد در آینــده چنیــن خســارتی خواهیــم
داش ــت.
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راهـــکار دولـــت بـــرای اینکـــه بدهیهایـــش بـــه
بخـــش خصوصـــی را پرداخـــت کنـــد اســـتفاده از
اوراق مشـــارکت و تهاتـــر اســـت .ایـــن راهکارهـــا
از نظـــر فعـــاالن خصوصـــی بخـــش بـــرق بـــرای
پرداخـــت بدهیهـــا منطقـــی اســـت؟
ابزاره ــای بده ــی مث ــل اوراق خزان ــه ،اس ــناد تس ــویه،
اوراق اســامی و  ...بــرای تســویه بدهیهــای دولــت
در بـــازار مالـــی ایـــران یـــک ایـــراد اساســـی دارنـــد و
آن ای ــن اس ــت ک ــه ن ــرخ تنزی ــل اس ــمی آنه ــا پایی ــن
اس ــت .ب ــرای اینک ــه ای ــن اوراق تبدی ــل ب ــه پ ــول نق ــد
توســـط خزانـــه یـــا وزارت اقتصـــادی بشـــود بیـــن ۹
م ــاه ت ــا یکس ــال ط ــول میکش ــد .ب ــا توج ــه ب ــه اینک ــه
مـــدت زیـــادی طـــول میکشـــد تـــا دولـــت بدهـــی
قطع ـیاش را اع ــام کن ــد و ای ــن اس ــناد را ب ــه بخ ــش
خصوص ــی بده ــد ،حداق ــل دو ت ــا س ــه س ــال خ ــواب
ســـرمایه وجـــود دارد .ایـــن خـــواب ســـرمایه بـــا نـــرخ
 ۹ی ــا  ۱۰درص ــد در اقتص ــادی ک ــه ت ــورم رس ــمیاش
ب ــاالی  ۱۲درص ــد اس ــت ،یعن ــی اینک ــه ارزش پ ــول
بـــرای بنـــگاهدار افـــت میکنـــد و بنـــگاهدار بخـــش
خصوص ــی نمیتوان ــد ارزش دارای ــی خ ــود را حف ــظ
کنـــد .حـــال اگـــر بنـــگاهداری در فشـــار نقدینگـــی
باشـــد و بخواهـــد اوراق را در بـــازار آزاد تبدیـــل
کنـــد ،نـــرخ تنزیلـــش بســـیار کـــم میشـــود .بخـــش
خصوص ــی وقت ــی از ای ــن اوراق تس ــویه و ابزاره ــای
بدهــی اســتفاده میکنــد ،بیــن  ۱۰تــا  ۲۰درصــد ضــرر
میکن ــد .اگ ــر بن ــگاهدار بخواه ــد هوش ــمندانه عم ــل
کن ــد ،در پروژهه ــای بع ــدی ی ــا کاره ــای بع ــدیاش
در قیمت ــی ک ــه ب ــه دول ــت پیش ــنهاد میکن ــد ای ــن
مســـئله را هـــم لحـــاظ میکنـــد .بـــه ایـــن ترتیـــب
هزینـــه ســـاخت و ســـاز شـــما در بلنـــد مـــدت بـــر
طب ــق انتظ ــاری ک ــه وج ــود دارد ،افزای ــش مییاب ــد.
بـــرای مـــواردی کـــه بـــه جـــای مطالبـــه ،دارایـــی از
دولـــت دریافـــت میکردنـــد فقـــط نهادهـــای بـــزرگ
میتوانســـتند ایـــن کار را بکننـــد .شـــرکتهای
کوچ ــک و پیمان ــکاری اساس ــا نمیتوانس ــتند ام ــوال
دول ــت را تمل ــک کنن ــد ،زی ــرا داراییه ــای دول ــت
معمـــوال عـــدد بزرگـــی اســـت و پیمانـــکاران خـــرده
طلبـــکار هســـتند و طلبهایشـــان در مقایســـه بـــا
آن داراییه ــا بس ــیار کوچ ــک اس ــت .ای ــن ش ــرایط
چشـــماندازی کـــه بـــرای یـــک بنـــگاهدار ایجـــاد
میکن ــد ف ــرار س ــرمایه اس ــت .صنع ــت ب ــرق در هم ــه
ج ــای دنی ــا صنع ــت ب ــا ب ــازده ب ــاال نیس ــت .حاش ــیه
ســود ایــن صنعــت پاییــن اســت ،امــا پایــدار اســت.
پنـــج تـــا هفـــت ســـال طـــول میکشـــد کـــه ســـرمایه
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بازگـــردد ،امـــا بعـــدش بـــه ســـوددهی میرســـد.
وقتـــی تـــورم داریـــم یـــا هزینـــه پـــول خیلـــی بـــاال
مـــیرود نتیجـــه ایـــن میشـــود کـــه ســـرمایهگذاران
عالقهمنـــد نیســـتند در ایـــن صنعـــت بماننـــد یـــا
اینک ــه افزای ــش س ــرمایه بدهن ــد .ب ــه همی ــن دلی ــل
ای ــن رفت ــار دول ــت منج ــر ب ــه گری ــز س ــرمایه از بخش ــی
میش ــود ک ــه میتوانس ــت ج ــذاب باش ــد .ظرفی ــت
مهندس ــی صنع ــت ب ــرق ای ــران باالس ــت .م ــا رتب ــه
 ۱۴پیمانـــکاری و ســـاخت نیـــروگاه را داشـــتیم.
ظرفیـــت دانشـــی ایـــن حـــوزه در مقایســـه بـــا ســـایر
صنایـــع خـــوب بـــوده اســـت .در منطقـــه و دنیـــا
وضعیـــت خوبـــی داشـــتیم در توربیـــن ســـازی تـــا
نصــف ظرفیــت توربیــن دنیــا را داشــته ایــم .رســیدن
بــه ایــن ظرفیــت مهندســی ســالها طــول میکشــد.
یکـــی از تبعـــات منفـــی اقتصـــاد نامناســـب بـــرق،
افـــت ایـــن تـــوان اســـت .شـــرکتهای مهندســـی
مـــا ظرفیـــت دانشـــی خـــود را از دســـت میدهنـــد.
س ــازندگان و پیمان ــکاران در ش ــرایط ب ــدی فعالی ــت
میکنن ــد .ش ــرکتها حداکث ــر ت ــا س ــه س ــال نس ــبت
بـــه بحرانهـــای مالـــی میتواننـــد تـــاب آوری
داش ــته باش ــد ،ام ــا وقت ــی ی ــک ده ــه ی ــک صنعت ــی
را در بحـــران مالـــی نگـــه میداریـــد دیگـــر ظرفیـــت
تــابآوری شــرکتها صفــر میشــود .قــدرت مقابلــه
بـــا شـــرایط بـــد اقتصـــادی را از دســـت میدهنـــد.
فش ــار کمب ــود نقدینگ ــی و کس ــری بودج ــه را ه ــم ب ــه
بخ ــش خصوص ــی وارد کردی ــم و بخ ــش خصوص ــی
هــم در حــال حاضــر چیــزی نــدارد کــه عرضــه کنــد.
در وضعی ــت بس ــیار دش ــواری ق ــرار داری ــم.
درب ــاره تهات ــر پ ــول ب ــرق ب ــا بدهیه ــای بانک ــی و
مالی ــات و  ...چ ــه نظ ــری داری ــد؟
عمـــا ایـــن تهاتـــر اتفـــاق نمیافتـــد ،زیـــرا بانکهـــا
یـــک بنـــگاه اقتصـــادی هســـتند .حاضـــر نیســـتند
ضـــرر تبدیـــل اوراق بـــه پـــول نقـــد را تقبـــل کننـــد.
دولـــت میگویـــد مـــن حاضـــرم ســـندی بـــه شـــما
بدهــم کــه نشــان دهنــد از دولــت طلــب داریــد .ایــن
اوراق را ب ــه بانک ــی ک ــه بده ــی داری ــد ببری ــد ت ــا ای ــن
بده ــی تس ــویه ش ــود .ام ــا بان ــک حاض ــر نیس ــت وارد
چنی ــن معاملـ ـهای ش ــود .حت ــی صن ــدوق ن ــوآوری
و شـــکوفایی کـــه وابســـته بـــه دولـــت اســـت هـــم
حاضـــر نیســـت از ایـــن اوراق بـــرای تســـویه بدهـــی
اســـتفاده کنـــد .در شـــرایطی کـــه نهادهـــای مالـــی
وابس ــته ب ــه دول ــت حاض ــر نیس ــتند ای ــن مس ــئله را
بپذیرنـــد ،بانکهـــای غیـــر دولتـــی هـــم وارد ایـــن
تهات ــر نمیش ــوند و اگ ــر ه ــم بپذیرن ــد ب ــا ن ــرخ تنزی ــل
مشـــابه بـــازار عمـــل میکننـــد .همـــه ضررهـــا را
بخــش خصوصــی بایــد متقبــل شــود کــه گاهــی بیــن
 ۱۵ت ــا  ۳۰درص ــد اس ــت .اوراق بده ــی ت ــا ح ــدودی
بدهیهـــا را شـــفاف میکنـــد و بخـــش خصوصـــی
میتوانـــد در شـــرایط اضطـــرار آن را نقـــد کنـــد ،امـــا
ن ــرخ تنزی ــل آن واقع ــی نیس ــت و ب ــه ض ــرر بن ــگاهدار
اس ــت.

مرک ــز پژوهشه ــای مجل ــس اع ــام ک ــرده اس ــت
کـــه  ۳۰درصـــد درآمدهـــای شـــرکتهای بـــرق
در ســـال آینـــده مشـــکوک الوصـــول اســـت .در
ایـــن رابطـــه چـــه نظـــری داریـــد؟ بـــا توجـــه بـــه
توضیحاتـــی کـــه ارائـــه دادیـــد بـــه نظـــر میرســـد
درآمدهـــای وزارت نیـــرو از محـــل فـــروش بـــرق
بســـیار غیـــر شـــفاف اســـت.
درآمدهای ــی ک ــه وزارت نی ــرو از مح ــل ف ــروش ب ــرق
و انشـــعاب بـــرق دارد ،خیلـــی مشـــکوک الوصـــول
نیســـت ،امـــا کســـری بودجـــه عملیاتـــی دارد کـــه
منج ــر ب ــه بده ــی میش ــود .در بخ ــش س ــرمایهای،
مناب ــع آن مش ــکوک الوص ــول اس ــت و ب ــرآورد م ــا ای ــن
اســـت کـــه حـــدود  ۳۰درصـــد منابـــع پیـــش بینـــی
شــده بــرای توســعه صنعــت بــرق محقــق شــود و ایــن
منجــر بــه تــداوم رکــود در بخــش ســاخت و احــداث
ب ــرق خواه ــد ش ــد ک ــه ب ــرای بخ ــش خصوص ــی ای ــن
صنع ــت ش ــرایط ناگ ــواری را رق ــم خواه ــد زد.
عـــدم همخوانـــی نداشـــتن قیمـــت تمـــام شـــده
تولی ــد ب ــا هزین ــه ف ــروش ب ــرق چرخ ــه معیوب ــی را
شــکل داده اســت کــه منجــر بــه ایجــاد یــک زیــان
انباش ــته در صنع ــت ب ــرق ش ــده اس ــت .چ ــرا مرتب ــا
ای ــن چرخ ــه معی ــوب ادام ــه مییاب ــد؟
اتفاقـــی کـــه در صنعـــت بـــرق افتـــاده ،ایـــن اســـت
کـــه بـــه خاطـــر پیچیدگـــی سیســـتم تعرفهگـــذاری
بـــرق و عـــدم شـــفافیت آن کســـی نمیدانـــد کـــه
رق ــم درس ــت قیم ــت تم ــام ش ــده ب ــرق چق ــدر اس ــت
و وزارت نیـــرو بـــه خاطـــر ایـــن عـــدم شـــفافیت در
س ــالهای گذش ــته عم ــا س ــرمایه اجتماع ــی خ ــود
را از دســت داده اســت و اعتمــاد جامعــه نســبت بــه
آن ک ــم ش ــده اس ــت .م ــا ی ــک دورهای در س ــندیکای
صنع ــت ب ــرق اع ــدادی ک ــه بهعن ــوان قیم ــت تم ــام
شـــده بـــرق از ســـوی وزارت نیـــرو اعـــام میشـــد را
بررس ــی کردی ــم .در ی ــک ب ــازه س ــه ماه ــه ،هف ــت ت ــا
هشـــت عـــدد مختلـــف از جایگاههـــای مختلـــف
وزارتخان ــه ش ــامل وزی ــر ،مع ــاون وزی ــر و قائ ــم مق ــام
وزیــر ارائــه میشــد .شــاید همــه ایــن عددهــا درســت
باشــد ،امــا از آنجــا کــه عرضــه کننــده بــرق و قیمــت
گــذار انحصــاری بــرق یکــی بــوده اســت ،نمیدانیــم
ک ــه قیم ــت تم ــام ش ــده ب ــرق چ ــه می ــزان ب ــوده اس ــت
و چــه میــزان مربــوط بــه ناکارآمــدی و بهــره ور نبــودن
سیســـتم عرضـــه کننـــده بـــرق بـــوده اســـت .بـــه
عبارتــی مصــرف کننــده نمیدانــد چقــدر از قیمــت
ش ــده ب ــرق ناش ــی از ناکارم ــدی سیس ــتم و ات ــاف
آن بـــوده اســـت و نمیتوانـــد بپذیـــرد کـــه هزینـــه
ناکارآم ــدی و ات ــاف ب ــرق را او بده ــد .در س ــالهای
مختلـــف بـــا وجـــود اینکـــه مجموعـــه وزارت نیـــرو
مجموع ــه س ــخت ک ــوش و پرتالش ــی ب ــوده اس ــت و
خودش ــان ه ــم ش ــرایط س ــختی را تحم ــل میکنن ــد،
امــا بــه دلیــل عــدم شــفافیتی کــه دارنــد ،اعتمــاد بــه
اعــدادی کــه میگوینــد در بیــن نماینــدگان مجلــس،

ناظ ــران بیرون ــی و مص ــرف کنن ــدگان وج ــود ن ــدارد و
مخاط ــب نمیدان ــد ک ــه ک ــدام ع ــددی ک ــه وزارت
نیـــرو اعـــام میکنـــد ،درســـت اســـت .در نتیجـــه
نمیتوانن ــد قیم ــت ف ــروش ب ــرق را ب ــا قیم ــت تم ــام
شــده آن متعــادل کننــد .البتــه در مقیــاس کالن مــا
ی ــک ش ــاخص اساس ــی ب ــرای قض ــاوت قیم ــت ب ــرق
داری ــم و آن ش ــاخص ،قیم ــت جهان ــی ب ــرق اس ــت.
قیم ــت ب ــرق در ای ــران ب ــا مقی ــاس جهان ــی خیل ــی
فاصل ــه دارد بنابرای ــن صحبته ــای وزارت نی ــرو در
رابطــه بــا اشــکال در اقتصــاد بــرق درســت اســت .بــا
هــر نرخــی کــه مقایســه کنیــد ،قیمــت بــرق در ایــران
خیلــی کــم اســت .بــا توجــه بــه اینکــه اصــاح چرخــه
معیـــوب بـــرق یـــک تصمیـــم بـــزرگ و اســـتراتژیک
اســـت کـــه نیازمنـــد اجمـــاع در سیاســـتگذاران
اس ــت و ب ــرای ای ــن کار نیازمن ــد س ــرمایه اجتماع ــی
ب ــاال هس ــتیم .ب ــرای اص ــاح ای ــن چرخ ــه الزم اس ــت
مـــردم و مجموعـــه نهادهـــای حاکمیتـــی تحلیـــل
ش ــما را از مس ــئله بپذیرن ــد ای ــن درحال ــی اس ــت ک ــه
وزارت نی ــرو حت ــی در هی ــات دول ــت ه ــم نمیتوان ــد
تصمیــم ســازان را متقاعــد کنــد کــه چرخــه اقتصــاد
ب ــرق را تصحی ــح کنن ــد .آق ــای چی ــت چی ــان وزی ــر
ســابق نیــرو مقال ـهای نوشــت کــه در دنیــای اقتصــاد
ه ــم چ ــاپ ش ــد .در ای ــن مقال ــه آم ــده ب ــود ک ــه ش ــرط
ایش ــان ب ــرای پذیرفت ــن مس ــئولیت وزارت نی ــرو ای ــن
بــوده اســت کــه اقتصــاد بــرق را بتوانــد اصــاح کنــد،
امــا طــی چهــار ســال نتوانســته اســت هیــات دولــت
را متقاعــد کنــد کــه رفتــار خــود را در حــوزه حکمرانــی
ب ــرق تغیی ــر دهن ــد .ب ــه ای ــن ترتی ــب ی ــک ش ــکاف
عمی ــق بی ــن بدن ــه صنع ــت ب ــرق اع ــم از خصوص ــی
و دولتـــی بـــا نظـــام حکمرانـــی ایـــران بوجـــود آمـــده
اس ــت ک ــه نمیتوانن ــد ب ــه نقط ــه اص ــاح برس ــند .ب ــه
نظ ــر میرس ــد صنع ــت ب ــرق بدلی ــل پیچیدگیه ــای
فنـــی کـــه دارد نتوانســـته اســـت بـــا بخشهـــای
سیاســتگذار ارتبــاط بــرق کنــد و کارکنــان و مدیــران
فن ــی ب ــرق نتواس ــتهاند ب ــه زب ــان غی ــر فن ــی مس ــایل را
توضی ــح دهن ــد و سیاس ــتگذار ه ــم درک درس ــتی از
وضعی ــت نداش ــته اس ــت .از س ــوی دیگ ــر از منظ ــر
حاکمی ــت ،ب ــه ب ــرق ب ــه مثاب ــه ی ــک کاالی همگان ــی
ن ــگاه میش ــده اس ــت ک ــه حاکمی ــت وظیف ــه خ ــود
میدانس ــته اس ــت ای ــن کاال را ب ــه ه ــر نح ــوی ب ــرای
همـــه فراهـــم کنـــد بـــه همیـــن دلیـــل دولـــت فـــارغ
از اینکـــه ایـــن شـــبکه چگونـــه عمـــل میکنـــد،
خواســـتههای خـــود را بـــر ایـــن صنعـــت تحمیـــل
کـــرده اســـت تـــا مســـایل و مشـــکالت خـــود را در
جاه ــای دیگ ــر از طری ــق دادن یاران ــه غی ــر مس ــتقیم
ی ــا یاران ــه پنه ــان ب ــه م ــردم از طری ــق ب ــرق ،بپوش ــاند.
فکــر میکنــم کــه وزارت نیــرو یــا حکمرانــی صنعــت
ب ــرق ق ــدرت ی ــا ابت ــکار تصمیمگیریه ــای ب ــزرگ را از
دس ــت داده اس ــت.
چ ــرا وزارت نی ــرو ق ــدرت ابت ــکار ب ــزرگ را از دس ــت
داده اس ــت؟

مـــا بـــرای اینکـــه تصمیمـــات بـــزرگ بگیریـــم بایـــد
گامهــای اساســی برداریــم .اول ،مســئله را بــه شــکل
درس ــت و ش ــفاف در مع ــرض دی ــد هم ــه ق ــرار دهی ــم
و اج ــاز بدهی ــم ک ــه جامع ــه تخصص ــی و نخب ــگان
آن ــرا تحلی ــل کنن ــد .ای ــن درحال ــی اس ــت ک ــه اگ ــر
همی ــن االن ه ــم ب ــه س ــطوح مختل ــف وزارت نی ــرو
مراجعـــه کنیـــد ،نمیتوانیـــد اطالعـــات شـــفافی
راجـــع بـــه جریـــان مالـــی صنعـــت بـــرق دریافـــت
کنی ــد .وقت ــی در ارتب ــاط ب ــا اقتص ــاد ب ــرق نیازمن ــد
اطالع ــات مال ــی هس ــتید ،ب ــه اولی ــن نکتـ ـهای ک ــه
ب ــر میخوری ــد ای ــن اس ــت ک ــه ای ــن اطالع ــات وج ــود
نـــدارد .مرکـــز پژوهشهـــای مجلـــس یـــا هـــر ناظـــر
بیرونـــی بایـــد بـــر اســـاس دادههـــا اســـتنباط کـــرده
و تحلیـــل کنـــد .در حالـــی کـــه االن ایـــن دادههـــا
وجـــود نـــدارد و در دســـترس همـــه نیســـت .وزارت
نیـــرو یـــا مجموعـــه تصمیمگیـــران صنعـــت بـــرق
حاضــر نیســتند ایــن مســئله تبدیــل یــه یــک مســئله
عموم ــی ش ــود و تبع ــات آن ــرا نمیپذیرن ــد .در ح ــال

اتفاقی که در صنعت برق افتاده ،این
است کهبهخاطرپیچیدگیسیستم
تعرفهگذاری برق و عدم شفافیت آن
کسی نمیداند که رقم درست قیمت
تمام شده برق چقدر است و وزارت نیرو
به خاطر این عدم شفافیت در سالهای
گذشته عمال سرمایه اجتماعی خود را از
دست داده است و اعتماد جامعه نسبت
به آن کم شده است

حاضــر مدیــران ایــن وزارتخانــه در بخــش بــرق یــک
وضعی ــت متناقض ــی را دنب ــال میکنن ــد ک ــه ب ــه ب ــن
بس ــت رس ــیده اس ــت .میخواهن ــد هم ــه نهاده ــای
مرتبــط بــا ایــن سیســتم را خودشــان مدیریــت کننــد
و حاض ــر ه ــم نیس ــتند بپذیرن ــد بخشهای ــی از ای ــن
نه ــاد مس ــتقل از ح ــوزه وزارت نی ــرو ش ــود .مهمتری ــن
بخـــش آن نهـــاد رگوالتـــوری و قیمـــت گـــذاری
صنعــت بــرق اســت کــه بایــد تکلیفــش روشــن شــود.
در حـــال حاضـــر مصوبـــهای در صحـــن مجلـــس
مط ــرح اس ــت ک ــه نمیدانی ــم اب ــاغ میش ــود ی ــا ن ــه،
ام ــا بح ــث ای ــن اس ــت ک ــه قیم ــت گ ــذاری ب ــرق از
وزارت نیـــرو مســـتقل شـــود .طبـــق قانـــون ســـازمان
ب ــرق ،مص ــوب س ــال  ،۴۶س ــازمان ب ــرق آن مقط ــع،
نه ــاد رگوالت ــور ب ــرق ب ــوده اس ــت و خیل ــی اختی ــارات
داش ــته و هن ــوز ه ــم دارد .در آن مقط ــع ف ــرض ای ــن
ب ــود ک ــه موسس ــات ب ــرق رس ــانی از نظ ــر مالکی ــت
مســـتقل از ایـــن ســـازمان هســـتند .بنابرایـــن ،ایـــن
ســـازمان مســـئولیت حکمرانـــی و مدیریـــت بـــازار

ب ــرق را ب ــر عه ــده داش ــته اس ــت .در س ــالهای بع ــد
ای ــن دو ب ــا ه ــم ترکی ــب ش ــدند و در ی ــک نه ــاد ق ــرار
گرفتــه انــد .تشــکیالت بــرق میخواهــد ایــن اختیــار
مهـــم یعنـــی قیمتگـــذاری را در سیســـتم خـــود
داش ــته باش ــد .در ح ــال حاض ــر وزی ــر نی ــرو قیم ــت
ب ــرق را اب ــاغ میکن ــد ،ام ــا وزی ــر نی ــرو از اختی ــارات
قانون ــی خ ــود نمیتوان ــد حداکث ــر اس ــتفاده را کن ــد
ی ــا ب ــه عبارت ــی در س ــطح هی ــات دول ــت ب ــه او ای ــن
اجـــازه داده نمیشـــود کـــه از اختیاراتـــش اســـتفاده
کن ــد .وزی ــر نی ــرو قیم ــت ب ــرق را در س ــطح هی ــات
دول ــت مص ــوب میکن ــد بع ــد آن را اب ــاغ میکن ــد.
در صورت ــی ک ــه قان ــون س ــازمان ب ــرق وز ی ــر نی ــرو را ب ــه
عن ــوان نه ــاد رگوالت ــور ب ــرای قیمتگ ــذاری مخت ــار
ک ــرده اس ــت .ب ــه عبارت ــی ام ــروزه بخ ــش بن ــگاه داری
بـــرق و حاکمیتـــی بـــرق بـــا هـــم ترکیـــب شـــدهاند
و نمیتواننـــد بطـــور سیســـتماتیک درســـت عمـــل
کنن ــد .ح ــال ب ــرای اینک ــه جامع ــه را متقاع ــد کنی ــم
تـــا وارد یـــک تصمیـــم بـــزرگ شـــود بایـــد بپذیریـــم
ک ــه ای ــن س ــاختار نه ــادی ناکارآم ــد اس ــت و ب ــرای
تغیی ــر ای ــن س ــاختار نه ــادی راه ــکار اجم ــاع پذی ــر
و غی ــر انحص ــاری ارائ ــه کنی ــم .بای ــد بپذیری ــم ک ــه
سیاســـتهای کـــه در ســـالهای گذشـــته تدویـــن
و اجـــرا کـــرده ایـــم نادرســـت بـــوده اســـت و نتیجـــه
آنه ــا در ط ــی  ۲۰س ــال گذش ــته ورشکس ــته ش ــدن
بنگاههــای ایــن صنعــت بــوده اســت .بایــد بپذیریــم
ک ــه در اداره اقتص ــادی ای ــن صنع ــت ناموف ــق ب ــوده
ایـــم و اجـــازه بدهیـــم سیاســـتهای جایگزیـــن
بکارگرفت ــه ش ــود و خ ــرد جمع ــی ب ــه ی ــاری م ــا بیای ــد.
بـــرای ایـــن کار بایـــد شـــفافیت و پاســـخگویی و
مســـئولیت پذیـــری خودمـــان را افزایـــش دهیـــم و
پیامده ــای آن ــرا حت ــی اگ ــر ب ــا س ــایق و دیدگاهه ــای
م ــا تض ــاد داش ــته باش ــد ،بپذیری ــم.
هم ــه فع ــاالن صنع ــت ب ــرق ب ــر ای ــن باورن ــد ک ــه
قیم ــت ب ــرق بای ــد اص ــاح ش ــود ،ام ــا ا گ ــر ط ــرف
مصـــرف کننـــده را در نظـــر بگیریـــم حقـــوق پایـــه
یـــک میلیـــون و  ۲۰۰هـــزار تومانـــی کـــه حداقـــل
حقـــوق اســـت وقتـــی قبـــض  ۱۲هـــزار تومانـــی
پرداخـــت میکنـــد ،یـــک درصـــد حقوقـــش را
بـــه صنعـــت بـــرق اختصـــاص داده اســـت .بـــرای
تغیی ــر قیم ــت ب ــرق بای ــد قب ــض  ۲۰ه ــزار تومان ــی
ب ــرای م ــردم ص ــادر کنی ــد و حق ــوق پای ــه تعیی ــن
ش ــده ب ــرای کارگ ــر ،کش ــش پرداخ ــت ای ــن هزین ــه
اضافـــه را نـــدارد .بـــا افزایـــش قیمتهـــا ممکـــن
اســت مصــرف کننــده نتوانــد پــول بــرق را بدهــد و
مص ــرف خــود را کاه ــش دهــد .در چنیــن رونــدی
بــاز هــم صنعــت بــرق متضــرر میشــود .در چنیــن
شـــرایطی افزایـــش قیمـــت میتوانـــد نســـخه
شـــفابخش باشـــد؟
م ــن اعتق ــادی ب ــه افزای ــش قیم ــت بط ــور یکجانب ــه
و ب ــدون تغیی ــر س ــاختار نه ــادی ن ــدارم .م ــن مواف ــق
ایـــن نیســـتم کـــه خیلـــی مســـایل را ســـاده ســـازی
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سیستمتصمیمسازی کهمدیران
سیاسی وزارت نیرو را پشتیبانی
میکنند و در همه این سالها تغییری
نکردهاند(یعنیبخشتکنوکراتوزارت
نیرو) ،دارای یک اختالل اساسی
است و نا کارآمد است .این بخش،
سیاستهایی برای اداره این صنعت
طراحی و اجرا کرده که بطور سیستمی
اشتباه بوده است
کنی ــم و بگویی ــم مس ــئله ب ــرق ب ــا ب ــاال ب ــردن قیم ــت
بـــرق حـــل میشـــود .همانطـــور کـــه گفتیـــد ایـــن
مس ــئله ه ــم آث ــار مس ــتقیم در رف ــاه اجتماع ــی دارد و
ه ــم بهط ــور غی ــر مس ــتقیم در ت ــورم نهادهه ــای تولی ــد
دارد .ه ــر ک ــس بخواه ــد ب ــه سیس ــتم قیمتگ ــذاری
ب ــرق ای ــران دس ــت بزن ــد بای ــد س ــاختار نه ــادی آن را
فراهــم کنــد و ایــن کار را بطــور اقتصــادی و بــه تدریــج
انج ــام ده ــد .م ــا یکب ــار قیم ــت ب ــرق را همزم ــان ب ــا
قانـــون هدفمنـــدی یارانههـــا افزایـــش دادیـــم ،امـــا
مس ــائل صنع ــت ب ــرق برط ــرف نش ــد.

36
پرونده

اما این پول را در صنعت برق هزینه نکردیم.
بل ــه پ ــول حاص ــل از هدفمن ــدی وارد صنع ــت ب ــرق
نشـــد .امـــا اگـــر از نـــگاه خانـــوار مســـئله را بررســـی
کنی ــم میبینی ــم ک ــه یکب ــار قیم ــت ب ــرق را افزای ــش
دادیـــم ،امـــا اتفـــاق مثبتـــی نیفتـــاد .زیـــرا ســـاختار
نه ــادی ب ــرق تغیی ــری نک ــرد .س ــاختار نه ــادی ب ــرق
ی ــک س ــاختار ناکارآم ــدی اس ــت .تولی ــد انتق ــال و
توزیــع و رگوالتــوری در یــک وضعیــت عــدم بهینگــی
گی ــر افت ــاده اس ــت .ب ــه تعبی ــر اقتصاددان ــان نه ــادی
در ی ــک وابس ــتگی ب ــه مس ــیری گی ــر افتادهای ــم ک ــه
منجــر بــه تــداوم قفــل شــدگی در شــرایط ناکارآمــدی
اس ــت .ای ــن را بای ــد بپذیری ــد ک ــه وضعی ــت موج ــود
ناکارآمــد اســت و ایــن ناکارآمــدی ناشــی از سیســتم
تصمیمگیـــری و اداره کـــردن مـــا بـــوده اســـت .اگـــر
بخواهیـــم ایـــن وضعیـــت را تغییـــر دهیـــم ،یـــک
جاهایـــی بایـــد میـــز خودمـــان را هـــم از دســـت
بدهیـــم .مثـــا شـــاید یـــک نهـــاد جایگزیـــن نیـــاز
باش ــد .نمیت ــوان ب ــه جامع ــه فش ــار آورد ک ــه هزین ــه
ناکارآمـــدی مـــا را پرداخـــت کنـــد و از ســـوی دیگـــر
خودمــان حاضــر نباشــیم هزینــه تغییــر بــرای افزایــش
کارآمـــدی را بپذیریـــم .بـــرای همیـــن بایـــد اجمـــاع
صـــورت گیـــرد .بایـــد بـــه طـــور شـــفاف اطالعـــات
واقعــی صنعــت بــرق را حداقــل در اختیــار محققیــن
قــرار دهیــم کــه محققیــن بداننــد سیســتم مــا چگونــه
کار میکن ــد .در ح ــال حاض ــر م ــا مطلق ــا دسترس ــی
ب ــه هی ــچ اطالع ــات مال ــی نداری ــم .اطالع ــات مال ــی
صنعــت بــرق بــه شــکل غیــر شــفافی فقــط از طریــق
الیح ــه بودج ــه در دس ــترس عم ــوم ق ــرار دارد .از ای ــن
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الیح ــه نمیت ــوان فهمی ــد ک ــه جری ــان مال ــی صنع ــت
بـــرق چگونـــه اســـت .در نظـــام تعرفهگـــذاری هـــم،
تغییـــر مکانیـــزم قیمتگـــذاری کافـــی نیســـت.
تصمیـــم گیرنـــدگان و ذینفعـــان هـــم بایـــد تغییـــر
کنن ــد .نتیجت ــا اینک ــه وزارت نی ــرو بای ــد ل ــوازم اتخ ــاذ
ی ــک تصمی ــم اس ــتراتژیک را فراه ــم کن ــد و تصمی ــم
بگیـــرد کـــه آیـــا میخواهـــد عرضـــه کننـــده بـــرق
باش ــد ی ــا حکم ــران صنع ــت ب ــرق .وزارت نی ــرو اگ ــر
میخواه ــد مث ــل بن ــگاه عم ــل کن ــد و ب ــرق عرض ــه
کنـــد ،بایـــد بپذیـــرد کـــه نهـــاد حکمـــران در بیـــرون
وزارت نیـــرو باشـــد .امـــا اگـــر میخواهـــد بخـــش
حکمرانـــی بـــرق را بـــه عهـــده بگیـــرد کـــه بـــه نظـــر
میآیـــد چنیـــن باشـــد ،بایـــد بپذیـــرد کـــه بخـــش
بنـــگاهداری از نهـــاد حاکمیـــت مســـتقل شـــود.
در فراینـــد تولیـــد و توزیـــع ،بخـــش بنـــگاه داری
مس ــتقل فعالی ــت از دول ــت فعالی ــت کن ــد و دول ــت
مداخل ــه نکن ــد و دول ــت صرف ــا حکمران ــی صنع ــت
بـــرق را برعهـــده داشـــته باشـــد .بـــه ایـــن ترتیـــب
عرضـــه بـــرق خودبهخـــود اقتصـــادی میشـــود و
وزارت نی ــرو نماین ــده ه ــم مص ــرف کنن ــدگان و ه ــم
تولیدکننـــدگان خواهـــد بـــود و میتوانـــد بهعنـــوان
نماینـــده حاکمیـــت داوری کنـــد .هـــر تصمیمـــی
بـــرای وزارت نیـــرو تبعاتـــی دارد.
ب ــه نظ ــر ش ــما تش ــکیل وزارت ان ــرژی میتوان ــد ب ــه
ح ــل مش ــکل صنع ــت ب ــرق کم ــک کن ــد؟
ب ــا هم ــه احترام ــی ک ــه ب ــرای تش ــکیالت وزارت نی ــرو
قائـــل هســـتم فکـــر میکنـــم کـــه سیســـتم تصمیـــم
س ــازی وزارت نی ــرو دچ ــار بح ــران اس ــت.
بــه نظــر شــما وزارت نفــت وضعیــت خیلــی بهتــری
دارد؟
فکـــر میکنـــم بـــا ایـــن جابهجـــا شـــدن ســـاختار
نه ــادی ،ش ــانس ی ــک اص ــاح نه ــادی وج ــود دارد.
ب ــا انتق ــال بخ ــش ب ــرق ب ــه بدن ــه وزارت نی ــرو فک ــر
نمیکنیــد بخــش بــرق تبدیــل بــه شــهروند درجــه
ســـوم شـــود و ایـــن مســـئله منجـــر بـــه تضعیـــف
بیش ــتر صنع ــت ب ــرق نخواه ــد ش ــد؟
معتقـــدم اگـــر یـــک شـــهروند درجـــه ســـه عاقلـــی
باش ــم بهت ــر از ای ــن اس ــت ک ــه ی ــک ش ــهروند درج ــه
یک ــی باش ــم ک ــه ندان ــم ب ــا مناب ــع خ ــود چ ــه میکن ــم.
م ــن فک ــر میکن ــم موض ــوع ای ــن اس ــت ک ــه سیس ــتم
تصمیمس ــازی ک ــه مدی ــران سیاس ــی وزارت نی ــرو را
پشــتیبانی میکننــد و در همــه ایــن ســالها تغییــری
نک ــرده ان ــد (یعن ــی بخ ــش تکنوک ــرات وزارت نی ــرو)،
دارای یـــک اختـــال اساســـی اســـت و ناکارآمـــد
اس ــت .ای ــن بخ ــش سیاسـ ـتهایی ک ــه ب ــرای اداره
ایـــن صنعـــت طراحـــی و اجـــرا کـــرده اســـت بطـــور
سیســـتمی اشـــتباه بـــوده اســـت .در واقـــع بخـــش
تصمیـــم ســـاز وزارت نیـــرو ،در تحلیـــل موقعیـــت و
ارائــه راهــکار دچــار خطایــی اســت کــه ادامــه وضــع

موج ــود را ب ــه هم ــراه دارد .ای ــن بخ ــش ه ــم در ارائ ــه
راهـــکار و هـــم اجمـــاع ســـازی بـــرای پیـــاده کـــردن
راهــکار و سیاس ـتها دچــار ضعــف اســت .بخــش
تکنوکــرات وزارت نیــرو بایــد رفتــارش را تغییــر دهــد.
اگـــر بخـــش تکنوکـــرات وزارت نیـــرو بپذیـــرد کـــه
ش ــرایط موج ــود ن ــه محص ــول دش ــمنی دش ــمنان و
عوام ــل بی ــرون از وزارت نی ــرو و صنع ــت ب ــرق بلک ــه
بخـــش زیـــادی از آن ناشـــی از راهکارهایـــی بـــوده
اســـت کـــه طـــی ایـــن دو دهـــه اخیـــر داده اســـت،
بخشـــی از مشـــکالت حـــل میشـــود .ایـــن بخـــش
بای ــد بپذی ــرد ک ــه در ارائ ــه راهکاره ــا ناکارآم ــد عم ــل
کـــرده اســـت .خاموشـــیهای بـــرق و در معـــرض
ورشکســـتگی قـــرار گرفتـــن بنگاههـــای صنعـــت
بـــرق و عـــدم ســـرمایهگذاری در ایـــن صنعـــت،
ش ــواهدی اس ــت ک ــه نش ــان میده ــد در ای ــن ح ــوزه
ب ــد مدیری ــت کردهای ــم .یکس ــری متغیره ــا ممک ــن
اس ــت در کنت ــرل مدی ــران تکنوک ــرات نب ــوده اس ــت،
امـــا بـــه اعتقـــاد مـــن بخـــش زیـــادی از مســـایل در
کنترلش ــان ب ــوده اس ــت و میتوانس ــتند رفت ــار بهت ــری
داشـــته باشـــند .خیلـــی مهندســـی بـــه داســـتان
ن ــگاه ش ــده اس ــت و ب ــه مباح ــث سیاسـ ـتگذاری
و اقتصـــاد بـــرق کمتـــر توجـــه شـــده اســـت .بایـــد
بپذیریـــم جنبههـــای غیـــر مهندســـی بـــرق مثـــل
اقتصـــاد بـــرق و نهادهـــای اجتماعـــی صنعـــت
ب ــرق مغف ــول مان ــده اس ــت .بای ــد در نگ ــرش خ ــود
بازنگ ــری کنی ــم و بپذیری ــم دیگ ــران ه ــم وارد ش ــوند.
صنع ــت ب ــرق ی ــک احساس ــی دارد و آن ای ــن اس ــت
ک ــه ای ــن صنع ــت اندرون ــی و برون ــی و خ ــودی و غی ــر
خ ــودی دارد .اگ ــر خ ــودی نباش ــید ،نمیتوانی ــد ب ــه
اطالع ــات دسترس ــی پی ــدا کنی ــد .حت ــی نهاده ــای
صنف ــی بخ ــش خصوص ــی ب ــرق ه ــم نمیتوان ــد ب ــه
مس ــئله وارد ش ــود .بای ــد اج ــازه بدهی ــم مس ــئله م ــا
مس ــئله هم ــه ای ــران ش ــود .بپذیری ــم دیگ ــران راه ح ــل
بدهن ــد و اجم ــاع ایج ــاد کنی ــم .مدی ــران سیاس ــی
جدیـــد وزارت نیـــرو مثـــل آقـــای دکتـــر اردکانیـــان
س ــیگنالهایی نش ــان دادن ــد ک ــه چنی ــن دیدگاه ــی
دارن ــد و گفتن ــد ک ــه بای ــد ب ــرای مس ــایل ب ــرق اجم ــاع
ایج ــاد کنی ــم .اینه ــا اقتضائات ــی و لوازم ــی دارد ک ــه
اگ ــر بدن ــه تکنوک ــرات وزارت نی ــرو ه ــم آن را بپذی ــرد،
میتوانی ــم انتظ ــار داش ــته باش ــیم ب ــه تدری ــج مس ــایل
بـــرق حـــل شـــود .صنعـــت بـــرق ایـــران ظرفیـــت
رشـــد دارد .ایـــن صنعـــت ظرفیـــت مهندســـی و
ســـاخت بســـیار پیشـــرفتهای دارد .خیلـــی دریـــغ
و درد اســـت کـــه ایـــن صنعـــت در حـــال و روزی
اســـت کـــه ســـازنده و پیمانـــکار و تولیـــد کننـــده
بـــرق همـــه مســـتاصل شـــدهاند و نمیداننـــد چـــه
بای ــد بکنن ــد و نگاهش ــان ب ــه دول ــت اس ــت و دول ــت
خ ــودش نگاه ــش ب ــه بی ــرون اس ــت .اگ ــر بپذیرن ــد
در ســـاختار نهـــادی و شـــکل اداره کـــردن دچـــار
ی ــک اش ــکال سیس ــتماتیک هس ــتیم ک ــه ناش ــی از
نگ ــرش ماس ــت ،میتوانی ــم ش ــرایط صنع ــت ب ــرق را
از وضعیــت موجــود بــه وضعیــت بهتــری برســانیم▪.

بخـــش بـــرق در الیحـــه بودجـــه 98مشـــابه ســـالیان
گذش ــته ،هم ــراه ب ــا ابهام ــات و نقصانهای ــی اس ــت.
بیتوجهــی بــه قوانیــن باالدســتی چــون برنامــه ششــم
توس ــعه ،درج ارق ــام غی ــر واقعبینان ــه در الیح ــه بودج ــه
شـــرکتهای غیردولتـــی ،مهمتریـــن نقصانهـــای
الیحــه بودجــه شــرکتهای زیرمجموعــه بخــش بــرق
وزارت نیــرو بــهشــمار میرونــد .عــاوه بــر ایــن دولــت
هــر ســاله هزینـ ه بســیاری صــرف یارانــه مصــرف انــرژی
بـــی رویـــه مشـــترکان پرمصـــرف میکنـــد ،هزینـــهای
ک ــه بای ــد ب ــرای آم ــوزش ،رف ــاه ،بهداش ــت ،امنی ــت و
توســـعه اقتصـــادی کشـــور شـــود در ســـیمهای بـــرق
شـــهروندان بـــی مســـئولیت بربـــاد مـــیرود! بـــه نظـــر
میرســـد کشـــف قیمـــت واقعـــی بـــرق و تفـــاوت
قائـــل شـــدن میـــان یارانـــه مشـــترکان کـــم مصـــرف و
پ ــر مص ــرف ام ــری بس ــیار ض ــروری اس ــت ک ــه دول ــت
بای ــد در بودج ــه س ــال  98ب ــه آن توج ــه ج ــدی کن ــد.
در گفتگ ــو ب ــا «محس ــن کوهک ــن» ،عض ــو کمیس ــیون
صنایـــع و کمیســـیون تلفیـــق بودجـــه  98مجلـــس
شــورای اســامی بــه بررســی و تحلیــل بودجــه بــرق در
بودج ــه س ــال آت ــی پرداختهای ــم.
ب ــا توج ــه ب ــه آغ ــاز تحریمه ــای آمری ــکا ،افزای ــش
ن ــرخ ت ــورم ،افزای ــش ن ــرخ ارز و بالتکلیف ــی می ــزان
درآمده ــای نفت ــی ،بودج ــه س ــال  98بای ــد حائ ــز
چ ــه ویژ گیهای ــی باش ــد؟
نمیت ــوان عام ــل افزای ــش قیمته ــا را ب ــه آن ش ــکلی
یش ــود ص ــد در ص ــد ب ــه
ک ــه در جامع ــه مش ــاهده م 
تحریمهـــا مرتبـــط دانســـت؛ چـــرا کـــه مفهـــوم ایـــن
س ــخن ای ــن اس ــت ک ــه دول ــت را ب ــا هم ــه ابزاره ــای
کنترلــی و نظارتــی کــه در ایــن ماجــرا دارد ،بیتقصیــر
بدانی ــم .افزای ــش قیمته ــا عوام ــل گوناگون ــی دارد
و بخشـــی از آن ناشـــی از عـــدم نظـــارت و کنتـــرل
اســـت .وقتـــی ارز کمتـــر از یـــک دوم قیمـــت بـــازار
ب ــرای واردات کااله ــای غیرض ــرور ب ــه ع ــدهای داده
میش ــود نتیج ــه آن بیثبات ــی در قیمته ــا خواه ــد
ب ــود .ای ــن در حال ــی اس ــت ک ــه پ ــس از بررس ــی نی ــز
مشــخص شــده کــه برخــی از ایــن افــراد وارداتــی نیــز
نداش ــتهاند؛ بنابرای ــن ب ــرای م ــا قاب ــل قب ــول نیس ــت
کـــه گفتـــه شـــود گرانیهـــا بـــا شـــروع تحریمهـــای
مج ــدد و خ ــروج آمری ــکا از برج ــام رخ داده اس ــت.
طبیع ــی اس ــت ب ــه ه ــر می ــزان ک ــه بودج ــه و س ــند
دخـــل و خـــرج یکســـال آینـــده ،واقـــع بینانهتـــر و
ب ــا احتی ــاط تدوی ــن ش ــود ،مش ــکالت کمت ــری ب ــه
دنب ــال خواه ــد داش ــت.
در ش ــرایط تحری ــم عق ــل حک ــم میکن ــد ب ــا احتی ــاط
رفتـــار شـــود ،وقتـــی قـــرار اســـت شـــما بـــا احتیـــاط
رفتـــار کنیـــد بایـــد تصمیمـــات بیشـــتر بـــه شـــرایط
کــف نزدیــک تــر باشــد؛ البتــه ایــن احتیــاط را دولــت
در ارتب ــاط ب ــا قیم ــت نف ــت انج ــام داده اس ــت و در
کمیســـیون تلفیـــق و در جلســـهای کـــه در آن وزیـــر
نف ــت حاض ــر ب ــود ،هی ــچ ک ــدام از اعض ــا در م ــورد
قیمـــت نفـــت بحثـــی نداشـــتند؛ چـــون احســـاس
میکردنـــد بـــا توجـــه بـــه قیمـــت نفـــت بعضـــی از
کشــورهای همســایه  ،دولــت در پیــش بینــی قیمــت
بــرای هــر بشــکه نفــت صادراتــی ،محتاطانــه برخــورد
ک ــرده اس ــت .ب ــه نظ ــر میرس ــد در م ــورد اینک ــه نف ــت
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ب ــه چ ــه می ــزان ص ــادر ش ــود بای ــد ب ــا احتی ــاط عم ــل
ش ــود؛ یعن ــی س ــقف بودج ــه و هزینهه ــا ب ــر اس ــاس
ع ــدد و رق ــم پایینت ــر بس ــته ش ــود ام ــا پی ــش بین ــی
ش ــود ک ــه چنانچ ــه درآم ــد بیش ــتری حاص ــل ش ــد،
آن درآم ــد م ــازاد بتوان ــد طب ــق س ــقف و مج ــوزی ک ــه
قانـــون اجـــازه داده اســـت پاســـخگوی هزینههـــای
ض ــروری باش ــد.
بودجـــه  98صنعـــت بـــرق بـــا کاهـــش در حـــوزه
عمرانـــی و افزایـــش بســـیار ناچیـــز قیمـــت بـــرق
م ــدون ش ــده اس ــت ،ای ــن مس ــاله ب ــرای صنعت ــی
ک ــه در تابس ــتان س ــال گذش ــته ب ــرای تامی ــن ب ــرق
م ــورد نی ــاز م ــردم ب ــا مش ــکل مواج ــه ش ــد ،چ ــه
عواقبـــی در پـــی خواهـــد داشـــت؟
در جلس ــات کمیس ــیون تلفی ــق درب ــاره موضوع ــات
حق ــوق و افزای ــش آن ،حامله ــای ان ــرژی ،یارانهه ــا
و ...بحــث و تبــادل نظــر صــورت گرفــت و قــرار شــد
ک ــه در کمیس ــیون تخصص ــی ب ــا هم ــکاری دول ــت
بررس ــی بیش ــتری ص ــورت بگی ــرد .نتای ــج جلس ــات
کمیســـیون تلفیـــق اینطـــور نشـــان مـــیداد کـــه
نماین ــدگان در م ــورد افزای ــش قیمته ــا حساس ــیت
دارن ــد ک ــه ب ــه م ــردم ،بخص ــوص قش ــر ک ــم درآم ــد،
حق ــوق بگی ــر و ضعی ــف جامع ــه فش ــاری وارد نش ــود
حتــی پیشــنهادات آن دســته از نماینــدگان در مــورد
قیم ــت حامله ــای ان ــرژی مبن ــی ب ــر ای ــن ب ــود ک ــه
مــازاد درآمــد بــه ســمت و ســوی مــردم هدایــت شــود
و اینگون ــه نب ــود ک ــه افزای ــش درآم ــد ص ــرف س ــاخت
جـــاده و یـــا بیمارســـتان و ...شـــود ،در مجمـــوع
ماهیــت تمــام پیشــنهادات کمیســیون ایــن بــود کــه
افزایــش درآمــد بــه ســمت و ســوی مــردم روانــه شــود .
حرک ــت ب ــه س ــمت اص ــاح اقتص ــاد صنع ــت ب ــرق
و واقعـــی کـــردن قیمـــت بـــرق در بودجههـــای

س ــالیانه ب ــا چ ــه موانع ــی رو ب ــه رو اس ــت؟
ایــن آهنــگ کلــی و جــو غالــب در کمیســیون تلفیــق
نس ــبت ب ــه واقع ــی ک ــردن قیم ــت ب ــرق وج ــود دارد
چ ــرا ک ــه نمیش ــود دول ــت یاران ـهای چن ــد براب ــر ب ــرای
مصــرف بیشــتر مشــترکان پرمصــرف پرداخــت کنــد،
لــذا امیــدوار هســتیم جمــع بنــدی ایــن بحثهــا بــه
س ــمت و س ــوی اقش ــار ک ــم درآم ــد ،حق ــوق بگی ــر،
کارمن ــد و کارگ ــر باش ــد.
بررس ــی تامی ــن ان ــرژی مص ــارف خانگ ــی و صنای ــع
همیش ــه م ــورد توج ــه کمیس ــیون تلفی ــق ب ــوده اس ــت
و همــه تالشهــا بــر ایــن اســت کــه در تولیــد بــرق نیــز
نیروگاههــا بــا مشــکل برخــورد نکننــد .امــا متاســفانه
گ ــزارش مبس ــوط و جامع ــی از صنع ــت ب ــرق ب ــه ای ــن
کمیســیون ارائــه نشــده اســت و اعضــای کمیســیون
تلفی ــق ب ــر اس ــاس اس ــتنباط خودش ــان و کمیس ــیون
ان ــرژی مطاب ــق وظیف ــه ذات ــی خ ــود ،پیش ــنهاداتی در
ایــن زمینــه داشــته اســت،بنــده هــم معتقــد هســتم
ک ــه حساس ــیت الزم را بای ــد ب ــه خ ــرج دهی ــم ت ــا ب ــه
هی ــچ عن ــوان ب ــه س ــمت و س ــویی نروی ــم ک ــه س ــال
آینـــده بـــه قحطـــی و کمبـــود بـــرق برخـــورد کنیـــم.
بنابرایــن در مــواردی اگــر منابــع نیــاز اســت ایــن منابــع
ب ــه هرجه ــت بای ــد تامی ــن ش ــود .ب ــه نظ ــر میرس ــد
اعض ــای کمیس ــیون تلفی ــق ه ــم حساس ــیت ال زم را
روی ایــن موضــوع دارنــد و نســبت بــه آن بــی تفــاوت
نیس ــتند.
چنانچ ــه متولی ــان صنع ــت ب ــرق در هن ــگام بررس ــی
بودج ــه در مجل ــس خالص ـهای از وضعی ــت موج ــود
و مطالبــی کــه کارشناســی کردهانــد ،بــه نماینــدگان
ارائ ــه دهن ــد ،در تصمیمگیریه ــا بیتاثی ــر نخواه ــد
بـــود .دســـتگاهها عـــاوه بـــر انعـــکاس مشـــکالت
خـــود بایـــد راهحلهـــای پیشـــنهادی خـــود را نیـــز
مطــرح کننــد کــه در کمیســیون تلفیــق بررســی شــود
و در ص ــورت موافق ــت مجل ــس تصوی ــب ش ــود▪.
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زیر و بم
بودجه 98

حرکت به سمت صادرات؛
راهگشایتامینمنابع
صنعتبرق

 /گفتوگو با علی عسگر ظاهری عبدهوند؛ /

عضو کمیسیون تلفیق بودجه 98

بع ــد از ارائ ــه الیح ــه بودج ــه س ــال  98ب ــه مجل ــس ش ــورای اس ــامی ،تثبی ــت اش ــتغال و کنت ــرل ن ــرخ بی ــکاری ،ثب ــات س ــازی اقتص ــاد کالن و بهب ــود فض ــای کس ــب و کار،
تامی ــن عدال ــت اجتماع ــی و بهب ــود توز ی ــع عادالن ــه درآمده ــا ،مدیری ــت کس ــری ت ــراز عملیات ــی ،بهب ــود ت ــراز داراییه ــای س ــرمایهای و بهب ــود تعادله ــای منطقهای-اس ــتانی
از مهمتری ــن ویژگیه ــای ای ــن الیح ــه اع ــام ش ــده اس ــت ،ای ــن در حال ــی اس ــت ک ــه ب ــه نظ ــر میرس ــد ب ــا آغ ــاز تحریمه ــای آمری ــکا ،افزای ــش ن ــرخ ت ــورم و افزای ــش ن ــرخ ارز،
وضعیــت بودجــه ســال آتــی بایــد نســبت بــه ســالهای پیــش ،متفــاوت و متناســب بــا بحرانهــا ،درآمدهــا و هزینههــا باشــد .طبیعتــا در حــوزه صنعــت بــرق نیــز بودجــه
ســال  98بایــد موانــع پیــش رو بــرای حرکــت بــه ســمت اصــاح اقتصــاد صنعــت بــرق را از میــان بــردارد؛ چــرا کــه واقعــی کــردن قیمــت بــرق بــرای زنــده مانــدن و ســرپا مانــدن
صنعــت بــرق ضــروری اســت« .علیعســگر ظاهــری عبدهونــد» ،عضــو کمیســیون انــرژی و کمیســیون تلفیــق بودجــه  98مجلــس شــورای اســامی در گفتگــو بــا ســتبران
بــه بررســی بودجــه ســال آتــی پرداختــه اســت.

38
پرونده

ب ــا توج ــه ب ــه تحریمه ــای آمری ــکا ،افزای ــش ن ــرخ
ت ــورم و ن ــرخ ارز و بالتکلیف ــی می ــزان درآمده ــای
نفتـــی ،بودجـــه امســـال بایـــد حائـــز چـــه
ویژ گیهایـــی باشـــد؟
در ارتبـــاط بـــا ویژگیهـــای بودجـــه ســـال  98بـــا
توج ــه ب ــه محدودیته ــای ناش ــی از تحری ــم ،اظه ــار
ک ــرد :مس ــیر بودجهری ــزی مش ــخص اس ــت و هی ــچ
عاملـــی مـــا را از مســـیر اصلـــی و تعییـــن شـــده دور
نخواه ــد ک ــرد؛ توج ــه ب ــه معیش ــت م ــردم ،اش ــتغال
درون ،اقتصـــاد مقاومتـــی و مســـائل دفاعـــی –
امنیت ــی از جمل ــه الزامات ــی اس ــت ک ــه مس ــیر کار را
در بودجهری ــزی مش ــخص میکن ــد .بن ــده معتق ــدم
تحریمه ــا نمیتوان ــد در رون ــد کار ب ــه گونـ ـهای تاثی ــر
بگـــذارد کـــه مـــا را از مســـیر اصلـــی دور کنـــد ،در
واق ــع تحری ــم وج ــود دارد ول ــی مدی ــری ک ــه از توانای ــی
باالیـــی برخـــوردار باشـــد بـــا در نظـــر گرفتـــن همـــه
جوان ــب ،آ گاهان ــه تصمیم ــات الزم را اتخ ــاذ ک ــرده
و هرگ ــز از اص ــول غفل ــت نخواه ــد ک ــرد.
یقین ــا در بخ ــش بودجهری ــزی توج ــه ب ــر درآمده ــای
داخلـــی ،صرفهجویـــی ،اســـتفاده از فرصتهـــای
جدی ــد ،تقوی ــت بنی ــه اقتص ــادی ،دفاع ــی و امنیت ــی
خواهـــد بـــود و در مـــورد میـــزان درآمدهـــای نفتـــی و
صــادرات نفــت نیــز بایــد بــه گون ـهای عمــل شــود کــه
آنهــا تصــور نکننــد مــا وابســته بــه فــروش و صــادرات
نف ــت هس ــتیم ،راهه ــای گوناگ ــون و بس ــیاری ب ــرای
افزای ــش درآمده ــا وج ــود دارد و بودجهبن ــدی م ــا ب ــه
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آن ش ــکل ک ــه تص ــور میش ــود ،متک ــی ب ــه تحریمه ــا
نخواه ــد ب ــود.
آیـــا بودجـــه تدویـــن شـــده بـــرای گـــذر از رکـــود
مخ ــرب حا ک ــم ب ــر کش ــور و غلب ــه ب ــر ت ــورم کارگش ــا
خواه ــد ب ــود؟
عوام ــل مختلف ــی در ایج ــاد ت ــورم تاثیرگ ــذار اس ــت و
ه ــدف از بودجهری ــزی صرف ــا کاه ــش ت ــورم نیس ــت.
از جملــه مجموعــه عواملــی کــه در ایجــاد تــورم نقــش
دارن ــد میت ــوان ب ــه عرض ــه ،تقاض ــا ،مدیری ــت ن ــرخ
ســود ،مدیر یــت اجــرا ،مدیریــت توزیــع ،نظــارت و...
اش ــاره ک ــرد و ب ــه ط ــور کل ــی بای ــد در اج ــرای بودج ــه،
برنامهری ــزی و نظ ــارت ص ــورت گی ــرد.
بودجـــه صنعـــت بـــرق بـــا کاهـــش بودجههـــای
عمرانـــی و افزایـــش بســـیار ناچیـــز قیمـــت بـــرق
م ــدون ش ــده اس ــت ،ای ــن مس ــاله ب ــرای صنعت ــی
ک ــه در تابس ــتان س ــال گذش ــته ب ــرای تامی ــن ب ــرق
م ــورد نی ــاز م ــردم ب ــا مش ــکل مواج ــه ش ــد ،چ ــه
عواقبـــی در پـــی خواهـــد داشـــت؟
در ایـــن بودجـــه ظرفیتهـــای بســـیار خوبـــی بـــرای
تولیــد بــرق دیــده شــده اســت و اعضــای کمیســیون
تلفیــق هــم بــه ایــن مســاله توجــه داشــتهاند .بــه نظــر
میرس ــد ب ــرای مدیری ــت مص ــرف ان ــرژی در کش ــور
بای ــد فرهنگس ــازی الزم ص ــورت گی ــرد .در واق ــع ب ــا
مش ــارکت ه ــر چ ــه بیش ــتر م ــردم و اص ــاح الگ ــوی
مص ــرف ،ظرفی ــت ای ــن را خواهی ــم داش ــت ک ــه ب ــا

ص ــادرات ب ــرق ،تمام ــی کمبوده ــا را پوش ــش دهی ــم
و بـــرای اســـتفاده از ظرفیتهـــا بایـــد برنامهریـــزی
دقیـــق و مدونـــی صـــورت گیـــرد .بـــازار بـــرق ایـــران
ظرفیــت خوبــی بــرای صــادرات دارد و مــا میتوانیــم
بـــا توجـــه بـــه مـــراودات سیاســـی و تجـــاری کـــه بـــا
کشــورهای همســایه داریــم ،از ایــن فرصــت حداکثــر
اس ــتفاده را بکنی ــم چ ــرا ک ــه صنع ــت ب ــرق یک ــی از
حس ــاسترین و مهمتری ــن صنای ــع کش ــور محس ــوب
میشـــود.
ســـندیکای صنعـــت بـــرق ایـــران بـــه نمایندگـــی
از  530شـــرکت عضـــو ایـــن تشـــکل خواســـتار
پیشبین ــی منابع ــی در بودج ــه  98ب ــرای خاتم ــه
و ی ــا ادام ــه بی ــش از  600ق ــراردادی اس ــت ک ــه ب ــه
دلی ــل نوس ــانات ن ــرخ ارز متوق ــف ش ــدهاند ،آی ــا
بودجـــه  98ایـــن ظرفیـــت را خواهـــد داشـــت؟
متاس ــفانه نوس ــان ن ــرخ ارز باع ــث ایج ــاد مش ــکالتی
در اقتصــاد کشــور شــده و بیشــتر صنایــع را بــا مشــکل
مواج ــه ک ــرده اس ــت ک ــه ب ــرای ح ــل آنه ــا بای ــد تدابی ــر
ویـــژهای اندیشـــیده شـــود .بـــدون شـــک راههایـــی
وج ــود دارد ک ــه ای ــن قرارداده ــا ادام ــه مس ــیر دهن ــد
و چنانچـــه در ایـــن زمینـــه مدیریـــت الزم صـــورت
گیــرد ایــن قراردادهــا بــه فراخــور اهمیــت مــورد توجــه
ق ــرار گرفت ــه و انش ــااهلل ب ــا بررس ـیهای کارشناس ــی در
کمیس ــیون تلفی ــق نتای ــج مطلوب ــی ب ــه ثم ــر خواهن ــد
نشس ــت ک ــه ب ــه نف ــع صنع ــت کش ــور خواه ــد ب ــود▪ .

در ســال جــاری برخــاف انتظــارات مــردم ،تحریمهــا افزایــش یافــت و نــرخ ارز هــم در
کم ــال ناب ــاوری ب ــه ف ــراز و نش ــیبی عجی ــب دچ ــار ش ــد .اکن ــون در بره ـهای ق ــرار داری ــم
ک ــه کش ــور در ش ــرایطی حس ــاس و س ــخت ،درح ــال تدوی ــن و تصوی ــب برنام ــه بودج ــه
ب ــرای س ــال آت ــی اس ــت ک ــه هیچک ــس نمیدان ــد ب ــرای م ــردم چ ــه ب ــه ارمغ ــان خواه ــد
آورد .در بره ــه حس ــاس کنون ــی ،بودج ــه و مدیری ــت درآمده ــا و مناب ــع میتوان ــد بس ــیار
تعیینکنن ــده باش ــد؛ اگ ــر مدی ــران کش ــور و نماین ــدگان مجل ــس ت ــاش کنن ــد نگاه ــی
متفــاوت از هــر ســال بــه مســائل کشــور داشــته باشــند و بــه البیگریهایــی کــه در زمــان
تصوی ــب بودج ــه اتف ــاق میافتن ــد ،وقع ــی ننهن ــد .ب ــا مرتض ــی عم ــادزاده ،کارش ــناس
اقتص ــادی در ای ــن خص ــوص ب ــه بح ــث و بررس ــی پرداختی ــم و او معتق ــد اس ــت ک ــه
راهح ــل کوتاهم ــدت ب ــرای برونرف ــت نس ــبی از وضعی ــت فعل ــی ای ــن اس ــت ک ــه بودج ــه
نهاده ــای فرهنگ ــی شناختهش ــده ک ــه اکن ــون  ۴براب ــر ی ــک وزارتخان ــه اس ــت ،ت ــا ۵
درص ــد کاه ــش یاب ــد و اعتب ــارات آنه ــا ب ــه پروژهه ــای عمران ــی و تس ــویه مطالب ــات
پیمان ــکاران اختص ــاص یاب ــد .مش ــروح ای ــن گفتگ ــو را در ادام ــه میخوانی ــد:
 /گفتوگو با مرتضی عمادزاده؛  /اقتصاددان

الیحه بودجه98؛
بودجهای از سر اضطرار و کمبود منابع
باتوجـــه بـــه آغـــاز تحریمهـــای امریـــکا ،افزایـــش
ن ــرخ ت ــورم ،افزای ــش ن ــرخ ارز و بالتکلیف ــی می ــزان
درآمدهـــای نفتـــی ،بودجـــه امســـال بایـــد حائـــز
چ ــه ویژ گیهای ــی باش ــد؟ ضم ــن اینک ــه بودج ــه
امســـال را دارای ایـــن ویژ گیهـــا میبینیـــد یـــا
خی ــر؟
بودجـــهای کـــه ســـازمان برنامـــه و بودجـــه تهیـــه و از
طریــق دولــت ب ــه مجلــس ارائ ــه داده اســت ،درواق ــع
یــک بودجــه از روی اضطــرار و کمبــود منابــع اســت؛
ب ــه ای ــن معن ــا ک ــه ای ــن بودج ــه باتوج ــه ب ــه تحریمه ــا،
محدودیته ــا ،مش ــکل ص ــادرات نف ــت ،مش ــکل
نقدینگـــی ،مســـاله نظـــام بانکـــی ،مســـاله تاخیـــر
اروپاییهـــا بـــه برقـــراری یـــک نظـــام مالـــی بـــرای
انج ــام عملی ــات بانک ــی م ــا ش ــکل گرفت ــه اس ــت و
گفت ــه ش ــده ک ــه چ ــه مق ــدار مناب ــع داری ــم و ب ــا توج ــه
بـــه اولویتهـــای عمومـــی آن را کجـــا بایـــد هزینـــه
کنیــم؛ بنابرایــن اینگونــه نیســت کــه ســازمان برنامــه
و بودجـــه از بیـــن گزینههـــای مختلـــف و باتوجـــه
بـــه مبانـــی نظـــری بودجهنویســـی ایـــن بودجـــه را
تدویـــن کـــرده باشـــد .بـــه نظـــر میرســـد کـــه ایـــن
بودج ــه درعی ــن گرفت ــاری و اس ــتیصال بس ــته ش ــده
اســـت .بـــرای فـــرار از مســـائل وتنگناهـــای بودجـــه
راهحـــل کوتاهمدتـــی متصـــور نیســـتیم .راهحـــل،
راهـــی بلندمـــدت اســـت کـــه قطعـــا بـــرای بودجـــه
س ــال  ۹۸ممک ــن نمیش ــود و حت ــی ب ــرای س ــال ۹۹
ه ــم معل ــوم نیس ــت بت ــوان ب ــه کارش ب ــرد .بای ــد ی ــک
س ــری اقدام ــات و ی ــژه ب ــرای کارآم ــدی ای ــن بودج ــه
انج ــام ش ــود.

اکنـــون چیـــزی حـــدود  ۴۰۷هـــزار میلیـــارد تومـــان
انــدازه بودجــه اســت و تقریبــا دوســوم آن هزینههــای
جـــاری اســـت .ایـــن در حالـــی اســـت کـــه بیـــش
از  ۲۴هـــزار پـــروژه ناتمـــام در کشـــور داریـــم کـــه
هرکـــدام بـــه درجـــات متفاوتـــی تکمیـــل شـــدهاند.
ایـــن بودجـــه بـــا ایـــن منابـــع و درآمـــد ،بـــه ســـختی
تکاف ــوی هزینهه ــای ج ــاری دول ــت و هزینههای ــی
را کـــه بـــرای اداره مملکـــت الزم اســـت میدهـــد؛
بنابرای ــن اینک ــه ب ــه دنب ــال ارزیاب ــی ای ــن باش ــیم ک ــه
آی ــا بودج ــه خ ــوب تهی ــه ش ــده ی ــا خی ــر ،کمک ــی ب ــه
رفـــع مشـــکالت جـــاری نمیکنـــد .کار درســـت
بهینهیابـــی چگونگـــی هزینهکـــرد همیـــن منابـــع
مح ــدودی اس ــت ک ــه س ــازمان برنام ــه و بودج ــه در
اختیـــار دارد.
در کشـــور وزارتخانههـــای متعـــددی داریـــم .ایـــن
وزارتخانههـــا دســـتگاههای اجرایـــی مـــا هســـتند و
بای ــد اداره ش ــوند .علیرغ ــم اینک ــه برخ ــی از آنه ــا
بــه لحــاظ پرســنل بســیار متــورم هســتند ،ایــن مــازاد
نی ــروی انس ــانی چی ــزی نیس ــت ک ــه بت ــوان مش ــکل
آن را از طری ــق بودج ــه س ــال  ۹۸ح ــل ک ــرد .س ــازمان
برنام ــه و بودج ــه مجب ــور اس ــت حق ــوق ای ــن پرس ــنل
را پرداخ ــت کن ــد و هزینهه ــای غیرقاب ــل اجتن ــاب
دس ــتگاهها را ه ــم بپ ــردازد.
باتوج ــه ب ــه اینک ــه تح ــول در ام ــور اجرائ ــی و اقتص ــاد
کشـــور عمدتـــا از مســـیر فعـــال کـــردن طرحهـــای
عمرانـــی میســـر اســـت و بـــرای طرحهـــای عمرانـــی
هـــم بودجـــه بســـیار ناچیـــزی گذاشـــتهاند ،بایـــد
ببینیـــم راه حلـــی کـــه در قالـــب همیـــن درآمـــد
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میتوانی ــم ب ــه دس ــت آوری ــم ت ــا مش ــکالت را کاه ــش
دهیـــم ،چیســـت.
فک ــر میکن ــم کاری ک ــه بای ــد ام ــروز انج ــام ش ــود ای ــن
اس ــت ک ــه س ــازمان برنام ــه و بودج ــه ارق ــام کم ــی را
کـــه بـــرای وزارتخانههـــا و دســـتگاههای اجرایـــی
اختصــاص داده در همیــن حــدود حفــظ کنــد؛ ولــی
اعتب ــارات زی ــادی را ک ــه ب ــه نهاده ــا و س ــازمانهای
دیگــر اختصــاص پیــدا کــرده بــه ســمت بودجههــای
عمرانــی هدایــت کنــد .نهادهــای متعــدد و متفاوتــی
داری ــم ک ــه ب ــه عل ــت ضع ــف مجل ــس در ایس ــتادگی
در مقابـــل خواســـتههای آنهـــا ،بودجههـــای کالن
دریاف ــت میکنن ــد .بودج ــه بعض ــی از ای ــن نهاده ــا
بـــه تنهایـــی برابـــر بودجـــه یـــک وزارتخانـــه اســـت.
کاری ک ــه بای ــد انج ــام ش ــود ای ــن اس ــت ک ــه مجل ــس
ب ــا ارادهای ق ــوی و محک ــم هرآنچ ــه ک ــه ب ــرای ای ــن
ح ــدود  ۱۵نه ــاد بودج ــه درخواس ــت ش ــده اس ــت،
ت ــا می ــزان مث ــا  ۵درص ــد تقلی ــل ده ــد و  ۹۵درص ــد
باقیمانـــده را بـــه پروژههـــای عمرانـــی و صنعتـــی
ک ــه بی ــش از  ۸۰درص ــد کام ــل هس ــتند اختص ــاص
ده ــد و هرچ ــه مان ــد ،ب ــه پروژههای ــی ک ــه بی ــش از ۷۰
درصــد کامــل هســتند اختصــاص دهــد و الــی آخــر.
ضمــن اینکــه بــا ایــن بودجــه بایــد مطالبــات معوقــه
پیمان ــکاران را ه ــم ب ــه آنه ــا پرداخ ــت.
یقینــا ایــن کار بــه مجلســی مقتــدر احتیــاج دارد کــه
بودجههــا را بــا عزمــی راســخ بــه درســتی اختصــاص
ده ــد و بودج ــه الزم ب ــرای دس ــتگاههای اجرای ــی را
دقیق ــا ب ــه میزان ــی ک ــه حداق ــل ام ــور جار یش ــان را
کفایــت کنــد بــه آنهــا اختصــاص دهــد و نــه بیشــتر.
در چنی ــن ش ــرایطی ای ــن دس ــتگاهها ب ــه الغ ــر ش ــدن
و چابـــک شـــدن خـــود فکـــر خواهنـــد کـــرد .البتـــه
ادعـــا نمیشـــود کـــه اگـــر دولـــت چنیـــن اقداماتـــی
انجـــام دهـــد ،اقتصـــاد را سالمســـازی خواهـــد
کـــرد .سالمســـازی اقتصـــاد مربـــوط بـــه طرحهـــای
بلندم ــدت اس ــت .اینک ــه چگون ــه ب ــا ت ــورم ،فس ــاد،
یارانههـــای غیرهدفمنـــد و  ...مبـــارزه کنیـــم،
مس ــائلی اس ــت ک ــه بای ــد در دس ــتورکار بلن ــد م ــدت
قـــرار گیـــرد .بودجـــه تنهـــا یـــک برنامـــه یکســـاله
اس ــت.
همچنی ــن دول ــت بای ــد ت ــا آنج ــا ک ــه ممک ــن اس ــت،
کاره ــا را ب ــه بخ ــش خصوص ــی واگ ــذار کن ــد و ب ــار
خـــود را ســـبک کنـــد و گامهـــای اولیـــه را بـــرای
اصـــاح ســـاختار نیـــروی انســـانی وزارتخانههـــا
بـــردارد .همـــه اینهـــا برنامههایـــی بلندمـــدت
هســتند ،امــا باالخــره از یــک زمــان بایــد آغــاز شــوند.
تص ــور میکن ــم اگ ــر دول ــت مجب ــور ش ــود در هم ــان
حـــدود بودجـــه تنظیمشـــده از ســـوی مجلـــس کار
کنــد و مجلــس هــم آنقــدر بــا درایــت و اراده کار کنــد
ک ــه بودجهه ــا را صرف ــا ص ــرف پروژهه ــای عمران ــی
کنـــد ،اقتصـــاد مقـــداری از رکـــود خـــارج میشـــود،
بی ــکاری مق ــداری کاه ــش مییاب ــد ،س ــمت عرض ــه
مق ــداری تقوی ــت میش ــود و در مجم ــوع امتی ــازات
زی ــادی ب ــرای فع ــال ک ــردن اقتص ــاد و خ ــروج از رک ــود
ب ــه وج ــود میآی ــد.
اینک ــه بخواهی ــم ب ــرای اص ــاح س ــاختار بودج ــه در
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ایـــن زمـــان کوتـــاه پیشـــنهادهای خیلـــی اساســـی
دهیـــم و مثـــا از تدویـــن بودجههـــای ســـنواتی
خــودداری کنیــم و براســاس بودجــه بــر مبنــای صفــر
و بـــا الگـــو در برنامههـــا حرکـــت کنیـــم بـــرای ســـال
 ۹۸ممک ــن نیس ــت .در بودج ــه  ۹۸بای ــد ب ــر اس ــاس
آنچ ــه ک ــه ب ــه عن ــوان درآم ــد قاب ــل تحق ــق اس ــت،
برنامهری ــزی کنی ــم و ببینی ــم ب ــا ای ــن مق ــدار درآم ــد
مح ــدود ک ــه ب ــه علل ــی مث ــل تحریمه ــای ظالمان ــه
امریـــکا ،ناتوانـــی در فـــروش نفـــت ،ناتوانـــی در
دریاف ــت پ ــول نفت ــی ک ــه میفروش ــیم ،ع ــدم ام ــکان
انتقـــال پـــول بـــه داخـــل کشـــور و  ...ایجـــاد شـــده
اس ــت ،بهتری ــن ش ــیوه اداره مملک ــت چ ــه خواه ــد
بـــود .بایـــد بودجـــه را بـــه نمـــادی بـــرای چگونگـــی
اداره ریاضت ــی مملک ــت در ای ــن ش ــرایط غیرع ــادی
و اضطـــراری تبدیـــل کنیـــم .مـــا در حـــال حاضـــر
بس ــیار ش ــکننده هس ــتیم و نی ــاز ب ــه اقدام ــات کام ــا
عاقالنـــه و انقباضـــی داریـــم.
اگ ــر ای ــن اقدام ــات در اولوی ــت انج ــام ش ــود ،بع ــد
میت ــوان از اص ــاح س ــاختار نی ــروی انس ــانی دول ــت
صحب ــت ک ــرد .دول ــت بای ــد ب ــه فک ــر چاب ــک ک ــردن
خــود باشــد .دولــت بایــد بــه شــدت عــازم باشــد کــه
ب ــا فس ــاد مب ــارزه کن ــد .اگ ــر م ــا میتوانس ــتیم فس ــاد را
س ــرکوب کنی ــم ،ب ــا همی ــن مناب ــع ان ــدک ه ــم بهت ــر از
ای ــن میتوانس ــتیم کش ــور را اداره کنی ــم.
در مجمـــوع میتـــوان گفـــت :هـــم نیازمنـــد یـــک
برنام ــه منس ــجم بلندم ــدت و ه ــم نیازمن ــد برنام ــه
اجرائـــی کوتاهمـــدت هســـتیم .برنامـــه کوتاهمـــدت
ای ــن اس ــت ک ــه درآمده ــای قاب ــل دس ــترس دول ــت
در س ــال  ۹۸را ب ــا ی ــک بازبین ــی دقی ــق و منطق ــی ب ــه
نیازه ــای دارای اولوی ــت قطع ــی و کارشناسیش ــده
تخصیـــص دهیـــم و از هرگونـــه هزینـــه غیرضـــرور

اجتن ــاب کنی ــم .همچنی ــن دول ــت بای ــد ب ــه دنب ــال
اص ــاح س ــاختار سیس ــتم بانک ــی باش ــد و از اینک ــه
نقدینگــی بــا ایــن ســرعت گســترش یابــد جلوگیــری
کن ــد .ضم ــن اینک ــه بای ــد ب ــه دنب ــال آن باش ــند ک ــه
بدهـــکاران بانکـــی را کـــه بـــا قصـــور پرداختهـــای
خ ــود را عق ــب انداختهان ــد ،ب ــا تمهی ــدات قانون ــی
موظ ــف ب ــه بازپرداخ ــت کنن ــد.
اگــر دولــت مصمــم بــه شــروع اصالحــات باشــد ،یــک
ســال و نیــم بیشــتر فرصــت نــدارد و بایــد گام بــه گام
ایــن حرکتهــا را پیگیــری کنــد؛ وگرنــه اگــر ده ســال
ه ــم بنش ــینیم و بگویی ــم بودج ــه انقباض ــی اس ــت و
چنیــن و چنــان اســت ،راه بــه جایــی نخواهیــم بــرد.
آی ــا منظ ــور ش ــما از نهادهای ــی ک ــه بودجهه ــای
کالن دارن ــد ،هم ــان نهاده ــای فرهنگ ــی اس ــت؟
بودجــه ایــن نهادهــا بــرای ســال  ۹۸تــا حــدودی
کاه ــش یافت ــه اس ــت؛ آی ــا همی ــن مق ــدار کاه ــش
کفایـــت میکنـــد یـــا بایـــد ایـــن بودجـــه کاهـــش
بیش ــتری داش ــته باش ــد؟
بل ــه ،منظ ــور همی ــن نهاده ــا هس ــتند .البت ــه بودج ــه
ایــن نهادهــا بــرای ســال  ۹۸مقــداری کاهــش یافتــه،
ام ــا منظ ــور آن اس ــت ک ــه ب ــا توج ــه ب ــه نس ــبت ان ــدازه
دســـتگاههای اجرائـــی و نیازهایشـــان ،بودجههـــا و
اعتب ــارات اختص ــاص یابن ــد.
آیـــا در مجلـــس فعلـــی میبینیـــد کـــه اقتـــداری
را کـــه بـــه آن اشـــاره داشـــتید از خـــود نشـــان
دهـــد و از بودجـــه نهادهـــای فرهنگـــی کاســـته
و ب ــه پرداخ ــت مطالب ــات پیمان ــکاران و تکمی ــل
پروژهه ــای نیمهتم ــام بودج ــه اختص ــاص ده ــد؟
بس ــیار بعی ــد ب ــه نظ ــر میرس ــد ک ــه مجل ــس چنی ــن

کنـــد .مـــا ظـــرف ایـــن  ۴۰ســـال از تربیـــت نیـــروی
انس ــانی ب ــا مه ــارت وکارآم ــد و ب ــا جس ــارت غاف ــل
بودهایـــم .ایـــن نقیصـــهای اســـت کـــه در کارکنـــان
دولــت و قــوه مقننــه و قــوه قضائیــه میتــوان مشــاهده
ک ــرد .تصمیمات ــی ک ــه مبن ــای صحی ــح اقتص ــادی
و مدیریت ــی داش ــته باش ــند مغف ــول مان ــده ان ــد .ب ــا
تصمیمـــات صرفـــا مبتنـــی بـــر جهتگیریهـــای
سیاســـی نمیتـــوان اقتصـــاد را اصـــاح کـــرد.
اشـــاره داشـــتید کـــه بایـــد کارهـــا بـــه بخـــش
خصوص ــی وا گ ــذار ش ــود ،ام ــا بس ــیاری در پاس ــخ
بـــه ایـــن موضـــوع میگوینـــد بخـــش خصوصـــی
توانای ــی انج ــام بس ــیاری از کاره ــا را ن ــدارد و ب ــه
همیــن دلیــل بــه جــای وا گــذاری کارهــا بــه بخــش
خصوص ــی ،خصولتیس ــازی کردهای ــم .ب ــه نظ ــر
شــما بخــش خصوصــی تــوان انجــام همــه کارهــا
را دارد ت ــا بخ ــش دولت ــی را از دور خ ــارج کن ــد؟
مـــن میتوانـــم صدهـــا شـــرکت بخـــش خصوصـــی
را ن ــام بب ــرم ک ــه ص ــد درص ــد ب ــه ص ــورت خصوص ــی
اداره میشـــوند و عـــاوه بـــر بـــازار داخلـــی بهطـــور
متوســط هــر یــک بــه بیــش از  ۱۵کشــور جهــان کاالی
خ ــود را ص ــادر میکنن ــد .چط ــور میتوانی ــم بگویی ــم
ش ــرکتهای خصوص ــی م ــا نات ــوان هس ــتند؟ ای ــن
شـــرکتها حتـــی حمایـــت نمیخواهنـــد .فقـــط
میخواهنـــد بـــرای آنهـــا مزاحمـــت ایجـــاد نشـــود
و بـــا قوانیـــن و دســـتورالعملهای دســـت و پاگیـــر
آنه ــا را مح ــدود نکنن ــد .م ــن معتق ــدم ش ــرکتهای
بخ ــش خصوص ــی ب ــرای در اختی ــار گرفت ــن بخ ــش
بزرگ ــی از کاره ــای خصولتیه ــا و دول ــت ک ــه ام ــروز
ب ــا ناکارآم ــدی کام ــل انج ــام میش ــود ،کفای ــت الزم
را دارن ــد.
البتـــه زمانـــی کـــه از مگاپروژههـــا صحبـــت
میکنیــم ،بــه ایــن دلیــل کــه تمــام تــوان اقتصــادی و
ان ــرژی کش ــور در ش ــرکتهای متعل ــق ب ــه نهاده ــای
حاکمیت ــی متمرک ــز ش ــده ،ش ــاید بخ ــش خصوص ــی
واقعــی نتوانــد بطــور موثــر و گســترده بــه ایــن پروژههــا
ورود کن ــد .ام ــا هم ــه پروژهه ــای م ــا ک ــه ب ــه بزرگ ــی
مگاپروژههـــا نیســـتند .گفتـــه میشـــود هـــزاران
پ ــروژه نیمهتم ــام داری ــم .ای ــن پروژهه ــا ،پروژههای ــی
هس ــتند ک ــه بخ ــش خصوص ــی ب ــه راحت ــی از عه ــده
ب ــه ثم ــر رس ــاندن آنه ــا برمیآی ــد.
امس ــال ن ــرخ ارز ف ــراز و نش ــیب زی ــادی داش ــت و
بســـیاری میگفتنـــد نقدینگـــی دولـــت و ذخایـــر
ارزی آن ب ــا ای ــن ف ــراز و نش ــیبها افزای ــش یافت ــه
اســت .آیــا ایــن موضــوع در اینکــه بودجــه بهتــری
ببندی ــم تاثیرگ ــذار نیس ــت؟
اینک ــه ن ــرخ ارز چگون ــه خواه ــد ش ــد ،دارای پاس ــخ
نس ــبتا مش ــخصی اس ــت .هرچ ــه درآمده ــای ارزی
م ــا بیش ــتر ش ــود ،عرض ــه ارز ب ــرای م ــا بیش ــتر خواه ــد
ب ــود و ای ــن فراوان ــی از افزای ــش قیم ــت ارز جلوگی ــری
میکنـــد .همچنیـــن اگـــر درآمدهـــای ارزی شـــروع
ب ــه کاه ــش کن ــد ،عرض ــه ارز ب ــرای م ــا ک ــم میش ــود
وحرکـــت بـــه ســـمت افزایـــش قیمـــت آن آغـــاز

میش ــود .اینک ــه دول ــت ب ــه ص ــورت ی ــک ضربهگی ــر
چـــه مقـــدار از ذخایـــر ارزی خـــود را آزاد کـــرده و بـــه
صحن ــه بی ــاورد ت ــا نگ ــذارد قیم ــت ارز ب ــاال رود ،ی ــک
تصمی ــم سیاس ــی اس ــت و ب ــه مصلح ــت اندیش ــی
دول ــت در اداره ام ــور کش ــور بس ــتگی دارد.
ممک ــن اس ــت گفت ــه ش ــود ورود دول ــت ب ــه ب ــازار ارز
بـــرای رفـــع عـــدم تعادلهـــای نقدینگـــی اســـت.
البت ــه دول ــت خ ــود ای ــن ام ــر را ان ــکار میکن ــد؛ ول ــی
میتـــوان گفـــت کـــه مســـلما فـــروش ارز توســـط
دول ــت برای ــش درآم ــد ایج ــاد میکن ــد و چنانچ ــه ب ــا
ش ــفافیت انج ــام ش ــود ممک ــن اس ــت ک ــه اش ــکالی
هـــم نداشـــته باشـــد؛ چـــون بههـــر حـــال دولـــت
وظیف ــه اداره کش ــور را ب ــه عه ــده دارد .م ــا در عی ــن
حـــال کـــه بایـــد کار مبتنـــی بـــر منطـــق اقتصـــادی
انجـــام دهیـــم ،نبایـــد از پیشبینیهـــای اتفاقـــات
سیاســی هــم غافــل باشــیم .اکنــون دولــت مقــداری
از ارز را بــه عنــوان ذخیــره نــگاه مـیدارد تــا اگــر زمانــی
تحریمهـــا شـــکلهای بدتـــر و جدیتـــر بـــه خـــود
گرفــت ،بتوانــد از آن در جهــت اجــرای برنامههایــش
اس ــتفاده کن ــد .البت ــه درم ــورد ذخای ــر ارزی خ ــارج از
کش ــور ،نبای ــد ب ــه راحت ــی اج ــازه خ ــرج ک ــردن آنه ــا را
بــه خودمــان دهیــم .آنهــا اعتبــار بینالمللــی مالــی
کشـــور محســـوب میشـــوند.
امـــا خـــوب اســـت نکتـــه دیگـــری را هـــم مطـــرح
کنی ــم ک ــه ب ــرای م ــا روش ــن کن ــد ط ــرح ک ــردن م ــداوم
مس ــاله ارز و قیم ــت دالر اهمیت ــش چق ــدر بی ــش از
س ــایر مس ــایل ج ــاری کش ــور اس ــت ک ــه اینق ــدر ب ــه
آن میپردازیـــم .در ایـــران ،مـــا در مجمـــوع ســـاالنه
بیــش از  ۴۰میلیــارد دالر انــواع یارانــه و ازجملــه یارانــه
ان ــرژی (آب ،ب ــرق ،گاز ،نف ــت و  )...میدهی ــم .ای ــن
رقمهاســـت کـــه بایـــد روی آن حساســـیت نشـــان
دهیـــم و بخواهیـــم کـــه منطقـــی شـــوند .آن بخـــش
ب ــزرگ از مالیاته ــا ک ــه وص ــول نمیش ــوند را بای ــد
ب ــه دای ــره وص ــول رس ــاند .م ــا جاه ــای دیگ ــر خیل ــی
کارهـــای فراموششـــده را بایـــد انجـــام دهیـــم کـــه
مهمتـــر از نـــرخ ارز اســـت ،امـــا وقـــت خـــود را روی
مســـاله ارز متمرکـــز کردهایـــم.
مدتهاســـت کـــه دررابطـــه بـــا واقعـــی شـــدن
قیم ــت حامله ــای ان ــرژی از جمل ــه ب ــرق س ــخن
یش ــود ،ام ــا اجرای ــی نمیش ــود .ب ــه نظ ــر
گفت ــه م 
ش ــما عل ــت چیس ــت؟
عل ــت ای ــن اس ــت ک ــه دول ــت مالحظ ــات سیاس ــی
دارد و فک ــر میکن ــد اگ ــر بنزی ــن ،آب ی ــا ب ــرق گ ــران
ش ــود ب ــه نارضایتیه ــای عمومیمنج ــر میش ــود ک ــه
هزین ــه سیاس ــی اش ب ــرای دول ــت خیل ــی س ــنگین
اســـت .امـــا مـــن فکـــر میکنـــم آن نارضایتیهـــای
عمومیهمیـــن االن هـــم وجـــود دارد .ممکـــن
اســـت ایـــن نارضایتیهـــا درصـــورت گـــران شـــدن
حاملهــای انــرژی مقــداری بیشــتر شــود ،امــا بــه هــر
حــال جراحــی خونریــزی هــم دارد .مــا جراحــی بــدون
خونری ــزی نداری ــم .بای ــد ی ــک تحلی ــل بس ــیار دقی ــق
هزینهــــ فای ــده انج ــام ش ــود و کار درس ــت را انج ــام
دهی ــم .االن ای ــن کار را انج ــام ندهن ــد ،چن ــد س ــال

شرکتها ی خصوصی حمایت دولت
را نمیخواهند .فقط میخواهند برای
آنها مزاحمت ایجاد نشود و با قوانین و
دستورالعملهای دست و پا گیر آنها را
محدودنکنند.منمعتقدمشرکتهای
بخش خصوصی برای در اختیار گرفتن
بخش بزرگی از کارهای خصولتیها و
دولت که امروز با نا کارآمدی کامل انجام
میشود ،کفایت الزم را دارند

دیگ ــر بای ــد نس ــبت ب ــه آن اق ــدام کنن ــد.
اگ ــر دول ــت ده س ــال قب ــل نس ــبت ب ــه واقعیس ــازی
قیم ــت حامله ــای ان ــرژی مث ــل ب ــرق اق ــدام ک ــرده
بــود ،االن تبعــات آن برطــرف شــده بــود .دولــت نهــم
و ده ــم فق ــط در جه ــت ی ــک حرک ــت پوپولیس ــتی
از افزایـــش ســـاالنه قیمـــت بنزیـــن کـــه بـــه صـــورت
ع ــادی و همهپذی ــر درآم ــده ب ــود ،جلوگی ــری ک ــرد و
م ــا ب ــه وضعی ــت فعل ــی دچ ــار ش ــدیم.
ا گ ــر دول ــت بخواه ــد نس ــبت ب ــه کوچکس ــازی
بدنـــه متـــورم خـــود اقـــدام کنـــد ،چگونـــه بایـــد
وضعی ــت کارکن ــان تعدیلش ــده را مدیری ــت ک ــرد؟
وقتـــی صحبـــت از تعدیـــل نیـــروی انســـانی مـــازاد
در بخشه ــای دولت ــی ب ــه می ــان میآی ــد ،معنای ــش
ای ــن اس ــت ک ــه آن بخ ــش از وظایف ــی ک ــه امکان ــش
هســـت ،بـــه بخـــش خصوصـــی واگـــذار شـــود و
کارکنـــان صاحـــب صالحیـــت و تخصـــص آن
بخ ــش ه ــم ب ــه بخ ــش خصوص ــی منتق ــل ش ــوند.
البتــه در ایــن صــورت یــک تفــاوت در تعــداد نیــروی
انس ــانی ایج ــاد میش ــود؛ چراک ــه م ــا اکن ــون ب ــه ازای
ه ــر نف ـرـ کار در دول ــت نزدی ــک  ۳نی ــرو در اس ــتخدام
داری ــم؛ در حال ــی ک ــه در بخ ــش خصوص ــی ب ــه ازای
ه ــر نفـ ـرـ کار تنه ــا ی ــک نی ــرو اس ــتخدام میش ــود.
ب ــرای ح ــل ای ــن مش ــکل بای ــد بازنشس ــتگی کارکن ــان
بــر پایــه قوانیــن جــاری بــه درســتی فعــال شــود .بههــر
ح ــال اگ ــر کارهای ــی ب ــه بخ ــش خصوص ــی واگ ــذار
شـــود بخـــش خصوصـــی نیـــاز خواهـــد داشـــت تـــا
همزمـــان بـــا قبـــول واگـــذاری فعالیـــت دولـــت،
نس ــبت ب ــه بکارگی ــری نی ــروی انس ــانی م ــورد نی ــاز و
دارای مه ــارت اق ــدام کن ــد و ب ــه ای ــن ترتی ــب ه ــراس
از اشـــاعه بیـــکاری کاهـــش خواهـــد یافـــت .البتـــه
ای ــن تح ــول نیازمن ــد برنامــهای بلندم ــدت و تامی ــن
منابـــع مالـــی مـــورد نیازاســـت و در کوتاهمـــدت
ممک ــن نیس ــت .ام ــا بای ــد مترص ــد باش ــیم ت ــا حتم ــا
نس ــبت ب ــه انج ــام ای ــن برنام ــه مه ــم اق ــدام کنی ــم.
شـــاید ظـــرف یـــک برنامـــه پنجســـاله ایـــن کار بـــه
خوب ــی انج ــام ش ــود▪.
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زنگ خطر کاهش
بودجههایعمرانی
برای صنعت برق
 /گفتوگو با مهدی تقوی؛

 /عضو هیات علمی دانشگاه عالمه

در بودج ــه س ــال  ۹۸علیرغ ــم انتظارات ــی ک ــه ب ــرای افزای ــش بودج ــه در بخ ــش صنع ــت و پروژهه ــای عمران ــی وج ــود داش ــت ش ــاهد کاه ــش بودج ــه در ای ــن بخ ــش بودی ــم
و ای ــن کاه ــش میتوان ــد فش ــارهای ش ــدیدی ب ــر صنع ــت ب ــرق ای ــران وارد کن ــد .مش ــکل عرض ــه گاز طبیع ــی ب ــه نیروگاهه ــا ،دی ــون زی ــاد و ب ــه ه ــدر رفت ــن ب ــرق در خط ــوط
انتقــال و توز یــع ســه مشــکل مهمــی اســت کــه صنعــت بــرق ایــران را گرفتــار کــرده اســت پاییــن بــودن قیمــت بــرق یکــی از مهمتریــن دالیــل افزایــش بیرویــه مصــرف بــرق
در ایــران اســت و مســلما ایــن مشــکل را میتــوان مــادر تمامــی مشــکالتی دانســت کــه صنعــت بــرق ایــران بــا آن روبــه رو اســت .در خصــوص کاهــش بودجــه صنعــت
بــرق و بودجــه پروژههــای عمرانــی ایــن صنعــت بــا مهــدی تقــوی اقتصــاددان و عضــو هیــات علمــی دانشــگاه عالمــه طباطبایــی گفتگــو کردیــم.

ب ــا توج ــه ب ــه آغ ــاز تحریمه ــای آمری ــکا ،افزای ــش
ن ــرخ ت ــورم ،افزای ــش ن ــرخ ارز و بالتکلیف ــی می ــزان
درآمدهـــای نفتـــی ،بودجـــه امســـال بایـــد حائـــز
چ ــه ویژ گیهای ــی باش ــد؟
درســـت اســـت کـــه آمریـــکا زیـــر برجـــام زده اســـت
و از ســـوی دیگـــر مـــا را تحریـــم کـــرده اســـت ،امـــا
خوشـــبختانه مـــا میتوانیـــم نفتمـــان را بـــه
کشـــورهایی ماننـــد هنـــد و چیـــن بفروشـــیم و
قراردادهـــای پایاپـــای بـــا ایـــن کشـــورها منعقـــد
ش ــده و از آنج ــا ک ــه کش ــور ای ــران تحری ــم ن ــه اف ــراد،
ای ــن قرارداده ــای ف ــروش نف ــت ب ــا اش ــخاص منعق ــد
میش ــود و ای ــن ی ــک راه ب ــرای ف ــرار از تحریمهاس ــت
بنابرای ــن معتق ــدم تحریمه ــا تاثی ــری ب ــر درآمده ــای
نفتـــی مـــا نخواهـــد داشـــت.
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بـــا توجـــه بـــه کاهـــش ســـاالنه بودجههـــای
عمرانـــی و همچنیـــن نظـــر بـــه کمبـــود شـــدید
نقدینگ ــی در دول ــت ،سرنوش ــت رش ــد اقتص ــادی
در ســـال آتـــی را چطـــور پیـــش بینـــی میکنیـــد؟
مســئله اساســی ایــن اســت کــه هزینههــای عمرانــی
م ــا در بخ ــش صنع ــت چق ــدر اس ــت ه ــر چق ــدر در
بودجــه ســهم هزینههــای عمرانــی بیشــتر باشــد بهتــر
اس ــت چراک ــه اقتص ــاد رش ــد میکن ــد و نی ــروی کار
بیشـــتری را بـــه کار میگیـــرد ،امـــا اگـــر هزینههـــای
عمران ــی کاه ــش داش ــته باش ــد ب ــا مش ــکل مواج ــه
میشـــویم و وقتـــی بودجـــه عمرانـــی کاهـــش بیابـــد
یعنـــی نســـبت بـــه گذشـــته جـــاده ،شـــبکه ریلـــی،
نی ــروگاه و  ...کمت ــر س ــاخته میش ــود و ب ــه مرات ــب
تولی ــد ه ــم کمت ــر میش ــود.
آیـــا بودجـــه تدویـــن شـــده بـــرای گـــذر از رکـــود
مخ ــرب حا ک ــم ب ــر کش ــور و غلب ــه ب ــر ت ــورم کارگش ــا
خواه ــد ب ــود؟
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وقت ــی آق ــای روحان ــی مس ــئولیت دول ــت را برعه ــده
گرف ــت ن ــرخ رش ــد اقتص ــادی را مثب ــت ک ــرد .بان ــک
مرکــزی و یــا مرکــز آمــار ایــران بایــد پیشبینــی خــود را
در خص ــوص ن ــرخ رش ــد در س ــال آین ــده اع ــام کن ــد
اگ ــر دول ــت پ ــول کمت ــری از مالی ــات و ف ــروش نف ــت
کس ــب کن ــد قطع ــا ب ــا مش ــکل مواج ــه خواه ــد ش ــد.
مـــا قبـــل از تحریمهـــا روزانـــه  ۲میلیـــون و  ۱۰۰هـــزار
بشـــکه نفـــت میفروختیـــم ،امـــا پـــس از تحریمهـــا
ایــن مقــدار در حــدود نصــف کاهــش پیــدا کــرد .تــورم
بــر دو حالــت اســت یــک رکــود تورمــی اگــر نــرخ رشــد
اقتص ــاد منف ــی ش ــود ای ــن حال ــت ایج ــاد میش ــود ی ــا
اینکــه نــرخ رشــد اقتصــاد مثبــت بمانــد ،امــا کاهــش
ه ــم پی ــدا کن ــد ای ــن ن ــوع ت ــورم نی ــز مق ــداری رک ــودی
اس ــت و ای ــن رک ــود تورم ــی اس ــت ک ــه میتوان ــد ب ــرای
جامع ــه ایج ــاد مش ــکل کن ــد البت ــه ب ــا درآم ــد نف ــت
ممکــن اســت رکــود تورمــی پیــش نیایــد ،امــا حالــت
دیگ ــر زمان ــی اس ــت ک ــه ن ــرخ رش ــد خوب ــی دار ی ــم و
درآمـــد بیشـــتری نصیـــب مـــردم میشـــود و تقاضـــا
بـــرای کاال افزایـــش مییابـــد و ایـــن باعـــث تـــورم در
جامع ــه میش ــود .اگ ــر خ ــرج دول ــت پایی ــن بیای ــد و
پــول کمتــری بــه دســت مــردم برســد تــورم در جامعــه
ایج ــاد نمیش ــود .ت ــورم در حقیق ــت ب ــر اث ــر افزای ــش
تقاض ــا در جامع ــه ایج ــاد میش ــود.
امســـال هـــم بودجـــه صنعـــت بـــرق بـــا کاهـــش
بودجههـــای عمرانـــی و افزایـــش بســـیار ناچیـــز
قیمـــت بـــرق مـــدون شـــده اســـت ،ایـــن مســـاله
ب ــرای صنعت ــی ک ــه تابس ــتان س ــال گذش ــته ب ــرای
تامی ــن ب ــرق م ــورد نی ــاز م ــردم ب ــا مش ــکل مواج ــه
شـــد ،چـــه عواقبـــی در پـــی خواهـــد داشـــت؟
یـــک کاالهایـــی از کاالهـــای ضـــروری در دولـــت
محســوب میشــود ماننــد بــرق .معتقــدم در صورتــی
ک ــه در تامی ــن ای ــن کااله ــای اساس ــی مانن ــد ب ــرق ب ــا

مش ــکل مواج ــه ش ــود بای ــد از دیگ ــر کارهای ــش زده و
ای ــن کااله ــای اساس ــی را تامی ــن کن ــد چراک ــه هم ــه
چی ــز ب ــا ب ــرق انج ــام میش ــود و کمب ــود آن میتوان ــد
اث ــرات منف ــی ب ــرای کش ــور داش ــته باش ــد البت ــه فک ــر
نمیکنــم بــا مشــکلی مواجــه شــویم .امــا بایــد بدانیــم
کــه در صورتــی کــه بودجــه عمرانــی کاهــش پیــدا کنــد
میتوان ــد ب ــرای دول ــت مسئلهســاز باشــد ،امــا اینکــه
چق ــدر کاه ــش پی ــدا ک ــرده اس ــت را م ــن نمیدان ــم،
ام ــا اگ ــر ای ــن کاه ــش بودج ــه عمران ــی زی ــاد باش ــد
بس ــیار مسئلهس ــاز اس ــت چراک ــه ه ــم تولی ــد را ک ــم
میکن ــد و ه ــم ممک ــن اس ــت عل ــت کاه ــش بودج ــه
عمران ــی ناش ــی از کاه ــش ف ــروش نف ــت و ورود دالر
بـــه اقتصـــاد کشـــور باشـــد و از ایـــنرو تحریمهـــا در
ای ــن می ــان نی ــز اثرگ ــذار اس ــت.
از دیـــدگاه شـــما حرکـــت بـــه ســـمت اصـــاح
اقتصـــاد صنعـــت بـــرق و واقعـــی کـــردن قیمـــت
بـــرق در بودجههـــای ســـاالنه بـــا چـــه موانعـــی
روبروســـت؟
م ــا نیروگاهه ــای اتم ــی در کش ــور داری ــم اگ ــر بتوانی ــم
بـــرق را از طریـــق ایـــن نیروگاههـــا تامیـــن کنیـــم بـــه
ش ــدت میتوان ــد ب ــه م ــا در تامی ــن ب ــرق کم ــک کن ــد
البتـــه بایـــد آمـــاری از اینکـــه بـــرق در ســـبد خانـــوار
چنـــد درصـــد مصـــرف میشـــود داشـــته باشـــیم
مق ــدار هزین ــه برق ــی ک ــه ب ــرای ه ــر خان ــوار در قب ــض
ب ــرق محاس ــبه میش ــود آنچن ــان کمرش ــکن نیس ــت
بنابرای ــن اگ ــر کم ــی افزای ــش یاب ــد م ــردم میتوانن ــد آن
را تحم ــل کنن ــد .البت ــه اگ ــر دول ــت از م ــردم بخواه ــد
کـــه در کاهـــش مصـــرف بـــرق دولـــت را همراهـــی
کنن ــد قطع ــا ای ــن اتف ــاق خواه ــد افت ــاد و م ــردم ب ــه
دول ــت در ای ــن زمین ــه کم ــک خواهن ــد ک ــرد▪.

 /گفتوگو با محمدحسین برخوردار؛ /

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران

وقت واقعی کردن
قیمتبرقنیست
هرســـال فعـــاالن صنعـــت بـــرق کشـــور در عیـــن ناامیـــدی منتظرنـــد تـــا
شــاید در الیحــه بودجــه قیمــت بــرق واقعــی شــود و نفســی بــه کالبــد ایــن
صنع ــت ورشکس ــته کش ــور دمی ــده ش ــود .ام ــا امس ــال ه ــم مث ــل ه ــر س ــال
بودج ــه صنع ــت ب ــرق ب ــا کاه ــش بودجهه ــای عمران ــی و افزای ــش بس ــیار
ناچی ــز قیم ــت ب ــرق م ــدون ش ــده اس ــت .محمدحس ــین برخ ــوردار ،عض ــو
هیــات نماینــدگان اتــاق ایــران بــر آن اســت کــه «اگــر درآمــد مــردم بــه انــدازه
کاف ــی ب ــود ،اگ ــر کش ــور م ــا صنعت ــی ب ــود و اگ ــر بیش ــتر از آن ک ــه واردکنن ــده
باش ــیم صادرکنن ــده بودی ــم ،ای ــن ام ــکان وج ــود داش ــت ک ــه قیم ــت آب،
ب ــرق و  ...واقع ــی ش ــود؛ ام ــا  ۴۰س ــال اس ــت ک ــه ب ــه خاط ــر تحریمه ــا ب ــه
ص ــورت سوبس ــیدی زندگ ــی میکنی ــم و م ــردم توانای ــی آن را ندارن ــد ک ــه
قیم ــت واقع ــی ب ــرق و آب را بپردازن ــد ».و ای ــن حقیقت ــی اس ــت ک ــه هم ــه
ب ــر آن واقفن ــد ،ام ــا ب ــرای اص ــاح آن کاری از دس ــت کس ــی برنمیآی ــد و
مســئولین هــم بــه نظــر نمیرســد حتــی اراده آن را داشــته باشــند کــه گرهــی
از مش ــکالت ای ــن کش ــور بگش ــایند.

باتوجـــه بـــه آغـــاز تحریمهـــای امریـــکا ،افزایـــش نـــرخ تـــورم ،افزایـــش نـــرخ
ارز و بالتکلیفـــی میـــزان درآمدهـــای نفتـــی ،بودجـــه امســـال بایـــد حائـــز چـــه
ویژ گیهای ــی باش ــد؟ بودج ــه س ــال  ۹۸را ب ــا توج ــه ب ــه محدودیته ــای ناش ــی
از تحریـــم و همچنیـــن نـــرخ پیشبینیشـــده بـــرای ارز و نفـــت چطـــور ارزیابـــی
میکنیـــد؟
دول ــت معم ــوال درآم ــدی دارد؛ درآم ــد حاص ــل از ف ــروش نف ــت ب ــه ع ــاوه مالی ــات.
یک ــی از ای ــن درآمده ــا متاس ــفانه ب ــه خاط ــر تحریمه ــای ناصواب ــی ک ــه ب ــر م ــا مس ــتولی
ش ــده ،ب ــا مش ــکل مواج ــه ش ــده اس ــت .درآم ــد دوم نی ــز ب ــه دلی ــل اینک ــه م ــا خیل ــی ب ــه
مــواد اولیــه خارجــی وابســته هســتیم و کســب و کارهــا بــه شــدت ریــزش کردهانــد ،بــا
نقص ــان روبروس ــت؛ بنابرای ــن م ــا در دو جه ــت دچ ــار کس ــری بودج ــه میش ــویم و ج ــز
اینک ــه از صن ــدوق ذخی ــره ارزی اس ــتفاده کنی ــم ی ــا اینک ــه بده ــی ب ــه بان ــک مرک ــزی و
س ــایر بانکه ــا را ب ــاال بری ــم ،راه ــی نداری ــم .دول ــت میتوان ــد از مق ــام معظ ــم رهب ــری و
مجل ــس مج ــوز الزم را ب ــرای اس ــتفاده از صن ــدوق ذخای ــر ارزی اخ ــذ کن ــد ت ــا از دوران
تحری ــم گ ــذر کنی ــم.
اســتفاده از صنــدوق ذخایــر ارزی در بودجــه  ۹۸دیــده شــده و حتــی ســهم ارز واریــزی
بـــه ایـــن صنـــدوق را کمتـــر کردهانـــد .معمـــوال  ۳۲درصـــد از فـــروش نفـــت بایـــد بـــه
صنــدوق ذخایــر ارزی واریــز شــود کــه بــرای ســال  ۹۸آن را کمتــر کــرده و بــه  ۱۰درصــد
رســاندهاند .امــا احتمــاال یــک و نیــم میلیــون بشــکهای کــه در نظــر گرفتهانــد تــا روزانــه
فروخت ــه ش ــود ،تحق ــق نخواه ــد یاف ــت .آن ه ــم ب ــه خاط ــر فش ــارهای خارج ــی اس ــت.
همی ــن االن ه ــم میت ــوان مش ــاهده ک ــرد ک ــه میانگی ــن ف ــروش نف ــت ب ــه خاط ــر مس ــائل
خارج ــی کاه ــش یافت ــه اس ــت.
ب ــا توج ــه ب ــه کاه ــش س ــاالنه بودجهه ــای عمران ــی و همچنی ــن نظ ــر ب ــه کمب ــود
ش ــدید نقدینگ ــی در دول ــت ،سرنوش ــت رش ــد اقتص ــادی در س ــال آت ــی را چط ــور
پیشبینـــی میکنیـــد؟
مســلما در ســال آینــده رشــد اقتصــادی مــا منفــی خواهــد بــود .البتــه رشــد اقتصــادی
بــه بودجههــای عمرانــی بســتگی دارد .دولــت نمیتوانــد بودجــه عمرانــی را بــاال ببــرد؛
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چراک ــه بای ــد آن را ص ــرف هزینهه ــای ج ــاری کن ــد ،ام ــا اگ ــر بودج ــه عمران ــی باالت ــر میرف ــت ،رش ــد
اقتص ــادی بهت ــری داش ــتیم.
دول ــت اکن ــون ب ــرای کاه ــش هزینهه ــای ج ــاری خ ــود هی ــچ کاری نمیتوان ــد انج ــام ده ــد؛ چراک ــه ب ــه
ه ــر ح ــال کارکن ــان دولت ــی نی ــاز ب ــه حق ــوق و دس ــتمز دارن ــد .در میانم ــدت نمیت ــوان کاری ک ــرد؛ مگ ــر
اینک ــه در زم ــان طوالنیت ــر ب ــه م ــرور ب ــه س ــمت واگ ــذاری کاره ــا ب ــه بخ ــش خصوص ــی حرک ــت کنی ــم.
دول ــت بای ــد فق ــط ناظ ــر باش ــد و دس ــت از تصدیگ ــری ب ــردارد.
ب ــا توج ــه ب ــه اینک ــه ف ــروش نفتم ــان ک ــم ش ــده ،دول ــت مالی ــات کمت ــری دریاف ــت میکن ــد و وضعی ــت
کس ــب و کارهایم ــان ه ــم بدت ــر میش ــود ،درنتیج ــه حتم ــا رش ــد اقتص ــادی م ــا در س ــال آین ــده منف ــی
خواه ــد ش ــد.
اگ ــر وضعی ــت ب ــر همی ــن من ــوال ادام ــه یاب ــد ،وضعی ــت تولیدکنن ــدگان ه ــم بدت ــر خواه ــد ش ــد؛ مگ ــر
اینک ــه فرج ــی ش ــود و ورق ب ــه نف ــع م ــا برگ ــردد.
آی ــا ب ــا توج ــه ب ــه ب ــاال ب ــودن هزینهه ــای ج ــاری دول ــت و اینک ــه بخ ــش عم ــده بودج ــه ب ــه ای ــن
هزینهه ــا اختص ــاص مییاب ــد ،کاه ــش پرس ــنل و سبکس ــازی بدن ــه دول ــت نمیتوان ــد در بهب ــود
وضعی ــت اقتص ــادی کش ــور و کارگش ــا ب ــودن بودج ــه اثرگ ــذار باش ــد؟
در حــال حاضــر کوچکســازی دولــت سـ ّـم اســت .زمانــی کــه فــروش نفــت مــا خــوب بــود و هــر بشــکه
را  ۱۲۰دالر میفروختی ــم و کبکم ــان خ ــروس میخوان ــد ،بای ــد نس ــبت ب ــه کوچکس ــازی بدن ــه دول ــت
و کاه ــش کارکن ــان اق ــدام میکردی ــم .ن ــه اکن ــون ک ــه ظرفی ــت کل کارخانهه ــا ک ــم ش ــده ی ــا بعض ــا ب ــه
ط ــور کام ــل خوابیدهان ــد .اگ ــر ب ــه ش ــهرکهای صنعت ــی مراجع ــه کنی ــد متوج ــه میش ــوید وضعی ــت
واحدهــا چگونــه اســت .تجــار هــم بــه دلیــل اینکــه ارز کافــی در اختیــار ندارنــد ،در شــرایط نامناســبی
ب ــه س ــر میبرن ــد .در ح ــال حاض ــر کاره ــای خدمات ــی ه ــم کاه ــش یافت ــه و بنابرای ــن کاه ــش پرس ــنل
دولت ــی س ــم اس ــت ،ام ــا در آین ــده اگ ــر میخواهی ــم کش ــور از ای ــن وضعی ــت نج ــات پی ــدا کن ــد ،بای ــد
حتم ــا نس ــبت ب ــه ای ــن کار اق ــدام کنن ــد.
امســال هــم بودجــه صنعــت بــرق بــا کاهــش بودجههــای عمرانــی و افزایــش بســیار ناچیــز قیمــت
بــرق مــدون شــده اســت؛ ایــن مســاله بــرای صنعتــی کــه تابســتان ســال گذشــته بــرای تامیــن بــرق
موردنیــاز مــردم بــا مشــکل مواجــه شــد ،چــه عواقبــی در پــی خواهــد داشــت؟
حتم ــا وضعی ــت تامی ــن ب ــرق در س ــال آت ــی بدت ــر خواه ــد ش ــد .به ــرهوری در کش ــور وج ــود ن ــدارد و ای ــن
نبــود بهــرهوری در صنعــت بــرق هــم وارد شــده اســت .اتــاف بــرق مــا باالســت و مصــرف بــرق نیــز بــه
دلی ــل ارزان ــی قیم ــت ب ــرق باالس ــت .ام ــا افزای ــش ای ــن قیم ــت ارزان در مقاب ــل درآم ــد متوس ــط جامع ــه
تحملپذی ــر نیس ــت؛ مخصوص ــا ک ــه رش ــد اقتص ــادی نامناس ــب اس ــت و تحم ــل پرداخ ــت زی ــاد ب ــرای
م ــردم س ــختتر میش ــود.
در ای ــن چن ــد س ــاله اخی ــر ،ب ــه دلی ــل تحریمه ــا درآم ــد م ــردم ب ــا هزینهه ــای آن ــان همخوان ــی نداش ــته
اس ــت؛ بنابرای ــن نمیت ــوان قیمته ــا را واقع ــی ک ــرد؛ چراک ــه درآمده ــا ب ــه ان ــدازه کاف ــی نیس ــت .اگ ــر
درآم ــد م ــردم ب ــه ان ــدازه کاف ــی ب ــود ی ــا اگ ــر کش ــور م ــا ی ــک کش ــور صنعت ــی ب ــود و اگ ــر م ــا ی ــک کش ــور
صادرکننــده بودیــم و ســطح درآمــد مــردم باالتــر میرفــت ،ایــن امــکان وجــود داشــت کــه قیمــت آب،
بــرق و  ...واقعــی شــود .امــا  ۴۰ســال اســت کــه مــا بــه خاطــر تحریمهــا بــه صــورت سوبســیدی زندگــی
میکنیـــم.
پایـهای کــه کــج گذاشــته شــود ،بــه همــان صــورت کــج بــاال مـیرود .مــا در ابتــدای کار شــعار حمایــت
از مس ــتضعفین را دادی ــم و ای ــن ش ــعار و عملکردهایم ــان روی به ــرهوری م ــا تاثی ــر گذاش ــت .از س ــوی
دیگ ــر صنعتگ ــران و مس ــئولین ،کش ــور را ب ــه س ــمت صنعت ــی س ــوق ندادن ــد .م ــا ی ــک کش ــور مونت ــاژکار
هس ــتیم .اگ ــر ق ــرار باش ــد ای ــن وضعی ــت مونت ــاژکاری بهب ــود یاب ــد ،ای ــن در ی ــک م ــدت برنام ــه توس ــعه
پنجس ــاله امکانپذی ــر اس ــت و کار ام ــروز و ف ــردا نیس ــت.
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ســـندیکای صنعـــت بـــرق ایـــران بـــه نمایندگـــی از بخـــش خصوصـــی ایـــن صنعـــت خواســـتار
پیشبین ــی منابع ــی ب ــرای خاتم ــه ی ــا ادام ــه بی ــش از  ۶۰۰ق ــراردادی اس ــت ک ــه در نوس ــانات ن ــرخ
ارز متوقـــف شـــدهاند ،آیـــا بودجـــه  ۹۸ایـــن ظرفیـــت را خواهـــد داشـــت؟
س ــندیکای صنع ــت ب ــرق و فع ــاالن ای ــن ح ــوزه ح ــق دارن ــد؛ چراک ــه اتم ــام ای ــن پروژ هه ــا ب ــرای آنه ــا
صرفــه نــدارد و بــه همیــن دلیــل متوقــف شــدهاند .امــا دولــت هــم بــا کمبــود منابــع مواجــه اســت؛ مگــر
اینکــه از صنــدوق ذخایــر ارزی اســتفاده بیشــتری کنــد و بتوانــد چنیــن ظرفیتــی را بــرای صنعــت بــرق
در آن ایج ــاد کن ــد▪.
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دولت ا کنون برای کاهش هزینههای
جاری خود هیچ کاری نمیتواند
انجام دهد؛ چرا که به هر حال کارکنان
دولتی نیاز به حقوق و دستمز دارند.
در میانمدت نمیتوان کاری کرد؛ مگر
اینکه در زمان طوالنیتر به مرور به سمت
وا گذاری کارها به بخش خصوصی
حرکت کنیم .دولت باید فقط ناظر باشد و
دست از تصدیگری بردارد

 /گفتوگو با احمد کیمیایی اسدی؛ /

نایب رئیس کمیسیون تسهیل کسب و کار اتاق تهران

اقتصاد دولتی ،کشور را نسبت به
تحریمضربهپذیر کردهاست

بازهــم زمــان تصویــب بودجــه ســنواتی کشــور رســیده
و همـــه چشـــمها بـــه مجلـــس خیـــره شـــدهاند تـــا
ببیننـــد آیـــا راه روشـــنی بـــرای آینـــده پیـــدا میشـــود
ی ــا ن ــه؛ آن ه ــم در ش ــرایطی ک ــه کش ــور دوب ــاره گرفت ــار
تحریمهـــای ســـخت و محدودکننـــده شـــده کـــه
امــکان بســیاری از فعالیتهــا را از فعــاالن اقتصــادی
و غیراقتصـــادی گرفتـــه اســـت .احمـــد کیمیایـــی
اس ــدی ،نای ــب رئی ــس کمیس ــیون تس ــهیل کس ــب و
کار ات ــاق ته ــران معتق ــد اس ــت ک ــه اقتص ــاد دولت ــی،
کش ــور را در براب ــر تحریمه ــا ضعیفت ــر و ضربهپذیرت ــر
ک ــرده اس ــت .او میگوی ــد اقتص ــاد دس ــتوری دول ــت ب ــا
منطــق اقتصــاد جهانــی مطابقــت نــدارد و در نهایــت
ه ــم اقتص ــاد جهان ــی منط ــق خ ــود را ب ــه م ــا دیکت ــه
خواهـــد کـــرد و ناچـــار بـــه خصوصیســـازی واقعـــی
میش ــویم .کیمیای ــی همچنی ــن معتق ــد اس ــت ک ــه
ســـال  ۹۸ممکـــن اســـت ســـختترین ســـال پـــس
از جنـــگ باشـــد و دولـــت بایـــد بـــرای رفـــاه حـــال
م ــردم از هزینهه ــای غیرض ــرور خ ــود مث ــل ریخ ــت و
پاشهای ــی ک ــه در س ــفرهای خارج ــی ی ــا همایشه ــا
دارد ،بکاهــد .در ادامــه ،گفتگــوی مــا را بــا ایــن عضــو
اتـــاق تهـــران میخوانیـــد:

ب ــا توج ــه ب ــه آغ ــاز تحریمه ــای آمری ــکا ،افزای ــش
ن ــرخ ت ــورم ،افزای ــش ن ــرخ ارز و بالتکلیف ــی می ــزان
درآمدهـــای نفتـــی ،بودجـــه امســـال بایـــد حائـــز
چ ــه ویژ گیهای ــی باش ــد؟
یک ــی از مس ــائلی ک ــه خیل ــی اهمی ــت دارد ،حف ــظ
وضـــع اشـــتغال موجـــود اســـت .اگـــر تولیدیهـــا
نقص ــی دارن ــد ،حتم ــا بای ــد آن را اص ــاح ک ــرد ت ــا کار
بــه تعطیلــی آنهــا نکشــد؛ بنابرایــن حتمــا در بودجــه
بای ــد ب ــه ای ــن موض ــوع توج ــه ش ــود.
ع ــاوه ب ــر ای ــن ،موض ــوع دیگ ــری ک ــه بای ــد در بودج ــه
لح ــاظ ش ــود ،کنت ــرل ن ــرخ ت ــورم اس ــت ت ــا حداق ــل
ســـبد معیشـــت مـــردم زیـــاد دســـتخوش تغییـــرات
جـــدی و افزایشهـــای ناگهانـــی قیمـــت نشـــود.
از زم ــان دول ــت س ــازندگی ت ــا کن ــون ،هم ــه دولته ــا
دربـــاره کوچکســـازی دولـــت ســـخن گفتهانـــد و
ش ــعارش را دادهان ــد .ام ــا هم ــواره دولته ــا در ح ــال
ب ــزرگ ش ــدن هس ــتند و ای ــن مس ــاله ب ــه جناحه ــای
مختلـــف هـــم ربطـــی نـــدارد .بـــه همیـــن دلیـــل
اس ــت ک ــه م ــا س ــریع از تحری ــم ضرب ــه میخوری ــم.
اینک ــه هم ــه چی ــز م ــا دولت ــی اس ــت ،اقتص ــاد م ــا را
ضربهپذیـــر کـــرده اســـت .دولـــت از نـــان ســـنگک
گرفت ــه ت ــا دیپلماس ــی بینالملل ــی و برج ــام و  ...در
همــه چیــز دخالــت میکنــد .از ســوی دیگــر اقتصــاد
دول ــت وابس ــته ب ــه نف ــت اس ــت و امری ــکا ه ــم نف ــت
مـــا را نشـــانهگیری کـــرده اســـت کـــه اقتصـــاد مـــا

بـــا ایـــن نشـــانهگیری بالفاصلـــه بـــا چالـــش جـــدی
مواجـــه میشـــود.
بــودجـــــــه ســــــــال  ۹۸را بــــــــــــا توجـــــــــه بـــه
محدودیتهـــای ناشـــی از تحریـــم و همچنیـــن
نـــرخ پیشبینیشـــده بـــرای ارز و نفـــت چطـــور
ارزیابـــی میکنیـــد؟
ردیفهـــای درآمـــدی بودجـــه بـــه نفـــت و مالیـــات
برمیگـــردد ۱۶ .میلیـــارد درآمـــد نفتـــی در بودجـــه
 ۹۸پیشبین ــی کردهان ــد ک ــه براب ــر اس ــت ب ــا ف ــروش
ی ــک و نی ــم میلی ــون بش ــکه نف ــت ب ــه ص ــورت روزان ــه
براســاس نــرخ  ۵۴دالر .امیــدوارم ایــن درآمــد محقــق
ش ــود ،ام ــا اکن ــون اع ــداد و ارق ــام چنی ــن چی ــزی را
نشـــان نمیدهـــد و مـــا اکنـــون بـــه میزانـــی بســـیار
پایینتـــر صـــادرات نفـــت داریـــم.
دولـــت قصـــد دارد بالـــغ بـــر  ۱۴میلیـــارد دالر را بـــه
واردات اقـــام اساســـی و کاالهـــای ضـــروری مثـــل
دارو و مـــواد غذایـــی اختصـــاص دهـــد و فقـــط
امیدواریـــم درآمـــد نفتـــی کـــه در نظـــر گرفتهانـــد
محقـــق شـــود.
بخ ــش دیگ ــر درآم ــد ه ــم ک ــه ب ــه مالی ــات و مالی ــات
بـــر ارزش افـــزوده برمیگـــردد ،بـــا افزایـــش میانگیـــن
 ۲۰درصـــدی مواجـــه اســـت .ایـــن مالیـــات بـــرای
تولیدیهـــا در وضعیـــت فعلـــی زیـــاد اســـت و از
ســـوی دیگـــر هزینههـــا و پرداختیهـــای دولـــت
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دول ــت ب ــه چنی ــن مس ــائلی توج ــه کن ــد و از بری ــز و
بپاشه ــای خ ــود بکاه ــد؟
آنق ــدر دول ــت ب ــزرگ اس ــت ک ــه نمیتوانی ــم بگویی ــم
یـــک نفـــر دســـتور دهـــد و بقیـــه اجـــرا کننـــد .بدنـــه
دول ــت بای ــد هم ــراه و هماهن ــگ باش ــد ت ــا هزینهه ــا
ک ــم ش ــود .ب ــا ی ــک دس ــتور وزی ــر و ریی ــس جمه ــور
کاری انجـــام نمیشـــود .ایـــن حجـــم از ســـفرهای
خارجـــی بـــرای شـــرکتهای دولتـــی و خصولتـــی
هی ــچ ضرورت ــی ن ــدارد .ب ــا برگ ــزاری ی ــک همای ــش و
نمایشـــگاه در خـــارج از کشـــور نیـــازی نیســـت کل
شــرکت بــا وزارتخانــه و معــاون وزیــر و  ...و ذلــک بــه
خــارج از کشــور میرونــد و ایــن اقدامــات جــز هزینــه
ب ــرای بیتالم ــال هی ــچ عای ــدی ن ــدارد.

اینکه دولت بخواهد در مورد همه چیز
تصمیمگیری کندویکاقتصاددستوری
ایجاد کند،بامنطق اقتصاد جهانی
مطابقت ندارد و درنهایت اقتصاد
جهانی منطق خود را به اقتصاد ما
دیکته خواهد کرد .ما راهی جز رفتن به
سویخصوصیسازینداریم
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ه ــم زی ــاد میش ــود؛ چراک ــه مث ــا حق ــوق کارکن ــان
دول ــت ه ــم  ۲۰درص ــد اضاف ــه میش ــود و ب ــا وج ــود
ایـــن کارکنـــان میگوینـــد ایـــن افزایـــش حقـــوق،
هزینهه ــای آن ــان را پوش ــش نمیده ــد و البت ــه ح ــق
میگو ینـــد.
ب ــه ه ــر ح ــال مش ــخص اس ــت ک ــه س ــال بودجــهای
ســـختی را پیـــشرو خواهیـــم داشـــت .مـــن تصـــور
میکن ــم س ــختترین س ــال بع ــد از جن ــگ ،س ــال
 ۹۸باشـــد .دولـــت بایـــد حتمـــا در هزینههایـــش
صرفهجویـــی کنـــد و بریـــز و بپاشهایـــی مثـــل
همایشه ــا و س ــفرهای خارج ــی خ ــود را ک ــم کن ــد؛
چراک ــه درآم ــد م ــا مش ــخص اس ــت و اگ ــر ق ــرار باش ــد
ف ــروش نف ــت م ــا ب ــا مش ــکل مواج ــه ش ــود ،چ ــارهای
نداریـــم جـــز اینکـــه دولـــت از هزینههـــای خـــود
بکاه ــد ت ــا س ــایر بخشه ــا نی ــز از آن الگ ــو بگیرن ــد.
پیشبینـــی شـــده کـــه حتـــی اگـــر دولـــت هیـــچ
هزینـــه عمرانـــی نکنـــد و آجـــر روی آجـــر نگـــذارد،
ش ــاید هزینهه ــای ج ــار یاش را ه ــم نتوان ــد جب ــران
کن ــد .البت ــه ب ــه یکب ــاره نمیت ــوان دول ــت را کوچ ــک
ک ــرد .دول ــت بای ــد بدان ــد ک ــه م ــا همیش ــه در مع ــرض
تحری ــم هس ــتیم و ب ــا ی ــک ب ــاد برج ــام ی ــا مذاک ــرات
بع ــدی نبای ــد بخوابی ــم .ه ــر لحظ ــه ای ــاالت متح ــده
قص ــد کن ــد ت ــا م ــا را تحری ــم کن ــد ،اقتص ــاد کش ــور
دچ ــار چال ــش میش ــود و دول ــت بای ــد ب ــه ص ــورت
زیربرنای ــی بدن ــه مت ــورم و فرب ــه خ ــود را کوچ ــک کن ــد
تـــا بتوانـــد بالفاصلـــه عکسالعمـــل نشـــان دهـــد.
یـــک دولـــت فربـــه نمیتوانـــد در زمـــان مناســـب
تصمیمگی ــری ک ــرده و عکسالعم ــل نش ــان ده ــد.
دول ــت فرب ــه و ب ــزرگ همیش ــه مای ــه دســتوپاگیری
اســـت .اکنـــون یـــک تصمیـــم بـــرای بنزیـــن
میخواهنـــد بگیرنـــد .ببینیـــد چقـــدر ایـــن
تصمیمگیـــری بـــه طـــول میانجامـــد .مـــدام
مجلــس ،دولــت یــا بخشهــای مختلــف اظهارنظــر
میکنن ــد و نمیتوانن ــد ب ــه تصمیمیواح ــد برس ــند.
بــه هــر حــال بایــد ایــن تصمیــم اتخــاذ شــود و اتــاف
زم ــان ب ــرای کش ــور هزین ــه در پ ــی خواه ــد داش ــت.
ب ــا ش ــناختی ک ــه از دول ــت داری ــد ،تص ــور میکنی ــد
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بـــا توجـــه بـــه کاهـــش ســـاالنه بودجههـــای
عمرانـــی و همچنیـــن نظـــر بـــه کمبـــود شـــدید
نقدینگ ــی در دول ــت ،سرنوش ــت رش ــد اقتص ــادی
در ســـال آتـــی را چطـــور پیشبینـــی میکنیـــد؟
براســـاس آمارهـــای جهانـــی صحبـــت از رشـــد
اقتصــادی منفــی ســه و نیــم درصــد ( )-۳/۵%بــرای
س ــال  ۹۸اس ــت .هی ــچ امی ــدی ب ــرای رش ــد مثب ــت
نیســـت ،امـــا امیدواریـــم ایـــن رشـــد هرچـــه بیشـــتر
نزدیـــک صفـــر باشـــد و خیلـــی بـــه ســـمت منفـــی
پایی ــن ن ــرود.
در اوای ــل س ــالی ک ــه گذش ــت ،اوض ــاع چن ــدان ب ــد
نبـــود ،امـــا از  ۶مـــاه دوم صـــادرات مـــا بـــه مشـــکل
برخـــورد و رشـــد اقتصـــادی در زمینـــه صنعـــت و
صـــادرات پاییـــن بـــود .در بخـــش کشـــاورزی و
خدمـــات هـــم فکـــر نمیکنـــم اگـــر رشـــدی بـــوده،
چشـــمگیر بـــوده باشـــد.
فکـــر میکنـــم در ســـال آتـــی دوبـــاره یـــک حالـــت
رک ــود تورمــیرا تجرب ــه کنی ــم؛ ب ــه ای ــن معن ــا ک ــه ه ــم
افزایـــش قیمتهـــا را شـــاهد باشـــیم و هـــم اوضـــاع
بــازار باتوجــه بــه درآمــد و حقــوق پاییــن مــردم خــوب
نباش ــد؛ چرا ک ــه ق ــدرت خری ــد م ــردم ب ــاال نخواه ــد
رف ــت.
ای ــن بودج ــه بیش ــتر ب ــر ای ــن مبن ــا هدفگ ــذاری ش ــده
ک ــه کااله ــای اساس ــی و دارو و س ــبد غذای ــی م ــردم
را ببینـــد .میتـــوان گفـــت :کل درآمـــد نفـــت بـــرای
همی ــن کااله ــای اساس ــی مـ ـیرود و مابق ــی درآم ــد
نی ــز ب ــه حق ــوق و  ...میرس ــد؛ بنابرای ــن فک ــر میکن ــم
چی ــزی نمیمان ــد ت ــا ب ــه بخ ــش تولی ــد کم ــک کن ــد.
برخ ــی ب ــا فرازونش ــیب ن ــرخ ارز میگفتن ــد ذخای ــر
ارزی دولـــت افـــزوده میشـــود .آیـــا ایـــن ذخایـــر
کمک ــی ب ــه بهب ــود ش ــرایط نخواه ــد ک ــرد؟
ب ــر مبن ــای برآورده ــا ش ــاید مجم ــوع ذخای ــر ارزی م ــا
نزدی ــک  ۱۰میلی ــارد دالر باش ــد ،ام ــا متاس ــفانه بی ــش
از  ۵۰درصــد ایــن مبلــغ قابلیــت نقــل و انتقــال نــدارد
و ایــن موضــوع دولــت را بــا مشــکل مواجــه میکنــد.
مثـــا فـــرض کنیـــد مـــا بـــه یونـــان یـــا ایتالیـــا نفـــت
فروختهای ــم و ای ــن کش ــورها ب ــا توج ــه ب ــه تحریمه ــای

امری ــکا نمیتوانن ــد ب ــا کش ــور م ــا نق ــل و انتق ــال مال ــی
انجــام دهنــد .ایــن کشــورها نمیگوینــد کــه پــول مــا
را خوردهانـــد و نمیخواهنـــد پرداخـــت کننـــد ،امـــا
میگوین ــد نمیتوانی ــم انتق ــال دهی ــم .ب ــه ه ــر ح ــال
چـــه نخواهنـــد پـــول را بـــه صـــورت نقـــد پرداخـــت
کننــد یــا نتواننــد نقــل و انتقــال مالــی انجــام دهنــد،
ب ــرای م ــا فرق ــی ن ــدارد و ب ــرای م ــا ی ــک مفه ــوم دارد و
آن ای ــن اس ــت ک ــه م ــا دسترس ــی ب ــه پ ــول نفت ــی ک ــه
فروختهایـــم نداریـــم .االن در قبـــال خریـــد نفـــت از
ســـوی برخـــی کشـــورهای آســـیایی ،مـــا بایـــد کاال
وارد کنیـــم .اینگونـــه نیســـت کـــه مثـــا پـــول خـــود
را از هندوســـتان دریافـــت کنیـــم و مثـــا از آلمـــان
قطع ــه وارد کنی ــم .خیل ــی از نق ــل و انتق ــاالت بای ــد
در هم ــان کش ــورها انج ــام ش ــود و نمیش ــود مث ــا ب ــه
کش ــوری مث ــل چی ــن نف ــت بفروش ــیم و ب ــا پ ــول آن در
کش ــوری دیگ ــر خری ــد کنی ــم.
بس ــته ش ــدن س ــوییفت ب ــه روی بانکه ــای ای ــران،
م ــا را ب ــه معض ــل دچ ــار ک ــرده اس ــت و ای ــن نوب ــت
متاس ــفانه تحریمه ــا ،تحریمه ــای س ــفتی هس ــتند.
فکـــر میکنـــم تحریمهـــای قبلـــی یکدهـــم اثـــرات
تحریمهـــای فعلـــی را نداشـــتند و بایـــد خیلـــی
مراقــب باشــیم و دقیــق عمــل کنیــم .تصــور میکنــم
ای ــن دول ــت مق ــداری ه ــم کن ــد عم ــل میکن ــد و اگ ــر
در تصمیمگیریه ــا س ــریع نب ــوده و پابــهکار نباش ــد،
ش ــاید بیش ــتر ضربهپذی ــر ش ــویم.
ضم ــن اینک ــه نمیت ــوان بیگ ــذار ب ــه آب زد و هم ــه
تیرهـــا را در همـــان ســـال اول شـــلیک کـــرد .بایـــد
ب ــه آین ــده ه ــم فک ــر ک ــرد .ممک ــن اس ــت تحریمه ــا
ادامـــهدار باشـــند و ســـالهای متمـــادی تـــداوم
داشـــته باشـــند .بـــه هـــر حـــال ایـــن یـــک جنـــگ
اقتصـــادی اســـت کـــه ذخایـــر ارزی مـــا حکـــم تیـــر
و تفنـــگ را دارنـــد کـــه نبایـــد در وهلـــه اول آنهـــا را
هزین ــه ک ــرد .بای ــد ت ــاش کنی ــم آنه ــا را ت ــا لحظ ــه
آخـــر حفـــظ کنیـــم.
دولــت بایــد بــه دقــت سیاســتگذاری کنــد و بتوانــد
از ذخایـــر خـــود درســـت اســـتفاده کنـــد .کارهـــای
غیرکارشناســی و دســتورالعملهایی مثــل ارز چهــار
ه ــزار و  ۲۰۰تومان ــی نتیجـ ـهای ج ــز تباه ــی و ایج ــاد
رانــت و فســاد بــرای یــک گــروه خــاص چیــز دیگــری
ب ــه ارمغ ــان نخواه ــد آورد.
امســـال هـــم بودجـــه صنعـــت بـــرق بـــا کاهـــش
بودجههـــای عمرانـــی و افزایـــش بســـیار ناچیـــز
قیمـــت بـــرق مـــدون شـــده اســـت .ایـــن مســـاله
ب ــرای صنعت ــی ک ــه تابس ــتان س ــال گذش ــته ب ــرای
تامی ــن ب ــرق م ــورد نی ــاز م ــردم ب ــا مش ــکل مواج ــه
ش ــد ،چ ــه عواقب ــی در پ ــی خواه ــد داش ــت؟
قیمـــت بـــرق و حاملهـــای انـــرژی دارای یارانـــه
پنهانــی هســتند کــه دولــت بــه همــه اعطــا میکنــد.
اســـتدالل دولـــت ایـــن اســـت کـــه اگـــر بـــرق یـــا
ســوخت بخواهــد گــران شــود ،اثــرات خــود را ســریعا
در قیم ــت کااله ــا و خدم ــات گذاش ــته و ت ــورم را ب ــه
شـــدت افزایـــش میدهـــد.

دولـــت میدانـــد کـــه قیمـــت بـــرق واقعـــی نیســـت
و باالتـــر از ایـــن اســـت ،امـــا بـــه دلیـــل یـــک ســـری
محدودیته ــا و تبع ــات اجتماع ــی ناش ــی از گ ــران
ش ــدن آن ،ای ــن سیاس ــت را اتخ ــاذ ک ــرده اس ــت .ب ــه
عقی ــده م ــن صنع ــت ب ــرق ه ــم مث ــل س ــایر صنای ــع
در ســـال  ۹۸دورانـــی ســـخت را پیـــشرو خواهـــد
داشــت .بعیــد میدانــم بتــوان کار عمرانــی آنچنانــی
در صنع ــت ب ــرق انج ــام داد.
پیش ــنهاد م ــن ب ــرای صنع ــت ب ــرق ای ــن اس ــت ک ــه
درراســـتای توســـعه پنلهـــای خورشـــیدی و انـــرژی
تجدیدپذیـــر از ســـرمایههای خارجـــی و داخلـــی
اســـتفاده کنیـــم .خیلـــی از کشـــورها و خصوصـــا
کش ــورهای آفتابگی ــری مث ــل م ــا در ای ــن بخ ــش در
ح ــال س ــرمایهگذاری هس ــتند .صنع ــت ب ــرق کش ــور
م ــا نی ــز میتوان ــد از ای ــن ام ــکان به ــره بب ــرد.
میتـــوان انـــرژی پـــاک تولیدشـــده را بـــه دولـــت
فروخـــت؛ چراکـــه دولـــت اعـــام کـــرده کـــه بـــرق را
میخـــرد .میتـــوان بـــه ایـــن کارهـــا فکـــر کـــرد و از
تجربـــه ســـایر کشـــورها در زمینـــه انرژ یهـــای نـــو
اســـتفاده کـــرد.
از دیـــدگاه شـــما حرکـــت بـــه ســـمت اصـــاح
اقتصـــاد صنعـــت بـــرق و واقعـــی کـــردن قیمـــت
بـــرق در بودجههـــای ســـاالنه بـــا چـــه موانعـــی
روبروســـت؟
ب ــرق چی ــزی اس ــت ک ــه هم ــه م ــردم ب ــا آن درگیرن ــد
و از آنجـــا کـــه بـــرق در کشـــور مـــا دســـت دولـــت و
حاکمیــت اســت ،دولــت بــرای اینکــه بدنــام نشــود،
نس ــبت ب ــه واقع ــی ک ــردن آن اق ــدام نمیکن ــد.
االن بنزی ــن مدتهاس ــت ک ــه تکلیف ــش مش ــخص
نمیشـــود .هنـــوز هیـــچ اتفاقـــی نیفتـــاده ،امـــا
اعتراضــات مــردم شــروع شــده اســت؛ ایــن در حالــی
اس ــت ک ــه قیم ــت س ــوخت اص ــا ب ــا قیمته ــای
جهانـــی همخوانـــی نـــدارد و اآلن یـــک لیتـــر آب
معدن ــی ه ــزار و  ۵۰۰توم ــان اس ــت و بنزی ــن لیت ــری
هـــزار تومانـــی از آن کمتـــر اســـت؛ بنابرایـــن قیمـــت
فعلـــی بنزیـــن هیـــچ توجیهـــی نـــدارد ،امـــا دولـــت
ب ــرای جلوگی ــری از ناراحت ــی م ــردم و اث ــرات فزاین ــده
تورمـــیآن روی نـــرخ کاالهـــا و خدمـــات نســـبت
ب ــه افزای ــش آن اق ــدام نک ــرده و ب ــه آن یاران ــه پنه ــان
میدهــد .معلــوم نیســت دولــت تــا کجــا بتوانــد ایــن
رون ــد را ادام ــه ده ــد و ب ــه ه ــر ح ــال ای ــن بیتالمال ــی
اس ــت ک ــه فع ــا ب ــه ای ــن ترتی ــب اس ــتفاده میش ــود.
مـــا بـــه جـــای اینکـــه اقتصـــاد آزاد را ایجـــاد کنیـــم،
از ابتـــدا دنبـــال دولتـــی کـــردن اقتصـــاد بودیـــم.
شـــعارهایی هـــم کـــه بـــر مبنـــای خصوصیســـازی
هس ــتند ،فق ــط ح ــرف هس ــتند و م ــن هی ــچ دولت ــی
ندیـــدهام کـــه بخواهـــد واقعـــا خصوصیســـازی
انج ــام ده ــد .خصوصیس ــازی واقع ــی هیــچگاه در
هیـــچ دولتـــی ،چـــه اصولگـــرا و چـــه اصالحطلـــب
انجـــام نشـــده اســـت .دولـــت ایـــن موضوعـــات را
الزمـــه قـــدرت خـــود میدانـــد و فکـــر میکنـــد اگـــر
ب ــرق ،پاالیش ــگاه ،پتروش ــیمییا  ...را واگ ــذار کن ــد،

از قـــدرت آن کاســـته میشـــود؛ درحالـــی کـــه بایـــد
ای ــن حوزهه ــا را ب ــه بخ ــش خصوص ــی واگ ــذار کن ــد
و خـــود ،نظـــارت کنـــد .اینکـــه دولـــت بخواهـــد در
م ــورد هم ــه چی ــز تصمیمگی ــری کن ــد و ی ــک اقتص ــاد
دس ــتوری ایج ــاد کن ــد ،ب ــا منط ــق اقتص ــاد جهان ــی
مطابقــت نــدارد و درنهایــت اقتصــاد جهانــی منطــق
خــود را بــه اقتصــاد مــا دیکتــه خواهــد کــرد .مــا راهــی
ج ــز رفت ــن ب ــه س ــوی خصوصیس ــازی نداری ــم.
مدیـــران دولتـــی شـــرکتهایی مثـــل فـــوالد،
آلومینیــوم ،پتروشــیمیو  ...نیــز حاضــر بــه واگــذاری
ب ــه بخ ــش خصوص ــی نیس ــتند و هرک ــس ب ــرای خ ــود
تصمی ــم میگی ــرد .م ــن در یک ــی از دولته ــا دی ــدم
کـــه رییـــس جمهـــور در جلســـهای بـــه یـــک وزیـــر
گفـــت :بخشـــی را واگـــذار کنـــد و وزیـــر لبخنـــدی

چارهای نداریم جز اینکه دولت از
هزینههایخودبکاهدتاسایربخشها
نیز از آن الگو بگیرند.
پیشبینی شده که حتی ا گر دولت
هیچ هزینه عمرانی نکند و آجر روی آجر
نگذارد ،شاید هزینههای جاریاش را
هم نتواند جبران کند

تحویــل رییــس جمهــور داد کــه نشــان از خودرایــی او
داش ــت .ه ــر وزارتخان ــه ب ــرای خ ــود ی ــک امپراط ــوری
اس ــت و اینگون ــه نیس ــت ک ــه هم ــه زی ــر ی ــک چت ــر
واح ــد تصمیمگی ــری کنن ــد .ای ــن ن ــوع تصمیمگی ــری
اقتص ــاد م ــا را تح ــت تاثی ــر ق ــرار داده اس ــت.
ســـندیکای صنعـــت بـــرق ایـــران بـــه نمایندگـــی
از بخـــش خصوصـــی ایـــن صنعـــت خواســـتار
پیشبین ــی منابع ــی ب ــرای خاتم ــه ی ــا ادام ــه بی ــش
از  ۶۰۰قـــراردادی اســـت کـــه در ایـــن نوســـانات
ن ــرخ ارز متوق ــف ش ــدهاند .آی ــا بودج ــه  ۹۸ای ــن
ظرفیـــت را خواهـــد داشـــت؟
فک ــر نمیکن ــم ب ــرای ای ــن  ۶۰۰ق ــرارداد ی ــک ردی ــف
بودجـ ـهای ج ــدا آورده ش ــود؛ باالخ ــص ک ــه اکن ــون
بودجـــه بـــه مجلـــس ارائـــه شـــده و در حـــال بـــاال و
پایی ــن ک ــردن ردیفه ــا هس ــتند .اگ ــر میخواس ــتند
چنی ــن کنن ــد ،بای ــد قب ــل از اینک ــه الیح ــه بودج ــه
تقدی ــم مجل ــس ش ــود اق ــدام میکردن ــد .ام ــا ب ــا توج ــه
بــه وضعیــت فعلــی کــه فکــر و ذکــر دولــت و مجلــس
پیرام ــون ف ــروش نف ــت و واردات اق ــام اساس ــی ب ــه
کش ــور اس ــت ،اگ ــر زودت ــر ه ــم اق ــدام میکردن ــد فک ــر
نمیکنـــم کاری از پیـــش میبردنـــد .البتـــه ایـــن
مســـاله بســـیار مهـــم اســـت ،امـــا اکنـــون مســـئوالن
بای ــد ب ــه فک ــر اه ـ ّـم مس ــائل باش ــند .در ح ــال حاض ــر
معیشــت مــردم بــرای همــه مهمتــر اســت و امیــدوارم
دول ــت بتوان ــد در ای ــن زمین ــه موف ــق عم ــل کن ــد▪.
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بی اثر بر تورم و رکود
 /گفت وگو با عباس آرگون؛ /

میگوینـــد در کشـــورهای توســـعهیافته قیمـــت
آب ،بـــرق ،گاز ،ســـوخت و  ...واقعـــی اســـت و
خیل ــی بیش ــتر از آن چی ــزی اس ــت ک ــه در کش ــور
مـــا تعییـــن میشـــود .میگوینـــد در کشـــورهای
توســـعهیافته شـــهردار یها از محـــل فـــروش
تراک ــم درآم ــد کس ــب نمیکنن ــد و یک ــی از منابــع
مهـــم درآمـــدی آنهـــا عوارضـــی اســـت کـــه در
زمینههـــای مختلـــف از مـــردم اخـــذ میکننـــد.
میگوینـــد در کشـــورهای توســـعهیافته مـــردم
قانـــون کپیرایـــت را رعایـــت میکننـــد و بـــه
جـــای هـــک کـــردن نرمافزارهـــای مختلـــف
کامپیوت ــری آنه ــا را خری ــداری میکنن ــد .ع ــده
زی ــادی معتقدن ــد ک ــه ای ــن م ــوارد و م ــوارد دیگ ــر
در کشــور مــا هــم بایــد اصــاح شــود تــا بســیاری
از مش ــکالت ح ــل ش ــود .ام ــا مس ــاله ای ــن اس ــت
کـــه در آن کشـــورها درآمـــد مـــردم متناســـب بـــا
ایـــن هزینههاســـت .در آن کشـــورها صنعـــت،
گردش ــگری ی ــا راهه ــای دیگ ــر درآم ــدی توس ــعه
یافت ــه و دخ ــل م ــردم ب ــا خ ــرج آنه ــا میخوان ــد.
کش ــور م ــا از چنی ــن نعمتهای ــی بیبه ــره اس ــت
و ب ــه همی ــن دلی ــل م ــردم هم ــواره هشتش ــان گ ــرو
نهشــان اســت و ایــن مشــکالت حــل نمیشــود؛
مگ ــر اینک ــه مس ــئوالن تصمی ــم بگیرن ــد تکان ــی
ب ــه خ ــود بدهن ــد و خ ــارج از ش ــعار ،ع ــزم واقع ــی
کنن ــد ب ــرای اص ــاح زیرس ــاختی و بنیادی ــن ام ــور
کشـــور .در ایـــن شـــماره از ســـتبران بـــا عبـــاس
آرگ ــون ،نای ــب رئی ــس دوم کمیس ــیون ب ــازار پ ــول
و س ــرمایه ات ــاق ته ــران ب ــه گفتگ ــو نشس ــتهایم ت ــا
ب ــه بررس ــی بودجـ ـهای بپردازی ــم ک ــه مهمتری ــن
برنام ــه س ــاالنه کش ــور اس ــت و اگ ــر ق ــرار باش ــد
اتفــاق مثبتــی رخ دهــد ،نطف ـهاش در ایــن قانــون
بس ــته خواه ــد ش ــد.
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بـــا توجـــه بـــه آغـــاز تحریمهـــای امریـــکا ،افزایـــش
ن ــرخ ت ــورم ،افزای ــش ن ــرخ ارز و بالتکلیف ــی می ــزان
درآمدهـــای نفتـــی ،بودجـــه ســـال  ۹۸بایـــد حائـــز
چـــه ویژ گیهایـــی باشـــد؟
بـــا توجـــه بـــه وابســـتگی بـــه بخشـــی قابـــل مالحظـــه
از درآمدهـــای کشـــور بـــه درآمدهـــای نفتـــی و
تحریمه ــای ظالمان ــه علی ــه کش ــورمان ک ــه میتوان ــد
محدودیتهایـــی در ایـــن منابـــع درآمـــدی ایجـــاد
کن ــد ،بودج ــه س ــال  ۹۸بایس ــتی ب ــا ش ــفافیت بیش ــتر
ضمــن حمایــت از بخشهــای مولــد و تولیــدی کشــور
بــرای اشــتغال پایــدار ،موجبــات حمایــت از معیشــت
مـــردم و دارو و ســـامت را فراهـــم کنـــد.
بودجـــه بایســـتی از یـــک طـــرف محققکننـــده
یکپنجـــم از اهـــداف تعیینشـــده در برنامـــه
ششـــم توســـعه باشـــد و از طـــرف دیگـــر بـــه جهـــت
محدودیتهـــای ناشـــی از تحریمهـــای نفتـــی علیـــه
کشـــورمان نیازمنـــد مشـــوقها و ظرفیتهایـــی بـــرای
توســـعه بیشـــتر صـــادرات غیرنفتـــی کشـــور اســـت.
همچنی ــن بازنگ ــری در یارانهه ــای نق ــدی پرداخت ــی
ب ــه دهکه ــای برخ ــوردار جامع ــه و هدای ــت مناب ــع آن
بــه ســمت بخشهــای تولیــدی و مولــد اقتصــاد کشــور
بــرای حفــظ و توســعه اشــتغال پایــدار از اقدامــات الزم
در بودج ــه س ــال  ۹۸اس ــت.
از دیگـــر موضوعاتـــی کـــه بایـــد در بودجـــه لحـــاظ
شـــود ،فراهـــم کـــردن و تســـهیل واگـــذاری طرحهـــای
نیمهتمـــام بـــه بخـــش خصوصـــی و کاهـــش
معافیتهـــای مالیاتـــی و توســـعه پایههـــای مالیاتـــی
اس ــت؛ ب ــه نح ــوی ک ــه بیش ــتر فش ــار مالیات ــی ب ــه ج ــای
بخشهـــای شـــفاف اقتصـــادی بـــر بخشهـــای
تاریـــک و غیرشـــفاف باشـــد.
ب ــا توج ــه ب ــه کاه ــش س ــاالنه بودجهه ــای عمران ــی
و همچنیـــن نظـــر بـــه کمبـــود شـــدید نقدینگـــی در
دولــت ،سرنوشــت رشــد اقتصــادی در ســال آتــی را
چطـــور پیشبینـــی میکنیـــد؟
بـــا توجـــه بـــه تحریمهـــای امریـــکا علیـــه کشـــورمان و
ایجـــاد محدودیتهـــای مختلـــف در ایـــن زمینـــه
و کاهـــش ســـهم تخصیـــص بودجههـــای عمرانـــی
نســبت بــه بودجــه جــاری کشــور ،قطعــا در ســال آینــده
کاه ــش رش ــد اقتص ــادی کش ــور را نس ــبت ب ــه آنچ ــه
در برنام ــه شش ــم توس ــعه دی ــده ش ــده اس ــت ،ش ــاهد
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خواهی ــم ب ــود.
آی ــا بودج ــه تدوینش ــده ب ــرای گ ــذر از رک ــود مخ ــرب
حا ک ــم ب ــر کش ــور و غلب ــه ب ــر ت ــورم کارگش ــا خواه ــد
ب ــود؟
بـــا توجـــه بـــه اختصـــاص بیشـــتر بودجـــه کشـــور بـــه
هزینهه ــای ج ــاری ،جه ــش ن ــرخ ارز در س ــال ج ــاری
و نی ــاز ب ــه نقدینگ ــی بیش ــتر ب ــرای حف ــظ س ــطح فعل ــی
فعالیـــت بنگاههـــا ،بـــه نظـــر میرســـد بودجـــه ســـال
آتــی نقــش قابــل مالحظـهای در غلبــه بــر تــورم و گــذر از
رک ــود نداش ــته باش ــد.
امســـال هـــم بودجـــه صنعـــت بـــرق بـــا کاهـــش
بودجههـــای عمرانـــی و افزایـــش بســـیار ناچیـــز
قیمــت بــرق مــدون شــده اســت .ایــن مســاله بــرای
صنعت ــی ک ــه تابس ــتان س ــال گذش ــته ب ــرای تامی ــن
بــرق مــورد نیــاز مــردم بــا مشــکل مواجــه شــد ،چــه
عواقبـــی در پـــی خواهـــد داشـــت؟
بـــه طـــور طبیعـــی عـــدم ســـرمایهگذاری و توســـعه در
ایــن حــوزه از یــک ســو و واقعــی نســاختن قیمــت بــرق،
منجـــر بـــه هدررفـــت بیشـــتر منابـــع در ایـــن زمینـــه از
ســوی دیگــر شــده اســت کــه نتیجتــا افزایــش روزافــزون
مص ــرف ب ــرق و ایج ــاد مش ــکالت متع ــدد در زمین ــه
تامی ــن ب ــرق ب ــرای مص ــارف صنعت ــی و خانگ ــی را ب ــه
دنب ــال خواه ــد داش ــت.
از دی ــدگاه ش ــما حرک ــت ب ــه س ــمت اص ــاح اقتص ــاد
صنعـــت بـــرق و واقعـــی کـــردن قیمـــت بـــرق در
بودجهه ــای س ــاالنه ب ــا چ ــه موانع ــی روبهروس ــت؟
در کشـــور مـــا یارانـــه کـــه در قالـــب انـــرژی پرداخـــت
میش ــود ،دارای ارق ــام بس ــیار باالی ــی اس ــت .در ای ــن
می ــان ب ــرق ب ــا هزین ــه ب ــاالی تولی ــد و قیم ــت پایی ــن،
ب ــه ش ــکلی غیرعادالن ــه در اختی ــار مش ــترکان و اف ــراد
جامعـــه قـــرار میگیـــرد و عدالـــت در برخـــورداری از
یاران ــه ب ــرق برق ــرار نیس ــت .مهمتری ــن عل ــت در ع ــدم
اصــاح و واقعــی کــردن قیمــت بــرق ،فاصلــه نگرفتــن
از نظ ــام یاران ـهای اس ــت ک ــه ح ــود دالی ــل متع ــددی از
قبی ــل :مس ــائل اجتماع ــی ،سیاس ــی ،اقتص ــادی و ...
دارد .البت ــه ای ــن موض ــوع تنه ــا مخت ــص ح ــوزه ب ــرق
نیس ــت▪.
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 /علی بخشی؛ /

رییس هیات مدیره سندیکای صنعت برق ایران

بحران اقتصادی پس از سونامی ارز

بخشنامهای که
در مسیر آبادی نیست
آغ ــاز نوس ــانات ن ــرخ ارز از ماهه ــای ابتدای ــی س ــال
 ،۹۶اولی ــن زن ــگ هش ــدار ب ــرای اقتص ــاد ای ــران ب ــود.
ه ــر چن ــد ب ــه ج ــز فع ــاالن بخ ــش خصوص ــی ،کمت ــر
کس ــی ای ــن هش ــدار را ج ــدی گرف ــت .ش ــیب ان ــدک
افزایـــش قیمـــت ارز تـــا ماههـــای میانـــی ســـال ۹۶
همچنـــان ادامـــه داشـــت ،امـــا در ماههـــای پایانـــی
ایــن ســال ،رشــد نــرخ ارز ســرعت گرفــت و در اوایــل
س ــال  ۹۷ب ــه اوج خ ــود رس ــید.
ای ــن روال در مت ــن بینظمیه ــای اقتص ــادی کش ــور،
فس ــاد ،ج ــاری ش ــدن س ــیلوار نقدینگیه ــای م ــردم
بـــه ســـمت ارز و انباشـــت ارزهـــای خانگـــی ،بـــه
ایج ــاد بلبش ــویی عجی ــب در اقتص ــاد ای ــران منج ــر
ش ــد .هیاه ــوی مخرب ــی ک ــه تقریب ــا تم ــام اقش ــار از
کارگ ــر و کارمن ــد ت ــا صنعتگ ــر و تاج ــر در آن متض ــرر
ش ــده ان ــد.
ام ــا آنچ ــه در ای ــن می ــان بی ــش از س ــایر م ــوارد بای ــد
مـــورد توجـــه قـــرار گیـــرد ،تضعیـــف و در برخـــی
م ــوارد ناب ــودی زیرس ــاختهایی اس ــت ک ــه عم ــا
بنیانهـــای اقتصـــاد کالن کشـــور محســـوب
میش ــوند .افزای ــش ناگهان ــی ن ــرخ ارز ،ش ــاید ب ــرای
اولیـــن بـــار نشـــان داد کـــه میـــزان ارزبـــری صنایـــع
مختلـــف بـــه ویـــژه گروهـــی کـــه ماننـــد صنعـــت
بـــرق داعیـــه دار خودکفایـــی در کشـــور محســـوب
میشـــوند ،تـــا چـــه حـــد چشـــمگیر و قابـــل توجـــه
اســـت.
افزایـــش ســـهم ارز در قیمـــت تمـــام شـــده کاال و
خدم ــات ب ــه ان ــدازهای در مناس ــبات و معام ــات
صنع ــت ب ــرق اثرگ ــذار اس ــت ک ــه در وانفس ــای رک ــود
و کمب ــود نقدینگ ــی ،م ــوج جدی ــد و گس ــتردهای از
نگرانیه ــا ب ــرای فع ــاالن ای ــن صنع ــت ایج ــاد ک ــرد.
نبایـــد ایـــن مســـاله را فرامـــوش کـــرد کـــه صنعـــت
ب ــرق پی ــش از س ــونامی وی ــران کنن ــده ن ــرخ ارز ،بی ــش
از  ۱۰۰قـــرارداد متوقـــف را از زلزلـــه چنـــد ریشـــتری
قیم ــت دالر در س ــال  ۹۱ب ــه ارث ب ــرده ب ــود .اکن ــون
در ماهه ــای پایان ــی س ــال  ۹۷ن ــه تنه ــا مش ــکل ای ــن
قراردادهـــا حـــل نشـــده بلکـــه بیـــش از  ۶۰۰قـــرارداد
دیگ ــر ه ــم ب ــه همی ــن عارض ــه مبت ــا ش ــدهاند.
در طـــول افزایـــش نـــرخ ارز ،بانـــک مرکـــزی بـــرای
مدیری ــت آنچ ــه ک ــه ت ــا مدته ــا ب ــه افزای ــش روان ــی
و حبـــاب تعبیـــر میشـــد ،بیـــش از  ۵۰بخشـــنامه

اب ــاغ ک ــرد .ام ــا در نهای ــت س ــازمان برنام ــه و بودج ــه
ب ــرای جب ــران خس ــارات ناش ــی از افزای ــش ن ــرخ ارز در
پروژههای ــی ک ــه ب ــر اس ــاس بودج ــه عموم ــی کش ــور
تعری ــف ش ــده بودن ــد ،بخش ــنامهای اب ــاغ ک ــرد.
ایـــن بخشـــنامه کـــه طـــی جلســـاتی پرتعـــداد و
متنـــاوب در شـــورای هماهنگـــی و بـــا مشـــارکت
ج ــدی و اثرگ ــذار تش ــکلهای حرف ـهای و مهندس ــی
بـــه ویـــژه ســـندیکای صنعـــت بـــرق ایـــران تدویـــن
ش ــد ،اواخ ــر مه ــر م ــاه اب ــاغ و دس ــتگاههای اجرای ــی
موظـــف بـــه اجـــرای آن شـــدند .ســـندیکا اولیـــن
نه ــادی ب ــود ک ــه پ ــس از اب ــاغ بخش ــنامه نس ــبت ب ــه
تغیی ــرات ایج ــاد ش ــده در ویرای ــش نهای ــی و اب ــاغ
ش ــده آن اعت ــراض ک ــرد و آن را در جب ــران خس ــارات
وارده بـــه شـــرکتهای فعـــال صنعـــت بـــرق بســـیار
ک ــم تاثی ــر اع ــام ک ــرد.
از ســـوی دیگـــر عـــدم پوشـــش قراردادهـــای توزیـــع
توس ــط ای ــن بخش ــنامه ،ب ــه دلی ــل تامی ــن اعتب ــارات
آن از محـــل بودجههـــای داخلـــی شـــرکتهای
توزیـــع و همچنیـــن عـــدم جبـــران خســـارات وارده
بـــه شـــرکتهای مشـــاور هـــم بخـــش دیگـــری از
چالشهـــای جـــدی اســـت کـــه در قلـــب ایـــن
بخشـــنامه پوشـــش داده نشـــده اســـت .اگرچـــه
شـــرکت توانیـــر در حـــال حاضـــر در کنـــار ســـندیکا
تـــاش میکنـــد بخشـــنامه مســـتقلی بـــرای
شـــرکتهای توزیـــع تدویـــن کنـــد ،امـــا متاســـفانه
ای ــن مه ــم ت ــا زم ــان تدوی ــن ای ــن نگاش ــت هن ــوز ه ــم
بینتیجـــه باقـــی مانـــده اســـت.
نکت ــه دیگ ــری ک ــه در م ــورد بخش ــنامه جبران ــی ن ــرخ
ارز بای ــد م ــد نظ ــر ق ــرار گی ــرد ای ــن اس ــت ک ــه دول ــت
ب ــرای ای ــن بخش ــنامه ده ه ــزار میلی ــارد توم ــان مناب ــع
مال ــی در نظ ــر گرفت ــه اس ــت .س ــوال ای ــن اس ــت ک ــه
منط ــق پی ــش بین ــی ای ــن رق ــم ب ــرای بخش ــنامهای
کـــه تقریبـــا تمـــام دســـتگاههای اجرایـــی را در
برمیگی ــرد ،چیس ــت؟ آی ــا پروژههای ــی ک ــه از مناب ــع
عمومــی دولــت در طــول یــک ســال گذشــته تعریــف
و آغــاز شــده انــد ،از محــل افزایــش چنــد برابــری نــرخ
ارز تنه ــا ده ه ــزار میلی ــارد توم ــان متض ــرر ش ــده ان ــد؟
بـــر اســـاس بررســـیهای صـــورت گرفتـــه در
س ــندیکای صنع ــت ب ــرق ای ــران ،در ح ــال حاض ــر
راه انـــدازی و ازســـرگیری پروژههـــای متوقـــف

صنعـــت بـــرق بـــه رقمـــی بالـــغ بـــر  ۹هـــزار میلیـــارد
تومــان اعتبــار نیــاز دارد .عــدم توانایــی دولــت بــرای
تامی ــن ای ــن می ــزان نقدینگ ــی ،ب ــه ای ــن معناس ــت
ک ــه ب ــه ی ــک اراده جمع ــی ب ــرای اتم ــام قرارداده ــای
متوق ــف نی ــاز داری ــم .ام ــا در عم ــل ب ــا دس ــتگاههای
اجرایــی مواجــه هســتیم ،کــه بــدون توجــه بــه شــرایط
بغرن ــج حاک ــم ب ــر صنع ــت ،ش ــرکتها را تهدی ــد ب ــه
فس ــخ قرارداده ــا و ضب ــط ضمان ــت نام ــه هایش ــان
میکنن ــد و وزارتخانــهای ک ــه دس ــتگاههای نظارت ــی
را بهانـــهای بـــرای خاتمـــه نـــدادن قراردادهـــای
متوقـــف صنعـــت بـــرق میدانـــد.
شـــاید تدویـــن بخشـــنامهای بـــرای جبـــران
خســـارتهای وارد شـــده بـــه بخـــش خصوصـــی
میتوانس ــت روزنـ ـهای رو ب ــه امی ــد باش ــد ،ام ــا ب ــرای
ســال پــر از اتفــاق  ۹۷و پــس از بازگشــت تحریمهــای
آمریـــکا ،خـــروج بســـیاری از شـــرکتهای اروپایـــی
از ایـــران ،چهـــار برابـــر شـــدن قمیـــت ارز ،افزایـــش
چش ــمگیر ت ــورم ،ت ــداوم رک ــود ،تابس ــتان پرخاموش ــی
و ب ــه ب ــن بس ــت رس ــیدن بس ــیاری از امیده ــا ،ای ــن
بخشــنامه را هــم نمیتــوان مرهــم مناســبی دانســت.
نکت ــه مه ــم دیگ ــر ای ــن اس ــت ک ــه دو عام ــل اصل ــی
و موثـــر کـــه همیـــن بخشـــنامه را هـــم کـــه نقدهـــای
زیـــادی بـــه آن وارد اســـت ،بـــی اثرتـــر میکننـــد،
شـــاخصهای نادرســـت اعالمـــی توســـط ســـازمان
برنام ــه و نی ــز نب ــود ام ــکان مج ــاز ش ــدن تاخی ــرات
بـــه وجـــود آمـــده در پروژههـــا توســـط کارفرمایـــان از
مجـــرای ایـــن بخشـــنامه اســـت.
البت ــه هن ــوز ه ــم س ــندیکا ب ــا تم ــام ق ــوا ب ــرای اص ــاح
و پی ــاده س ــازی ه ــر چ ــه بهت ــر ای ــن بخش ــنامه ت ــاش
میکن ــد ،ام ــا مه ــم ای ــن اس ــت ک ــه وزارت نی ــرو ه ــم
بای ــد کم ــی از نتوانس ــتنهایش کوت ــاه بیای ــد .بهب ــود
شــرایط دشــوار فعلــی در گــرو اراده همــه بخشهــای
ای ــن صنع ــت اس ــت .تنه ــا ب ــا اتح ــاد و ه ــم افزای ــی
بی ــن دول ــت ،س ــازمان برنام ــه ،نهاده ــای نظارت ــی،
وزارت نیـــرو و شـــرکتهای تابعـــهاش و همچنیـــن
بخـــش خصوصـــی ،عبـــور کـــم هزینهتـــر از ایـــن
بحـــران امـــکان پذیـــر خواهـــد بـــود .در غیـــر ایـــن
ص ــورت بای ــد منتظ ــر رو زه ــای بس ــیار دش ــوارتری در
س ــال  ۹۸باش ــیم▪.

117

زمستان 97

51
نگاه ویژه

کارآمدی ها و
ناکارآمدی های
بخشنامه
جبرانی ارز 		

 /مهدی مسائلی؛/

عضو هیات مدیره سندیکای صنعت برق ایران

بخشنامهجبرانی
که خسارات را جبران نکرد

52
نگاه ویژه

صـــدای پـــای تکانـــه هـــای ارزی از اواســـط پاییـــز
 1396بلنـــد شـــد امـــا دولـــت در پاییـــز 1397
نســـخهای نصـــف و نیمـــه بـــرای آن ارائـــه کـــرد.
نســخه ای کــه اینبــار نقــش بخــش خصوصــی در آن
پررنــگ تــر بــود.
نقشـــی ناشـــی از قانونـــی حمایتـــی بـــرای بخـــش
خصو صـــی .
قانـــون بهبـــود کســـب و کار پـــس از  6ســـال
تصویب،غبــار روبــی شــد و مــواد  2و  24آن اجرایــی
شـــد.
بخش ــنامه جبران ــی ارز 97ب ــه ش ــماره 97/376049
درحالـــی در هجدهـــم مهـــر  97رونمایـــی شـــد کـــه
همزمـــان بـــا آن بخشـــنامه شـــماره 97/376052
بعنـــوان تمدیـــد بخشـــنامه جبرانـــی ارز  91ابـــاغ
ش ــد و ای ــن تق ــارن از ای ــن جه ــت ارزش ــمند ب ــود ک ــه
مقایســه ایــن دو بــا هــم بیانگــر تعامــل هــر چــه بیشــتر
دول ــت و بخ ــش خصوص ــی را تبیی ــن م ــی ک ــرد.
کار از  24اردیبهشـــت  1397شـــروع شـــد و شـــش
مـــاه تـــاش شـــبانه روزی اگرچـــه شـــاید از دیـــدگاه
پیمانـــکاران و ســـازندگان بخـــش خصوصـــی و
حتـــی دســـتگاه هـــای اجرایـــی دولتـــی آنچنـــان -
در براب ــر افزای ــش قیمته ــای نجوم ــی ناش ــی از چن ــد
نرخ ــی ب ــودن ارز در کش ــور و ع ــدم عرض ــه ارز دولت ــی
اعالم ــی  21فروردی ــن  - 1397اثربخ ــش نیس ــت ام ــا
بای ــد گف ــت ک ــه بخش ــنامه جبران ــی ارز  97ی ــک س ــر
و گ ــردن باالت ــر از بخش ــنامه جبران ــی ارز  91اس ــت.
طبیع ــی اس ــت ک ــه ه ــر بخش ــنامه عموم ــی ک ــه ب ــرای
دولـــت تولیـــد هزینـــه مـــی کند،کـــم و کاســـتیها و
ناراس ــاییهایی دارد ب ــه وی ــژه وقت ــی ک ــه قیمته ــا
ســـوار بـــر هواپیمـــای جـــت متناســـب بـــا ارز آزاد
بـــاال حرکـــت مـــی کننـــد و قـــرار اســـت از طریـــق
هواپیمایـــی ملخـــی آن را تعقیـــب کنیـــم!
در هـــر حـــال قواعـــد و قوانیـــن باالدســـتی
حاکم،بخش ــنامه را مح ــدود نم ــود ول ــی در ه ــر ح ــال
بخشــنامه جبرانــی ارز  1397بــا شــکلی بهبــود یافتــه
نســـبت بـــه بخشـــنامه جبرانـــی ارز  1391توســـط
ســـازمان برنامـــه و بودجـــه ابـــاغ شـــد.
در ادامــه بــه برخــی از محدودیــت هــای بخشــنامه و
راهکاره ــای پیش ــنهادی ب ــرای رف ــع آنه ــا اش ــاره م ــی
کن ــم و امی ــدوارم ک ــه ت ــا قب ــل از پای ــان س ــال 1397
برخـــی از ایـــن محدودیـــت هـــا و ابهامـــات رفـــع و
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در ابتـــدای ســـال  1398بخشـــنامه بـــا تغییـــرات
زیرس ــاختی بهب ــود یاب ــد.
در ابت ــدا ب ــه بررس ــی مختص ــری از تغیی ــرات ن ــرخ ارز
در یکس ــال گذش ــته م ــی پ ــردازم:

 : 4-2در روش ب(روش جبرانـــی بـــرای کاالهـــای
ســـاخت داخـــل کـــه از تغییـــرات نـــرخ ارز متاثـــر
گردی ــده اند)م ــواردی چ ــون ش ــاخص ، S0ش ــاخص
 ،Siتـــورم فرضـــی t

 -1تغییرات نرخ دالر
 : 1-1تغییرات نرخ دالر بانک مرکزی :
در دی  3600 = 1396تومان
در اسفند  3800 = 1396تومان
در فروردین  4200 = 1397تومان
اواسط مرداد  4500 = 1397تومان
ً
و از  15م ــرداد  1397روی  4200توم ــان تقریب ــا ثاب ــت
مان ــده اس ــت

 -3راهکارهای رفع ابهامات بخشنامه
 : 1-3برگـــزاری جلســـات آموزشـــی و پرســـش و
پاس ــخ  :ک ــه در ای ــن ب ــاره س ــندیکای صنع ــت ب ــرق
در  1397/8/21بـــه ایـــن مهـــم پرداخـــت.
همچنی ــن ش ــرکت توانی ــر از طری ــق کارگ ــروه ضواب ــط
دعــاوی ذیــل معاونــت برنامــه ریــزی و اموراقتصــادی
اقــدام بــه تشــکیل کارگــروه حــل مســاله ارز و برگــزاری
جلس ــات حض ــوری و ویدئ ــو کنفران ــس ب ــا حض ــور
عوام ــل کارفرمای ــی و مش ــاوران ک ــرد.
از طرفـــی ســـازمان برنامـــه و بودجـــه نیـــز در برخـــی
از اســـتانها کالســـهای آموزشـــی دربـــاره بخشـــنامه
برگـــزار کـــرده اســـت.
: 2-3دریافـــت نقطـــه نظـــر از اعضـــای ســـندیکا و
انع ــکاس ب ــه س ــازمان برنام ــه  :ک ــه ای ــن م ــورد ط ــی
مکاتبـــات توســـط ســـندیکا انجـــام شـــده اســـت.
 : 3-3برگـــزاری نشســـتهای بیـــن تشـــکلی بـــا
محوری ــت ات ــاق بازرگان ــی ک ــه ای ــن مه ــم ب ــه هم ــت
معاونـــت کســـب و کار اتـــاق تهـــران در دی مـــاه
محقـــق شـــد.
 : 3-3هم ــکاری ب ــا ش ــورای هماهنگ ــی تش ــکلها در
انع ــکاس ابهام ــات و راهکاره ــا ب ــه س ــازمان برنام ــه :
کــه ســندیکا از ایــن طریــق نیــز بــرای انعــکاس نقطــه
نظ ــرات اعض ــا ب ــه س ــازمان برنام ــه اس ــتفاده ک ــرده
اس ــت.

 : 2-1تغییرات نرخ دالر آزاد :
دالر آزاد در اسفند  5000 = 1396تومان
دالر درمهر(1397حضـــور رییـــس جمهـــور در
ســـازمان ملـــل) حـــدود  20000تومـــان
دالر در زمس ــتان  = 1397بی ــن  10000ت ــا  12000توم ــان
در نوس ــان اس ــت
بـــر اســـاس تغییـــرات نـــرخ ارز(دالر) در یکســـال
گذشـــته و تغییـــرات قیمتهـــا در بـــازار و بـــر اســـاس
محاســبات سرانگشــتی نتیجــه گرفــت کــه متوســط
نـــرخ رشـــد قیمـــت کاالهـــای صنعتـــی مـــورد نیـــاز
پ ــروژه ه ــا حداق ــل 2.3براب ــر ب ــوده اس ــت.
 -2ابهامات بخشنامه
بخش ــنامه جبران ــی ن ــرخ ارز ب ــرای دول ــت هزین ــه ب ــه
همـــراه دارد و بـــار مالـــی اولیـــه پیشبینـــی شـــده
بــرای آن حــدود  10/000میلیــارد تومــان بــوده بنابرایــن
در ن ــگارش آن ب ــه گون ــه ای عم ــل ش ــده ک ــه ب ــرای
اس ــتفاده کنن ــده ابهامات ــی را ب ــه ش ــرح زی ــر تابح ــال
ب ــه هم ــراه داش ــته اس ــت :
 : 1-2ح ــوزه ش ــمول (دس ــتگاه ه ــای مش ــمول-زمان
کارکرد-ن ــوع ق ــرارداد و مح ــل تامی ــن بودج ــه آن)
 : 2-2برخ ــی از م ــواد بخش ــنامه نظی ــر م ــواد 10-8-7
و 12
 : 3-2در روش ال ــف(روش جبران ــی ب ــرای کااله ــا و
مــواد وارداتــی بــا ارزبــری مســتقیم)مواردی چــون نــرخ
اولی ــه ارز ، C0ن ــرخ ثانوی ــه ارز،مق ــدار کاهش ــی r

 -4شاخص ها
س ــازمان برنام ــه و بودج ــه ه ــر س ــاله ب ــرای  16رش ــته
کــه دارای فهــارس بهــا مــی باشــند بــرای هــر دوره ســه
ماه ــه ش ــاخصهای تعدی ــل را اب ــاغ م ــی کن ــد.
وضــع رشــته بــرق در نیمــه اول ســال  1397بــه مراتــب
بهتــر از ســایر رشــته هــا اســت امــا آنچــه مســلم اســت
تغییــرات قیمــت تجهیــزات برقــی در بــازار بــه مراتــب
بیشــتر از شــاخصهای ابالغــی ســازمان برنامــه اســت
و از ای ــن حی ــث الزم اس ــت ش ــاخص ه ــای ابالغ ــی
ســازمان بــه ویــژه در  4فصــل  18-16-14و  20رشــته
بـــرق و همچنیـــن فصـــل  9ابنیـــه مـــورد بازبینـــی

مج ــدد قرارگیرن ــد.
رونــد تغییــرات شــاخص تعدیــل رشــته بــرق طــی 10
ســال گذشــته مطابــق نمــودار زیــر اســت:
مکانیــزم محاســبه شــاخص از طــرف ســازمان بــر مــا
مکشــوف نیســت و دریافــت ایــن مکانیــزم از طریــق
شـــورای گفتگـــوی دولـــت و بخـــش خصوصـــی از
س ــازمان برنام ــه درخواس ــت ش ــده اس ــت ام ــا آنچ ــه
مســلم اســت اطالعــات و قیمتهــا را ســازمان برنامــه
ً
قطع ــا از بخ ــش خصوص ــی دریاف ــت م ــی کن ــد فل ــذا
اطالع ــات دهن ــدگان ب ــه س ــازمان برنام ــه الزم اس ــت
بـــه اهمیت،آثـــار و عواقـــب قیمـــت هایـــی کـــه بـــه
ســازمان ارائــه مــی دهند،توجــه وافــر داشــته باشــند.
ازطرف ــی بایس ــتی توج ــه داش ــت ک ــه کاهش ــی ش ــدن
شـــاخصها مـــی توانـــد بعنـــوان یـــک هشـــدار بـــرای
بخ ــش خصوص ــی ط ــرف ق ــرارداد ب ــا دول ــت قلم ــداد
شـــده و در برداشـــتن گام هـــا در پـــروژه هـــا لحـــاظ
ش ــود.
 -5توصیه های مبتنی بر بخشنامه
 : 1-5تغیی ــرات قیمته ــا قطع ــی و بی ــش از دو براب ــر
اس ــت ام ــا می ــزان جب ــران بخش ــنامه بط ــور متوس ــط
کمت ــر از ی ــک براب ــر اس ــت
 : 2-5ب ــا توج ــه ب ــه ع ــدم اطمین ــان ب ــازار مکانی ــزم
خری ــد و ف ــروش ه ــا از اعتب ــاری ب ــه نق ــدی تبدی ــل
شـــده اســـت فلـــذا دســـتگاه هـــای اجرایـــی در
صورت ــی ک ــه ام ــکان تامی ــن نقدینگ ــی قرارداده ــا را
دارن ــد نس ــبت ب ــه ادام ــه آنه ــا اص ــرار داش ــته باش ــند
 :3-5عم ــده اختی ــارات در بخش ــنامه ب ــه کارفرم ــا
داده شــده اســت نظیــر مجــاز شــدن تاخیرات،نحــوه
انطبـــاق و اعمـــال مـــواد  8و  10و  11لـــذا از
دســـتگاههای اجرایـــی درخواســـت مـــی شـــود بـــا
اس ــتفاده حداکث ــری از امکان ــات بخشنامه،نس ــبت
ب ــه ادام ــه تع ــداد بیش ــتری ق ــرارداد اهتم ــام ورزن ــد.
 -6دســتورالعمل وحــدت رویــه نفــت و بــرق بــرای
بخشــنامه
وزارت نفــت طــی نامــه شــماره  97/391270مــورخ
 1397/8/23دســـتورالعمل وحـــدت رویـــه ارائـــه
ک ــرد.
شـــرکت توانیـــر بـــه نمایندگـــی از وزارت نیـــرو طـــی

نامـــه شـــماره  11/5283مـــورخ 1397/10/12
دس ــتورالعمل وح ــدت روی ــه بن ــد ب 2را ارائ ــه ک ــرد.
وزارت نیـــرو نیـــز بـــرای بنـــد ب 5نامـــه شـــماره
 97/46440/30/100مــورخ  1397/10/30نامــه ای
بــه ســازمان برنامــه و بودجــه ارســال و جــدول ارزبــری
مش ــمول بن ــد ب 5بخش ــنامه جبران ــی ارز را ارس ــال
کـــرده اســـت (ایـــده شـــابلن ارزی در بهمـــن 1396
توســـط ســـندیکا در کارگـــروه ارتقـــاء توانمندیهـــای
کارفرمایان،مشـــاوران و پیمانـــکاران در اصفهـــان
ارائ ــه ش ــد)
حســـن وجـــود وحـــدت رویـــه جلوگیـــری از اعمـــال
هرگونـــه ســـلیقه اســـت.
 -7اصالحــات بخشــنامه جبرانــی ارز بــرای ســال
 1397و 1398
در هـــر حـــال بخشـــنامه جبرانـــی ارز یـــک راه بـــرای
درمــان مشــکل برخــی از قراردادهــا اســت و بســیاری
از قرارداده ــا را نم ــی توان ــد درم ــان کن ــد.
بخش ــنامه جبران ــی ارز ب ــرای بهب ــود اثربخش ــی خ ــود
در س ــال  1397نیازمن ــد اصالحات ــی اس ــت ک ــه ب ــا
پیگیریهـــای انجـــام شـــده و حســـن همـــکاری
جن ــاب آق ــای دکت ــر قان ــع ف ــر ریاس ــت محت ــرم نظ ــام
فنـــی و اجرایـــی کشـــور ایـــن مهـــم در حـــال انجـــام
اس ــت و ت ــا اس ــفند  1397اب ــاغ خواه ــد ش ــد.
اصالحـــات بخشـــنامه بـــرای  1398نیـــز در دســـتور
کار ق ــرار گرفت ــه اس ــت.
 -8هم نیازهای بخشنامه جبرانی ارز
بخش ــنامه جبران ــی ارز بوی ــژه در روش «ب» نیازمن ــد
ش ــاخصهای قطع ــی تعدی ــل مناس ــب و منطب ــق ب ــر
شــرایط بــازار دارد کــه ایــن مــورد نیازمنــد هماهنگــی
بیشـــتر بخـــش خصوصـــی اســـت کـــه در اینبـــاره
نشســتهایی بــا ســازندگان از طریــق کمیتــه ســاخت
داخـــل انجـــام شـــده اســـت کـــه در ایـــن بیـــن الزم
اســـت از همـــکاری و همراهـــی جنـــاب مهنـــدس
بردب ــار تش ــکر و قدردان ــی کن ــم.
 -9بخش ــنامه جبران ــی ارز ب ــرای ش ــرکتهای توزی ــع
نی ــروی ب ــرق
ب ــا توج ــه ب ــه اینک ــه ش ــرکتهای توزی ــع نی ــروی ب ــرق

ماهیت ــی خصوصی-دولت ــی دارن ــد ل ــذا ب ــا پیگی ــری
هـــای آقـــای مهنـــدس بردبـــار بـــه عنـــوان نماینـــده
هیـــات مدیـــره بخشـــنامه جبرانـــی خـــاص بـــرای
اســتفاده از شــرکت هــای توزیــع تهیــه و بــه تصویــب
هی ــات مدی ــره توانی ــر رس ــیده اس ــت ک ــه ت ــا اوای ــل
اس ــفند م ــاه اب ــاغ خواه ــد ش ــد
 -10تشکر و قدردانی
اگرچـــه بخشـــنامه جبرانـــی ارز یـــک دســـتورالعمل
جبران ــی کام ــل نیس ــت ول ــی وج ــود آن تس ــکینی ب ــر
مش ــکالت بخ ــش خصوص ــی ب ــوده و بخش ــنامه 97
نتیجــه تعامــل دو ســویه دولــت و بخــش خصوصــی
ب ــوده اس ــت.
ل ــذا ج ــا دارد ب ــه س ــهم خ ــود ک ــه نزدی ــک ب ــه بی ــش
از یکســـال بـــرای ایـــن بخشـــنامه وقـــت صـــرف
ک ــردهام از دس ــت ان ــدرکاران دولت ــی ک ــه در بوج ــود
آم ــدن بخش ــنامه موث ــر ب ــوده ان ــد تش ــکر نمای ــم :
 جنــاب آقــای مهنــدس ارجمنــد مدیــر کل محتــرمدفت ــر راهب ــردی و نظ ــارت ب ــر انتق ــال و توزی ــع وزارت
نیــرو
 جن ــاب آق ــای مهن ــدس راع ــی مدی ــر کل محت ــرمدفت ــر برنام ــه ری ــزی و توس ــعه ش ــبکه انتق ــال
 جنـــاب آقـــای مهنـــدس دقـــت راهبـــر محتـــرمکارگـــروه ضوابـــط و دعـــاوی ذیـــل معاونـــت
برنامهریـــزی و امـــور اقتصـــادی شـــرکت توانیـــر
 جنـــاب آقـــای دکتـــر قانـــع فـــر ریاســـت محتـــرمام ــور نظ ــام فن ــی و اجرایی،پیمان ــکاران و مش ــاوران
ســـازمان برنامـــه و بودجـــه کشـــور
 جن ــاب آق ــای دکت ــر آداب ــی کارش ــناس ارش ــد ام ــورنظ ــام فن ــی و اجرای ــی
 س ــرکار خان ــم مهن ــدس ن ــازک کار مع ــاون محت ــرمام ــور نظ ــام فن ــی و اجرای ــی س ــازمان برنام ــه و بودج ــه
 تمام ــی اعض ــای زیرگ ــروه بن ــد ب 5بخش ــنامه ارزش ــرکت توانی ــر
 و جنـــاب آقایـــان مهندســـین ســـعادتمند وهوشـــمند از شـــورای هماهنگـــی تشـــکل هـــا
تــاش دســته جمعــی انجــام شــده مویــد آنســت کــه
تولی ــد بخش ــنامه های ــی ک ــه ب ــرای دول ــت هزین ــه در
ب ــر دارد ب ــه راحت ــی حاص ــل نم ــی گ ــردد و نیازمن ــد
ت ــاش و اس ــتمرار در پیگی ــری اس ــت▪.
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53
نگاه ویژه

کارآمدی ها و
ناکارآمدی های
بخشنامه
جبرانی ارز 		

 /گفتوگو با مسعود سعادتی؛ /

عضو هیات مدیره سندیکای صنعت برق ایران

روی سیکل باطل تجربههای تکراری افزایش نرخ ارز

گذشتهای که
عبرتنمیشود
مهمتریــن چالشهــای ارزی کــه پــس از نوســانات
و افزای ــش ن ــرخ ارز ب ــا آن مواج ــه ش ــدهاید ،چ ــه
بــوده اســت؟
مس ــاله افزای ــش ن ــرخ ارز مس ــاله جدی ــدی نیس ــت و
متأســفانه بــا وجــود تکــرار دوره ای ،همــواره هماننــد
ً
ی ــک چال ــش جدی ــد ب ــا آن برخ ــورد میش ــود؛ مث ــا
هنـــوز بـــرای چالشهـــای مربوطـــه در ســـندیکای
صنع ــت ب ــرق بای ــد ب ــه نظ ــر خواه ــی پرداخ ــت .در
اینجــا صرفنظــر از عواقــب تأثیــر ایــن افزایــش بــر آحــاد
ً
ملــت صرفــا تأثیــر آن بــر بنگاههــای فعــال در بخــش
ب ــرق مدنظ ــر ق ــرار میگی ــرد .چال ــش و مس ــأله اصل ــی
ً
عمـــا باالرفتـــن قیمـــت تمـــام شـــده قراردادهایـــی
اس ــت ک ــه ب ــه ط ــور کام ــل تعدی ــل در آنه ــا پی ــش
بینـــی نشـــده اســـت .در واقـــع بخـــش اعظـــم
اشـــکاالت و چالشهـــا مربـــوط بـــه قراردادهـــای
منعقـــده اســـت کـــه از هیـــچ نـــوع اســـتاندارد یـــا
منط ــق عقالئ ــی پی ــروی نمیکن ــد .ب ــه ای ــن ترتی ــب
بع ــد از گذش ــت  ۴۰س ــال از انق ــاب و س ــپردن کار
ب ــه متخصص ــان و ش ــرکتهای ایران ــی قرارداده ــای
صنعـــت بـــرق ،در اســـاس ریالـــی شـــدة همـــان
قرارداده ــای منعق ــده ب ــا ش ــرکتهای خارجیس ــت
ک ــه ب ــه دلی ــل ارزی ب ــودن چن ــدان مش ــکلی از ای ــن
نظ ــر نداش ــته ان ــد.
ً
جال ــب اس ــت ک ــه مث ــا بندهای ــی از آن قرارداده ــا
ک ــه خارجیه ــا حاض ــر نبودن ــد ب ــدون آنه ــا ق ــرارداد
ً
ببندن ــد ،بع ــدا توس ــط کارفرماه ــا از مت ــون ق ــراردادی
حـــذف شـــد کـــه بهتریـــن مثـــال آن جبـــران ضـــرر
و زیـــان ناشـــی از تغییـــر قوانیـــن مملکتـــی بـــرای
داخلیهــا اســت .جهــش قیمــت ارز عــاوه بــر زیــان
ده کـــردن قراردادهـــا موجـــب افزایـــش نقدینگـــی
ب ــرای ادام ــه ق ــرارداد میش ــود ک ــه ب ــا توج ــه ب ــه هزین ــه
ً
ب ــاالی تأمی ــن نقدینگ ــی ب ــرای بنگاهه ــا عم ــا منج ــر
بـــه کنـــد شـــدن فعالیتهـــا و در نتیجـــه کوچکتـــر
ش ــدن بنگاهه ــا میش ــود ک ــه ای ــن کوچ ــک ش ــدن
کاه ــش پرس ــنل و تش ــدید بی ــکاری را نی ــز بهدنب ــال
خواهـــد آورد.

54
نگاه ویژه

بــا بخشــنامه نحــوه جبــران آثــار ناشــی از افزایــش
قیمـــت ارز در پیمانهـــای ریالـــی فاقـــد تعدیـــل
س ــازمان برنام ــه ک ــه مهرم ــاه س ــال ج ــاری اب ــاغ
شـــده اســـت ،بـــه چـــه میـــزان آشـــنا هســـتید؟
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ب ــرای مواجه ــه ب ــا چالشه ــای ارزی خ ــود چ ــه
اس ــتفادهای از ای ــن بخش ــنامه بردهای ــد و در ای ــن
مســـیر بـــا چـــه محدودیتهـــا و موانعـــی روبـــرو
شـــد هاید؟
ً
کام ــا ب ــا ای ــن بخش ــنامه آش ــناییم و محدودیته ــا و
موان ــع موج ــود ناش ــی از ع ــدم ش ــناخت کارفرمای ــان
از متـــن بخشـــنامه و ناآشـــنایی صادرکننـــدگان
بخشـــنامه بـــا مســـائل کارفرمایـــان و همچنیـــن
مس ــائل حقوق ــی اس ــت .ب ــرای مث ــال انش ــای بعض ــی
از م ــواد بخش ــنامه حک ــم یکس ــانی ب ــرای اف ــرادی ک ــه
موقعیتهـــای مختلفـــی دارنـــد ،صـــادر میکنـــد،
ی ــا اف ــرادی را ک ــه ب ــا نی ــت هم ــکاری کاره ــا را پی ــش
ب ــرده ان ــد ،جریم ــه میکن ــد.
ً
در حالیکـــه جهـــش قیمـــت ارز عمدتـــا از اواخـــر
ســال  ۹۶شــروع و طــی دو یــا ســه مــاه ابتدایــی ســال
 ۹۷تش ــدید ش ــد ،متأس ــفانه مکانی ــزم پی ــش بین ــی
شـــده در بخشـــنامه و اســـتفاده از شـــاخصهای
س ــازمان برنام ــه ک ــه س ــعی دارد اث ــر افزایشه ــا را ب ــه
تدری ــج و ط ــی دوره یکس ــاله جب ــران کن ــد ،موج ــب
میشـــود زیـــان شـــرکتهایی کـــه زودتـــر نســـبت
ب ــه انج ــام تعه ــد اق ــدام میکنن ــد ،جب ــران نش ــود و
ه ــر چ ــه تأخی ــر بیش ــتر میش ــود ،جب ــران ب ــه مق ــدار
واقعــی نزدیکتــر شــود .ایــن رونــد بــه معنــای جریمــه
شـــرکتهای متعهدتـــر اســـت.

ناگریـــز بـــه پیگیریهـــای جداگانـــه بـــرای اصـــاح
ً
آن خواهـــد شـــد؛ مثـــا بخشـــنامه مشـــابه صـــادره
در س ــال  ۹۱منج ــر ب ــه ص ــدور س ــه اصالحی ــه ش ــد،
ً
حتمــا بخشــنامه جدیــد نیــز بایــد اصــاح و مــواردی
ک ــه از قل ــم افت ــاده منجمل ــه قرارداده ــا و مناقص ــات
در فاصل ــه زمان ــی  ۹۷/۰۱/۰۱ت ــا تاری ــخ ۹۷/۰۴/۳۱
نی ــز تعیی ــن تکلی ــف ش ــوند.
در شـــرایطی کـــه طـــی دوره مزبـــور تنهـــا راه قانونـــی
واردات تجهی ــزات و کااله ــای م ــورد نی ــاز پروژهه ــا
طبــق بخشــنامه معــاون محتــرم ریاســت جمهــوری
اق ــدام از طری ــق تخصی ــص ارز بان ــک مرک ــزی و ب ــا
ن ــرخ  ۴۲.۰۰۰ری ــال ب ــوده ،ب ــا وج ــود جه ــش ناگهان ــی
نـــرخ ارز بـــدون تردیـــد مناقصـــات و قراردادهـــای
ایـــن محـــدوده اکنـــون قابلیـــت اجرایـــی ندارنـــد.
ت ــا زمانیک ــه از گذش ــته ب ــه عن ــوان چ ــراغ راه آین ــده
اســـتفاده نشـــده و بـــا توجـــه بـــه تجربیـــات قبلـــی
در مت ــن قرارداده ــا ای ــن مش ــکالت ب ــه ط ــور کام ــل
پیشبینــی نشــود ،همــواره و بــه تنــاوب بــا مشــکالت
فــوق مواجــه خواهیــم بــود .امیدواریــم بــا عنایــت بــه
ای ــن تجربی ــات ،دس ــتگاههای دولت ــی موظ ــف ب ــه
عق ــد قراردادهائ ــی ش ــوند ک ــه کلی ــه مس ــائل حقوق ــی
و ریسـ ـکهایی ک ــه ارتباط ــی ب ــه عملک ــرد طرفی ــن
قــرارداد نــدارد ،بــه صورتــی مرضــی الطرفیــن در آنهــا
پی ــش بین ــی ش ــده باش ــد.

آیـــا راهکارهایـــی نظیـــر بخشـــنامه ارزی را در
جبـــران خســـارات وارد شـــده بـــه شـــرکتهای
فعـــال صنعـــت بـــرق کارآمـــد میدانیـــد؟ چـــرا؟
اگرچـــه بخشـــنامه کمـــک زیـــادی در ایـــن مـــورد
میکنـــد ،ولـــی فقـــط بخشـــی از مســـائل را حـــل
ک ــرده و بخش ــی دیگ ــر ح ــل نش ــده باق ــی میمان ــد.
ضم ــن اینک ــه در دوران جهشه ــای قیمت ــی کلی ــه
قراردادهـــا بالتکلیـــف و متوقـــف میشـــوند و از
بابـــت ایـــن بالتکلیفـــی ،هـــزاران میلیـــارد ســـرمایه
کشـــور در پروژههـــای در دســـت اجـــرای متأثـــر از
ش ــرایط ،دچ ــار تأخی ــر و رک ــود میش ــوند .ای ــن ام ــر
خ ــود زی ــان قاب ــل توجه ــی را ب ــه کش ــور وارد میکن ــد.
ً
مث ــا در همی ــن بخش ــنامه زمان ــی ح ــدود  ۹م ــاه ب ــه
ح ــق ب ــه عن ــوان تاخی ــر مج ــاز ب ــه دلی ــل بالتکلیف ــی
بازاره ــا در نظ ــر گرفت ــه میش ــود .ب ــه ع ــاوه هم ــواره
در ای ــن بخش ــنامهها م ــواردی از قل ــم میافت ــد ک ــه

از دیـــدگاه شـــما دولـــت بایـــد چگونـــه و بـــا چـــه
ابـــزاری خســـارات ناشـــی از افزایـــش نـــرخ ارز را
جبـــران کنـــد؟
اساســـیترین نکتـــه ایـــن اســـت کـــه مســـئولین
دولتــی بداننــد افزایــش نــرخ ارز در حقیقــت کاهــش
ارزش ریــال اســت و ایــن بخشــنامهها فقــط بخشــی
از زیانهــای وارده را جبــران کــرده و اساســا منفعتــی
بــرای طــرف مقابــل ایجــاد نمیکنــد .وقتــی دولــت و
بان ــک مرک ــزی ارز حاص ــل از ص ــادرات مناب ــع مل ــی
مانن ــد نف ــت و گاز و مع ــادن و  ...را ب ــا قیم ــت س ــه
براب ــر نس ــبت ب ــه گذش ــته در قال ــب س ــامانه نیم ــا و
ســنا و روشهــای دیگــر بــه فــروش میرســاند ،یعنــی
ً
عم ــا مناب ــع الزم ب ــرای جب ــران افزای ــش ن ــرخ ارز را در
اختی ــار دارن ــد▪.

 /گفتوگو با محسن عربانی؛ /
رییس کمیته مهندسین مشاور سندیکا

نوسانات نرخ ارز و مشکالت پیمانکاران
وتامینکنندگانصنعتبرق
افزایــش چنــد برابــری نــرخ ارز در یــک مــدت کوتــاه ،حتــی گاهــا یــک شــبه شــوکهای شــدیدی بــه ســازندگان و پیمانــکاران صنعــت بــرق وارد کــرده کــه حاصــل آن تحمیــل
ضــرر و زیــان قابلتوجــه بــه ایــن شــرکتها ،کاهــش تولیــد ،افزایــش بیــکاری صنعتگــران و مشــکالت اجتماعــی ناشــی از آن شــده اســت.
متاســفانه در طــول ســالهای پــس از انقــاب ،نــرخ دالر کــه ارز آشــنای کشــور محســوب میشــود ،از  ۷۰ریــال تدریجــا بــه  ۴۲۰۰۰ریــال رســید کــه برمبنــای ارز دولتــی بهــای
دالر  ۶۰۰برابــر شــده اســت .البتــه بــرای مقایســه قیمــت دالر  ۷۰ریالــی بــا ارز آزاد ،بایــد لگاریتمــی پاســخ دهیــم.ای کاش ایــن افزایــش بــر اســاس برنامــه خــاص سیاســتگذاران
ب ــه ص ــورت س ــاالنه ی ــا دو س ــاالنه و منظ ــم اتف ــاق میافت ــاد ،آنوق ــت خری ــدار و فروش ــنده تکلی ــف خ ــود را میدانس ــت .ام ــا ام ــروز ش ــرایط ب ــه گون ـهای اس ــت ک ــه وص ــول دالر
 ۴۲۰۰۰ریالــی بــرای تولیدکننــده تبدیــل بــه یــک آرزو شــده ،چــرا کــه مبالغــی بیــش از  ۱۲۰۰۰۰ریــال در ایــن مقطــع شــاید قابــل وصــول باشــد.
مهمتریــن چالشهــای ارزی کــه پــس از نوســانات
و افزای ــش ن ــرخ ارز ب ــا آن مواج ــه ش ــدهاید ،چ ــه
بــوده اســت؟
خاط ــرم هس ــت در قرارداده ــای بینالملل ــی قب ــل از
انق ــاب در صنع ــت ب ــرق فرموله ــای تعدی ــل ن ــرخ
ارز همــواره وجــود داشــت و گاهــا صورتحســابهای
منف ــی ب ــه پیمان ــکاران و فروش ــندگان ب ــا توج ــه ب ــه
کاهـــش شـــاخص نـــرخ مـــس و آلومینیـــوم در بـــازار
جهان ــی داده میش ــد .ام ــا ام ــروز بزرگتری ــن فاجع ــه
افزایــش نــرخ ارز متوجــه تولیدکننــدگان میشــود کــه
مجبورن ــد م ــواد اولی ــه و بعض ــا بعض ــی قطع ــات را از
خ ــارج ب ــا ارز آزاد وارد کنن ــد ت ــا بتوانن ــد ب ــه تعه ــدات
ق ــراردادی خ ــود پایبن ــد بمانن ــد .مس ــاله ای ــن اس ــت
کـــه اگـــر ایـــن مابهالتفـــاوت را دریافـــت نکننـــد،
ضرب ــه ش ــدیدی خواهندخ ــورد .متناس ــب ب ــا ای ــن
صدمـــات ،کســـب و کار در ایـــن رشـــته در کشـــور
دچــار رکــود شــده و تولیدکننــدگان بــا کاهــش تولیــد
و تعدیــل نیــرو و متعاقــب آن جامعــه دچــار معضــل
اجتماع ــی بی ــکاری خواه ــد ش ــد.
بــا بخشــنامه نحــوه جبــران آثــار ناشــی از افزایــش
قیمـــت ارز در پیمانهـــای ریالـــی فاقـــد تعدیـــل
س ــازمان برنام ــه ک ــه مهرم ــاه س ــال ج ــاری اب ــاغ
شـــده اســـت ،بـــه چـــه میـــزان آشـــنا هســـتید؟
ب ــرای مواجه ــه ب ــا چالشه ــای ارزی خ ــود چ ــه
اس ــتفادهای از ای ــن بخش ــنامه بردهای ــد و در ای ــن
مســـیر بـــا چـــه محدودیتهـــا و موانعـــی روبـــرو
شـــد هاید؟
اســـتحضار داریـــد صنعتگـــران و ســـندیکا تـــاش
مضاعفـــی جهـــت وصـــول بخشـــنامه بـــرای
قراردادهـــای ریالـــی فاقـــد تعدیـــل کـــرده انـــد کـــه

اقـــدام موثـــری بـــود ،امـــا در هـــر فرمولـــی جهـــت
پرداخــت تعدیــل ،نــرخ پایــه بســیار مهــم اســت .اگــر
قــرارداد امــروز امضــاء شــود ،بایــد در آن قیــد شــود کــه
چ ــه درص ــدی از کاال مش ــمول تعدی ــل ب ــوده و ن ــرخ
پای ــه چیس ــت؟ تنه ــا در ای ــن ص ــورت ط ــرف ق ــرارداد
ب ــا اطمین ــان ب ــه تعه ــدات خ ــود عم ــل خواه ــد ک ــرد،
ام ــا مش ــکل اصل ــی ،ن ــرخ پای ــه اس ــت ک ــه عمدت ــا در
نوس ــانات اخی ــر ن ــرخ  ۴۲ه ــزار ری ــال و ی ــا ب ــر اس ــاس
ن ــرخ س ــنا در نظ ــر گرفت ــه میش ــود ک ــه اساس ــا نرخ ــی
قطع ــی نیس ــت.
حـــال مشـــکل بـــرای قراردادهـــای ریالـــی قبلـــی
فاقـــد تعدیـــل دو چنـــدان شـــده اســـت ،چـــرا کـــه
کارفرم ــا ابت ــدا بای ــد تعه ــدات انج ــام ش ــده ت ــا تاری ــخ
برو زرس ــانی را معی ــن و ب ــرای تعه ــدات انج ــام نش ــده
کــه مقصــر آن پیمانــکار یــا فروشــنده نیســت ،تدابیــر
الزم را بیندیشــد کــه شــامل برقــراری تعدیــل و حتــی
مابــه التفــاوت نــرخ فلــزات بــه توافــق رســیده اســت.
بــه عــاوه کارفرمــا بایــد هزینههــای اضافــی را بررســی
ک ــرده و چنانچ ــه در چارچ ــوب وظای ــف مدیری ــت
ش ــرکت ی ــا هی ــات مدی ــره باش ــد ،پرداخ ــت کن ــد و
در غیــر اینصــورت بــرای حــل آن مجوزهــای الزم را از
ش ــرکت توانی ــر ی ــا س ــازمان برنام ــه کس ــب کن ــد.
آیـــا راهکارهایـــی نظیـــر بخشـــنامه ارزی را در
جبـــران خســـارات وارد شـــده بـــه شـــرکتهای
فعـــال صنعـــت بـــرق کارآمـــد میدانیـــد؟ چـــرا؟
در ص ــورت برخ ــورد مناس ــب ب ــا مش ــکل ب ــه نح ــوی
مـــی تـــوان از طریـــق بخشـــنامه ،ضررهـــا را جبـــران
کـــرد تـــا کســـب و کارهـــا بـــه حیـــات خـــود ادامـــه
دهنـــد .در غیـــر اینصـــورت حتـــی ضبـــط مبلـــغ
ضمانتنامهه ــا مش ــکلی را از پ ــروژه ح ــل نمیکن ــد،

زی ــرا م ــوج نوس ــانات ارز ب ــه ح ــدی زی ــاد اس ــت ک ــه
بعض ــا کارفرمای ــان جه ــت پرهی ــز از وص ــول مج ــوز،
اق ــدام ب ــه اس ــتعالم ی ــا مناقص ــه جدی ــد ب ــرای اتم ــام
کار باقیمان ــده ک ــرده وکار را ب ــا مبل ــغ بس ــیار باالت ــری
انجـــام میدهنـــد.
از دیـــدگاه شـــما دولـــت بایـــد چگونـــه و بـــا چـــه
ابـــزاری خســـارات ناشـــی از افزایـــش نـــرخ ارز را
جبـــران کنـــد؟
بـــه نظـــر مـــن هـــر دولتـــی کـــه جهـــت پوشـــش
هزینههـــای خـــود و ناکارآمـــدی سیســـتم بانکـــی
بخواهــد ماننــد چهــار دوره گذشــته نــرخ ارز را چنــد
برابــر کنــد ،بایــد در انتظــار ســقوط کامــل اقتصــادی
کشـــور وصنعـــت بـــرق باشـــد .امـــا اگـــر بـــه دنبـــال
راه حـــل هســـتیم بـــا بررســـی الگـــوی کشـــورهای
مختلـــف ،میتوانیـــم دو راه را پیـــش روی دولـــت
متصـــور باشـــیم.
الـــف :.پیـــروی از عرضـــه و تقاضـــای ارز و تزریـــق
ارز متناس ــب جه ــت جلوگی ــری از هرگون ــه افزای ــش
پرشـــی آن
ب :.کنتـــرل شـــدید نـــرخ ارز و جلوگیـــری از بـــازار
ســـیاه ماننـــد گذشـــته
در خاتمـــه پیشـــنهاد میشـــود کـــه ســـندیکا بـــه
اعضـــاء خـــود اعـــام کنـــد در تمامـــی قراردادهـــا
فرمـــول تعدیـــل ارز را درخواســـت و لحـــاظ کـــرده
و ن ــرخ پای ــه را ترجیح ــا ب ــه ص ــورت ع ــدد و رق ــم ک ــه
مبن ــای محاس ــبات پیش ــنهاد دهن ــده اس ــت ،درج
کنن ــد ت ــا در ص ــورت نوس ــانات قیم ــت ارز فروش ــنده
ی ــا پیمان ــکار متض ــرر نش ــود▪.
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55
نگاه ویژه

کارآمدی ها و
ناکارآمدی های
بخشنامه
جبرانی ارز 		

 /اردالن بهرامی اسکندری؛ /

نائب رئیس هیات مدیره شرکت سماسان

نگاهی به بخشنامه جبرانی ارز؛

آنچه که باید باشد و نیست

56
نگاه ویژه

چالشهـــای ارزی و دســـتورالعمل نحـــوه جبـــران
آثـــار ناشـــی از افزایـــش قیمـــت ارز در پیمانهـــای
ریال ــی فاق ــد تعدی ــل ،عبارت ــی ش ــناخته ش ــده ب ــرای
جامع ــه مهندس ــی کش ــور ،ب ــه وی ــژه تولیدکنن ــدگان
و پیمانکاران ــی اس ــت ک ــه ب ــا بخشه ــای ب ــا اعتب ــار
دولتـــی کار میکننـــد .در عمـــر چنـــد ســـاله اخیـــر
شـــرکتها ،نوســـانات ناگهانـــی قیمتهـــا بـــه
موجــب افزایــش چنــد برابــری نــرخ ارز و ســقوط ارزش
پـــول ملـــی ،حداقـــل دو بـــار در ســـالهای  ۱۳۹۱و
 ۱۳۹۷گریبانگی ــر وضعی ــت قرارداده ــای آن ــان ش ــده
اس ــت .دول ــت محت ــرم و ب ــه وی ــژه س ــازمان راهب ــردی
ریاس ــت جمه ــوری و ی ــا س ــازمان برنام ــه و بودج ــه،
در چندیـــن نوبـــت و بـــه منظـــور جبـــران بخشـــی از
ض ــرر و زیانه ــای اولی ــه وارده ب ــه ش ــرکتها ،اق ــدام
بـــه تنظیـــم و ارائـــه بخشـــنامه کردهانـــد .منظـــور از
ضـــرر و زیانهـــای ثانویـــه ،همـــان پشـــتوانههای
مالــی اســت کــه چنــد برابرشــدن آن در مــدت زمــان
کوتــاه ،الزم ـهی تــوان رقابتــی شــرکتها و بقــای آنــان
اس ــت .ش ــایان ذک ــر اس ــت ک ــه بیتوجه ــی ب ــه ای ــن
ام ــر مه ــم س ــبب س ــقوط ت ــوان مال ــی و فن ــی تع ــداد
زیـــادی از شـــرکتها شـــده اســـت.
در ایـــن مـــدت چنـــد ســـاله ،ابتـــدا بخشـــنامه
شـــماره  ۱۰۰/۳۴۶۴۳مـــورخ  ۹۱/۰۵/۱بـــا موضـــوع
نحـــوه جبـــران آثـــار اصـــاح قیمـــت حاملهـــای
ان ــرژی ب ــا اعم ــال قان ــون هدفمن ــد ک ــردن یارانهه ــا
در پیمانهـــای ریالـــی فاقـــد تعدیـــل شـــروع و بـــا
بخشـــنامههای شـــمارههای  ۱۰۰/۸۰۷۷۶مـــورخ
 ۹۲/۵۳۰۲۴ ،۹۱/۱۰/۱۱مـــورخ ،۹۲/۰۶/۲۳
 ۹۳/۱۲۰۰۲۴مـــورخ ۹۳/۲۴۳۸۶۲ ،۹۳/۱۰/۰۷
مــورخ  ۹۵/۹۰۸۶۶۲ ،۹۴/۰۹/۰۴مــورخ ۹۵/۰۹/۲۹
و اخیـــرا بـــا بخشـــنامههای  ۹۷/۳۷۶۰۵۲مـــورخ
 ۹۷/۰۷/۱۸و  ۹۷/۳۷۶۰۴۹مـــورخ ۹۷/۰۷/۱۸
ادامــه پیــدا کــرده اســت .نکتــه قابــل توجــه در تمامــی
بخش ــنامههای فوقالذک ــر ،روشه ــای ارائ ــه ش ــده در
دو قال ــب «ال ــف» و «ب» ب ــوده ک ــه تقریب ــا درتمام ــی
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آنهـــا مشـــابه و تنهـــا در نـــکات و بندهایـــی بـــا
یکدیگــر متفــاوت هســتند؛ لــذا بهتــر اســت ابتــدا بــه
رواب ــط بنده ــای فوقالذک ــر اش ــارهای کوت ــاه داش ــته
باش ــیم .عمدت ــا در صنع ــت ب ــرق ب ــه دلی ــل ع ــدم
شـــفاف ســـازی و مشـــخص نبـــودن ســـهم ارزبـــری
قرارداده ــا ،از روش «ب» ای ــن بخش ــنامهها اس ــتفاده
ش ــده اس ــت .البت ــه اخی ــرا و در آخری ــن بخش ــنامه و
ب ــا تالشه ــای س ــندیکا ،فعالیتهای ــی ب ــه منظ ــور
مش ــخص ک ــردن س ــهم ارزب ــری قرارداده ــا ص ــورت
گرفت ــه اس ــت ک ــه تاکن ــون اب ــاغ رس ــمی ب ــه منظ ــور
اس ــتفاده از آن از س ــوی مراج ــع ذی ص ــاح انج ــام
نگرفت ــه اس ــت.
عل ـیای الحــال بــه بخــش «ب» بخشــنامه ،فلســفه
و نحـــوه اســـتفاده از آن میپردازیـــم .اگـــر ضریـــب
جبران ــی را ب ــه ص ــورت بی ــان ش ــده t= ۰_α_i=S_i/S
در نظ ــر بگیر ی ــم ک ــه در آن:
 =S_iشاخص دوره انجام کارکرد
 =۰_Sشاخص دوره پایه
 =tتورم فرضی
در ظاه ــر ام ــر ،اس ــتفاده از ای ــن رابط ــه س ــاده ب ــه نظ ــر
میرس ــد .ب ــا ای ــن وج ــود در اس ــتفاده از رابط ــه ف ــوق
الذکـــر و فلســـفه آن نکاتـــی اســـت کـــه میبایســـت
عن ــوان ش ــود:
فلسفه روابط
ضریـــب  .tهمانطـــور کـــه از عنـــوان آن مشـــخص
اس ــت ،جه ــت در نظ ــر گرفت ــن ت ــورم فرض ــی س ــاالنه
اســـت .بـــه گونـــهای کـــه در جـــدول  ۴بخشـــنامه
ف ــوق الذک ــر عن ــوان ش ــده اس ــت؛ ت ــورم س ــاالنه (ب ــا
درنظرگرفتـــن تورمهـــای ســـه ماهـــه چهارگانـــه)،
 ۱۲درصـــد درنظـــر گرفتـــه شـــده اســـت .یعنـــی
پیمانـــکاران و تولیدکننـــدگان در مناقصـــات
بـــا فـــرض تـــورم ســـاالنه  ۱۲درصـــد ،میبایســـت
قیمته ــای خ ــود را محاس ــبه و ارائ ــه دهن ــد .ای ــن
م ــازاد ب ــر باالس ــریهای بیم ــه ،مالی ــات ،ضمان ــت
نام ــه ،باالس ــریهای عموم ــی و س ــود اس ــت .ش ــکی

نیس ــت ک ــه در واقعی ــت و در جلس ــات مناقص ــات
ایـــن امـــر تحقـــق نمییابـــد .بـــا ایـــن وجـــود جـــای
ایـــن ســـوال باقـــی اســـت کـــه اساســـا بـــا توجـــه بـــه
پارامترهای ــی از قبی ــل :اوض ــاع اقتص ــادی ،رقاب ــت
میــان شــرکتها ،شــرایط و ضوابــط قیمــت گــذاری
س ــنتی رای ــج در ش ــرکتها؛ عمل ــی ب ــودن ی ــا نب ــودن
ای ــن ام ــر ممک ــن اس ــت؟!
پرداخت ــن ب ــه ای ــن س ــوال و بح ــث در رابط ــه ب ــا آن
از حوصلـــه ایـــن مطلـــب خـــارج اســـت .بـــا ایـــن
ح ــال ب ــا پذیرفت ــن رعای ــت اص ــول ت ــورم س ــاالنه در
قیمتگــذاری ،توجــه بــه ایــن نکتــه ضــروری اســت
کـــه در طـــول عمـــر دولـــت یازدهـــم و وعدههـــای
دولـــت دوازدهـــم و همچنیـــن آمـــار و گزارشـــات
ارائ ــه ش ــده ،همیش ــه ن ــرخ ت ــورم س ــاالنه ت ــک رقم ــی
بـــوده و در محدودههـــای  ۷الـــی  ۹درصـــد گـــزارش
شـــده اســـت .جـــای بســـی تأمـــل اســـت کـــه در
بخشـــنامههایی کـــه بـــه منظـــور جبـــران ضـــرر و
زیانه ــای وارده ب ــه ش ــرکتها ارائ ــه ش ــدهاند ،ای ــن
اعـــداد باالتـــر از اعـــداد واقعـــی ارائـــه میشـــوند.
موض ــوع دوم نح ــوه محاس ــبه ش ــاخصهای تعدی ــل
ارائـــه شـــده اســـت؛ کـــه میبایســـت در جلســـات
هماهنـــگ کمیتههـــای تخصصـــی مابیـــن
نماینــدگان صنعــت بــرق و ســندیکا بــا کارشناســان
ســـازمان و برنامـــه و بودجـــه مشـــخص شـــوند .در
ادام ــه پیش ــنهاداتی در ای ــن ح ــوزه مط ــرح میش ــود.
نحوه استفاده از روابط
همانگون ــه ک ــه پیش ــتر نی ــز عن ــوان ش ــد ،ب ــه دلی ــل
عـــدم شـــفاف ســـازی و مطابقـــت فهـــارس بهـــا بـــا
فعالیتهـــای حـــوزه صنعـــت بـــرق و همچنیـــن
ع ــدم وج ــود فهرس ــت به ــای قمی ــت گ ــذاری ش ــده
و شـــاخصهای تعدیـــل منطبـــق بـــا موضـــوع
فعالیتهـــا ،پیمانـــکاران میبایســـت بـــر اســـاس
بن ــد ب -۲- .بخش ــنامه حاض ــر ب ــه دنب ــال مش ــابه
س ــازی قرارداده ــا ب ــا فه ــارس به ــای پای ــه در رش ــتهها
و فصـــول مختلـــف باشـــند .بـــه گونـــهای کـــه بـــا

توج ــه ب ــه نب ــود مس ــیر راهب ــردی مش ــخص ،عرص ــه
تبدیـــل بـــه اعمـــال نظرهـــای ســـلیقهای مشـــاوران
و کارفرمایـــان در ایـــن موضـــوع شـــده اســـت .ایـــن
بدیهـــی اســـت کـــه پیمانـــکاران نیـــز بـــه دنبـــال
بیشــترین ضرایــب حاصلــه از روابــط ،بــا اســتفاده از
جایگ ــذاری ش ــاخصهای تعدی ــل در بخشه ــای
مختلـــف فصـــول و رشـــتهها هســـتند.
خالـــی از لطـــف نیســـت ،نگاهـــی عمیقتـــر و
دقیقتـــر بـــه ایـــن مشـــابهت ســـاز یها در مـــوارد
دیکت ــه ش ــده ب ــه پیمان ــکاران ،داش ــته باش ــیم .ب ــه
ً
عنـــوان مثـــال گاهـــا تهیـــه و ســـاخت برجهـــای
تلســـکوپی و مشـــبک از فصـــل هفتـــم فهرســـت
به ــای خط ــوط انتق ــال نی ــروی هوای ــی ب ــا فص ــل نه ــم
از رش ــته ابنی ــه ب ــا عن ــوان کاره ــای ف ــوالدی س ــنگین
مش ــابهت س ــازی میش ــود .ای ــن در حالیس ــت ک ــه
هــر کارشناســی ،انــدک شــناختی بــه پروســه و فرآینــد
ســـاخت برجهـــای انتقـــال نیـــرو و اســـتراکچرهای
صنعتـــی و ســـاختمانی داشـــته باشـــد؛ متوجـــه
تفاوته ــای فاح ــش ای ــن دو بخ ــش میش ــود .ب ــه
عنــوان نمونــه بــرای ســاخت یــک المــان ســازهای در
برجه ــای انتق ــال نی ــرو ،کارهای ــی ب ــه مرات ــب بیش ــتر
و پیچیدهتـــر (بـــرش ،خمـــکاری ،ســـوراخکاری بـــا
دقــت خطــای یــک میلیمتــر ،گالوانیــزه )... ،از یــک
المـــان اســـتراکچر صنعتـــی و ســـاختمانی انجـــام
میپذیـــرد .همچنیـــن بـــا تهیـــه و ســـاخت یـــک
المــان ســازه صنعتــی و ســاختمانی ماننــد ســتون یــا
تی ــر ،وزن ــی مع ــادل چندی ــن براب ــر ی ــک الم ــان س ــازه
برجه ــای انتق ــال نی ــرو (مانن ــد ی ــک عض ــو از خرپ ــای
بـــرج مشـــبک ویـــا یـــک پنـــل از بـــرج تلســـکوپی)
حاصـــل میشـــود.
حـــال آنکـــه چگونـــه ایـــن دو فعالیـــت بـــا یکدیگـــر
مشـــابه ســـازی شـــده؛ تنهـــا مســـایل مالـــی و
محدودیتهــای مذکــور در ایــن نوشــتار موجــب ایــن
خطاهـــا میشـــود .نمونههـــای بیشـــمار دیگـــری

نیـــز ماننـــد عملیـــات احـــداث فوندانســـیونها و
مع ــادل س ــازی آنه ــا ب ــا فص ــل بت ــن در ج ــای رش ــته
ابنیـــه نیـــز وجـــود دارنـــد .حـــال آیـــا واقعـــا احـــداث
فوندانســیون در طــول چندیــن کیلومتــر و بــه صــورت
پراکنـــده ،بـــا احـــداث فوندانســـیون یـــک ســـازه
متمرکـــز یکســـان اســـت؟
ب ــه نظ ــر میرس ــد اس ــتفاده از ش ــاخصهای رش ــته
تأسیســات برقــی همانطــور کــه در مــاده  ۱۱بخشــنامه
نی ــز اس ــتفاده از آن را مج ــاز دانس ــته اس ــت؛ بهتری ــن
و نزدیکتریـــن راه جبـــران آثـــار ناشـــی از افزایـــش
ناگهانــی قیمتهــا اســت .بــا ایــن حــال نــکات زیــر
توســـط اینجانـــب جهـــت اســـتفاده از بخشـــنامه و
اصـــاح آن پیشـــنهاد میشـــود.
کارفرمایـــان و مشـــاوارن محتـــرم ،در اســـتفاده از
شـــاخصهای رشـــتهای یـــا مشـــابهت ســـازی
فصله ــا ،ب ــا توج ــه ب ــه بن ــد  ۱۱بخش ــنامه فوقالذک ــر
و همچنیـــن عـــدم وجـــود شـــاخصهای قطعـــی
مرتبـــط بـــا فعالیتهـــا ،انتخـــاب را بـــر عهـــده
پیمانـــکاران و ســـازندگان بگذارنـــد.
در اعــداد ضریــب  .tبــا توجــه بــه دالیــل ارائــه شــده،
تجدیــد نظــر شــود.
پروســـه انجـــام و قیمـــت گـــذاری فهرســـت بهـــای
خطــوط انتقــال نیــروی هوایــی و زمینــی و همچنیــن
ارائ ــه فص ــول و ش ــاخصهای تعدی ــل متناس ــب ب ــا
آن ،اق ــدام الزم و مؤث ــر ص ــورت پذی ــرد.
بـــا توجـــه بـــه تبصـــره  ۱بنـــد ب -۱-بخشـــنامه ،در
تمامـــی پیمانهایـــی کـــه آخریـــن مهلـــت ارائـــه
پیشـــنهاد قیمـــت قبـــل از  ۹۶/۰۶/۳۱بـــوده،
ضری ــب  ۰_Sرا ش ــاخص س ــه ماه ــه دوم س ــال ۱۳۹۶
مشـــخص نمـــوده اســـت .ایـــن موضـــوع ناقـــض
تعیی ــن ش ــاخص مبن ــای پیم ــان مطاب ــق بخش ــنامه
تعدیــل شــماره  ۱۰۱/۱۷۳۰۷۳مــورخ ۱۳۸۲/۰۹/۱۵
اســـت .همچنیـــن ایـــن در حالـــی اســـت کـــه در
ابت ــدای س ــال  ۱۳۹۶و ب ــا انتخ ــاب مج ــدد رئی ــس

دولـــت دوازدهـــم ،شـــرایط و اوضـــاع اقتصـــادی ،و
ب ــا توج ــه ب ــه وعدهه ــای مس ــئولین محت ــرم ،رو ب ــه رو
رش ــد و مناس ــب ارزیاب ــی میش ــد؛ ل ــذا میبایس ــت
 ۰_Sهمـــان شـــاخص ســـه ماهـــه مبنـــای پیمـــان
باش ــد.
همچنیـــن روشهـــای زیـــر و بـــا توجـــه بـــه تقســـیم
بنـــدی قراردادهـــا ( )C,PC,Pپیشـــنهاد میشـــود:
 -۱-۵شـــاخصهای تعدیـــل در قراردادهـــای
شـــناخته شـــده بـــا عنـــوان  ،Cبـــا درخواســـت
پیمانــکاران و بــر مبنــای مــاده  ۱۱بخشــنامه ،از رشــته
تاسیســـات برقـــی یـــا مشـــابهت ســـازی بـــا فصـــول
مرتبـــط در رشـــتههای دیگـــر ،انتخـــاب گـــردد.
 -۲-۵در قراردادهـــای شـــناخته و تنظیـــم شـــده
بـــا عنـــوان  ،PCابتـــدا ضریـــب  .qبـــا نســـبت
(ق ــرارداد تجهی ــزات خری ــد بخ ــش) ( /ق ــرارداد کل)
مش ــخص ش ــود .س ــپس ش ــاخص عملک ــرد بخ ــش
خری ــد تجهی ــزات ب ــر اس ــاس رابط ــه بن ــد ب-۲-۱-
تعییـــن و در رابطـــه روش «ب» مـــورد اســـتفاده قـــرار
گی ــرد .بدیه ــی اس ــت ک ــه در ای ــن روش نی ــز مانن ــد
قراردادهـــای  ،Cانتخـــاب رشـــته تاسیســـات برقـــی
یــا مشــابهت ســازی بــا فصــول مرتبــط بــا رشــتههای
دیگ ــر و ب ــر مبن ــای م ــاده ف ــوق الذک ــر بخش ــنامه ،ب ــه
عهـــده و انتخـــاب پیمانـــکاران اســـت.
 -۳-۵در قراردادهـــای خریـــد تجهیـــزات یـــا ،P
ضریـــب  .qدر کارگروههـــای تخصصـــی مشـــخص
شـــود و ســـپس براســـاس الگوریتـــم گفتـــه شـــده در
بندهـــای فـــوق الذکـــر ،روش «ب» مـــورد اســـتفاده
ق ــرار گی ــرد.
امیـــد اســـت کـــه بـــا تـــاش تمامـــی ارکان جامعـــه
مهندســی و ارج و قربــی کــه ایــن جامعــه بــا پشــتوانه
یکدیگـــر بـــرای هـــم ایجـــاد میکننـــد ،در جهـــت
پیشـــرفت و رفـــاه کشـــور عزیزمـــان ایـــران ،گام
برداریـــم▪.
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کارآمدی ها و
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بخشنامه
جبرانی ارز 		
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تراژدیخاموشییکستاره
خبــر ناگهانــی بــود و دردنــاک و غیرقابــل بــاور ،رییــس جــوان کمیتــه اتوماســیون و مخابــرات ســندیکای صنعــت بــرق ایــران بــر اثــر
عارضــه قلبــی جــان باخــت .همینقــدر ســاده و کوتــاه ،صنعــت بــرق یکــی از مدیــران نخبــه و دانشــگاهی اش را از دســت داد.
صنعـــت بـــرق ایـــران 23 ،آذرمـــاه  ،97در کمـــال نابـــاوری ایمـــان رجایـــی ،رییـــس کمیتـــه اتوماســـیون و مخابـــرات ســـندیکا و
مدیرعام ــل ش ــرکت پای ــا ط ــرحپارس ــیس را از دس ــت داد ت ــا فق ــدان ی ــک نی ــروی ج ــوان ،پران ــرژی و دان ــش مح ــور ضرب ــه دیگ ــری ب ــه
صنع ــت ب ــرق وارد کن ــد.
مهن ــدس ایم ــان رجای ــی ک ــه ب ــه تازگ ــی در راس کمیت ــه اتوماس ــیون تدوی ــن مش ــخصات فن ــی و روش اجرای ــی جام ــع سیس ــتمهای
اتوماس ــیون پسـ ـتهای فش ــار ق ــوی را پیگی ــری میک ــرد ،یک ــی از فعالتری ــن روس ــای کمیتهه ــای س ــندیکا ب ــود .وی ک ــه متول ــد
س ــال  ۱۳۵۷در ش ــهر ی ــزد ب ــود ،ب ــه دلی ــل تس ــلط علم ــی قاب ــل توجه ــش در کن ــار س ــایر اعض ــای کمیت ــه ،گامه ــای موث ــری در ح ــوزه
اتوماســیون برداشــت .تدویــن آییــن نامــه شــرکتهای یکپارچــه ســاز سیســتم اتوماســیون پســت یکــی از همیــن اقدامــات اثرگــذار
بــود .ایــن آییننامــه پــس از رایزنیهــا و تــاش گســترده وی در راس کمیتــه بــه تاییــد شــرکت توانیــر رســیده و بــه زودی بــه معاونــت
بهرهب ــرداری برقه ــای منطقــهای اب ــاغ خواه ــد ش ــد.
ایم ــان رجای ــی ،تم ــام ت ــوان و ان ــرژی جوان ـیاش را ص ــرف دانش ــگاه و صنع ــت ک ــرد .اگرچ ــه عم ــر کوتاه ــش مج ــال بیش ــتری ب ــه او
ن ــداد ،ام ــا ب ــی ش ــک صنع ــت ب ــرق ای ــران هرگ ــز او را فرام ــوش نخواه ــد ک ــرد .او یک ــی از مدی ــران تاثیرگ ــذار س ــندیکای صنع ــت ب ــرق
ای ــران ب ــود و خدم ــات داوطلبان ـهاش در ای ــن تش ــکل صنف ــی ب ــه خوب ــی نش ــان از ن ــگاه بلندنظران ــه و متعال ـیاش ب ــه صنع ــت ب ــرق
کش ــور داش ــت.
س ــندیکای صنع ــت ب ــرق ای ــران ضم ــن گرامیداش ــت ی ــاد و خاط ــره مهن ــدس ایم ــان رجای ــی ب ــه عن ــوان یک ــی از مدی ــران برجس ــته،
کارآم ــد ،ج ــوان و فع ــال خ ــود ،فق ــدان او را ب ــه خان ــواده محت ــرم و صاحب ــان صنع ــت ب ــرق ای ــران تس ــلیت ع ــرض میکن ــد.
روحش شاد و قرین آرامش الهی ...
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 /اکبر هوشیار /

عضو هیات رئیسه کمیته سازندگان سندیکا

سوگنامهایبرای
دوست،همکار ودانشمندجوان
مرحوممهندسایمانرجایی
زن ــده ی ــاد مهن ــدس ایم ــان رجای ــی  ،در ش ــانزدهمین روز از تیرم ــاه  1357در ی ــزد ب ــه دنی ــا آم ــد .آث ــار نب ــوغ و
ه ــوش سرش ــار از هم ــان س ــنین نوجوان ــی و جوان ــی در وی قاب ــل مش ــاهده ب ــود .ب ــه ط ــوری ك ــه در س ــال  1375در
همــان ســن  18ســالگی پــس از پایــان موفقیــت آمیــز دوره متوســطه در همــان ســال بــا رتبــه بســیار عالــی در رشــته
مهندســی بــرق قــدرت دانشــگاه صنعتــی شــریف در کنکــور سراســری پذیرفتــه شــد.و در ســال  1379بــا درجــه
ممتــاز از دانشــگاه مذکــور فــارغ التحصیــل شــد و بالفاصلــه از طریــق آزمــون در همــان رشــته در دوره کارشناســی
ارشــد وارد دانشــکده فنــی دانشــگاه تهــران شــد و در ســال 1380از ایــن دانشــگاه فــارغ التحصیــل شــد  .در دوران
دانشــجویی چندیــن مقالــه علمــی و تخصصــی از ایشــان در نشــریات علمــی داخلــی و بیــن المللــی نظیــر  ISIو
 IEEEچــاپ و منتشــر گردیــد.
همزم ــان ب ــا تحصی ــل در دوره کارشناس ــی ارش ــد در ش ــرکت مهندس ــین مش ــاور مش ــانیر مش ــغول ب ــه کار ش ــد.
بعــد از خــروج از شــرکت مذکــور در ســال  1381همــکاری خــود را بــا شــرکت ســاپتا آغــاز نمــود و در بخــش واحــد
مهندس ــی و طراح ــی آن ش ــرکت خدم ــات فراوان ــی ب ــه ش ــرکت س ــاپتا ارائ ــه ک ــرد.
دانش فراوان ،هوش سرشار او باعث شد در دوره مدت کوتاهی دوره های آموزشی :
طراحی بخش حفاظت و کنترل پست های فشار قویدوره تست رله های حافظتی شرکت های ABB .GE , SEIMENSدوره  FATسیستم های DCSبا موفقیت سپری کند.
مهنــدس ایمــان رجایــی در ســال  1385پــس از ورود بــه شــرکت ترانــس پســت پــارس مدیریــت واحــد حفاظــت
و کنتــرل شــرکت را عهــده دار شــدند و چندیــن پــروژه بــزرگ ملــی و بــرون مــرزی را در ســطوح ولتــاژی مختلــف
طراحـــی ،تســـت و راه انـــدازی نمودنـــد  .ایشـــان یکـــی از ســـر آمـــدان اتوماســـیون پســـت هـــای فشـــار قـــوی و
نیروگاهه ــای کش ــور بودن ــد و خدم ــات ارزن ــده ای در ای ــن بخ ــش ب ــه صنع ــت ب ــرق کش ــور ارائ ــه کردن ــد.
ت ــوان مدیریت ــی ب ــاال از ی ــك س ــو و تعه ــد  ،اخ ــاص و ایم ــان همیش ــگی او ب ــه خداون ــد متع ــال از س ــویی دیگ ــر
ســبب شــد تــا در دوران حیــات كوتاهــش عــاوه بــر خدمــات فــوق در شــرکت هــای پیمانــکاری ،در ســال 1389
ش ــرکت پای ــا ط ــرح پارس ــیس را تاس ــیس ک ــرده و چندی ــن نف ــر از جوان ــان و مهندس ــین خ ــوب کش ــور را در ای ــن
عرص ــه آم ــوزش داده و مش ــغول ب ــه کار کن ــد.
مهن ــدس رجای ــی ع ــاوه ب ــر ت ــاش ه ــای ف ــراوان در عرص ــه طراح ــی ،تامی ــن تجهی ــزان و نص ــب و راه ان ــدازی
پسـتهای فشــارقوی فعالیــت چشــمگیری در حــل مشــکالت صنفــی صنعــت بــرق کشــور داشــتند و چندیــن
دوره ریاســت کمیتــه اتوماســیون و مخابــرات ســندیکای صنعــت بــرق را بــه عهــده داشــتند و در استانداردســازی
و بومــی ســازی در بخــش اتوماســیون و مخــا بــرات صنعــت بــرق کشــور نقــش ارزنــده ای داشــتند و صنعــت بــرق
در ایــن عرصــه مرهــون خدمــات ایشــان اســت.
ایش ــان در اعت ــای ن ــام جمه ــوری اس ــامی ای ــران در عرص ــه ه ــای بی ــن الملل ــی نی ــز ب ــا ثب ــت ای ــن پیش ــرفت ه ــا،
حض ــور در كنگ ــره ه ــای متع ــدد بی ــن الملل ــی و ابت ــكار برگ ــزاری چندی ــن دوره آموزش ــی در کش ــور ه ــای خارج ــی
نق ــش بس ــزایی داش ــتند.
غــروب بیســت و ســوم آذر مــاه  1397قلــب ایــن انســان واال و دانشــمند بــزرگ از تپــش ایســتاد و عــاوه بــر خانــواده
و دوســتانش  ،جامعــه علمــی كشــور و صنعــت بــرق و همکارانــش را نیــز در ســوگ و ماتــم فقدانــش نشــاند.
از خداون ــد متع ــال م ــی خواه ــم ک ــه ب ــه پ ــاس خدم ــات بس ــیار زی ــاد ایش ــان ب ــه جمه ــوری اس ــامی ای ــران و آث ــار
علمــی فراوانــی کــه بــرای آینــدگاه بــه یــادگار گذاشــته اســت رحمــت و رضــوان خو یــش را بــه روح او ارزانــی دارد و
غ ــم فراق ــش را خان ــواده محترم ــش آس ــان فرمای ــد.
سالم خداوند بر او در روز والدتش و در روز وفاتش و در روزی که برای حشر دوباره برانگیخته خواهد شد.
یادش گرامی و راهش مستدام باد.
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 /ولی ا ...بیات؛ /

مدیر عامل شرکت پارس سوییچ

ابزارهای کاهشوابستگی
به تجهیزات وارداتی در صنعت برق
محصــول نهایــی و تجهیــزات مــورد اســتفاده در صنعــت بــرق ،از نظــر مصرفکننــدگان نهایــی نــام و عناویــن
خاص ــی دارن ــد ،مانن ــد پس ــت ب ــرق ،ان ــواع ترانس ــفورماتورها ،ژنرات ــور ،توربی ــن ،کلی ــد ق ــدرت و سکس ــیونرCT ،
و  ،CVTتابلوه ــای ب ــرق در ان ــواع مختل ــف و . ....بهمنظ ــور انتق ــال منظ ــور ،در ای ــن نوش ــته آنه ــا را تجهی ــزات
اصل ــی مینامی ــم.
بهط ــور عم ــوم ،اغل ــب تجهی ــزات ف ــوق در کش ــورمان تولی ــد کنن ــده داخل ــی دارن ــد .ه ــر ک ــدام از تجهی ــزات
ف ــوق علیرغ ــم اینک ــه ی ــک تجهی ــز محس ــوب م ــی ش ــوند ،ول ــی از ان ــواع قطع ــات فل ــزی ،پلیم ــری و برق ــی
کوچکتــر تشــکیل شــده انــد .بــه بیــان دیگــر ،در تولیــد و مونتــاژ هــر کــدام از ایــن تجهیــزات ،در کنــار دههــا و
بلک ــه صده ــا قطع ــه ک ــه ب ــرای س ــاخت و مونت ــاژ ،م ــورد نی ــاز ب ــوده و در کش ــورمان تولی ــد میش ــوند ،انواع ــی از
قطعــات کوچکتــر برقــی وجــود دارد کــه بــرای مونتــاژ ایــن تجهیــزات مــورد اســتفاده قــرار مــی گیرنــد و برخــی
از آنه ــا ب ــهص ــورت واردات ــی تامی ــن م ــی ش ــوند .مانن ــد ان ــواع ترمین ــال ،کنتاکت ــور ،کلی ــد گ ــردان ،س ــلکتور،
الکتروموتـــور ،میکروســـویچ ،رلـــه ،کلیدهـــای مینیاتـــوری ،فیـــوز و ....کـــه در ایـــن نوشـــته آنهـــا را قطعـــات
الکتریک ــی فرع ــی م ــی نامی ــم.
بــه عنــوان مثــال شــاید ســهم تجهیــزات و قطعــات برقــی وارداتــی کــه در مونتــاژ تابلــو اســتفاده مــی شــود ،بــه
مرات ــب بیش ــتر باش ــد و نکت ــه ای ک ــه بای ــد م ــورد تأ کی ــد ق ــرار گی ــرد ،ای ــن اس ــت ک ــه برخ ــی از ای ــن تجهی ــزات
اصل ــی ،خ ــود در ی ــک تجهی ــز اصل ــی دیگ ــر بهعن ــوان ی ــک قطع ــه م ــورد اس ــتفاده ق ــرار م ــی گیرن ــد ،مانن ــد
کلیده ــای ق ــدرت  MVدر داخ ــل تابلوه ــای ب ــرق ی ــا تران ــس ،کلی ــد و سکس ــیونر و  CTو  CVTدر ی ــک پس ــت
ب ــرق.
ً
ً
تجهیــزات اصلــی معمــوال بــا داشــتن تایــپ تســت قابلیــت عرضــه بــه بــازار را دارنــد و بعضــا تایــپ تســت بــا
قیــد و تاکیــد بــر اســتفاده از برخــی تجهیــزات خــاص صــادر و مــورد پذیــرش کارفرمــا قــرار مــی گیــرد .بنابرایــن
ســازندگان تجهیــزات اصلــی نمــی تواننــد بــه راحتــی و بــا انتخــاب خــود ،برخــی از تجهیــزات مــورد اســتفاده
در تجهیــز اصلــی را جایگزیــن کننــد.
البتــه اغلــب مواقــع جایگزیــن کــردن تجهیــزات و قطعــات الکتریکــی ،بــه شــرط انتخــاب از ســازنده مطمئــن
ً
و ب ــا س ــابقه قاب ــل قب ــول ،در عملک ــرد و عم ــر کاری تجهی ــز اصل ــی واقع ــا اش ــکالی ب ــه وج ــود نم ــی آورد و تاثی ــر
منفــی بــر آن نــدارد.
در وزارت صم ــت ،ت ــاش و انگی ــزه حمای ــت از تولیدکنن ــده داخل ــی را م ــی ت ــوان احس ــاس ک ــرد .ول ــی ب ــرای
ً
اثربخ ــش ب ــودن ای ــن اق ــدام ،الزم اس ــت زمین ــه ه ــا و مقدمات ــی فراه ــم ش ــود ک ــه ذی ــا ب ــه آنه ــا اش ــاره م ــی ش ــود.
 -1توجی ــه کارفرمای ــان دولت ــی در خص ــوص ل ــزوم توج ــه ب ــه کیفی ــت و س ــابقه کیف ــی تولیدکنن ــدگان داخل ــی،
بــه جــای تاکیــد بــر برنــد.
 -2ت ــا زمان ــی ک ــه محدودی ــت رواب ــط تج ــاری ب ــا خ ــارج از کش ــور ادام ــه دارد و تحری ــم ه ــا برط ــرف نش ــده ان ــد،
کارفرمای ــان و مش ــاوران ،جایگزین ــی تجهی ــزات برق ــی تولی ــد داخ ــل را در محص ــول اصل ــی ب ــا دو ش ــرط انج ــام
تم ــام تس ــت ه ــای نوع ــی (تای ــپ) ک ــه ب ــا امکان ــات داخ ــل کش ــور قاب ــل انج ــام باش ــد و همچنی ــن س ــه براب ــر
ک ــردن دوره گارانت ــی معم ــول ،بپذیرن ــد.
 -3اتخ ــاذ راه ــکار و روش ــی ک ــه بتوان ــد ب ــه عن ــوان جایگزی ــن انج ــام تای ــپ تس ــت ،اطمین ــان نس ــبی و قاب ــل
قبولــی را بــه کارفرمایــان بدهــد .چنیــن روشــی مــی توانــد بــا همفکــری پژوهشــگاه نیــرو ،متخصصیــن صنعــت
بــرق وزارت نیــرو ،اســاتید دانشــگاه و ســازندگان تدویــن شــود.
ّ
در صورتــی کــه چنیــن شــرایطی ایجــاد شــود .اقدامــات حمایتــی وزارت صمــت مــی توانــد بــه صــورت جــدی
ت ــری دنب ــال ش ــود ،ب ــه گون ــه ای ک ــه ب ــا حف ــظ ش ــرایط رقابت ــی هی ــچ ک ــدام از س ــازندگان تجهی ــزات اصل ــی
نی ــز نگ ــران اقدام ــات حمایت ــی وزارت صم ــت نباش ــند .از طرف ــی س ــرمایه گ ــذاران ک ــم س ــرمایه و جوان ــان
متخص ــص و ش ــرکتهای دان ــش بنی ــان م ــی توانن ــد در تولی ــد ی ــک ی ــا چن ــد م ــورد از قطع ــات برق ــی فرع ــی
اق ــدام و موج ــب ث ــروت زای ــی و اش ــتغال پای ــدار ش ــوند▪.
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 /سعید مهذبترابـی؛ /

عضو هیات مدیره سندیکای صنعت برق ایران

لزوم توقف و یا محدودیت
در احداث نیروگاههای مقیاس بزرگ
اطلـــس جغرافیایـــی ســـاختگاههای تولیـــد بـــرق
در اقص ــی نق ــاط كش ــور نش ــان میده ــد ك ــه رش ــد
نامــوزون و نامتناســبی در رونــد احــداث نیروگاههــای
فســـیلی كشـــور وجـــود دارد كـــه علـــت آن وجـــود
دالی ــل مهندس ــی و غیرمهندس ــی در م ــكان ایج ــاد
آنهاســـت .بازخوانـــی و آسیبشناســـی عوامـــل
ف ــوق از مقول ــه ای ــن یادداش ــت خ ــارج اس ــت و بای ــد
در شـــرایط زمانـــی دیگـــری باتوجـــ ه بـــه فرآیندهـــای
طیش ــده ،ب ــه عل ــل و چگونگ ــی رونده ــای منته ــی
ب ــه اح ــداث آنه ــا پرداخت ــه ش ــود .در ای ــن یاداش ــت؛
ب ــه دنب ــال پاس ــخ منطق ــی ب ــه ای ــن پرس ــش هس ــتیم
ك ــه آی ــا میبای ــد:
«احـــداث نیروگاههـــای مقیـــاس بـــزرگ را متوقـــف
ك ــرد؟»
در حالحاض ــر ظرفی ــت منصوب ــه نیرگاهه ــای كش ــور
ح ــدود « 80.000م ــگاوات» و پی ــك ب ــار در تابس ــتان
ح ــدود « 57.000م ــگاوات » و پی ــك ب ــار در زمس ــتان
حــدود « 31.000مــگاوات» اســت .بررســی رونــد رشــد
تقاضــای بــرق طــی چنــد دهــه اخیــر نشــان میدهــد
ك ــه انتظ ــار دو براب ــر ش ــدن ش ــاخصهای ف ــوق در10
ســال آینــده قابــل انتظــار اســت .بهعبارتــی دیگــر در
س ــال  1408ت ــا  ،1410ق ــدرت منصوب ــه نیروگاهه ــای
كشــور بــه « 160.000مــگاوات» و پیــك بــار در تابســتان
بــه حــدود «110.000مــگاوات» و پیــك بــار در زمســتان
ب ــه ح ــدود « 65.000م ــگاوات» بال ــغ میش ــود.
مدیـــران صنعـــت بـــرق بـــه ســـهم تـــا 30درصـــدی
تقاضـــای بـــرق بـــرای بخـــش بارهـــای سرمایشـــی
تأ كی ــد دارن ــد و چنانچ ــه درب مص ــرف ب ــرق ط ــی
 10ســـال آینـــده بـــر همیـــن منـــوال بچرخـــد ،بالغبـــر
« 35.000ت ــا 40.000م ــگاوات» از پی ــك مص ــرف ب ــرق
ب ــه بخ ــش باره ــای سرمایش ــی اختص ــاص مییاب ــد.
از طرفـــی دیگـــر تفـــاوت حـــدود « 50.000مگاواتـــی»
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بیــن پیــك بــار در تابســتان و زمســتان ،یــك چالــش
بهشـــدت هزینه َبـــر و غیراقتصـــادی بـــرای اقتصـــاد
بحـــرانزده صنعـــت بـــرق خواهـــد بـــود .چالشـــی
ك ــه ب ــه ن ــرخ فعل ــی ب ــرای رف ــع آن میبای ــد بال ــغب ــر
« 50میلیـــارد دالر» طـــی 10ســـال آینـــده در بخـــش
نیروگاه ــی كش ــور س ــرمایهگذاری ش ــود .ای ــن چال ــش
در مناطـــق گرمســـیر و مرطـــوب كشـــور كـــه بنـــا بـــه
مالحظـــات اجتماعـــی و سیاســـی و منطقـــهای،
دارای نرخه ــای تعرف ــه ب ــرق بس ــیار پایی ــن و مخف ــی
هســـتند ،دارای ابعـــاد بزرگتـــر و وســـیعتری اســـت.
در ای ــن مناط ــق تف ــاوت می ــزان پی ــك ب ــار تابس ــتان و
زمســتان در بخــش مصــارف بــار ســاختمان ،گاهــی
بــه نســبت  5تــا  4بــه یــك میرســد .بهعبارتــی دیگــر
در اكث ــر مناط ــق گرمس ــیر و مرط ــوب ،تف ــاوت پی ــك
ب ــار در تابس ــتان و زمس ــتان ،س ــرمایهگذاری بس ــیار
زی ــادی ب ــرای تأمی ــن ب ــرق در تابس ــتان و ی ــك منب ــع
تولی ــد غیراس ــتفاده در زمس ــتان ایج ــاد میکن ــد.
از طرفـــی دیگـــر بنـــا بـــه مالحظـــات مختلـــف در
ایـــن مناطـــق ،برنامهریـــزی و اختصـــاص احـــداث
نیروگاههـــای بـــزرگ بـــرای تأمیـــن بـــرق بخـــش
ً
س ــاختمان و احیان ــا صنای ــع ب ــزرگ بش ــدت رون ــق
یافتـــه اســـت.
شـــرایط خـــاص اقتصـــاد بـــرق و محدودیتهـــای
ایجـــاد شـــده بـــرای ســـرمایهگذار یهای كالن در
صنعـــت بـــرق ،اختـــاف پیـــك بـــار در زمســـتان
و تابســـتان ،جهتگیـــری رو بـــه رشـــد مصـــرف
بـــرق در بخـــش بارهـــای سرمایشـــی ایـــن مناطـــق،
كاهـــش انگیـــزش ســـرمایهگذاران و كمبـــود منابـــع
كالن بـــرای ســـرمایهگذاری ،ایجـــاب میکنـــد كـــه
اح ــداث و س ــاخت نیروگاهه ــای ب ــزرگ در مناط ــق
گرمســیر-مرطوب بــا ضریــب بــار زمستانه-تابســتانه
بس ــیار پایی ــن متوق ــف و ی ــا مح ــدود ش ــود و در ای ــن
مناط ــق ب ــا مكانیزمه ــای انگیزش ــی مناس ــب ب ــرای

س ــرمایهگذاری بخ ــش خصوص ــی ،نیروگاهه ــای50
و حداكث ــر 100مگاوات ــی ب ــا س ــوخت گاز و راندم ــان
حداكثـــری احـــداث شـــود .مـــدل مالـــی خریـــد
تضمین ــی ب ــرق از ای ــن قبی ــل نیروگاهه ــا ب ــرای فص ــل
تابســتان بایــد بهگون ـهای طراحــی شــود كــه انگیــزش
الزم و كافـــی بـــرای ســـرمایهگذار ایجـــاد شـــود.
بهعبارتـــی مـــدل خریـــد تضمینـــی بـــا محدودیـــت
زمان ــی و تنه ــا ب ــرای فص ــل پی ــك تدوی ــن و معرف ــی
میش ــود و ب ــرای مابق ــی س ــال ،س ــرمایه گ ــذار مج ــاز
ب ــه ص ــادرات ب ــرق و عرض ــه ب ــرق ب ــا ش ــرایط دلخ ــواه
خ ــود اس ــت.
بهمـــوازات اجـــرای مـــدل فـــوق ،اقدامـــات مشـــروح
زی ــر نی ــز میبای ــد م ــورد توج ــه ق ــرار گی ــرد:
 -1تدویـــن ،معرفـــی و اجـــرای مـــدل فرآینـــدی و
قانونـــی و مالـــی بـــرای مدیریـــت بـــار سرمایشـــی در
كش ــور ب ــه وی ــژه در اس ــتانهای گرمس ــیر و مرط ــوب
 -2ایجـــاد و توســـعه بـــازار خردهفروشـــی بـــرق بـــا
رویكــرد بــازار آزاد در اســتانهای گرمســیر و مرطــوب
و ام ــكان ص ــادرات ب ــرق توس ــط بخ ــش خصوص ــی
 -3بازنگــری در اســتراتژی ایجــاد و احــداث انــدازه و
نــوع نیروگاههــای تولیــد بــرق
 -4استفاده گسترده از انرژی خورشیدی در بخش
تولید برق و تأمین برق فرآیندها و فــــرآوردههـای
انــــرژ ی َبر
در پای ــان ،بهنظ ــر میرس ــد ك ــه ورود ج ــدی عنص ــر
دیجیت ــال ،تغیی ــر ن ــوع رفت ــار مص ــرف و ب ــار ،تغیی ــر
عــادات اجتماعــی و مشــتركین و شــرایط اقتصــادی
كشــور بــه نوعــی اجبــار خواهــد كــرد كــه در مدلهــای
تأمی ــن ب ــرق ب ــه وی ــژه اح ــداث نیروگاهه ــا ،رویك ــرد
جدی ــدی اتخ ــاذ ش ــود ك ــه توق ــف و ی ــا محدودی ــت
احـــداث نیروگاههـــای بـــزرگ فســـیلی در مناطـــق
گرمس ــیر و مرط ــوب س ــرآغاز ای ــن رویك ــرد اس ــت▪.
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کارآمدی ها و
ناکارآمدی های
بخشنامه
جبرانی ارز 		

 /گفتگو با سیدکمال سیدعلی /

رئیس صندوق ضمانت صادرات ایران

نقش صندوق ضمانت صادرات

در پوشش ریسکهای اعتباری بازارهای پرریسک
ایــران کشــوری اســت بــا ذخایــر عظیــم نفــت و گاز کــه از نظــر طــول مــرز و تعــداد کشــورهای همســایه و قــرار گرفتــن
در مس ــیر ج ــاده ابریش ــم موقعی ــت منحص ــر ب ــه ف ــردی در منطق ــه آس ــیا و خاورمیان ــه ایج ــاد ک ــرده و ای ــن وضعی ــت
ب ــرای ص ــادرات و تب ــادل ب ــرق ش ــرایط وی ــژهای اس ــت .اتص ــال ش ــبکه ب ــرق کش ــور ب ــه دیگ ــر مناط ــق جه ــان ،نظی ــر
خطــوط انتقــال بــه ســمت روســیه ،اروپــا ،شــمال آفریقــا و شــکلگیری مســتمر تبــادل انــرژی الکتریکــی و صــادرات
ب ــرق ،ش ــرایط سیاس ــی و امنیت ــی پای ــدار و ب ــه دور از تنشه ــای ح ــاد سیاس ــی را ب ــرای ای ــران و دیگ ــر همس ــایگان در
ب ــر داش ــته و اینگون ــه ارتباط ــات باع ــث دوس ــتی بیش ــتر بی ــن کش ــورها و ب ــه الزامات ــی ب ــرای رعای ــت حق ــوق متقاب ــل
همســایگی و منطقـهای تبدیــل شــده و ثبــات سیاســی و امنیتــی کشــورهای منطقــه را پایــدار خواهــد کــرد .بــا توجــه
هم ــه ای ــن مزای ــا؛ آی ــا از ای ــن ظرفی ــت ب ــه نح ــو احس ــن اس ــتفاده ش ــده اس ــت .در گفتگ ــو ب ــا «س ــیدکمال س ــیدعلی»،
رئی ــس صن ــدوق ضمان ــت ص ــادرات ب ــه بررس ــی چالشه ــا و موان ــع ص ــادرات ب ــرق در کش ــور پرداختهای ــم.

64

از دیـــدگاه شـــما مهمتریـــن پتانســـیلهای
صادراتـــی ایـــران بـــه ویـــژه در حـــوزه صـــادرات
خدمـــات فنـــی و مهندســـی چیســـت؟
جدیتریـــن چالشهایـــی کـــه صادرکننـــدگان
ایرانـــی بـــا آن مواجـــه میشـــوند ،چیســـت؟
امـــروزه عرصـــه تـــوان و دانـــش فنـــی و مهندســـی و
اج ــرای طرحه ــای مختل ــف در صنای ــع گوناگ ــون،
نقـــش قابـــل توجهـــی در مبـــادالت کشـــورها و
تحکیـــم روابـــط اقتصـــادی آنهـــا یافتـــه و صـــدور
خدم ــات فن ــی و مهندس ــی ک ــه یک ــی از س ــتونهای
اصل ــی توس ــعه اقتص ــادی کشورهاس ــت ،اس ــتفاده
بهینـــه از منابـــع و عوامـــل تولیـــد شـــامل ســـرمایه،
مواداولی ــه و نی ــروی انس ــانی ،ام ــکان ارائ ــه کااله ــا
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و خدم ــات را ب ــه ش ــکل گس ــترده در جامع ــه فراه ــم
ً
میکن ــد و طبیعت ــا ب ــا اش ــباع ب ــازار داخ ــل ،بهتری ــن
راهح ــل ب ــرای افزای ــش ت ــوان ای ــن ش ــرکتها و رون ــق
اقتصـــادی ،حضـــور در عرصههـــای بینالمللـــی و
بازاره ــای جهان ــی اس ــت .خوش ــبختانه جمه ــوری
اس ــامی ای ــران در زمینهه ــای مختل ــف ص ــادرات
خدمـــات فنـــی و مهندســـی دارای تجربیـــات
ارزشـــمند و بـــا اهمیتـــی اســـت کـــه از جملـــه ایـــن
ظرفیتهـــا میتـــوان بـــه دانـــش فنـــی مهندســـان
ایران ــی در زمین ــه اح ــداث س ــد و نیروگاهه ــای ب ــرق
آبـــی و ســـیکل ترکیبـــی ،پروژههـــای بـــرق رســـانی،
خطـــوط انتقـــال بـــرق ،انـــواع پروژههـــای آبرســـانی
و احـــداث تصفیهخانههـــای آب ،ســـاختمانی

و عمرانـــی و حمـــل و نقـــل و جـــادهای اشـــاره
داش ــت .در واق ــع ب ــه هم ــراه ص ــدور خدم ــات فن ــی و
مهندس ــی حلقهه ــای دیگ ــر تولی ــد و اش ــتغال ب ــرای
تکمی ــل پ ــروژه ب ــا دان ــش فن ــی ایران ــی همس ــو ش ــده و
موجـــب رونـــق اقتصـــادی کشـــور میشـــود.
در خصـــوص چالشهایـــی کـــه صادرکننـــدگان
خدمــات فنــی و مهندســی بــا آن مواجــه هســتند نیــز
میت ــوان ای ــن چالشه ــا را ب ــه دو دس ــته بینالملل ــی
و داخل ــی تقس ــیم ک ــرد:
** بینالمللی:
ع ــدم ام ــکان انعق ــاد قرارداده ــای تامی ــن مال ــی در
قال ــب اعتب ــار خری ــدار بی ــن بان ــک ایران ــی و بان ــک

کش ــور اعتب ــار گیرن ــده گردی ــده از ی ــک س ــو و ع ــدم
پذی ــرش ضمانتنامهه ــای مبتن ــی ب ــر ق ــرارداد قاب ــل
صـــدور توســـط بانکهـــای ایرانـــی بـــرای حمایـــت
از پیمانـــکاران ایرانـــی فعـــال در عرصههـــای
بینالمللـــی از ســـوی دیگـــر در زمـــره چالشهـــای
ب ــرون م ــرزی ف ــراروی صادرکنن ــدگان خدم ــات فن ــی
و مهندســـی اســـت.
** داخلی:
• ع ــدم همراه ــی بانکه ــا ب ــرای اس ــتفاده از س ــایر
ابزارهـــای تامیـــن مالـــی شـــرکتهای صـــدور
خدمـــات فنـــی و مهندســـی و تامیـــن ســـرمایه در
گــردش و منابــع مالــی مــورد نیــاز بــرای تجهیــز کارگاه
و س ــختگیری ب ــرای اخ ــذ وثای ــق و نرخه ــای س ــود
تســهیالت غیــر متعــارف (بــدون در نظــر گرفتــن رتبــه
اعتبـــاری).
• ناهماهنگـــی در تصویـــب آئیننامههـــا و
دس ــتورالعملهای متناق ــض و مش ــکل س ــاز ب ــرای
امـــر صـــادرات.
• بــروز معضــات و نوســانات شــدید نــرخ ارز تامیــن
مـــواد اولیـــه و تجهیـــزات و ماشـــینآالت خارجـــی
را بـــرای تکمیـــل پروژههـــای بـــرون مـــرزی بـــرای
ش ــرکتهای پیمان ــکاری ب ــا دش ــواری مواج ــه ک ــرده
و هزینهه ــای تم ــام ش ــده را دس ــتخوش تغیی ــرات و
افزای ــش غی ــر متع ــارف ک ــرده اس ــت.
• نبـــود رایزنـــی مناســـب و دیپلماســـی اقتصـــادی
خارج ــی در س ــطوح رده ب ــاالی دولت ــی ب ــرای اخ ــذ
پروژههــای بــزرگ صــدور خدمــات فنــی و مهندســی
در بازارهـــای هدفـــی ،چـــون عـــراق ،افغانســـتان ،و
ح ــوزه  CISو هدای ــت پیمان ــکاران ایران ــی ب ــه ای ــن
پروژههـــا.
• رایزنـــی ضعیـــف خارجـــی بـــرای مجـــاب کـــردن
مقامـــات دولتـــی کشـــورهای هـــدف بـــرای ارائـــه
ضمانتنامههـــای دولتـــی و بانـــک مرکـــزی آن
کشـــورها در راســـتای برقـــراری خطـــوط اعتبـــاری.
• ح ــذف برخ ــی مش ــوقها و جوای ــز صادرات ــی ب ــرای
شـــرکتهای صـــدور خدمـــات فنـــی و مهندســـی،
(منج ــر ب ــه پایی ــن آم ــدن ق ــدرت رقاب ــت ایش ــان در
عرصـــه بینالمللـــی در مقابـــل رقبـــا و پیمانـــکاران
س ــایر کش ــورهای خارج ــی از جمل ــه ترکی ــه و چی ــن
ش ــد).
• عـــدم بازنگـــری دســـتور العملهـــا و
آئیننامههـــای اجرایـــی حمایـــت از صـــادرات کاال
و خدم ــات مطاب ــق ب ــا نیازه ــای روز پیمان ــکاران و
صادرکنن ــدگان و ح ــذف برخ ــی بنده ــای دس ــت و
پاگیـــر از ســـوی دســـتگاههای سیاســـتگذار.
• ع ــدم همخوان ــی ضواب ــط اعط ــاء تس ــهیالت ارزی
صنـــدوق توســـعه ملـــی بـــا آئیـــن نامـــه حمایـــت از
ص ــادرات کاال و خدم ــات( ،وج ــود برخ ــی بنده ــای
محدودکننــده در ضوابــط تدویــن شــده توســط ایــن
صنـــدوق را میتـــوان در شـــمار اهـــم مشـــکالت و
چالشهـــای موجـــود دانســـت).
صنــدوق ضمانــت توســعه صــادرات چــه بخشــی

از ریســـکهای حـــوزه صـــادرات را پوشـــش
میدهـــد و مهمتریـــن خدمـــات صنـــدوق بـــرای
افزایـــش قـــدرت صادراتـــی کشـــور چیســـت؟
صن ــدوق متعه ــد اس ــت خس ــاراتی را ک ــه ب ــه عل ــت
عـــدم وصـــول مطالبـــات بیمـــه گـــذار از خریـــدار
وکارفرم ــای خارج ــی متوج ــه وی میش ــود ،جب ــران
کنــد مشــروط بــر اینکــه معلــول هــر یــک از عوامــل زیــر
ب ــوده و ناش ــی از ع ــدم انج ــام تعه ــدات ق ــراردادی
بیم ــه گ ــذار نباش ــد .ب ــه عب ــارت دیگ ــر ریس ـکهای
اعتب ــاری موج ــود در ام ــر ص ــادرات تح ــت پوش ــش
صنـــدوق قـــرار میگیرنـــد کـــه بـــه دو دســـته
ریســکهای تج ــاری و سیاس ــی تقس ــیم میش ــوند.
ای ــن ریسـ ـکها ب ــه ش ــرح ذی ــل هس ــتند:
** ریسکهای تجاری:
• عـــدم توانایـــی مالـــی خریدار/کارفرمـــا بـــه دلیـــل
ورشکســـتگی یـــا اعســـار یـــا توقـــف.
• اســـتنکاف خریدار/کارفرمـــا از قبـــول کاالی
صادرشـــده یـــا خدمـــت انجـــام شـــده.
• عــدم پرداخــت بهــای کاالیــا خدمــت در سررســید
مقــرر.
** ریسکهای سیاسی:
• اعمــال سیاسـتهای مربــوط بــه محدودیتهــای
وارداتــی و ارزی در کشــور خریدار/کارفرما.
• بروز جنگ یا حالت جنگ.
• تیـــره شـــدن روابـــط یـــا قطـــع روابـــط سیاســـی بـــا
کشـــور خریدار/کارفرمـــا بنحویکـــه در نتیجـــه آن
صادرکنن ــده موف ــق ب ــه دریاف ــت مطالب ــات خ ــود در
سررســـید نشـــود.
• اعم ــال تحری ــم ی ــا ه ــر گون ــه سیاس ــتی ک ــه موج ــب
مس ــدود ش ــدن مطالب ــات صادرکنن ــدگان ش ــود.
• ســـلب مالکیـــت از خریدار/کارفرمـــا بـــر اثـــر
ملیشـــدن یـــا مصـــادره امـــوال بـــه نحـــوی کـــه
صادرکننـــده موفـــق بـــه دریافـــت مطالبـــات خـــود
نشـــود.
**ریسکهای متفرقه
س ــایر عوام ــل خ ــارج از حیط ــه اختی ــار صادرکنن ــده
و خریـــدار کـــه موجـــب عـــدم وصـــول مطالبـــات
صادرکنن ــده ش ــود و هی ــات مدی ــره صن ــدوق آن را
تح ــت ش ــمول بیم ــه نامهه ــای صن ــدوق تش ــخیص
ده ــد.
مهمتریــن مزیتــی کــه صنــدوق بــرای صادرکننــدگان
فراهــم میکنــد ایجــاد اطمینــان از بازگشــت وجــوه و
مطالبــات ناشــی از صــدور کاال و خدمــات و کاهش
دغدغ ــه پیمان ــکاران از وص ــول آنه ــا از کارفرمای ــان
خارجـــی از یـــک ســـو و همچنیـــن ایجـــاد حاشـــیه
امنی ــت ب ــرای سیس ــتم بانک ــی در اعط ــاء تس ــهیالت
صادرات ــی ب ــدون نگران ــی از ب ــروز مطالب ــات مع ــوق
از وامگیرنـــدگان میباشـــد .در واقـــع مدیریـــت
ریسـ ـکهای سیاس ــی و تج ــاری موج ــود در مقول ــه
صـــادرات و تامیـــن مالـــی صادراتـــی بـــر عهـــده
صنـــدوق گذاشـــته میشـــود و حفـــظ وصولیهـــا و
ســرمایه در گــردش صادرکننــدگان و بازگشــت اصــل
و ســود تســهیالت بانکــی بــه چرخــه سیســتم بانکــی
توس ــط صن ــدوق مدیری ــت میش ــود.

تجارت راه خود را خواهد یافت « لذا
آن دسته از کشورهایی که خواهان
حفظ روابط تجاری و اقتصادی خود با
ایران باشند یا راهی خواهند یافت یا
راهی خواهند ساخت .البته صندوق
نیزابزارهایحمایتیمناسبیبرای
مقابلهباتحریمهادارد

آیـــا صنـــدوق برنامـــهای بـــرای مواجهـــه بـــا
تحریمهـــای آمریـــکا در نظـــر دارد؟ آیـــا صنـــدوق
ضمانـــت توســـعه صـــادرات میتوانـــد رونـــد
پیادهســـازی پیمانهـــای ارزی در حـــوزه
صـــادرات کاال و خدمـــات فنـــی و مهندســـی را
تســـهیل کنـــد؟
اعمـــال تحریمهـــای بانکـــی و اقتصـــادی در
واقـــع نوعـــی از بـــروز ریســـک سیاســـی یـــا ایجـــاد
«محدودیـــت در نقـــل و انتقـــال ارز» اســـت کـــه
ً
عموم ــا موسس ــات بیم ــه اعتب ــار صادرات ــی همانن ــد
صنـــدوق ضمانـــت صـــادرات ایـــران ،فـــی نفســـه
پوش ــش ای ــن ن ــوع ریسـ ـکها را ب ــر عه ــده دارن ــد .در
یک ــه صادرکننده/پیمان ــکار ایران ــی
واق ــع در صورت 
مطالباتـــی از خریدار/کارفرمـــای خارجـــی داشـــته و
بواس ــطه ب ــروز ی ــا تش ــدید تحریمه ــا موف ــق ب ــه وص ــول
مطالبـــات خـــود از ایشـــان نشـــود ،از مصادیـــق
ریسـ ـکهای سیاس ــی اس ــت ک ــه صن ــدوق ت ــا ۹۵
درصـــد ارزش صـــورت وضعیت/فاکتـــور فـــروش
و ی ــا ق ــرارداد مربوط ــه را ب ــرای ط ــرف ایران ــی جب ــران
خســـارت میکنـــد.
مقولـــه تحریمهـــای بانکـــی و اقتصـــادی چیـــز
جدیـــدی در تجـــارت خارجـــی ایـــران نیســـت و
اصطالحــی در معامــات و قراردادهــای بینالمللــی
وجـــود دارد کـــه ترجمـــه فارســـی آن بدیـــن صـــورت
اســـت« .تجـــارت راه خـــود را خواهـــد یافـــت « لـــذا
آن دس ــته از کش ــورهایی ک ــه خواه ــان حف ــظ رواب ــط
تج ــاری و اقتص ــادی خ ــود ب ــا ای ــران باش ــند ی ــا راه ــی
خواهن ــد یاف ــت ی ــا راه ــی خواهن ــد س ــاخت .البت ــه
صنـــدوق نیـــز ابزارهـــای حمایتـــی مناســـبی بـــرای
مقابلـــه بـــا تحریمهـــا دارد .بـــا اعمـــال تحریمهـــای
بانکــی از چندیــن ســال پیــش حجــم قابــل توجهــی
ً
از معامــات در قالــب  LCانجــام نمیشــود و اصــوال
بانکه ــای خارج ــی حاض ــر ب ــه گش ــایش اعتب ــارات
اســـنادی بـــه نفـــع فروشـــندگان کاال و خدمـــات
ایرانــی نیســتند ،از ایــن رو تنهــا راه باقــی مانــده بــرای
تجـــار ایرانـــی ،اســـتفاده از قراردادهـــای حســـاب
ب ــاز و اس ــناد وصول ــی همانن ــد ب ــرات اس ــت ک ــه از
ابزارهــای چنــدان مطمئنــی بــرای تجــارت خارجــی
نیس ــتند ،ب ــا ای ــن وج ــود صن ــدوق ب ــا انج ــام فرآین ــد
اعتب ــار س ــنجی از خریداران/پیمان ــکاران خارج ــی
و تعییـــن ســـقف اعتبـــاری ،آمـــاده بیمـــه نمـــودن
مطالب ــات تجار/پیمان ــکاران ایران ــی از طرفه ــای
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خارج ــی در قال ــب حس ــاب ب ــاز نی ــز ت ــا س ــقفهای
مـــورد قبـــول میباشـــد .از آغـــاز تحریمهـــا بخـــش
عمـــدهای از تجـــارت خارجـــی ایـــران در قالـــب
حس ــاب ب ــاز تح ــت پوش ــش بیم ـهای صن ــدوق ق ــرار
گرفت ــه اس ــت.
امـــا در خصـــوص پیمانهـــای ارزی در حـــوزه
صـــادرات کاال و خدمـــات فنـــی و مهندســـی ،در
ســـالهای دور کـــه پیمـــان ســـپاری ارزی بـــرای
ص ــادرات تمام ــی کااله ــا وض ــع ش ــده ب ــود ،موض ــوع
ص ــادرات خدم ــات مش ــمول  %۱۰پیم ــان س ــپاری
ب ــود ک ــه در ماهه ــای اخی ــر مقول ــه پیم ــان س ــپاری
ارزی بـــرای صـــادرات مطـــرح شـــده ،احیـــای
همـــان شـــرایط یعنـــی پیمـــان ســـپاری بـــه میـــزان
 ۵الـــی  ۱۰درصـــد بـــرای صادرکننـــدگان خدمـــات
مطـــرح میباشـــد کـــه در جلســـات و نشســـتهای
تخصصـــی در بانـــک مرکـــزی ،صنـــدوق در زمـــره
دســـتگاههایی اســـت کـــه بـــه شـــدت بـــا ایـــن
موض ــوع مخال ــف ب ــوده و اع ــام ک ــرده ک ــه وص ــول
مطالبـــات پیمانـــکاران ایرانـــی از کارفرمایـــان
خارجـــی بـــرای انجـــام پروژههـــای خدمـــات فنـــی
ً
و مهندســـی بعضـــا بـــا دورههـــای زمانـــی طوالنـــی
ً
صـــورت میگیـــرد و پیمـــان ســـپاری عمـــا تـــوان
مالــی پیمانــکاران را محــدود خواهــد کــرد و از ســوی
دیگ ــر محاس ــبه دقی ــق می ــزان ص ــورت وضعیته ــا
و درص ــد تایی ــد آنه ــا از س ــوی کارفرمای ــان دش ــوار
اســـت .صنـــدوق پیشـــنهاد کـــرده اگـــر منظـــور از
پیم ــان س ــپاری بازگش ــت ارز حاص ــل از ص ــادرات
خدم ــات ب ــه سیس ــتم بانک ــی کش ــور اس ــت میت ــوان
قال ــب قرارداده ــای پیمان ــکاری را ب ــه س ــوی قال ــب
اعتب ــار خری ــدار س ــوق داد ک ــه پیمان ــکاران ایران ــی
مبالـــغ ناشـــی از صـــورت وضعیتهـــای خـــود را از
بان ــک تامینکنن ــده مال ــی ایران ــی بگیرن ــد و بان ــک
در س ــر رس ــید ارز حاص ــل از ص ــادرات را از اعتب ــار
گیرنـــده خارجـــی دریافـــت کنـــد .کل فرآینـــد نیـــز
تح ــت پوش ــش بیمـ ـهای صن ــدوق انج ــام خواه ــد
شــد تــا بانــک از بازگشــت مبالــغ تامیــن مالــی شــده
اطمینـــان یابـــد.

66
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صنـــدوق چـــه تضامینـــی را بـــرای شـــرکتهای
فع ــال ای ــن ح ــوزه در نظ ــر گرفت ــه اس ــت؟
موضـــوع پوشـــش ریســـک صـــادرات در صنـــدوق
بـــا فرآینـــد اعتبـــار ســـنجی خریـــدار /کارفرمـــای
خارجـــی آغـــاز میشـــود .پوشـــش ریســـک در ســـه
س ــطح دولت ــی ،بانک ــی و ش ــرکت م ــورد ارزیاب ــی ق ــرار
میش ــود .در صورتیک ــه خریدار/کارفرم ــای خارج ــی
دولتـــی باشـــد ریســـکهای اعتبـــاری دولـــت آن
کشـــور بررســـی میشـــود .در صورتیکـــه وصـــول
مطالبــات از ســوی یــک بانــک تضمیــن شــود یــا LC
توس ــط بان ــک بخصوص ــی در ب ــازار ه ــدف گش ــایش
یابـــد ریســـک اعتبـــاری بانـــک مربوطـــه ارزیابـــی
میشـــود امـــا ریســـکهای اعتبـــاری شـــرکتهای
خارجـــی از طریـــق قراردادهایـــی کـــه صنـــدوق بـــا
بیـــش از  ۳۰شـــرکت رتبهبنـــدی بینالمللـــی دارد
و ارزیاب ــی وضعی ــت اعتب ــاری ش ــرکتها ،بررس ــی
صورته ــای مال ــی آنه ــا ط ــی چن ــد س ــال اخی ــر،
و اطالعـــات دقیـــق اصالـــت شـــرکتها و ســـوابق
خوشحســـابی و بدحســـابی آنهـــا تعییـــن و
تح ــت پوش ــش ق ــرار میگیرن ــد .از ای ــن رو ماهی ــت
و رســـالت اصلـــی صنـــدوق در واقـــع پوشـــش
همی ــن ریســکهای اعتب ــاری در بازاره ــای ه ــدف
پـــر ریســـک اســـت و در صورتیکـــه ریســـک وجـــود
نداشـــته باشـــد منطقـــی بـــرای اخـــذ پوشـــشهای
بیمـــهای صنـــدوق وجـــود نـــدارد .پـــس از فرآینـــد
اعتبارســـنجی و تعییـــن ســـقفهای اعتبـــاری،
صنـــدوق آمـــاده پوشـــش بیمـــهای تـــا ســـقفهای
م ــورد نظ ــر ب ــوده و تضامی ــن خاص ــی ب ــرای ص ــدور
بیم ــه نام ــه از طرفه ــای خارج ــی اخ ــذ نمیش ــود،
مگــر بــرای پروژههــای بــزرگ چنــد ده یــا صــد میلیــون
دالری دولتــی ،کــه بــر اخــذ تضامیــن دولتی/بانکــی
بدلی ــل حج ــم زی ــاد ریس ـکها تاکی ــد خواه ــد ش ــد.
صنعـــت بـــرق ایـــران بـــا ســـهم  ۹۸درصـــدی،
بزرگتریــن صادرکننــده خدمــات فنــی و مهندســی
کشـــور محســـوب میشـــود ،آیـــا بـــا توجـــه بـــه
زمانب ــر و هزینهب ــر ب ــودن پروژهه ــای صنع ــت ب ــرق،
بـــرای ایـــن صنعـــت خدمـــات خاصـــی در نظـــر
گرفت ــه ش ــده اس ــت؟
امـــکان اســـتفاده از پوشـــشهای بیمـــهای و
تضمینـــی صنـــدوق بـــرای تمامـــی بخشهـــای

اقتص ــادی ب ــه ص ــورت یکس ــان و براب ــر وج ــود دارد
و حداقـــل نرخهـــای ممکـــن کـــه در بســـیاری از
مـــوارد حتـــی پایینتـــر از شـــاخص ( MPBحداقـــل
معیـــار حـــق بیمـــه هـــا) مـــورد پذیـــرش ســـازمان
همکار یه ــای اقتص ــادی و توس ــعه  OECDاس ــت
در صن ــدوق اعم ــال میش ــود .ش ــاهد ب ــر ای ــن مدع ــا
صـــدور انـــواع بیمـــه نامههـــای صادراتـــی بـــرای
پوش ــش ریس ــک معام ــات و پروژهه ــای صادرات ــی
در بازارهـــای هدفـــی ،چـــون کشـــورهای عـــراق
و افغانســـتان و کشـــورهای آفریقایـــی بـــا نـــرخ %۱
س ــالیانه اس ــت ک ــه ب ــه پیش ــنهاد صن ــدوق و اخ ــذ
مصوب ــات ترجیح ــی دولت ــی ،ای ــن نرخه ــا کاه ــش
یافتـــه و تعدیـــل شـــدهاند .عمـــده بـــازار هـــدف
صنع ــت ب ــرق ای ــران نی ــز ب ــه همی ــن کشورهاس ــت
کـــه در واقـــع صنـــدوق دیـــن خـــود را بـــه صنعـــت
بـــرق کشـــور ادا کـــرده و عمـــده پروژههـــای صـــدور
خدمـــات فنـــی و مهندســـی کشـــور در حوزههـــای
احــداث نیــروگاه ،بــرق رســانی ،خطــوط انتقــال بــرق
و  ...را تحـــت پوشـــش بیمـــهای قـــرار داده اســـت.
نقـــش تشـــکلهایی نظیـــر ســـندیکای صنعـــت
بــرق ایــران را در توســعه صــادرات چطــور ارزیابــی
میکنیـــد؟
تش ــکلهای تخصص ــی صادرات ــی نق ــش عم ــدهای
در اتخ ــاذ رویکرده ــای هماهن ــگ ،ایج ــاد وح ــدت
روی ــه ،راهب ــری و هدای ــت بخ ــش دولت ــی ب ــه ص ــورت
ح ــل معض ــات و مش ــکالت آن بخ ــش ،شناس ــایی
بازارهـــای هـــدف و بســـیج توانمندیهـــا و دانـــش
صـــدور خدمـــات فنـــی و مهندســـی بـــه ســـوی
ظرفیتهـــای موجـــود داخلـــی و خارجـــی دارنـــد و
ســندیکای صنعــت بــرق نیــز بعنــوان یکــی از پیــش
ق ــراوالن تش ــکلهای صادرات ــی هم ــواره مط ــرح ب ــوده
و امیدواری ــم در تعام ــل چندس ــویه بی ــن تش ــکلهای
صادراتـــی و نهادهـــای حمایتـــی و حاکمیتـــی
هماننـــد صنـــدوق ضمانـــت صـــادرات ایـــران،
س ــازمان توس ــعه تج ــارت ای ــران و سیس ــتم بانک ــی
بتوانی ــم ب ــه عملک ــرد حداکث ــری در ش ــرایط دش ــوار و
حس ــاس تج ــارت بینالملل ــی ب ــرای ای ــران اس ــامی
دس ــت بیابی ــم▪.

 /گفتگو با فریتز تووف /
مدیرعامل شرکت EIBM co

شرکت EIBM co
خالقفرصتهایتجاریمشترک
میان شرکتهای ایرانی و اروپایی
مدیرعام ــل ش ــرکت  EIBM coدر معرف ــی ش ــرکتی ک ــه ب ــا س ــرمایه مش ــترک تش ــکیل ش ــده اس ــت ،گف ــت :ش ــرکت
 EIBM coی ــک ش ــرکت مش ــترک ایرانی-اروپای ــی اس ــت ک ــه ب ــا ه ــدف زمینهس ــازی ب ــرای حض ــور ش ــرکتها و
محصـــوالت ایرانـــی در بـــازار اروپـــا و بالعکـــس تشـــکیل شـــده اســـت .تمـــام تـــاش شـــرکت دادن شـــانس بـــه
ش ــرکتهای طرفی ــن ب ــرای آوردن برنده ــای خ ــود ب ــه ب ــازار همدیگ ــر اس ــت.
وی ادامـــه داد :ایـــن شـــرکت کـــه مخفـــف عبـــارت  European Iranian Business Marketsاســـت ،خالـــق
فرصته ــای تج ــاری مش ــترک می ــان ش ــرکتهای ایران ــی و اروپای ــی اس ــت و در زمینهه ــای الکترونی ــک ،صنع ــت
نفـــت ،گاز و پتروشـــیمی فعالیـــت میکنـــد.
در ادام ــه س ــرمایهگذار هلن ــدی ای ــن ش ــرکت درب ــاره مزی ــت رقابت ــی کااله ــای ایران ــی تصری ــح ک ــرد :کیفی ــت ب ــاال،
قیم ــت پایی ــن و م ــواد اولی ــه در اختی ــار صنع ــت ای ــران مزیتهای ــی هس ــتند ک ــه میت ــوان در معرف ــی کااله ــا و
محص ــوالت ایران ــی ب ــه ب ــازار اروپ ــا ،آنه ــا را م ــد نظ ــر ق ــرار داد .در ش ــرایط براب ــری ن ــرخ ارز ب ــه نف ــع ص ــادرات ه ــم ای ــن
مش ــارکت ب ــه نف ــع ه ــر دو ط ــرف خواه ــد ب ــود.
وی بــا بیــان اینکــه شــرکت  EIBM coاهــداف کوتــاه مــدت و بلنــد مدتــی بــرای خــود تعریــف کــرده اســت ،ادامــه
داد :اولیــن قــدم یافتــن شــرکتهای ایرانــی اســت کــه بــرای حضــور در بــازار اروپــا تمایــل داشــته باشــند کــه همیــن
امــر نیازمنــد کار کارشناســی و مطالعــت دقیــق اســت تــا بتــوان بــه درســتی اهــداف بعــدی را پیگیــری کــرد .مــا یــک
ای ــده داری ــم مبن ــی ب ــر اینک ــه ا گ ــر تع ــداد ش ــرکتها ب ــه ح ــد نص ــاب برس ــد میت ــوان ش ــو روم دائم ــی راه بیندازی ــم و
محص ــوالت ش ــرکتها را تبلی ــغ کنی ــم.
فریت ــز ت ــووف ب ــا اش ــاره ب ــه اینک ــه یک ــی از اه ــداف م ــا ایج ــاد نمایش ــگاه دائم ــی از محص ــوالت ایران ــی در ب ــازار
اروپاس ــت ،ادام ــه داد :طب ــق اه ــداف تعیی ــن ش ــده اگ ــر تع ــداد ش ــرکتهای عالقمن ــد ب ــه حض ــور در ب ــازار اروپ ــا ب ــه
ح ــد نص ــاب برس ــد ،نمایش ــگاهی دائم ــی از محص ــوالت آنه ــا در اروپ ــا دای ــر و کاالهایش ــان را تبلی ــغ خواهی ــم ک ــرد.
ســرمایه گــذار هلنــدی ایــن شــرکت بــا اشــاره بــه اهمیــت برگــزاری نمایشــگاه بــرق در رســیدن بــه اهــداف شــرکت
م ــورد نظ ــر گف ــت :س ــفر ب ــه تمام ــی ش ــهرهای ای ــران و شناس ــایی ش ــرکتهایی ک ــه در ح ــوزه اه ــداف م ــا فعالی ــت
میکننــد ،کاری زمانبــر و هزینــه بــر خواهــد بــود لــذا برپایــی چنیــن نمایشــگاهی مفیــد اســت و زمینــه بــه اشــتراک
گذاش ــتن ایدهه ــای م ــا را ب ــا ش ــرکتهای حاض ــر در نمایش ــگاه فراه ــم میکن ــد▪ .
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/مهندس حمید حسینزاده1؛/

مشاور حقوقی و معاون تحقیق و توسعۀ ّ
موسسۀ بینالمللی
سنگبنای حقوق احداث

درآمدیبرماهیتحقوقیهیأترسیدگی
بهشکایاتقانونبرگزاریمناقصات

 .1قلمروی بحث
محــدودۀ بحــث ،ناظــر بــه «مــاده  »7قانــون برگــزاری مناقصــات اســت کــه ،بیــان
مــیدارد «هی ــأت رس ــیدگی ب ــه ش ــکایات ب ــه منظ ــور رس ــیدگی ب ــه دع ــاوی بی ــن
مناقصهگـــر و مناقصهگـــزار هیـــأت رســـیدگی تشـــکیل میگـــردد ،».همچنیـــن
«مـــاده  »1قانـــون اساســـنامۀ هیـــأت رســـیدگی بـــه شـــکایات قانـــون برگـــزاری
مناقصــات کــه ،اشــعار مـیدارد «بـــه منظــور رســیدگی بــه دعـــاوی بیــن مناقصهگــر
و منــــاقصهگزار ،مربــــوط بـــه اجـــراء نشـــدن هـــر یـــک از مـــواد قانـــون برگـــزاری
مناقص ــات ،هی ــأت رس ــیدگی ب ــه ش ــکایات قان ــون برگ ــزاری مناقص ــات ،موض ــوع
م ــاده هف ــت قان ــون یادش ــده ک ــه در ای ــن قان ــون ب ــه اختص ــار «هی ــأت» نامی ــده
میشـــود ،در مرکـــز کشـــور و هـــر یـــک از اســـتانها تشـــکیل میشـــود».
 .2مقدمه
مولف ــان حقوق ــی ،هی ــأت رس ــیدگی ب ــه ش ــکایات قان ــون برگ ــزاری مناقص ــات را،
مرج ــع ش ــبه قضای ــی معرف ــی کردهان ــد؛ برخ ــی  2آن را مرج ــع حقوق ــی اس ــتثنایی
4
غیــر دادگســتری و گروهــی 3هــم آن را در زمــرۀ مراجــع اختصاصــی غیــر قضایــی
میداننـــد .نگارنـــده بـــا تحلیـــل حقوقـــی و طـــرح یـــک نـــگاه متفـــاوت نســـبت

ب ــه دی ــدگاه کالس ــیک ،ماهی ــت هی ــأت رس ــیدگی ب ــه ش ــکایات قان ــون برگ ــزاری
مناقص ــات را ،تبیی ــن ک ــرده اس ــت.
پی ــش از ط ــرح مس ــأله الزم اس ــت ت ــا مراج ــع قضاوت ــی در نظ ــام حق ــوق موضوع ــه،
ّ
معرف ــی ش ــوند .در واق ــع مراج ــع قضاوت ــی «کلی ــه مراجع ــی اس ــت ک ــه ب ــه موج ــب
قان ــون تش ــکیل ش ــده و ب ــه دع ــاوی ،جرای ــم و ام ــوری ک ــه در صالحی ــت آنهاس ــت
رس ــیدگی و اق ــدام ب ــه ص ــدور رأی مینماین ــد ».5مراج ــع قضاوت ــی ای ــران مطاب ــق
ن ــگارۀ ش ــمارۀ ی ــک ،ب ــه س ــه دس ــتۀ مراج ــع قضای ــی ، 6مراج ــع اداری 7و مراج ــع
انتظام ــی تقس ــیم میگردن ــد.
مراجـــع قضایـــی ،بـــه فراخـــور ارتبـــاط موضـــوع ،بـــه حقوقـــی و کیفـــری تقســـیم
میشـــوند.
مراجـــع قضایـــی حقوقـــی عمومـــی ،دادگاههـــای عمومـــی و در مرتبـــۀ باالتـــر
دادگاهه ــای تجدیدنظ ــر اس ــتان را ش ــامل میگردن ــد .مراج ــع قضای ــی حقوق ــی
اســتثنایی (اختصاصــی) ، 8از حیــث صالحیــت در نصــب و عــزل قضــات و یــا
اعض ــای آن ، 9دو گ ــروه حقوق ــی اختصاص ــی دادگس ــتری (نظی ــر دادگاه خان ــواده،
ّ
دادگاه انقـــاب و شـــورای حـــل اختـــاف در مســـائل حقوقـــی) کـــه ،ناظـــر بـــه
صالحی ــت ق ــوه قضایی ــه و حقوق ــی اختصاص ــی غی ــر دادگس ــتری (نظی ــر هی ــأت
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عمومی

حقوقی

استثنایی (اختصاصی)

قضایی

غیر دادگستری

عمومی

کیفری

استثنایی (اختصاصی)

مراجع قضاوتی

اداری

دادگستری

عمومی
استثنایی (اختصاصی)

انتظامی
نگارۀ شمارۀ  .1تقسیمبندی مراجع قضاوتی در حقوق موضوعه
ّ
ح ــل اخت ــاف کار و کارگ ــر و هی ــأت ح ــل اخت ــاف پیشبین ــی ش ــده در مق ـ ّـررات
ثبت ــی) ک ــه ،ناظ ــر ب ــه صالحی ــت ق ــوه مجری ــه اس ــت را ،در ب ــر میگیرن ــد.
مراجـــع قضایـــی کیفـــری عمومـــی ،دادگاههـــای عمومـــی کیفـــری یـــک ،دو و
بخ ــش (ب ــدل از کیف ــری دو) و در مرتب ــۀ باالت ــر دادگاهه ــای تجدیدنظ ــر اس ــتان
و دی ــوان عال ــی کش ــور را ش ــامل میگردن ــد .مراج ــع قضای ــی کیف ــری اس ــتثنایی
(اختصاصـــی) ،نظیـــر دادگاه اطفـــال و نوجوانـــان ،دادگاههـــای نظامـــی ،دادگاه
ّ
وی ــژۀ روحانی ــت ،دادگاه انق ــاب و ش ــورای ح ــل اخت ــاف (در مس ــائل کیف ــری)
هس ــتند ک ــه در ح ــدود صالحی ــت اعطائ ــی ّ
مقن ــن ،ب ــه ام ــور کیف ــری رس ــیدگی
میکننـــد.
دی ــوان عدال ــت اداری ،تنه ــا مرج ــع عموم ــی اداری و در عی ــن ح ــال ،عالیتری ــن
مرجــع اداری ایــران اســت 10و مراجعــی نظیــر هیأتهــای رســیدگی بــه اختالفــات
مالیات ــی ،کمیس ــیونهای م ــواد  99 ،77و  100ش ــهرداری و کمیس ــیون رس ــیدگی
بـــه اختالفـــات گمرکـــی داخـــل در مراجـــع اداری اســـتثنایی (اختصاصـــی)
هس ــتند.
مراج ــع انتظام ــی ه ــم ،رس ــیدگی ب ــه تخلف ــات انتظام ــی اش ــخاص ذی رب ــط و
صـــدور رأی را عهدهدارنـــد .هیـــأت رســـیدگی بـــه تخلفـــات اداری کارمنـــدان
دولـــت ،دادگاه عالـــی و دادگاه عالـــی تجدیدنظـــر انتظامـــی قضـــات ،دادگاه
انتظامـــی وکال از ایـــن دســـتهاند.
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 .3طرح مسأله
عب ــارات «مرج ــع ش ــبه قضای ــی و مرج ــع غی ــر قضای ــی» ،ب ــرای کلی ــه مراج ــع غی ــر
دادگســتری بــه کار رفتــه اســت و شــامل هــر دو مرجــع قضاوتــی اداری اســتثنایی
(اختصاصـــی) و نیـــز ،قضایـــی اســـتثنایی (اختصاصـــی) غیـــر دادگســـتری
میگـــردد .از ایـــن رو در اینکـــه هیـــأت رســـیدگی بـــه شـــکایات قانـــون برگـــزاری
مناقصـــات« ،مرجـــع شـــبه قضایـــی» و یـــا «مرجـــع غیـــر قضایـــی در معنـــای
پیشگفت ــه» اس ــت ،تردی ــدی وج ــود ن ــدارد .لیک ــن س ــوال اینجاس ــت ک ــه ،هی ــأت
رســـیدگی بـــه شـــکایات قانـــون برگـــزاری مناقصـــات ،مرجـــع اداری اســـتثنایی
(اختصاصـــی) اســـت و یـــا مرجـــع قضایـــی اســـتثنایی (اختصاصـــی) غیـــر
دادگســـتری؟
در پاس ــخ ب ــه پرس ــش اخی ــر ،نگارن ــده ب ــا ای ــن اس ــتدالل ک ــه صالحی ــت مراج ــع
موصـــوف مأخـــوذ بـــه ماهیـــت موضـــوع دعـــوی و یـــا شـــکوائیه اســـت ،رویکـــرد
دیگـــری را در تقســـیمبندی دنبـــال کـــرده اســـت؛ بدیـــن ترتیـــب بـــه جـــای
ً
تقســیمبندی مراجــع قضاوتــی ،بــدوا محیــط وقــوع اختــاف و در مرحلــۀ بعــدی،
منش ــأ وق ــوع و موض ــوع اخت ــاف را م ــا ک تقس ــیمبندی ق ــرار داده اس ــت .س ــپس
مرج ــع متناظ ــر ب ــا ه ــر ی ــک را معرف ــی نم ــوده اس ــت.
مطابــق نــگارۀ شــمارۀ دو ،اختــاف میتوانــد در محیــط حقــوق خصوصــی و بیــن
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اش ــخاص خصوص ــی ب ــا یکدیگ ــر و ی ــا می ــان دو ش ــخص از حق ــوق خصوص ــی و
حقــوق عمومــی صــورت پذیــرد .اختــاف میــان دســتگاههای اجرایــی (عمومــی
بــا عمومــی) خــروج موضوعــی از بحــث داشــته و نگارنــده بــه آن نپرداختــه اســت.
 .1اختالف اشخاص حقوق خصوصی با یکدیگر
 .1-1اختالف دارای منشأ قراردادی
در صورتـــی کـــه اختـــاف میـــان اشـــخاص حقـــوق خصوصـــی دارای منشـــأ
ل  159قان ــون اساس ــی ک ــه بی ــان
ق ــراردادی باش ــد ،در ای ــن ص ــورت مطاب ــق اصـ ـ 
ل
ی اســـت .تشـــکی 
ت و شـــکایات ،دادگســـتر 
ی تظلمـــا 
مـــیدارد «مرجـــع رســـم 
ن اســت ،».علیاالصــول
ت آنهــا منــوط بـ ه حکـ م قانــو 
ن صالحیـ 
دادگاههــا و تعییـ 
رســیدگی بــه آن در صالحیــت مرجــع قضایــی حقوقــی عمومــی اســت؛ مگــر آنکــه
ّ
مقن ــن مرج ــع قضای ــی حقوق ــی اس ــتثنایی (اختصاص ــی) ب ــرای موض ــوع خ ــاص
پیشبین ــی نم ــوده باش ــد.
بـــر ایـــن اســـاس ،اختالفـــات قـــراردادی اشـــخاص حقـــوق خصوصـــی ماننـــد
اخت ــاف در قرارداده ــای بی ــع (خری ــد و ف ــروش) ،در صالحی ــت مرج ــع قضای ــی
حقوقــی عمومــی (دادگســتری) اســت؛ لیکــن بــه طــور مثــال بــرای اختــاف کارگــر
و کارفرم ــا ذی ــل عق ــد ّ
معی ــن کار ،ول ــو اینک ــه ه ــر دو ط ــرف از اش ــخاص حق ــوق
خصوص ــی باش ــند ،مرج ــع رس ــیدگی ب ــه اختالف ــات ناش ــی از ن ــوع ای ــن قرارداده ــا
وفــق تبصــرۀ ذیــل «مــاده  »25قانــون کار ،هیأتهــای تشــخیص و حــل اختــاف
کار اســت .لــذا مراجــع اخیــر اگــر چــه قضایــی حقوقیانــد ،لیکــن مرجــع قضایــی
حقوق ــی اس ــتثنایی (اختصاص ــی) غی ــر دادگس ــتری ش ــناخته میش ــوند.
ّ
نه ــاد ح ــل اخت ــاف ق ــراردادی می ــان مناقصهگ ــر و مناقصهگ ــزار محی ــط حق ــوق
خصوص ــی در عق ــد مناقص ــه 11نی ــز ،ب ــه جه ــت اینک ــه قان ــون و مق ـ ّـررات ،ب ــرای
ّ
اش ــخاصی ک ــه تح ــت
حاکمی ــت قان ــون برگ ــزاری مناقص ــات  12نیس ــتند ،مرج ــع
رســـیدگی اســـتثنایی (اختصاصی)تعییـــن نکـــرده ،در فـــرض ســـکوت شـــروط
مناقصــه (پیرامــون حــل اختــاف) و یــا آئیننامههــای مالــی و معامالتــی ،مرجــع
قضای ــی حقوق ــی عموم ــی (دادگستری)اس ــت.
ب ــه ط ــور مث ــال ،ش ــرکتهای خصوص ــی ادارهکنن ــدۀ خدم ــات عموم ــی (نظی ــر
توزی ــع نی ــروی ب ــرق اس ــتان) ،زمان ــی ک ــه از بودج ــۀ عموم ــی اس ــتفاده نمیکنن ــد
مش ــمول قان ــون برگ ــزاری مناقص ــات نب ــوده و رس ــیدگی ب ــه اخت ــاف ایش ــان در
مقـــام مناقصهگـــزار بـــا مناقصهگـــر ،داخـــل در صالحیـــت محاکـــم دادگســـتری
اس ــت.
 .2-1اختالف فاقد منشأ قراردادی
اختالفــات فاقــد منشــأ قــراردادی اشــخاص حقــوق خصوصــی بــا یکدیگــر ،ناظــر
ب ــه الزام ــات خ ــارج از ق ــرارداد اع ــم از ضم ــان قه ــری و مس ــئولیت مدن ــی ،واج ــد
ّ
ماهی ــت ّادع ــا و در صالحی ــت محاک ــم دادگس ــتری اس ــت.
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نگارۀ شمارۀ  :2تقسیمبندی اختالف و مراجع قضاوتی متناظر صالح به رسیدگی

 .2اختالف اشخاص حقوق خصوصی با حقوق عمومی
 .1-2اختالف فاقد منشأ قراردادی
در صورت ــی ک ــه اخت ــاف می ــان اش ــخاص حق ــوق خصوص ــی و حق ــوق عموم ــی
فاقـــد منشـــأ قـــراردادی باشـــد ،موضـــوع اختـــاف میتوانـــد ناظـــر بـــه یکـــی از دو
ّ
ماهیــت ّادعــا و یــا نظــر باشــد .در واقــع ،بحــث مســئولیت مدنــی (الزامــات خــارج
یعلی ــه
از ق ــرارداد) دول ــت ،اخت ــاف در ادع ــا می ــان مدع ــی خصوص ــی و مدع ٌ
دولتــی در بــاب اعمــال تصــدی و دعــوی مرتبــط بــا آن هــم ،در صالحیــت مرجــع
قضایـــی حقوقـــی عمومـــی (دادگســـتری) اســـت .لیکـــن هنگامـــی کـــه دولـــت
ٌ
از بـــاب ِاعمـــال حاکمیـــت یـــک طـــرف دعـــوی و در قالـــب معترضعلیـــه (نـــه
یعلی ــه) واق ــع میگ ــردد ،سرش ــت آن« ،اخت ــاف در نظ ــر»( 13ن ــه در ّادع ــا)
مدع ٌ
اســـت .مـــورد اخیـــر ،بـــه جهـــت پیچیدگـــی ،چندگانگـــی و تنـــوع موضـــوع کـــه
حاص ــل کن ــش و واکن ــش ق ــدرت عال ــی دول ــت ب ــا حق ــوق ش ــهروندان اس ــت ،ب ــه
فراخـــور در صالحیـــت دیـــوان عدالـــت عمومـــی و یـــا مراجـــع اداری اســـتثنایی
ّ
(اختصاص ــی) اس ــت .هیأته ــای ح ــل اخت ــاف مالیات ــی ،کمیس ــیون م ــاده 100
ش ــهرداری و ق ــس عل ــی ه ــذا ،از ای ــن دس ــتهاند.
 .2-2اختالف دارای منشأ قراردادی
در صورت ــی ک ــه اخت ــاف می ــان اش ــخاص حق ــوق خصوص ــی و حق ــوق عموم ــی
ً
دارای منش ــأ ق ــراردادی باش ــد ،اساس ــا ب ــه موج ــب رأی وح ــدت روی ــۀ ش ــمارۀ 33
هی ــأت عموم ــی دی ــوان عدال ــت اداری ،م ـ ّ
ـورخ  1375/02/29ک ــه بی ــان مینمای ــد
« ...رســیدگی بــه دعــاوی ناشــی از قراردادهــا کــه مســائل حقوقــی میباشــد و بایــد
ب ــه ص ــورت ترافع ــی در محاک ــم قضای ــی صال ــح م ــورد رس ــیدگی ق ــرار بگیرن ــد،».
خ ــارج از ش ــمول صالحی ــت دی ــوان عدال ــت اداری ب ــوده و قاب ــل ط ــرح در دی ــوان
مذک ــور نمیباش ــد.
از ای ــن رو در رابط ــه ب ــا رس ــیدگی ب ــه اخت ــاف می ــان اش ــخاص حق ــوق خصوص ــی
و حق ــوق عموم ــی ک ــه دارای منش ــأ ق ــراردادی هس ــتند ه ــم ،اص ــل ب ــر صالحی ــت
مرجـــع قضایـــی حقوقـــی عمومـــی (دادگســـتری) اســـت؛ مگـــر آنکـــه ّ
مقنـــن و یـــا
مقررهگـــذار مـــأذون از ناحیـــۀ قانـــون ،مرجـــع حقوقـــی داوری (بـــدل از قضایـــی
دادگســـتری) ،نظیـــر شـــورای عالـــی ّفنـــی و یـــا یـــک مرجـــع قضایـــی حقوقـــی
اســـتثنایی (اختصاصـــی) تعییـــن کـــرده باشـــد .از ایـــن بـــاب تفاوتـــی میـــان
ّ
حاکمیت ــی) و غی ــر اداری (ناظ ــر ب ــه
اخت ــاف در قرارداده ــای اداری (ناظ ــر ب ــه ام ــور
تصدیگـــری دولـــت) وجـــود نـــدارد.
هی ــأت رس ــیدگی ب ــه ش ــکایات قان ــون برگ ــزاری مناقص ــات نی ــز ،مطاب ــق قان ــون
مارالبیــان بــه اختــاف دارای منشــأ قــراردادی میــان اشــخاص حقــوق خصوصــی
و حق ــوق عموم ــی رس ــیدگی مینمای ــد .از طرف ــی هی ــأت از محاک ــم دادگس ــتری

نمیباشـــد .فلـــذا هیـــأت موصـــوف ،مرجـــع قضایـــی حقوقـــی اســـتثنایی
(اختصاص ــی) غی ــر دادگس ــتری اس ــت .از ای ــن رو ،ش ــرکتی نظی ــر توزی ــع نی ــروی
بــرق اســتان کــه خصوصــی ادارهکننــدۀ خدمــات عمومــی اســت زمانــی کــه بــرای
اجــرای یــک طــرح از بودجــه عمومــی بهرهمنــد میگــردد ،مطابــق «مــاده  »40قانــون
الح ــاق برخ ــی م ــواد ب ــه قان ــون تنظی ــم بخش ــی از مق ـ ّـررات مال ــی دول ــت ،»2« 14در
حک ــم ّ
موسس ــات عموم ــی غی ــر دولت ــی و مش ــمول قان ــون برگ ــزاری مناقص ــات و
ب ــه تب ــع آن در مواق ــع ب ــروز اخت ــاف ،محک ــوم ب ــه رج ــوع ب ــه هی ــأت رس ــیدگی ب ــه
ش ــکایات قان ــون برگ ــزاری مناقص ــات اس ــت.
 .4نتیجهگیری
بدیــن ترتیــب مشــخص اســت کــه ،اگــر شــکایت فاقــد منشــأ قــراردادی از تصمیــم
ّ
یـــا رأی یـــک واحـــد دولتـــی ،بـــا عنـــوان اداره کننـــده کـــه تجلـــی آن در ِاعمـــال
حاکمی ــت 15نس ــبت ب ــه اش ــخاص حق ــوق خصوص ــی ب ــا عن ــوان اداره ش ــونده
مطــرح گــردد ،موضــوع ناظــر بــه یــک رابطــۀ نابرابــر و در صالحیــت مراجــع اداری و
لیکــن در صــورت طــرح شــکوائیه بــه ّ
ـت یــک واحــد دولتــی و یــا غیــر دولتــی،
طرفیـ ِ
ب ــا عن ــوان ی ــک ط ــرف رابط ــۀ براب ــر ق ــراردادی (ول ــو الحاق ــی) و ی ــا غی ــر ق ــراردادی
ّ
ّ
(مســئولیت مدنــی) کــه تجلــی آن در تصدیگــری 16باشــد ،موضــوع در صالحیــت
مرج ــع قضای ــی اس ــت .پیش ــینۀ الگ ــوی تقنین ــی در حق ــوق موضوع ــه نی ــز ،ب ــر ای ــن
ام ــر ّ
صح ــه میگ ــذارد 17.از طرف ــی ،زمان ــی ک ــه منش ــأ اخت ــاف ق ــراردادی اس ــت
صرفنظ ــر از اش ــخاص ط ــرف دع ــوی علیاالص ــول موض ــوع در صالحی ــت ع ــام
محاک ــم دادگس ــتری اس ــت مگ ــر آنک ــه ّ
مقن ــن ،مرج ــع قضای ــی حق ــوق اس ــتثنایی
(اختصاص ــی) غی ــر دادگس ــتری تعیی ــن ک ــرده باش ــد.
اختالف ــات ناش ــی از مناقص ــه ه ــم ب ــه عن ــوان ی ــک عق ــد ،دارای منش ــأ ق ــراردادی
اســت .لــذا اگــر اختــاف منبعــث از مناقصــه میــان اشــخاص حقــوق خصوصــی
باش ــد ،داخ ــل در صالحی ــت مرج ــع قضای ــی حقوق ــی عموم ــی (دادگس ــتری) و در
صورت ــی ک ــه ،اخت ــاف موص ــوف می ــان اش ــخاص حق ــوق خصوص ــی ب ــا حق ــوق
عمومـــی باشـــد ،موضـــوع در صالحیـــت مرجـــع قضایـــی حقوقـــی اســـتثنایی
(اختصاصــی) غیــر دادگســتری اســت .بــه طــور مثــال هــرگاه اختــاف مناقصهگــر
ب ــا ش ــرکت توزی ــع نی ــروی ب ــرق اس ــتان ب ــه عن ــوان ی ــک ش ــرکت خصوص ــی اداره
کنن ــده خدم ــات عموم ــی در ی ــک مناقص ــه ب ــا بودج ــه ج ــاری باش ــد ،بایس ــتی ب ــه
دادگس ــتری مراجع ــه ش ــود؛ لیک ــن اگ ــر هم ــان دو ش ــرکت در مناقصـ ـ ه ب ــا بودج ــه
عمومــی دولتــی دچــار اختــاف شــوند ،بایســتی بــه هیــأت رســیدگی بــه شــکایات
قان ــون برگ ــزاری مناقص ــات رج ــوع گ ــردد .پ ــس هی ــأت مذک ــور ،ب ــه نوع ــی ب ــدل از
دادگســـتری در نظـــام قضایـــی (نـــه اداری) اســـت .از ایـــنرو ،هیـــأت رســـیدگی
ب ــه ش ــکایات قان ــون برگ ــزاری مناقص ــات ،مرج ــع قضای ــی حقوق ــی اس ــتثنایی
(اختصاص ــی) غی ــر دادگس ــتری (ن ــه اداری اس ــتثنایی غی ــر دادگس ــتری) اس ــت.
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پی نوشت:

 .1نگارن ــدۀ نخس ــت مقال ــه ،دارای تحصی ــات آ کادمی ــک،
در حوزههـــای مهندســـی ،حقـــوق( MBA ،بازاریابـــی)
و مدیریـــت بازرگانـــی بینالملـــل میباشـــد .وی ،عضـــو
ّ
بنیـــاد بینالمللـــی حـــل و فصـــل اختالفـــات ( )DRBFو
عض ــو کارگ ــروه حق ــوق اح ــداث انجم ــن داوران ج ــوان ات ــاق
بازرگانـــی بینالمللـــی ( ،)YAFدارای صالحیـــت پایـــه
یـــک و دو طراحـــی ،نظـــارت و اجـــراء ســـازمانهای نظـــام
مهندســـی ســـاختمان و معـــدن ،کارشـــناس نقشـــههای
ن بینالمللــی مدیریــت
تفکیکــی ثبــت و عضــو فعلــی انجم ـ 
پ ــروژه ( )IPMAو انجم ــن مدیری ــت ای ــران ،راه و س ــاختمان،
بازرگان ــی ،مهندس ــی ارزش ،مهندس ــی عم ــران ،بت ــن و ،...
همچنیـــن عضـــو کارگـــروه مناقصه-مزایـــده ایـــران اســـت.
وی ،عضویــت در کارگــروه علمــی توســعه مشــاركت عمومــی
خصوصـــی ،کمیتـــۀ تدویـــن شـــرایط عمومـــی پیمانهـــای
شـــهری در کارگـــروه ذیـــل شـــورای عالـــی ّفنـــی شـــهرداری
ته ــران ،هی ــأت رئیس ــۀ کمیتهه ــای پیمان ــکاران و مهندس ــی
بازرگان ــی س ــندیکای صنع ــت ب ــرق ای ــران ،کارگ ــروه تدوی ــن
آئیننامههـــا و ضوابـــط طرحهـــای عمرانـــی در شـــورای
هماهنگ ــی تش ــکلهای اح ــداث کش ــور را ه ــم ،در کارنام ــۀ
ّفع ّ
الیـــت حرفـــهای خـــود دارد.
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 . 2رج ــوع کنی ــد ب ــه :اس ــماعیلی هریس ــی ،ابراهی ــم؛ «حق ــوق
صنع ــت اح ــداث – ش ــرح قان ــون برگ ــزاری مناقص ــات» ،نش ــر
دادگس ــتر ،زمس ــتان  ،1392چ ــاپ اول ،ص403.
 .3رجــوع کنیــد بــه :عبدالهیــان ،امیــد و رفیعــیّ ،
محمدرضــا؛
«راهکارهـــای ارتقـــای رســـیدگی عادالنـــه در مراجـــع
اختصاصــی غیــر قضایــی» ،پژوهشــگاه قــوه قضاییــه،1396،
چـــاپ اول ،ص87.
 .4عب ــارت غی ــر قضای ــی در کت ــاب اخی ــر ،اع ــم از حقوق ــی
غیـــر دادگســـتری و اداری غیـــر دادگســـتری اســـت.
 .5دکتـــر شـــمس ،عبـــداهلل؛ «آئیـــن دادرســـی مدنـــی دورۀ
پیش ــرفته» ،انتش ــارات دراک ،چ ــاپ س ــی و پنج ــم ،زمس ــتان
 ،1394ص31.
Judicial Jurisdiction . 6
Administrative Jurisdiction . 7
« . 8مـــاده  »4قانـــون اصـــول تشـــکیالت عدلیـــه و محاضـــر
ش ــرعیه و ح ــکام صلحی ــه (مص ــوب  1290/04/26مجل ــس
ش ــورا):
«محاکـــم اختصاصـــی آن اســـت کـــه بـــه هیـــچ امـــری حـــق
ً
رســـیدگی را نـــدارد غیـــر آنچـــه قانـــون صراحتـــا اجـــازه داده
اســـت ،مثـــل محاکـــم تجـــارت و نظامـــی و غیرهـــا »...
 . 9دکتـــر شـــمس ،عبـــداهلل؛ «آئیـــن دادرســـی مدنـــی دورۀ
پیش ــرفته» ،انتش ــارات دراک ،چ ــاپ س ــی و پنج ــم ،زمس ــتان
1394
 . 10دکتـــر شـــمس ،عبـــداهلل؛ «آئیـــن دادرســـی مدنـــی دورۀ
پیش ــرفته» ،انتش ــارات دراک ،چ ــاپ س ــی و پنج ــم ،زمس ــتان
 ،1394ص121.
 . 11ف ــراز ّدوم ج ــزء ی ــک ذی ــل «تبص ــرۀ  »4از «م ــاده  »19قان ــون
رفــع برخــی از موانــع تولیــد رقابــت پذیــر و ارتقــای نظــام مالــی
کشـــور مصـــوب  1394/02/01مجلـــس شـــورای اســـامی،
ً
صراحت ــا مناقص ــه را ب ــا عن ــوان ق ــرارداد (عق ــد) تعرف ــه نم ــوده
اســـت ،...( .در صورتـــی کـــه بدهـــکار از مجـــوز فـــوق بـــرای
تس ــویه بدهیه ــای خ ــود اس ــتفاده کن ــد ،در ص ــورت ش ــرط
ضمـــن عقـــد در قـــرارداد مناقصـــه و درخواســـت خریـــدار،
بده ــکار مکل ــف اس ــت )...
 . 12در باب مشمولین قانون برگزاری مناقصات:
ّ
 «مـــاده ( »1کلیـــات) از فصـــل نخســـت قانـــون برگـــزاریمناقصـــات« :بنـــد الـــف» (کاربـــرد) :ایـــن قانـــون بـــه منظـــور
تعییـــن روش و مراحـــل برگـــزاری مناقصـــات بـــه تصویـــب
میرســـد و تنهـــا در معامالتـــی کـــه ،بـــا رعایـــت ایـــن قانـــون
انجــام میشــود کاربــرد دارد« * .بنــد ب» (مشــمولین قانــون):
ق ــوای سـ ـهگانه جمه ــوری اس ــامی ای ــران اع ــم از وزارتخان ــه،
س ــازمانها و مؤسس ــات و ش ــرکتهای دولت ــی ،مؤسس ــات
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که ــا و مؤسس ــات
انتفاعـــی وابســـته بـــه دولـــت ،بان 
اعتب ــاری دولت ــی ،ش ــرکتهای بیم ــه دولت ــی ،مؤسس ــات و
نهاده ــای عموم ــی غیردولت ــی (در م ــواردی ک ــه آن بنیاده ــا
و نهادهـــا از بودجـــه کل کشـــور اســـتفاده مینماین ــد)،
مؤسس ــات عموم ــی ،بنیاده ــا و نهاده ــای انق ــاب اس ــامی،
شـــورای نگهبـــان قانـــون اساســـی و همچنی ــن دس ــتگاهها
و واحدهایـــی کـــه شـــمول قانـــون بـــر آنهـــا مس ــتلزم ذک ــر ی ــا
تصریـــح نـــام اســـت ،اعـــم از اینکـــه قانـــون خ ــاص خ ــود را
داش ــته ی ــا از قوانی ــن و مق ـ ّـررات ع ــام تبعی ــت نماین ــد ،نظی ــر
وزارت جهــاد کشــاورزی ،ش ــرکت ملــی نفــت ایــران ،ش ــرکت
ّ
ملـــی گاز ایـــران ،شـــرکت ملـــی صنایـــع پتروش ــیمی ای ــران،
س ــازمان گس ــترش و نوس ــازی صنای ــع ای ــران ،س ــازمان بن ــادر
و کشـــتیرانی جمهـــوری اســـامی ایـــران ،س ــازمان توس ــعه و
نوســـازی معـــادن و صنایـــع مدنـــی ایـــران ،س ــازمان ص ــدا و
ســیمای جمهــوری اســامی ایــران و شــرکتهای تابعــه آنهــا،
موظفنــد در برگــزاری مناقصــه ،مقـ ّـررات ایــن قانــون را رعایــت
ّ
کنن ــد .تبص ــره :نیروه ــای مس ــلح ،تاب ــع مق ـ ّـررات و ضواب ــط
خ ــاص خ ــود ب ــوده و از ش ــمول ای ــن قان ــون مس ــتثنا هس ــتند.
 «مـــاده  »۲۰قانـــون بهبـــود مســـتمر محی ــط کس ــب و کار:دســـتگاههای اجرائـــی ،مؤسســـات و نهاده ــای عموم ــی
غیردولتـــی کـــه ،تحـــت مدیریـــت دســـتگاههای دولت ــی
هســـتند و شـــرکتها و مؤسســـات وابس ــته و متعل ــق ب ــه
ای ــن دس ــتگاهها و مؤسس ــات ،در تمام ــی معام ــات خ ــود،
صرفنظــر از نحــوه و منشــأ تحصیــل منابــع آن ،مشــمول قانــون
برگـــزاری مناقصـــات یـــا آییننامههـــای معامال ت ــی قانون ــی و
اختصاصـــی خـــود میباشـــند.
 «مــاده  »۵۰قانــون احــکام دائمــی برنامــه هــای توســعه کشــور:دول ــت مج ــاز اس ــت س ــامانه ت ــدارکات الکترونیک ــی دول ــت
را ،ب ــرای اج ــرای تم ــام مراح ــل ان ــواع معام ــات وزارتخان هه ــا
و دس ــتگاههای مش ــمول قان ــون برگ ــزاری مناقص ــات و س ــایر
قوانی ــن مال ــی و معامالت ــی بخ ــش عموم ــی ،ب ــا رعای ــت قان ــون
تج ــارت الکترونیک ــی و قان ــون برگ ــزاری مناقص ــات تکمی ــل
کنـــد .دســـتگاههای مشـــمول قانـــون برگ ــزاری مناقص ــات
و دیگـــر معاملهکننـــدگان بخـــش عموم ــی ،از جمل ــه
دس ــتگاههایی ک ــه ،ش ــمول قان ــون ب ــر آن ــان مس ــتلزم ذک ــر ی ــا
تصری ــح ن ــام اس ــت و کلی ــه مؤسس ــات دولت ــی ی ــا عموم ــی
غیردولتـــی ،بایـــد ]مطابـــق[ برنامـــه زمانبن ــدی م ــورد تأیی ــد
هی ــأت وزی ــران در ای ــن س ــامانه ثبتن ــام کنن ــد و ب ــا امض ــای
الکترونیک ــی معتب ــر و رعای ــت مق ـ ّـررات مر ب ــوط ،تم ــام مراح ــل
معامـــات خـــود ،ماننـــد درخواســـت اس ــتعالم ،فراخ ــوان،
ته ــا ی ــا
توزی ــع و دریاف ــت اس ــناد ،گش ــایش الکترونیک ــی پاک 
پیشــنهادها ،انعقــاد قــرارداد و داد و ســتد وجــوه و تضمینــات
و نیــز هرگونــه الحــاق ،اصــاح ،فســخ ،ابطــال و خاتمــه قــرارداد
را ،از طریــق ایــن ســامانه و بهطــور الکترونیکــی انجــام دهنــد.
یگ ــردد ک ــه
 . 13اختـــاف در نظـــر ،شـــامل موضوعهای ــی م 
دو طـــرف دعـــوا در آنهـــا ،بنـــا بـــر طبیعـــت موض ــوع دع ــوا،
میتوانن ــد مح ــق ش ــناخته ش ــوند( .رج ــوع کنی ــد ب ــه :دکت ــر
امامـــیّ ،
محمـــد و موســـوی ،ســـید نصـــراهلل؛ «مبان ــی نظ ــری
مراجـــع شـــبه قضایـــی و جایـــگاه آنهـــا در حق ــوق ای ــران»،
ّ
مجل ــۀ عل ــوم اجتماع ــی و انس ــانی دانش ــگاه ش ــیراز ،تابس ــتان
 ،1383دورۀ  ،21شـــمارۀ ّدوم
« . 14م ــاده  »40قان ــون الح ــاق برخ ــی م ــواد ب ــه قان ــون تنظی ــم
بخش ــی از مق ـ ّـررات مال ــی دول ــت «:»2
«اش ــخاص حقوق ــی ک ــه تم ــام و ی ــا قس ــمتی از اعتب ــارات آنه ــا
یش ــود و ش ــکل
از محـــل منابـــع بودجـــه عمومـــی تأمیـــن م 
حقوق ــی آنه ــا منطب ــق ب ــا تعاری ــف مذک ــور در م ــواد 4 ،3 ،2
و  5قان ــون محاس ــبات عموم ــی کش ــور نیس ــت ،در مص ــرف
اعتب ــارات مذک ــور از لح ــاظ اج ــرای مق ــررات قان ــون یادش ــده،
در حکـــم مؤسســـات و نهادهـــای عموم ــی غیردولت ــی ب ــه
شـــمار میآینـــد».
« . 15م ــاده  »8قان ــون مدیری ــت خدم ــات کش ــوری (مص ـ ّـوب
 1386/07/08مجل ــس ش ــورای اس ــامی):
«امورحاکمیتـــی :آن دســـته از امـــوری اس ــت ک ــه تحق ــق

آن موج ــب اقت ــدار و حاکمی ــت کش ــور اس ــت و منافـــع آن
ب ــدون محدودی ــت ش ــامل هم ــه اقش ــار جامع ــه گردیـــده و
به ــره من ــدی از ای ــن ن ــوع خدم ــات موج ــب محدودی ــت ب ــرای
یشــود .از قبیــل :الــف .سیاســتگذاری،
اســتفاده دیگــران نم 
برنام ــه ر ی ــزی و نظ ــارت در بخ ــش ه ــای اقتصـــادی،
اجتماع ــی ،فرهنگ ــی و سیاس ــی؛ ب .برق ــراری عدالـــت و
تأمی ــن اجتماع ــی و بازتوز ی ــع درآم؛ .ج .ایج ــاد فض ــای س ــالم
بــرای رقابــت و جلوگیــری از انحصــار و تضییــع حقــوق مــردم؛
ته ــای الزم ب ــرای رشـــد و
د .فراه ــم نم ــودن زمین ههـــا و مزی 
توس ــعه کش ــور و رف ــع فق ــر و بی ــکاری؛ هــ .قانونگ ــذاری ،ام ــور
ثبت ــی ،اس ــتقرار نظ ــم و امنی ــت و اداره ام ــور قضایـــی؛ و.
حف ــظ تمامی ــت ارض ــی کش ــور و ایج ــاد آمادگ ــی دفاعـــی و
دف ــاع مل ــی.؛ ز .ترو ی ــج اخ ــاق ،فرهن ــگ و مبان ــی اس ــامی و
صیان ــت از هو ی ــت ایران ــی ،اس ــامی؛ ح .اداره ام ــور داخل ــی،
مالی ــه عموم ــی ،تنظی ــم رواب ــط کار و رواب ــط خارجـــی؛ ط.
حفــظ محیــط زیســت و حفاظــت از منابــع طبیعــی و میــراث
فرهنگ ــی؛ ی .تحقیق ــات بنی ــادی ،آم ــار و اطالع ــات مل ــی
و مدیر ی ــت فض ــای فرکان ــس کش ــور؛ ک .ارتق ــای بهداش ــت
و آم ــوزش عموم ــی ،کنت ــرل و پیش ــگیری از بیم ــاری هـــا و
ته ــای واگی ــر ،مقابل ــه و کاه ــش اث ــرات ح ــوادث طبیع ــی
آف 
و بح ــران ه ــای عموم ــی؛ ل .بخش ــی از ام ــور من ــدرج در
م ــواد  10 ،9و  11ای ــن قان ــون ،نظی ــر م ــوارد مذک ــور در اصـــول
بیس ــت و نه ــم و س ـیام قان ــون اساس ــی ک ــه انج ــام آن توس ــط
بخ ــش خصوص ــی و تعاون ــی و نهاده ــا و مؤسس ــات عموم ــی
غیردولتــی بــا تأییــد هیــأت وز یــران امکانپذیــر نمیباشــد؛ م.
س ــایر م ــواردی ک ــه ب ــا رعای ــت سیاسـ ـتهای کل ــی مص ــوب
مق ــام معظ ــم رهب ــری ب ــه موج ــب قان ــون اساس ــی در قوانی ــن
ع ــادی ج ــزو ای ــن ام ــور ق ــرار میگی ــرد».
« . 16م ــاده  »11قان ــون مدیر ی ــت خدم ــات کش ــوری (مص ـ ّـوب
 1386/07/08مجل ــس ش ــورای اس ــامی):
«ام ــور اقتص ــادی :آن دس ــته از ام ــوری اس ــت ک ــه دولـــت،
متص ــدی اداره و به ــره ب ــرداری از ام ــوال جامع ــه اســـت و
مانن ــد اش ــخاص حقیق ــی و حقوق ــی در حق ــوق خصوص ــی
عم ــل م ــی کن ــد ،از قبی ــل :تص ــدی در ام ــور صنعتـــی،
کش ــاورزی ،حم ــل و نق ــل ،بازرگان ــی ،مس ــکن و به ــره ب ــرداری
حه ــای من ــدرج در م ــاده  10ای ــن قان ــون ]ام ــور زیربنای ــی:
از طر 
یه ــای س ــرمایهای
حه ــای تمل ــک دارای 
آن دس ــته از طر 
اس ــت ک ــه موج ــب تقو ی ــت زیرس ــاختهای اقتصـــادی و
یگ ــردد ،از قبی ــل :طرحه ــای آب و خ ــاک
تولی ــدی کش ــور م 
و ش ــبکههای ان ــرژی ،ارتباط ــات و راه[»
. 17م ــاده واح ــدۀ قان ــون تعیی ــن مرج ــع دع ــاوی بی ــن اف ــراد و
دول ــت (مص ــوب  1307/02/19مجل ــس ش ــورا):
«دع ــاوی راجع ــه ب ــه ام ــوال منقول ــه و حق ــوق متعلق ــه ب ــه آن
و متعلق ــه ب ــه ام ــوال غی ــر منقول ــه ک ــه ی ــک ط ــرف آن دول ــت
و ناش ــی از اعم ــال تصدیدول ــت و منش ــاء تولی ــد آن بع ــد از
تصو یــب ایــن قانــون باشــد و همچنیــن دعــاوی ملکــی یعنــی
دع ــاوی راجع ــه ب ــه ام ــا ک مزروع ــی و باغ ــات و مس ــتغالت
و مرات ــع و قن ــوات و چشم هس ــارها و حق ــوق متعلقـــه بـــه
آنه ــا اع ــم از ای ــن ک ــه منش ــاء و تولی ــد دع ــوی قب ــل ی ــا بع ــد از
تصو ی ــب ای ــن قان ــون باش ــد ب ــه ش ــرط ناش ــی ب ــودن از اعم ــال
تصــدی دولــت بــه محا کــم عدلیــه رجــوع خواهــد شــد .ســایر
دع ــاوی ک ــه ی ــک ط ــرف آن دول ــت باش ــد ب ــه طری ــق اداری در
ادارات مربوط ــه قط ــع و فص ــل میش ــود ،ول ــو ای ــن ک ــه قب ــل از
تار ی ــخ تصو ی ــب ای ــن قان ــون در محاکمعدلی ــه ط ــرح شـــده
مش ــروط ب ــه ای ــن ک ــه هن ــوز از محکم ــه حک ــم ص ــادر نش ــده
باش ــد.
تبصــره .1اعمــال تصــدی اعمالــی اســت کــه دولــت از نقطــه
نظ ــر حقوق ــی مش ــابه اعم ــال اف ــراد انج ــام میده ــد ،مانن ــد
خر یــد و فــروش امــا ک و غــات ،اجــار ه و اســتیجاره و امثــال
آن؛ تبص ــره .2دع ــاوی بی ــن بان ــک ای ــران (بان ــک اس ــتقراضی
س ــابق) و اف ــراد از دع ــاوی دولت ــی محس ــوب نش ــده و تابـــع
قوانی ــن عموم ــی اس ــت▪».

اخبـار

73
مقاالت
117

زمستان 97

اخبار
هیات مدیره

اخبار
هیات مدیره
لـــزوم س ــرمایه گ ــذاری در ش ــبکههای
انتق ــال و توزی ــع ب ــرق ب ــرای جلوگی ــری از
خاموش ــی ه ــای س ــال 98
در جلســـه ســـی و نهـــم دوره هفتـــم هیـــات مدیـــره
ســندیکای صنعت برق ایران که بیســت و ســوم دی
در محــل ســندیکا برگــزار شــد ،گزارشــی از اقدامــات
صـــورت گرفتـــه در طـــول دو هفتـــه اخیـــر توســـط
دبی ــر س ــندیکا ارائ ــه ش ــد .برگ ــزاری جلس ــه کارگ ــروه
بودجـــه و نهایـــی شـــدن پیشـــنهادات ســـندیکا در
خص ــوص بودج ــه صنع ــت ب ــرق در الیح ــه بودج ــه
ســال  1398و ارائــه آن بــه کمیســیونهای مجلــس،
وزارت نیـــرو و اتاقهـــای بازرگانـــی ،پیشـــبرد بســـته
پیش ــنهادی ات ــاق ای ــران در ارتب ــاط ب ــا رقاب ــت پذی ــر
ک ــردن صنای ــع پایی ــن دس ــتی و تس ــهیل تامی ــن م ــواد
اولی ــه م ــورد نی ــاز واحده ــای تولی ــد داخ ــل ،پیگی ــری
مش ــکالت اعض ــا در خص ــوص بخش ــنامه جبران ــی
ارز و همچنیـــن ریفاینانـــس در شـــورای گفتگـــوی
دولـــت و بخـــش خصوصـــی ،جلســـه هماندیشـــی
ب ــا روابطعمومیه ــای ش ــرکتهای عض ــو ،تدوی ــن
نقشــه راه همــکاری ایــران و عــراق در زمینــه صنعــت
بـــرق ،جلوگیـــری از ضبـــط ضمانتنامـــه چندیـــن
ش ــرکت عض ــو و همچنی ــن جلس ــه هماهنگ ــی ب ــا
مدیرعامـــل توزیـــع لرســـتان و دانشـــگاه لرســـتان
بـــه منظـــور برگـــزاری نمایشـــگاه جانبـــی کنفرانـــس
توزی ــع توس ــط س ــندیکا بخش ــی از گ ــزارش دبی ــر در
خص ــوص اقدام ــات اخی ــر س ــندیکا ب ــود.
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در ادامــه جلســه پاســخ بانــک مرکــزی بــه درخواســت
س ــندیکا در خص ــوص ح ــل مش ــکالت ارز حاص ــل
از صـــادرات بررســـی و مقـــرر شـــد در خصـــوص ارز
صادراتـــی صرافیهـــای مجـــاز و کارگزار یهایـــی
کـــه مـــورد قبـــول بانـــک مرکـــزی قـــرار گرفتهانـــد،
اطالعرســانی الزم بــه اعضــا انجــام شــود .همچنیــن
دعــوت بانــک مرکــزی از ســندیکا بــه منظــور جلســه
ب ــا مع ــاون ارزی بان ــک مرک ــزی بررس ــی و مق ــرر ش ــد
ب ــا اس ــتعالم از کمیتهه ــا ،مش ــکالت ارزی و بانک ــی
اعض ــا جه ــت ارائ ــه در جلس ــه تهی ــه ش ــود.
اساس ــنامه نه ــاد تنظیمگ ــر بخ ــش ب ــرق در ش ــورای
رقابـــت محـــور دیگـــر جلســـه بـــود و اعضـــای
هیاتمدیـــره بـــا توجـــه بـــه اینکـــه دو نفـــر از
اعض ــای هیاتمدی ــره ای ــن نه ــاد از ات ــاق بازرگان ــی
انتخـــاب میشـــوند ،تاکیـــد کردنـــد کـــه ســـندیکا
در زمین ــه انتخ ــاب نماین ــدگان بخ ــش خصوص ــی
هماهنگیهـــای مقتضـــی را بعمـــل آورد.
بررســـی درخواســـت شـــرکت توانیـــر در خصـــوص
آسیبشناســـی عـــدم حضـــور شـــرکتهای عضـــو
س ــندیکا در مناقص ــات ش ــرکتهای زیرمجموع ــه
وزارت نی ــرو مح ــور بع ــدی ای ــن جلس ــه ب ــود ک ــه مق ــرر
شـــد ســـندیکا بـــا اســـتعالم موضـــوع از کمیتههـــا،
گزارشـــی از دالیـــل عـــدم حضـــور شـــرکتها در
مناقصــات بــرای توانیــر تهیــه کنــد .در ادامــه جلســه،
هیاتمدیــره ضمــن موافقــت بــا برگــزاری نمایشــگاه
جانبــی کنفرانــس توزیــع ســال  98کــه قــرار اســت در
اس ــتان لرس ــتان برگ ــزار ش ــود ،مق ــرر کردن ــد هزینهه ــا
و درآمدهـــای مربـــوط بـــه نمایشـــگاه بـــه صـــورت
ش ــفاف ب ــه هی ــات مدی ــره ارائ ــه ش ــود.
بـــا توجـــه بـــه درخواســـت مرکـــز پژوهـــش هـــای
مجل ــس ش ــورای اس ــامی از س ــندیکا در خص ــوص
بررس ــی اقدام ــات انج ــام ش ــده توس ــط وزارت نی ــرو
بـــرای کاهـــش خاموشـــیهای ســـال  ،98مقـــرر
ش ــد گ ــزارش مس ــتندی توس ــط معاون ــت پژوهش ــی
ســـندیکا تهیـــه و براســـاس آن پاســـخ صریحـــی در
ای ــن خص ــوص ب ــه ای ــن مرک ــز ارس ــال ش ــود .تاکی ــد
ش ــد ک ــه در پاس ــخ ب ــه ای ــن موض ــوع اش ــاره ش ــود ک ــه
ب ــرای جلوگی ــری از ب ــروز خاموش ـیها در س ــال آین ــده
ع ــاوه ب ــر نی ــاز ب ــه افزای ــش ظرفی ــت نیروگاهه ــا ،نی ــاز
مبرمـــی بـــه گســـترش شـــبکههای انتقـــال و توزیـــع

بــرق اســت و بــدون ایــن اقــدام بــدون شــک کاســتن
از خاموش ـیهای غیرممک ــن اس ــت .ل ــذا مق ــرر ش ــد
گ ــزارش مش ــابهی ب ــرای وزارت نی ــرو ارس ــال و ب ــر ل ــزوم
ســـرمایهگذاری در حـــوزه خطـــوط انتقـــال و توزیـــع
در کنـــار نیروگاههـــا بـــه عنـــوان یکـــی از الزامـــات
جلوگیـــری از خاموشـــیهای ســـال آینـــده تاکیـــد
ش ــود.
در ادام ــه جلس ــه مق ــرر ش ــد چالشه ــای بخش ــنامه
ارزی کـــه در کمیتـــه حقوقـــی ســـندیکا احصـــا و
تدوی ــن ش ــده اس ــت ،ب ــه مدی ــر عام ــل توانی ــر ش ــرکت
توانیـــر ارائـــه شـــود .همچنیـــن بنـــا شـــد بـــه منظـــور
نهایـــی شـــدن موضـــوع ارزیابـــی و تشـــخیص
صالحیـــت و واگـــذاری آن بـــه ســـندیکا ،اعضـــای
هی ــأت مدی ــره ب ــا مدیرعام ــل توانی ــر مذاک ــره و مس ــیر
مبادل ــه ای ــن تفاه ــم نام ــه تس ــهیل ش ــود.

ب ــه روزرس ــانی ســـامانه توانمندیهـــای
ســاخت داخــل صنعــت بــرق بــا همــکاری
وزارت صم ــت و س ــندیکا
در جلســـه هیـــات مدیـــره ســـندیکا مقررشـــد
بـــه منظـــور شناســـایی و معرفـــی ظرفیتهـــای
شـــرکتهای عضـــو در پروژههـــای ســـاخت و
راهان ــدازی نیروگاهه ــا ،اقدام ــات الزم ب ــرای امض ــای
ی ب ــا ش ــرکت م ــادر تخصص ــی
تفاهمنام ــه هم ــکار 
تولیـــد بـــرق حرارتـــی صـــورت پذیـــرد.
در ابتـــدای ســـی و هشـــتیمن جلســـه دور هفتـــم
هی ــات مدی ــره س ــندیکای صنع ــت ب ــرق ای ــران ک ــه
نهــم دی ســال جــاری در محــل ســندیکا برگــزار شــد،
گزارشـــی از اقدامـــات دو هفتـــه اخیـــر توســـط دبیـــر
ارائــه شــد .جلســه بــا ســخنگوی کمیســیون صنایــع
و معـــادن مجلـــس ،مدیـــرکل صنایـــع بـــرق وزارت
صم ــت و عض ــو هی ــأت مدی ــره ش ــرکت س ــاتکاب
ب ــه منظ ــور س ــازماندهی ارتباط ــات س ــندیکا ب ــا ای ــن
کمیســـیون و ایجـــاد یـــک کارگـــروه چهارجانبـــه،
جلســـه بـــا شـــورای عالـــی توســـعه صـــادرات
غیرنفتـــی ،جلســـه بـــا شـــرکت مـــادر تخصصـــی
تولی ــد ب ــرق حرارت ــی و تبیی ــن زمینهه ــای هم ــکاری
فیمابی ــن و بازدی ــد هیاتمدیــره از کارخانــه شــرکت
الکترونی ــک افزارآزم ــا از جمل ــه مهمتری ــن اقدام ــات
س ــندیکا در ط ــول دو هفت ــه اخی ــر ب ــوده اس ــت.
پیگیــری حــل مشــکل ضمانتنامههــای صادراتــی
اعضــا از بانــک توســعه صــادرات ،برگــزاری نشســت
در خص ــوص بخش ــنامه جبران ــی ارز در ات ــاق ته ــران
و پیگیـــری طـــرح چالشهـــای ایـــن بخشـــنامه
در جلســـه شـــورای گفتگـــوی اســـتان تهـــران،
برگـــزاری جلســـات کارگـــروه توانیـــر در خصـــوص
شـــاخصهای قطعـــی نیمـــه اول ســـال ،97
پیگیـــری تحقـــق هماهنگیهـــای صـــورت گرفتـــه
ب ــا مدیرعام ــل توانی ــر ،انع ــکاس چالشه ــای اعض ــا

بـــا ســـازمان تامیناجتماعـــی بـــه ریاســـت اتـــاق
ای ــران و نی ــز تش ــریح و انع ــکاس ش ــرایط نابس ــامان
قرارداده ــای عمران ــی ب ــه ریاس ــت کمیس ــیون تلفی ــق
بخـــش دیگـــری از گـــزارش دبیـــر ســـندیکا بـــود.
در ادام ــه جلس ــه راهان ــدازی س ــامانه توانمندیه ــای
ســاخت داخــل توســط وزارت صمــت و درخواســت
ای ــن وزارتخان ــه از س ــندیکا ب ــرای تکمی ــل اطالع ــات
ســـازندگان صنعـــت بـــرق در ایـــن ســـامانه بررســـی
و مقـــرر شـــد پیگیریهـــا و اقدامـــات الزم در ایـــن
خصـــوص از طریـــق کمیتـــه حمایـــت از ســـاخت
داخ ــل ص ــورت پذی ــرد.
بررس ــی هماهنگ ــی ه ــای ص ــورت پذیرفت ــه مابی ــن
ســـندیکا و شـــرکت مادرتخصصـــی تولیـــد بـــرق
حرارتـــی محـــور دیگـــر جلســـه بـــود کـــه مقـــرر شـــد
اقدامـــات الزم بـــه منظـــور توســـعه همکار یهـــای
فیمابیـــن و همچنیـــن راهانـــدازی ســـامانه زنجیـــره
تامیـــن تجهیـــزات نیروگاههـــای کشـــور از طـــرف
ســـندیکا صـــورت گیـــرد .همچنیـــن بـــا توجـــه بـــه
درخواس ــت ش ــرکت مذک ــور از س ــندیکا ب ــه منظ ــور
شناســـایی و معرفـــی ظرفیتهـــای شـــرکتهای
عضـــو در پروژههـــای ســـاخت و راهانـــدازی
نیروگاهه ــا ،مق ــرر ش ــد اقدام ــات الزم ب ــرای تدوی ــن و
امضـــای تفاهمنامـــه صـــورت پذیـــرد.
در ادامـــه مهنـــدس باقـــری ،نایـــب رئیـــس هیـــات
مدی ــره و رئی ــس کمیت ــه توس ــعه ص ــادرات ک ــه ب ــه
عن ــوان تنه ــا نماین ــده بخ ــش خصوص ــی از ط ــرف
ســـندیکا در ســـفر وزیـــر نیـــرو بـــه عـــراق حضـــور
داشــت ،گزارشــی از ایــن ســفر ارائــه کــرد و گفــت :در
حاش ــیه ای ــن س ــفر فرصت ــی ب ــرای نماین ــده س ــندیکا
و بخ ــش خصوص ــی ب ــه منظ ــور معرف ــی ش ــرکتهای
عضـــو ســـندیکا و توانمندیهـــای آنهـــا ،پیگیـــری
و طـــرح مشـــکالت اخیـــر شـــرکتهای عضـــو بـــه
خصـــوص در حـــوزه مطالبـــات فراهـــم شـــد و در
گفتگوهـــای مختلـــف بـــا مســـئوالن وزارت نیـــرو و
توانی ــر ح ــل مش ــکالت ش ــرکتهای عض ــو پیگی ــری
ش ــد.
رئی ــس کمیت ــه توس ــعه ص ــادرات س ــندیکا ب ــا اش ــاره
ب ــه امض ــای س ــند یادداش ــت تفاه ــم همکار یه ــای
دو جانب ــه می ــان وزارتخانهه ــای نی ــرو و ب ــرق ای ــران
و عـــراق کـــه ســـندیکا از ماههـــا قبـــل در تهیـــه و

تدویـــن آن مشـــارکت داشـــت ،اظهـــار کـــرد :نحـــوه
صـــادرات بـــرق و تجهیـــزات و خدمـــات فنـــی و
مهندســـی صنعـــت بـــرق ایـــرن بـــه عـــراق ،شـــیوه
پرداخـــت مطالبـــات و نقـــش بخـــش خصوصـــی
ای ــران در بازس ــازی زیرس ــاخت ه ــای برق ــی ع ــراق،
اصلیتری ــن محوره ــای ای ــن تفاه ــم نام ــه محس ــوب
میشـــود.
وی ادامـــه داد :قـــرار اســـت بـــر اســـاس تفاهمنامـــه
مذکــور ســه کارگــروه شــامل رســیدگی بــه موضوعــات
ص ــادرات ب ــرق ،سنکرو نس ــازی ش ــبکههای ب ــرق
دو کش ــور و ص ــادرات تجهی ــزات و خدم ــات فن ــی
و مهندس ــی تش ــکیل ش ــود ک ــه س ــندیکای صنع ــت
بـــرق ایـــران متولـــی اصلـــی کارگـــروه ســـوم اســـت و
بایـــد بـــرای فعـــال کـــردن ایـــن کارگـــروه و پیشـــبرد
اهـــداف تعریـــف شـــده برنامهریزیهـــا و اقدامـــات
الزم را ب ــه عم ــل آورد.
در ادامـــه جلســـه گزارشـــی از اقدامـــات انجـــام
ش ــده ب ــه منظ ــور اع ــام نظ ــر س ــندیکا در خص ــوص
تعرفههـــای گمرگـــی تجهیـــزات صنعـــت بـــرق در
س ــال  98ارائ ــه و مق ــرر ش ــد پ ــس از دریاف ــت نظ ــرات
کمیتههـــای مربوطـــه ،کارگـــروه تعرفـــه بـــا حضـــور
نماین ــدگان کمیتهه ــای س ــازندگان ،پیمان ــکاران،
مش ــاوران و تامینکنن ــدگان تش ــکیل و نتای ــج آن ب ــه
هیأتمدیــره گــزارش شــود .همچنیــن بــر لــزوم ارائــه
گــزارش نماینــدگان ســندیکا در خصــوص عضویــت
س ــندیکا در تش ــکلهای باالدس ــتی مربوط ــه تاکی ــد
ش ــد.
ارائـــه گـــزارش دربـــاره شـــرایط پیشـــبرد بخشـــنامه
ارزی توســط ریاســت کمیتــه حقوقــی و قراردادهــای
ســـندیکا محـــور دیگـــر جلســـه بـــود .اقدامـــات
کارشناســـی و تالشهـــای صـــورت پذیرفتـــه بـــرای
اصـــاح شـــاخصها در راســـتای منافـــع اعضـــای
ســـندیکا ،تحقـــق پیگیریهـــای ســـندیکا بـــرای
ایجــاد وحــدت رویــه بــرای محاســبه ضریــب ارزبــری
تمامــی تجهیــزات صنعــت بــرق طبــق یــک شــابلون
مشـــخص ،مهمتریـــن محورهـــای گـــزارش ایشـــان
ب ــود.
اعضـــا ضمـــن اشـــاره بـــر نقـــش اثرگـــذار مشـــاوران
در عبـــور از بحـــران و اعمـــال تعدیلهـــا بـــر لـــزوم
برنامهریـــزی بـــرای حـــل چالشهـــای جـــدی

ســـندیکا بـــرای ارتبـــاط بـــا ســـازمان برنامـــه بـــرای
تعییـــن شـــاخصهای دورههـــای ســـوم و چهـــارم
س ــال  97و تهی ــه فهارسبه ــای ب ــرق تاکی ــد و مق ــرر
کردن ــد س ــندیکا راهکاره ــای افزای ــش نق ــش آفرین ــی
در ایــن خصــوص را پیگیــری نمایــد .بــر اســاس ایــن
مصوبـــه ،مقـــرر شـــد نماینـــده ســـندیکا در ارتبـــاط
بـــا ســـازمان برنامـــه موضـــوع امضـــای تفاهمنامـــه
همـــکای را دنبـــال کنـــد.
در پایـــان جلســـه گزارشـــی از جزییـــات بودجـــه
صنع ــت ب ــرق در بودج ــه س ــال  98توس ــط معاون ــت
پژوه ــش و برنامهری ــزی س ــندیکا ارائ ــه و مق ــرر ش ــد
جم ــع بن ــدی نظ ــرات س ــندیکا در جلس ــه کارگ ــروه
بودج ــه انج ــام و از طری ــق رایزن ــی ب ــا وزارت نی ــرو و
مجلــس در قانــون بودجــه ســال آینــده لحــاظ شــود.
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ع ــزم هی ــأت مدی ــره س ــندیکا بـــرای
پیگیــری و حــل مشــکالت بیمــه و تامیــن
اجتماع ــی اعض ــا
ســـی و هفتمی ــن جلس ــه دوره هفتـــم هیاتمدی ــره
س ــندیکای صنع ــت ب ــرق ای ــران ،بیس ــت و پنج ــم
آذر س ــال ج ــاری در مح ــل س ــندیکا برگ ــزار ش ــد.
در ابتـــدای جلســـه دبیـــر ســـندیکا گزارشـــی از
اقدام ــات دو هفت ــه اخی ــر ارائ ــه ک ــرد .وص ــول مرحل ــه
دوم مطالب ــات و واری ــز ب ــه حس ــاب اعض ــا ،جلس ــه
بـــا ســـازمان برنامـــه دربـــاره اصالحیـــه بخشـــنامه
جبرانـــی ارز ،پیگیـــری ابـــاغ بخشـــنامه جبرانـــی
وی ــژه مش ــاوران ،تواف ــق س ــازمان برنام ــه ب ــرای مبادل ــه
تفاهمنامــه همــکاری بــا ســندیکا ،احصــا کمبودهــا
و ابهامـــات بخشـــنامه ارزی ،پیگیـــری خاتمـــه
قراردادهـــا ،بررســـیهای ســـندیکا در خصـــوص
بودجـــه ســـال  98و نیـــز جلســـات کارشناســـی
شــورای گفتگــو در اتــاق ایــران در خصــوص اصــاح
شــرایط عرضــه فلــزات و مــواد اولیــه از ســوی صنایــع
باالدســـتی ،بخشـــی از ایـــن گـــزارش بـــود .در ایـــن
گ ــزارش همچنی ــن ب ــه موافق ــت اولی ــه ش ــورای عال ــی
رتبهبن ــدی ات ــاق بازرگان ــی ب ــا ایف ــای نق ــش س ــندیکا
بـــه عنـــوان مجـــری رتبهبنـــدی شـــرکت هـــا و نیـــز
نهایــی شــدن قــرارداد بیمــه تکمیلــی ســال 98-97
اش ــاره ش ــد.
در ادام ــه جلس ــه ل ــزوم تدوی ــن بخش ــنامه جبران ــی
ارز بـــرای شـــرکتهای مهندســـی مشـــاور صنعـــت
ب ــرق م ــورد تاکی ــد ق ــرار گرف ــت و مقررش ــد ب ــا برگ ــزاری
نشســـت مابیـــن نماینـــدگان کمیتـــه مهندســـین
مشـــاور بـــا مســـئوالن ســـازمان برنامـــه و ابـــاغ ایـــن
بخشـــنامه بـــه صـــورت جـــدی پیگیـــری شـــود.
همچنیـــن مقـــرر شـــد کاســـتیها و ابهامـــات
بخش ــنامه ارزی ب ــه ص ــورت مکت ــوب ب ــرای ش ــورای
هماهنگـــی و ســـازمان برنامـــه منعکـــس شـــود.
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تس ــهیل حض ــور ش ــرکتهای ایران ــی در ب ــازار کش ــور
ع ــراق مح ــور بع ــدی جلس ــه ب ــود ک ــه ب ــا توج ــه ب ــه
اعـــام آمادگـــی شـــرکت توانیـــر بـــرای فراهـــم کـــردن
زمینههـــای الزم بـــه منظـــور حضـــور شـــرکتهای
س ــازنده و پیمان ــکار ایران ــی در ب ــازار کش ــور ع ــراق و
همچنی ــن عالقمن ــدی مس ــئوالن ای ــن ای ــن کش ــور
ب ــرای هم ــکاری ب ــا ش ــرکتهای ایران ــی ،مق ــرر ش ــد
ضمـــن رایزنـــی بـــا معاونـــت توزیـــع شـــرکت توانیـــر،
تصمیمگی ــری و پیگیریه ــای ای ــن موض ــوع توس ــط
کمیت ــه توس ــعه ص ــادرات انج ــام ش ــود.
اعضـــای جلســـه همچنیـــن دربـــاره چالشهـــا و
دش ــوار یهای موج ــود ب ــرای ص ــدور ضمانتنام ــه
در بانـــک توســـعه صـــادرات تبـــادل نظـــر کـــرده و
مق ــرر کردن ــد ک ــه س ــندیکا از طری ــق بان ــک مرک ــزی،
کمیســـیون مـــاده  ،19ســـازمان توســـعه تجـــارت و
ات ــاق بازرگان ــی ح ــل ای ــن مس ــاله را پیگی ــری نمای ــد.
در ادامـــه گزارشـــی از اقدامـــات انجـــام شـــده در
خصــوص الیحــه پیشــنهادی بودجــه ســال  98ارائــه
و مق ــرر ش ــد ن ــکات م ــورد نظ ــر س ــندیکا بهوی ــژه در
خص ــوص بودج ــه صنع ــت ب ــرق و اوراق تس ــویه ب ــه
ریاس ــت کمیس ــیون برنام ــه ،بودج ــه و محاس ــبات
مجلـــس منعکـــس و مـــورد پیگیـــری قـــرار گیـــرد.
الزام ــات اص ــاح اقتص ــاد ب ــرق و موض ــع س ــندیکا
در ای ــن خص ــوص م ــورد بررس ــی ق ــرار گرف ــت و مق ــرر
ش ــد موض ــوع ع ــاوه ب ــر کمیس ــیون ان ــرژی از س ــوی
کمیس ــیون صنای ــع مجل ــس ش ــورای اس ــامی ه ــم
پیگی ــری ش ــود.
در ادامـــه رئیـــس و دبیـــر کارگـــروه بیمـــه و تامیـــن
اجتماعـــی ســـندیکا گزارشـــی از پیگیریهـــا و
اقدامــات صــورت گرفتــه در کارگــروه ارائــه کردنــد .در
ایــن گــزارش بــه تعــدد بخشــنامهها و آییننامههــای
ســـازمان تامیـــن اجتماعـــی و برخـــورد ســـلیقهای
کارشناســـان ایـــن ســـازمان بـــه عنـــوان اصلیتریـــن
چال ــش ش ــرکتهای عض ــو اش ــاره و مق ــرر ش ــد ک ــه
بــه منظــور حــل ایــن چالشهــا الیح ـهای بــرای اتــاق
بازرگانـــی و کمیســـیونهای اجتماعـــی ،صنایـــع و
حمای ــت از تولی ــد مل ــی مجل ــس تهی ــه و پیگی ــری
هـــای الزم انجـــام شـــود .همچنیـــن بـــا توجـــه بـــه
اهمیـــت موضـــوع و چالـــش جـــدی شـــرکتهای
عضـــو بـــا ســـازمان تامیـــن اجتماعـــی ،مقـــرر شـــد
رواب ــط عموم ــی درب ــاره ای ــن موض ــوع برنام ــه ری ــزی
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رســـانهای انجـــام دهـــد و ظرفیـــت هـــای اتـــاق
بازرگان ــی نی ــز ب ــرای پیش ــبرد موض ــوع اس ــتفاده ش ــود.

انع ــکاس پیش ــنهادات س ــندیکا درب ــاره
بودج ــه  98ب ــه مجل ــس
در ســـی و ششـــمین جلســـه دوره هفتـــم هیـــات
مدیـــره ســـندیکا ،بـــا موافقـــت اعضـــا مقـــرر شـــد
س ــندیکا درب ــاره مناب ــع س ــرمایهای صنع ــت ب ــرق در
بودجــه  98پیشــنهادات خــود را بــه کمیســیونهای
مجل ــس و نهاده ــای مرتب ــط ارائ ــه کن ــد.
س ــی و شش ــمین جلس ــه دوره هفت ــم هی ــات مدی ــره
ســندیکا یازدهــم آذر ســال جــاری در محــل ســندیکا
برگـــزار شـــد .در ابتـــدای جلســـه دبیـــر ســـندیکا
گزارشـــی از اقدامـــات دو هفتـــه اخیـــر ارائـــه داد.
جلســـات بررســـی نظـــرات ســـندیکا در خصـــوص
بخشــنامه جبرانــی توانیــر و میــزان ارزبــری تجهیــزات
صنعــت بــرق بــا نماینــدگان شــرکت توانیــر ،پیگیــری
مطالبــات اعضــا ،جلســه بــا مدیــرکل صنایــع بــرق و
الکترونی ــک وزارت صنع ــت و مع ــدن در خص ــوص
پیمانـــکاران و مشـــاوران ،جلســـه هیـــأت رئیســـه
س ــندیکا ب ــا مع ــاون برنامهری ــزی ش ــرکت توانی ــر ب ــه
منظ ــور بررس ــی موضوع ــات پیرام ــون صنع ــت ب ــرق
و توافق ــات ص ــورت گرفت ــه در ای ــن جلس ــه ،بخش ــی
از گـــزارش دبیـــر ســـندیکا بـــود .در ایـــن گـــزارش
همچنیــن بــه تدویــن تفاهمنامــه همــکاری مشــترک
بی ــن س ــندیکا و س ــندیکای مخاب ــرات و اقدام ــات
انج ــام ش ــده ب ــرای تمدی ــد ق ــرارداد بیم ــه تکمیل ــی

درم ــان س ــندیکا و اعض ــا اش ــاره ش ــد.
در ادام ــه موض ــوع انتظ ــارات توانی ــر از س ــندیکا ب ــرای
بررســـی دالیـــل افزایـــش چندبرابـــری قیمتهـــای
پیشـــنهادی در پروژههـــا در جلســـه بـــا معـــاون
برنامهریـــزی ایـــن شـــرکت مطـــرح و مقـــرر شـــد
جلســهای مج ــزا ب ــه منظ ــور بررس ــی ای ــن موض ــوع ب ــا
ایشـــان برگـــزار شـــود.
همچنیـــن گزارشـــی از جلســـه رئیـــس کمیتـــه
ســـازندگان و دبیـــر ســـندیکا بـــا مدیـــرکل صنایـــع
بـــرق و الکترونیـــک وزارت صمـــت در خصـــوص
پیمان ــکاران و مش ــاوران ارائ ــه و مق ــرر ش ــد پیگی ــری
هـــای الزم توســـط کمیتـــه حمایـــت از ســـاخت
داخ ــل س ــندیکا در خص ــوص دس ــتورالعمل ص ــدور
جـــواز تاســـیس و پروانـــه واحـــد فنـــی و مهندســـی
صـــورت پذیـــرد.
در ادامـــه جلســـه موضـــوع دعـــوت وزارت نیـــرو از
ســندیکا بــرای معرفــی نماینــده در کمیتــه حمایــت
از س ــاخت داخ ــل وزارت نی ــرو بررس ــی و مق ــرر ش ــد
موضــوع بــه کمیتــه ســاخت داخــل ســندیکا ارجــاع
شــود .همچنیــن بــا توجــه بــه دعــوت شــرکت توزیــع
نی ــروی ب ــرق الب ــرز از س ــندیکا ب ــرای معرف ــی نماین ــده
جه ــت حض ــور در کمیت ــه رس ــیدگی ب ــه تخلف ــات،
مقــرر شــد ســندیکا ضمــن معرفــی نماینــده ،تشــکیل
ای ــن کمیت ــه را در توانی ــر پیگی ــری کن ــد .همچنی ــن
گزارشــی از جلس ـ ه برگــزار شــده بــا نماینــدگان بانــک
آینــده و اعــام آمادگــی ایــن بانــک بــرای خریــد اوراق
خزانــه ارائــه و مقــرر شــد بررســی و اطالعرســانیهای
الزم در ای ــن خص ــوص انج ــام ش ــود.
بررس ــی اقدام ــات انج ــام ش ــده ب ــرای تمدی ــد ق ــرارداد
بیم ــه تکمیل ــی درم ــان س ــندیکا و نظ ــر س ــنجیهای
انجـــام شـــده از اعضـــا در خصـــوص کیفیـــت
خدم ــات ارائ ــه ش ــده ،مح ــور دیگ ــر ای ــن جلس ــه ب ــود
کـــه بـــا توجـــه بـــه رضایـــت  83درصـــدی اعضـــای
اســـتفاده کننـــده از خدمـــات بیمـــه ای ســـندیکا
از شـــرکت بیمهگـــر و کارگـــزار و ابـــراز تمایـــل 94
درص ــدی اعض ــا ب ــرای تمدی ــد ق ــرارداد ،مق ــرر ش ــد
اقدام ــات الزم جه ــت تمدی ــد ق ــرارداد مطاب ــق رول
س ــنوات قب ــل انج ــام ش ــود.
ارائـــه گـــزارش معاونـــت پژوهـــش و برنامهریـــزی
ســـندیکا در خصـــوص بودجـــه ســـال  98یکـــی از
دس ــتورکارهای ای ــن جلس ــه ب ــود ک ــه مق ــرر ش ــد ای ــن
معاونـــت پیشنویـــس الیحـــه بودجـــه را بررســـی و

پیشـــنهادات ســـندیکا دربـــاره منابـــع ســـرمایهای
صنعـــت بـــرق در بودجـــه  98بـــه کمیســـیونهای
مجلـــس و نهادهـــای مرتبـــط ارائـــه شـــود.
همچنیـــن بنـــا شـــد ســـندیکا بـــا حضـــور فعـــال در
کمیســـیونهای مرتبـــط از جملـــه انـــرژی و تلفیـــق
پیشـــنهادات خـــود را پیگیـــری کنـــد.
در ادام ــه جلس ــه گزارش ــی از اقدام ــات انج ــام ش ــده
در خصـــوص تعییـــن ضرایـــب تاثیرپذیـــری ارزی
کااله ــای صنع ــت ب ــرق و همچنی ــن ش ــاخصهای
اولویتبنـــدی پروژههـــا توســـط رئیـــس کمیتـــه
حقوق ــی و قرارداده ــای س ــندیکا ارائ ــه و مق ــرر ش ــد
اولویته ــای احص ــاء ش ــده جه ــت بح ــث و تب ــادل
نظ ــر در اختی ــار هی ــات مدی ــره ق ــرار گی ــرد و جم ــع
بنـــدی نظـــرات ســـندیکا ،جهـــت اولویتبنـــدی و
تصمیمگیـــری بـــرای پروژههـــای متوقـــف صنعـــت
ب ــرق ب ــه وزارت نی ــرو ارائ ــه ش ــود.
بـــا تاکیـــد اعضـــا مقـــرر شـــد ســـندیکا بـــه منظـــور
ح ــل چال ــش قرارداده ــای متوق ــف اعض ــا ،تش ــکیل
کمیتـــهای ســـه نفـــره در وزارت نیـــرو را بـــه شـــکل
جـــدی پیگیـــری کنـــد بـــه نحـــوی کـــه هـــر گونـــه
تصمیمگیــری در خصــوص قراردادهــا بــا هماهنگــی
ایـــن کمیتـــه صـــورت بگیـــرد.
در ادامـــه جلســـه درخواســـت ســـازمان برنامـــه
از ســـندیکا بـــه منظـــور احصـــاء و بهروزرســـانی
مس ــتمر قیم ــت تجهی ــزات صنع ــت ب ــرق ،بررس ــی و
پیش ــنهاد ش ــد س ــندیکا تفاهمنام ــه ی ــا ق ــراردادی را
بـــا ســـازمان برنامـــه منعقـــد کنـــد.
در پای ــان جلس ــه ب ــا توج ــه ب ــه اینک ــه ش ــرکتهای
کارفرمـــا بـــرای حـــل مســـائل قـــراردادی بـــا مســـاله
نهادهـــای نظارتـــی مواجـــه هســـتند ،مقـــرر شـــد
س ــندیکا برگ ــزاری ی ــک جلس ــه مش ــترک ب ــا دی ــوان
عدال ــت اداری را ب ــه منظ ــور ش ــرح ش ــرایط حاک ــم ب ــر
صنع ــت ب ــرق و الزام ــات خ ــروج از بح ــران در ای ــن
صنعـــت ،پیگیـــری کنـــد.

تمرکـــز ســـندیکا ب ــر تعام ــل س ــازنده و
اثرگـــذار بـــا وزات صم ــت
در س ــی و پنجمی ــن جلس ــه هی ــات مدی ــره س ــندیکا
مقـــرر شـــد موضـــوع شـــرکتهای پیمانـــکار و
مش ــاوران صنع ــت ب ــرق نی ــز در وزارت صم ــت ب ــا
تش ــکیل کارگ ــروه مش ــترک مط ــرح و ب ــرای آن چ ــاره
اندیشـــی شـــود.
س ــی و پنجمی ــن جلس ــه دوره هفت ــم هی ــات مدی ــره
ســـندیکا بیســـت و هفتـــم آبـــان ســـال جـــاری در
محـــل ســـندیکا برگـــزار شـــد .در ابتـــدای جلســـه
دبی ــر س ــندیکا گزارش ــی از اقدام ــات س ــندیکا ارائ ــه
داد .برگ ــزاری نسش ــت آش ــنایی اعض ــا ب ــا بخش ــنامه
جبران ــی ارز ،پیگی ــری مطالب ــات اعض ــا ،محاس ــبه
میـــزان ارزبـــری تجهیـــزات بـــا اســـتعالم از اعضـــا و
ارائـــه بـــه شـــرکت توانیـــر ،جلســـه بـــا رییـــس اتـــاق
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بازرگان ــی ته ــران در خص ــوص مش ــکالت صنع ــت
بـــرق و همچنیـــن نشســـت مشـــترک بـــا وزارت
صمـــت ،نماینـــدگان بـــورس کاال ،شـــرکت ملـــی
مـــس و ایمیـــدرو درکارگـــروه مـــس وزارت صمـــت
و بازگشـــت نحـــوه عرضـــه مـــس بـــه روال ســـابق بـــا
ن ــرخ به ــره پایی ــن ت ــر و همچنی ــن انتخ ــاب نماین ــده
ســـندیکا در هیـــات مدیـــره فدراســـیون صـــادرات
انـــرژی ،بخشـــی از اقدامـــات ســـندیکا در طـــول دو
هفت ــه گذش ــته ب ــوده اس ــت.
ارائـــه گـــزارش ســـندیکا در خصـــوص چالشهـــا
و پتانســـیلهای صادراتـــی صنعـــت بـــرق بـــه
ات ــاق ته ــران جه ــت ط ــرح در نشس ــت نماین ــدگان
اتـــاق بـــا مقامـــات ارشـــد کشـــور ،برگـــزاری جلســـه
ش ــورای ارزیاب ــی ش ــرکت و انج ــام توافق ــات نهای ــی
بـــرای تبـــادل تفاهمنامـــه همـــکاری در راســـتای
موضوع ــات ارزیاب ــی و تش ــخیص صالحی ــت و نی ــز
درخواس ــت وزارت صم ــت از س ــندیکا ب ــرای اع ــام
نقطـــه نظـــرات پیشـــنهادی در خصـــوص کتـــاب
مقـــررات صـــادرات و واردات بخـــش دیگـــری از
گ ــزارش دبی ــر ب ــود.
پیگیـــری مســـائل و منافـــع شـــرکتهای عضـــو از
طریـــق کمیســـیون صنایـــع مجلـــس محـــور دیگـــر
جلس ــه ب ــود .ب ــا توج ــه ب ــه اع ــام آمادگ ــی س ــخنگوی
کمیســـیون صنایـــع بـــه منظـــور پیگیـــری مســـائل
شـــرکتهای صنعـــت بـــرق در ایـــن کمیســـیون،
مقــرر شــد ســندیکا بــا هماهنگــی کمیســیون انــرژی
مجل ــس موضوع ــات مترت ــب ب ــر فع ــاالن صنع ــت
بـــرق را از طریـــق کمیســـیون صنایـــع و معـــادن
مجل ــس نی ــز پیگی ــری کن ــد .همچنی ــن مق ــرر ش ــد
س ــندیکا از ظرفیته ــای کمیس ــیون وی ــژه نی ــز ب ــرای
پیگی ــری حق ــوق اعض ــا به ــره گی ــرد.
در ادام ــه جلس ــه ب ــا تاکی ــد ب ــر اینک ــه وزارتخانـ ـهای
مش ــخص ب ــه عن ــوان متول ــی ش ــرکتهای پیمان ــکار
و مش ــاوران صنع ــت ب ــرق در کش ــور وج ــود ن ــدارد،
مقــرر شــد ایــن موضــوع درکارگــروه مشــترک ســندیکا
و ایـــن وزارتخانـــه مطـــرح شـــده و بـــرای آن چـــاره
اندیشـــی شـــود .همچنیـــن مقـــرر شـــد برگـــزاری
جلســـهای بـــا وزیـــر جدیـــد صنعـــت ،معـــدن و
تجـــارت و معـــاون جدیـــد امـــور صنایـــع وی ،بـــه
منظـــور طـــرح مشـــکالت شـــرکت هـــا و همچنیـــن
موض ــوع متول ــی گ ــری ح ــوزه پیمان ــکاری و مش ــاوره

صنعــت بــرق در دســتور کار دبیرخانــه ســندیکا قــرار
گی ــرد.
همچنیـــن گزارشـــی در خصـــوص اثـــرات تحریـــم
هـــا بـــر صنعـــت بـــرق توســـط معاونـــت پژوهـــش و
برنام ــه ری ــزی ارائ ــه و مق ــرر ش ــد معاون ــت پژوهش ــی
ب ــا هم ــکاری کمیت ــه مش ــاوران س ــندیکا ،اطالع ــات
الزم را بـــرای تکمیـــل ایـــن گـــزارش و اســـتخراج
جزیی ــات آس ــیب ه ــای وارده ب ــه صنع ــت ب ــرق پ ــس
از اعم ــال تحریمه ــا گ ــردآوری ب ــه نهاده ــای ذیرب ــط
ارائ ــه نمای ــد.
در ادام ــه جلس ــه پی ــش نوی ــس دس ــتورالعمل نح ــوه
جبـــران خســـارات ناشـــی از افزایـــش قیمـــت ارز
در پیمـــان هـــای ریالـــی فاقـــد تعدیـــل مربـــوط بـــه
شـــرکتهای توزیـــع بررســـی و مقـــرر شـــد ضمـــن
بررس ــی هم ــه جانب ــه ای ــن پی ــش نوی ــس ،در کوت ــاه
تریــن زمــان اصالحــات و نقطــه نظــرات پیشــنهادی
ســـندیکا بـــه توانیـــر ارائـــه شـــود .همچنیـــن مقـــرر
ش ــد س ــندیکا ط ــی نامــهای ب ــه مدیرعام ــل ش ــرکت
توانی ــر ،خواس ــتار جلوگی ــری از اقدام ــات ق ــراردادی
کارفرمایــان و اخــذ دســتور از وزیــر نیــرو بــرای خاتمــه
قراردادهـــا و اولویـــت بنـــدی قراردادهـــا شـــود.
اعض ــای هی ــات مدی ــره در ادام ــه جلس ــه موض ــوع
عضویـــت ســـندیکا در تشـــکل هـــای بالدســـتی
را مطـــرح و مقـــرر کردنـــد کـــه گزارشـــی از میـــزان
اثرگـــذاری و نتایـــج عضویـــت ســـندیکا در ایـــن
تش ــکل ه ــا در اختی ــار اعض ــای هی ــات مدی ــره ق ــرار
گیـــرد تـــا بـــر اســـاس آن تصمیمگیـــری شـــود.
در پایـــان جلســـه از آقایـــان بهـــزاد ،مســـائلی،
برز یمهـــر و دبیرخانـــه ســـندیکا بابـــت برگـــزاری
نشس ــت آش ــنایی اعض ــا ب ــا بخش ــنامه جبران ــی ارز،
همچنیـــن از تالشهـــای دبیرخانـــه بـــرای حضـــور
موثـــر در نمایشـــگاه بیـــن المللـــی صنعـــت بـــرق و
نمایشـــگاه جانبـــی کنفرانـــس بیـــن المللـــی بـــرق
و برگـــزاری نشســـتها و ایجـــاد فضـــای مناســـب
بـــه منظـــور تقویـــت ارتبـــاط اثربخـــش ســـندیکا بـــا
مقامــات ارشــد صنعــت بــرق و نماینــدگان مجلــس
و انعــکاس مشــکالت اعضــا تقدیــر شــد .همچنیــن
از معاون ــت پژوه ــش و برنامهری ــزی س ــندیکا باب ــت
تهیـــه گزارشهـــای دقیـــق و جامـــع کارشناســـی
تقدی ــر ب ــه عم ــل آم ــد.
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اخبار
کمیتهها
کمیته دانشبنیان
در نشســـت هماندیشـــی مجمـــع تشـــکلهای
دانشبنیـــان ایـــران بـــا کمیتـــه دانشبنیـــان ســـندیکا
مطـــرح شـــد؛

عدمحمایت از شرکتهای دانشبنیان
مساوی است با بیکاری

نشســـت هماندیشـــی مجمـــع تشـــکلهای
دانشبنیـــان ایـــران بـــا کمیتـــه دانشبنیـــان
س ــندیکای صنع ــت ب ــرق ای ــران ب ــا پیش ــنهاد ایج ــاد
ســـازوکار حمایـــت از شـــرکتهای دانشبنیـــان
ب ــزرگ بهمنظ ــور حمای ــت از اش ــتغالزایی و اعط ــای
وامه ــای بالع ــوض ب ــرای توس ــعه بخ ــش تحقی ــق و
توســـعه شـــرکتها و تشـــکلها برگـــزار شـــد.
در ایـــن نشســـت افشـــین کالهـــی رئیـــس مجمـــع،
محمدرضـــا طالیـــی ،خزانـــهدار ،عبدالرضـــا
نـــوروزی ،نائـــب رئیـــس و سیدحســـن میرطاهـــری
بـــازرس مجمـــع تشـــکلهای دانشبنیـــان ایـــران
و همینطـــور ســـیدمهدی مدنـــی رئیـــس کمیتـــه
دانشبنیـــان ســـندیکای صنعـــت بـــرق ،جمشـــید
بردبـــار نائـــب رئیـــس ،محمدرضـــا اســـامی عضـــو
هیـــات رئیســـه ،ســـید محســـن میرصـــدری نائـــب
رئی ــس ،بهن ــاز عالئ ــی عض ــو ،رض ــا راج ــی کرمان ــی
عض ــو علیالب ــدل کمیت ــه دانشبنی ــان س ــندیکای
صنعـــت بـــرق حضـــور داشـــتند و بـــه بررســـی
وضعیـــت کنونـــی شـــرکتهای دانشبنیـــان
پرداختنـــد.
کالهـــی بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه آییننامههـــا و

بخشـــنامههای مرتبـــط در مجمـــع تشـــکلهای
دانشبنیـــان رصـــد میشـــوند ،گفـــت :طبـــق
رســـالت خودمـــان آییننامههـــا و بخشـــنامههای
صـــادره را بررســـی میکنیـــم و تمـــام تالشـــمان
را بـــه کار میگیریـــم تـــا بـــا تاثیرگـــذاری بـــر رونـــد
تصمیمگی ــری و مش ــارکت در تصمی ــم س ــاز یها در
جه ــت حف ــظ مناف ــع دانشبنیانه ــا پی ــش بروی ــم.
رئی ــس مجم ــع تش ــکلهای دانشبنی ــان در ادام ــه از
راهان ــدازی و تاس ــیس کمیت ــه دانشبنی ــان در س ــال
آین ــده خب ــر داد و اف ــزود :کمیت ــه دانشبنیانه ــا ب ــه
بازنگ ــری رواله ــا و رونده ــای ایجادش ــده ب ــا ن ــگاه
ب ــه دغدغهه ــا و مس ــائل ش ــرکتهای دانشبنی ــان
میپـــردازد .بررســـی خواســـتههای شـــرکتهای
دانشبنیـــان بـــا همفکـــری و هماندیشـــی
تشـــکلهای عضـــو ،بازبینـــی عنـــوان دانشبنیـــان
و در صـــورت لـــزوم تعریـــف دوبـــاره آن و رصـــد
فعالیتهایـــی کـــه از مســـیر تعیینشـــده فاصلـــه
گرفتهان ــد و غی ــره وظای ــف ای ــن کمیت ــه خواه ــد ب ــود.
او در ادام ــه اف ــزود :برخ ــی از م ــوارد شناساییش ــده
را میت ــوان از طری ــق کمیت ــه م ــاده  ۱۲ات ــاق بازرگان ــی
صنای ــع مع ــادن و کش ــاورزی ای ــران پیگی ــری ک ــرد.
ایـــن کمیتـــه بـــه مطالبـــات بخـــش خصوصـــی از
دولـــت میپـــردازد.
ارائه تسهیالت به شرکتهای بزرگ
بردبـــار عضـــو کمیتـــه دانشبنیـــان ســـندیکای
صنع ــت ب ــرق نی ــز ب ــا تاکی ــد ب ــر ایج ــاد س ــازوکار ب ــرای
ارائـــه تســـهیالت بـــه شـــرکتهای بـــزرگ ،افـــزود:
عــاوه بــر توجــه بــه شــرکتهای نوپــا بایــد ســازوکاری
بـــرای ارائـــه تســـهیالت بـــه شـــرکتهای بـــزرگ نیـــز
ایج ــاد ش ــود .ش ــرکتهای ب ــزرگ طرحه ــای ب ــزرگ
در س ــطح تجهی ــز زیرس ــاختهای حیات ــی کش ــور را
در دس ــت دارن ــد و بدیه ــی اس ــت ک ــه ب ــه تس ــهیالت
ب ــا ارق ــام بزرگت ــر و ش ــرایط متفاوتت ــری نی ــاز داش ــته
باش ــند.
توجه به کمیت
میرصـــدری ضمـــن انتقـــاد از نـــگاه کمیتـــی بـــه
ش ــرکتهای دانشبنی ــان ب ــه هدفگ ــذاری ایج ــاد
 ۲۰ه ــزار ش ــرکت دانشبنی ــان ت ــا پای ــان برنام ــه شش ــم
توس ــعه اش ــاره ک ــرد و گف ــت :ای ــن مس ــئله موج ــب
توجـــه بیشازحـــد بـــه کمیـــت شـــده اســـت و ایـــن

در ش ــرایطی اس ــت ک ــه مناب ــع مح ــدود اس ــت و ب ــا
ای ــن هدفگ ــذاری ،تالشه ــا بهس ــوی تخصی ــص
مناب ــع مح ــدود ب ــه تع ــداد بیش ــتر ش ــده اس ــت.
اســـتفاده از کارشناســـان زبـــده در احـــراز صالحیـــت
شـــرکتها
رئیـــس کمیتـــه دانشبنیـــان ســـندیکای صنعـــت
بـــرق ،بـــر تخصـــص کارشناســـان ارزیابـــی تاکیـــد
ک ــرد و اف ــزود :تی ــم اح ــراز صالحی ــت ش ــرکتها بای ــد
متش ــکل از کارشناس ــان زب ــدهای باش ــد ک ــه بتوانن ــد
بهدرســـتی تصمیمگیـــری کننـــد الزمـــه ایـــن امـــر
عــاوه بــر دانــش تخصصــی نیــاز بــه تجربــه و ســابقه
فــردی هــم دارد ولــی در برخــی مــوارد بــه دلیــل تجربــه
پاییـــن کارشناســـان خطاهایـــی در فرآینـــد احـــراز
صالحیـــت رخ میدهـــد.
مدنـــی همینطـــور در خصـــوص انتظـــارات
شــرکتهای دانشبنیــان صنعــت بــرق از صنــدوق
نـــوآوری و شـــکوفایی گفـــت :رونـــد رســـیدگی بـــه
درخواس ــت تس ــهیالت ب ــا س ــرعت بیش ــتری انج ــام
ش ــود .همینط ــور انتظ ــار مـ ـیرود صن ــدوق بهم ــرور
تســـهیالت و وامهـــای ریـــز را بـــه صندو قهـــای
پژوه ــش واگ ــذار کن ــد و خ ــود ب ــه درخواسـ ـتهای
شـــرکتهای بـــزرگ کـــه در امـــور زیرســـاختهای
کشـــور ســـرمایهگذاری میکننـــد ،رســـیدگی کنـــد.
مدنـــی در ادامـــه پیشـــنهاد داد بهجـــای اعطـــای
وام بـــه شـــرکتهای دانشبنیـــان کمکهـــای
بالع ــوض ب ــرای بخ ــش تحقی ــق و توس ــعه ش ــرکتها
و تشـــکلهای مرتبـــط در نظـــر گرفتـــه شـــود تـــا بـــه
توســـعه دانـــش تخصصـــی صنایـــع منجـــر شـــود.
عدمحمایت از دانشبنیانها یعنی بیکاری
مدن ــی در ادام ــه ب ــه نق ــش کارآفرین ــی ش ــرکتهای
دانشبنیـــان تاکیـــد کـــرد و افـــزود :شـــرکتهای
دانشبنیـــان شـــرکتهای کارآفریـــن و تولیـــدی در
کش ــور هس ــتند ک ــه نق ــش مؤث ــری در اش ــتغالزایی
دارنـــد .درصورتیکـــه شـــرکتهای دانشبنیـــان
موردحمای ــت ق ــرار نگیرن ــد ،ای ــن ش ــرکتها مجب ــور
ب ــه تعدی ــل نی ــرو میش ــوند و از آنجاییک ــه نیروه ــای
فعـــال در ایـــن شـــرکتها همـــه از متخصصـــان و
کارشناســـان برتـــر کشـــور هســـتند خـــروج آنهـــا از
ش ــرکت ب ــه معن ــای مهاج ــرت و مح ــروم ش ــدن کل
کشـــور از دانـــش و خدمـــات آنهاســـت.
انعکاس دیدگاهها به نهادهای ذیربط
طالیـــی بـــا اشـــاره بهضـــرورت انعـــکاس دیدگاههـــا
بـــه نهادهـــای ذیربـــط گفـــت :چکیـــده نظـــرات
تشـــکلهای عضـــو در خصـــوص دغدغههـــا و
مش ــکالت ش ــرکتهای دانشبنی ــان توس ــط مجم ــع
در قالـــب یـــک گـــزارش جامـــع جمعبنـــدی شـــود و
بهصـــورت رســـمی در اختیـــار معاونـــت علمـــی و
فنـــاوری ریاســـت جمهـــوری و صنـــدوق نـــوآوری و
ش ــکوفایی ق ــرار گی ــرد.
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کمیته تخصصی سازندگان دکلهای انتقال نیرو

کمیته تخصصی اتوماسیون و مخابرات

رئیس و نایب رئیس کمیته تخصصی
سازندگان دکلهای انتقال نیرو انتخاب
شدند

بررسی روند برگزاری مناقصات در
نشست عمومی کمیته تخصصی
اتوماسیون و مخابرات

جلســـه مجمـــع عمومـــی کمیتـــه تخصصـــی
ســازندگان دکلهــای انتقــال نیــرو ســندیکا دوازدهــم
آذر س ــال ج ــاری ب ــا دس ــتور انتخ ــاب رئی ــس و نای ــب
رئی ــس کمیت ــه برگ ــزار ش ــد.
در ای ــن جلس ــه ک ــه  15عض ــو کمیت ــه در آن حض ــور
داش ــتند ،انتخاب ــات جه ــت تعیی ــن رئی ــس و نای ــب
رئیـــس برگـــزار و آقایـــان مهندســـین فتورهچـــی و
فارســـی بـــه ترتیـــب عنـــوان رئیـــس و نایـــب رئیـــس
کمیتـــه انتخـــاب شـــدند.
در ادام ــه درخواس ــت کمیت ــه ارزیاب ــی و تش ــخیص
صالحی ــت س ــندیکا در خص ــوص معرف ــی نماین ــده
از س ــوی کمیت ــه ه ــای تخصص ــی جه ــت ارائ ــه نظ ــر
کارشناس ــی بررس ــی و ب ــا موافق ــت اعض ــا مق ــرر ش ــد
مهنــدس رهنمــا بــه عنــوان عضــو اصلــی و مهنــدس
فارســـی بـــه عنـــوان عضـــو علیالبـــدل بـــه کمیتـــه
ارزیاب ــی و تش ــخیص صالحی ــت معرف ــی ش ــوند.
بررســی موضــوع ارزبــری دکل در خصــوص بخشــنامه
ارزی مح ــور دیگ ــر جلس ــه ب ــود ک ــه نتای ــج ارزیاب ــی در
ایــن حــوزه بــه کمیتــه حقوقــی و قراردادهــای ســندیکا
ارجــاع شــده اســت .همچنیــن تاکیــد شــد کــه بــرای
مابقــی درصــد مرتبــط بــا تاثیرپذیــری ارز از بخشــنامه
اخیــر ســازمان برنامــه و بودجــه اســتفاده خواهــد شــد.
در خص ــوص س ــمینار تخصص ــی بخش ــنامه ارزی
کـــه اخیـــرا بـــه همـــت ســـندیکا در اتـــاق بازرگانـــی
تهـــران و بـــا حضـــور کارشناســـان ســـازمان برنامـــه و
بودجـــه ،شـــرکت توانیـــر و بـــرق هـــای منطقـــه ای و
نماینـــدگان شـــرکت-های عضـــو ســـندیکا برگـــزار
شـــده اســـت ،مقـــرر شـــد فایـــل پرســـش و پاســـخ
جلســه فــوق جهــت اســتفاده بهینــه اعضــای کمیتــه
ظ ــرف م ــدت پان ــزده روز در اختی ــار آنه ــا ق ــرار بگی ــرد.
در ادامـــه جلســـه پیـــش نویـــس نامـــه ســـندیکای
صنعــت بــرق در مــورد درخواســت اصــاح بخشــنامه
تعدیــل نــرخ فلــز بــا اصالحاتــی بــه تصویــب رســید تــا
اقدامــات الزم در ایــن زمینــه توســط کمیتــه حقوقــی
و قرارداده ــای س ــندیکا انج ــام ش ــود.
در پایـــان جلســـه ،دبیـــر کمیتـــه فعالیتهـــا و
دس ــتاوردهای کمیت ــه را ارائ ــه ک ــرد .همچنی ــن مق ــرر
ش ــد ت ــا حص ــول نتیج ــه پی ــش نوی ــس نام ــه کمیت ــه
ســازندگان دکل هــای انتقــال نیــرو بــه ســازمان برنامــه
و بودجـــه در مـــورد فلـــز روی ،پیگیریهـــای الزم
انج ــام ش ــود.

نشس ــت عموم ــی کمیت ــه تخصص ــی اتوماس ــیون و
مخاب ــرات س ــندیکای صنع ــت ب ــرق ای ــران ،شش ــم
آذر ســال جــاری در محــل ســندیکا و و بــا حضــور 15
ش ــرکت از اعض ــای کمیت ــه برگ ــزار ش ــد.
در ابتـــدای جلســـه رئیـــس کمیتـــه توضیحاتـــی در
خصـــوص رونـــد فعالیـــت هـــا و اقدامـــات جـــاری
کمیت ــه ارائ ــه ک ــرد ک ــه پیگی ــری مش ــکالت اعض ــای
کمیتـــه از طریـــق شـــرکت توانیـــر ،وزارت صمـــت و
س ــایر نهاده ــای مربوط ــه از جمل ــه اقدام ــات انج ــام
ش ــده ب ــود.
بع ــد از گ ــزارش رئی ــس کمیت ــه ،اعض ــای حاض ــر در
خصـــوص انتخابـــات آتـــی هیـــأت رئیســـه کمیتـــه
تبـــادل نظـــر کردنـــد و مقـــرر شـــد گـــزارش عملکـــرد
کمیتــه یــک هفتــه قبــل از زمــان جلســه ،بــرای اعضــا
ارس ــال ش ــود ت ــا فرص ــت ممک ــن ب ــرای بررس ــی وج ــود
داشـــته باشـــد .همچنیـــن در خصـــوص تغییـــرات
تعرف ــه ای مربوط ــه ک ــه از س ــوی دبیرخان ــه س ــندیکا
از کمیتـــه اتوماســـیون و مخابـــرات اســـتعالم شـــده
اســت ،مقــرر شــد کمیتــه پــس از بررســی کارشناســی
ب ــه اع ــام نظ ــر در ای ــن زمین ــه بپ ــردازد.
در ادامـــه جلســـه مشـــکالت ارزی اعضـــا ،تعریـــف
پ ــروژه ه ــا و رون ــد برگ ــزاری مناقص ــات ،ه ــم افزائ ــی
در جه ــت ایج ــاد روی ــه ه ــای مش ــخص نقدینگ ــی
در راســـتای منافـــع تولیدکننـــدگان ،واردکننـــدگان
و یکپارچـــه ســـازان در کلیـــه مناقصـــات ،بررســـی
ط ــرح ه ــای اتوماس ــیون و بازرگان ــی در کمیت ــه ه ــای
مربوطـــه ،ایجـــاد ونـــدور مشـــخصات فنـــی کمیتـــه
اتوماســـیون و مخابـــرات ،ایجـــاد وحـــدت رویـــه در
تســهیل ثبــت سفارشــات اعضــا در وزارت صمــت،
ایجـــاد نســـخه الکترونیـــک اطالعـــات اعضـــا و ...
م ــورد بح ــث و تب ــادل نظ ــر ق ــرار گرف ــت.

در پایـــان جلســـه دربـــاره کنفرانـــس حفاظـــت و
اتوماس ــیون ک ــه بناس ــت  18ال ــی  19دی م ــاه  97در
محــل دانشــگاه شــریف برگــزار شــود ،مباحثــی بیــان
و مق ــرر ش ــد پی ــرو درخواس ــت ش ــرکت ه ــای عض ــو
کمیت ــه جه ــت اختص ــاص غرف ــه ب ــه آنه ــا در فض ــای

اخبار
کمیتهها

نمایشـــگاهی کنفرانـــس مذکـــور ،مذاکـــرات الزم بـــا
دبیرخان ــه کنفران ــس انج ــام ش ــده و تخفیف ــات الزم
ب ــرای اعض ــا بص ــورت پاوی ــون در نظ ــر گرفت ــه ش ــود.
ایـــن پیشـــنهاد نیـــز مطـــرح شـــد کـــه در صـــورت
عـــدم تمایـــل اعضـــا جهـــت حضـــور در فضـــای
نمایشـــگاهی ،غرفـــه ســـندیکا بـــا قـــراردادن بنـــری
ش ــامل لوگ ــو و اطالع ــات اعض ــای کمیت ــه برپ ــا ش ــود
ک ــه در ای ــن خص ــوص مق ــرر ش ــد پروفای ــل مربوط ــه
بـــرای یکایـــک اعضـــا از ســـوی دبیرخانـــه کمیتـــه
ارســـال شـــود تـــا پـــس از تکمیـــل و ارســـال از ســـوی
ایشـــان اقدامـــات الزم صـــورت پذیـــرد.

برگزاری مجمع عمومی کمیته اتوماسیون
و مخابرات/اعضای هیات رئیسه کمیته
انتخاب شدند
مجم ــع عموم ــی و انتخاب ــات هی ــأت رئیس ــه کمیت ــه
تخصصـــی اتوماســـیون و مخابـــرات ســـندیکای
صنع ــت ب ــرق ای ــران ،نه ــم بهم ــن س ــال ج ــاری ب ــا
حضـــور  27نماینـــده شـــرکتهای عضـــو در محـــل
س ــندیکا برگ ــزار ش ــد.
در ابتـــدای جلســـه نایـــب رئیـــس کمیتـــه ضمـــن
گرامیداشـــت یـــاد و خاطـــره شـــادروان مهنـــدس
رجایــی ،گزارشــی از عملکــرد هیــأت رئیســه کمیتــه
طــی ســال گذشــته ارائــه کــرد ،ســپس بحــث و تبــادل
نظــر بیــن شــرکت کننــدگان در مجمــع در دســتور کار
قــرار گرفــت کــه پیگیــری تشــکیل کارگــروه اتوماســیون
صنعت ــی از نتای ــج آن ب ــود.
ادام ــه جلس ــه ب ــه برگ ــزاری انتخاب ــات هی ــأت رئیس ــه
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کمیته حقوقی قراردادها

بررسی لزوم اولویت بندی قراردادها
با توجه به محدودیت بودجه  97در
کمیته حقوقی و قراردادها

اخبار
کمیتهها

کمیتـــه اختصـــاص داشـــت و  9نفـــر از اعضـــای
کمیت ــه ب ــا اع ــام کاندیدات ــوری ب ــرای هی ــأت رئیس ــه
کمیت ــه ،ب ــه معرف ــی خ ــود پرداختن ــد.
بعـــد از فراینـــد رای گیـــری و شـــمارش آرا آقایـــان
مهندس ــین غف ــاری ،احمدی ــان ،ش ــکری ،س ــروش
و تراب ــی بعن ــوان اعض ــای اصل ــی و آق ــای مهن ــدس
نعمت ــی و خان ــم مهن ــدس دعائ ــی بعن ــوان اعض ــای
علی-البـــدل انتخـــاب شـــدند .آقـــای مهنـــدس
احمدی ــان نی ــز ب ــه اتف ــاق آرا بعن ــوان رئی ــس هی ــأت
رئیســـه انتخـــاب شـــد.

کمیته تخصصی انرژ یهای تجدیدپذیر

همکاری سندیکا و شهرداری تهران برای
توسعه پروژههای تجدیدپذیر
جلس ــه کمیت ــه تخصص ــی انرژ یه ــای تجدیدپذی ــر
س ــندیکای صنع ــت ب ــرق ای ــران ،نه ــم بهم ــن س ــال
ج ــاری ب ــا موض ــوع بررس ــی طرحه ــای س ــرمایهگذاری
بخـــش خصوصـــی و شـــهرداری تهـــران در محـــل
س ــندیکا برگ ــزار ش ــد.
در ای ــن جلس ــه ک ــه ب ــا حض ــور نماین ــدگان س ــازمان
س ــرمایهگذاری و مش ــارکتهای مردم ــی ش ــهرداری
تهـــران و اعضـــای کمیتـــه انرژ یهـــای تجدیدپذیـــر
س ــندیکا برگ ــزار ش ــد ،تغیی ــر رویکرده ــای اساس ــی
شـــهرداری تهـــران در جلـــب مشـــارکت بخـــش
خصوص ــی م ــورد بح ــث ق ــرار گرف ــت.
نماینــده شــهرداری تهــران عنــوان کــرد کــه شــهرداری
ته ــران مای ــل اس ــت ب ــا توج ــه ب ــه در اختی ــار داش ــتن
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زمینهـــای وســـیع و ســـاختمانهای اداری و
خدمات ــی قاب ــل توج ــه در ش ــهر ته ــران ،ای ــن اماک ــن
را جهـــت احـــداث نیروگاههـــای کوچـــک مقیـــاس
تجدیدپذیــر در اختیــار بخــش خصوصــی قــرار دهــد.
اس ــتفاده از فض ــای مس ــقف ایس ــتگاههای اتوب ــوس
و تاکس ــی ،بیلبورده ــای تبلیغات ــی و مجموعهه ــای
ورزش ــی و  ...جه ــت اح ــداث نیروگاهه ــای کوچ ــک
مقیــاس از دیگــر پیشــنهادات مطــرح در ایــن جلســه
ب ــود .همچنی ــن تاکی ــد ش ــد ک ــه حج ــم ب ــاالی تولی ــد
زبالـــه در شـــهر تهـــران فرصـــت مناســـبی جهـــت
س ــاخت نیروگاهه ــای مبتن ــی ب ــر اس ــتحصال گاز از
زبال ــه (لندفی ــل زبال ــه) اس ــت.
در ادامـــه جلســـه تأ کیـــد شـــد کـــه قراردادهـــای
فیمابیـــن بخـــش خصوصـــی و شـــهرداری بایســـتی
دارای دق ــت و جامعی ــت باالی ــی باش ــد ت ــا دو ط ــرف
قـــرارداد بتواننـــد در بلنـــد مـــدت منتفـــع شـــوند و
تغییــرات مدیریتــی در ســطح شــهرداری نبایســتی بــر
کیفی ــت اج ــرای پروژهه ــا تاثی ــر س ــوء داش ــته باش ــد.
ترکیـــب پروژههـــای ســـود آور در شـــهرداری بـــا
پروژههـــای کمتـــر ســـودده در بخـــش انرژ یهـــای
تجدیدپذیـــر در کنـــار اهـــداف محیـــط زیســـتی
شـــهرداری ،یکـــی از راهکارهایـــی بـــود کـــه در ایـــن
جلســه مطــرح شــد و مــورد توافــق طرفیــن قــرار گرفــت.
در پایـــان جلســـه مقـــرر شـــد جهـــت ابهامزدایـــی
در مـــورد مـــدل مالـــی و قـــراردادی شـــهرداری
تهـــران و انتقـــال تجـــارب فنـــی کمیتـــه انرژ یهـــای
تجدیدپذیـــر ،کارگروهـــی بـــا حضـــور نماینـــدگان
شـــهرداری تهـــران و ســـندیکای صنعـــت بـــرق
تش ــکیل ش ــود ت ــا پ ــس از رف ــع ابهام ــات درخص ــوص
طرحهای ــی ک ــه قابلی ــت اج ــرا دارن ــد ،تصمیمگی ــری
شـــود.

کمیت ــه حقوق ــی قرارداده ــای س ــندیکا نه ــم دی م ــاه
ســـال جـــاری در محـــل ســـندیکای صنعـــت بـــرق
ای ــران برگ ــزار ش ــد.
در ای ــن نشس ــت ضم ــن ارائ ــه گزارش ــی از اقدام ــات
صورتگرفتـــه در خصـــوص دســـتورالعمل نحـــوه
جبـــران آثـــار ناشـــی از افزایـــش قیمـــت ارز در
پیمانهـــای فاقـــد تعدیـــل ،نامشـــخص بـــودن
ش ــاخص ه ــای تعدی ــل ب ــرای دوره س ــوم و چه ــارم
س ــال  97ج ــزو مهمتری ــن مباح ــث مطروح ــه ب ــود.
بـــر همیـــن اســـاس اعضـــای کمیتـــه حقوقـــی و
قراردادهــای ســندیکا مقــرر کردنــد کــه مکاتبــات الزم
در خصــوص تفکیــک و تعییــن تکلیــف قراردادهــای
پیــک و غیرپیــک ســال  98بــا توانیــر و وزارت نیــرو بــا
توجــه بــه محدودیــت بودجــه  97انجــام شــده و ایــن
اق ــدام ت ــا حص ــول نتیج ــه ب ــه ص ــورت ج ــدی دنب ــال
ش ــود.
در ای ــن جلس ــه همچنی ــن ب ــر بازبین ــی فص ــول ،14
 18 ،16و  20فهرس ــت به ــای تاسیس ــات ب ــرق تاکی ــد
و مق ــرر ش ــد ای ــن موض ــوع در دس ــتور کار کمیت ــه ق ــرار
گی ــرد.
گفتن ــی اس ــت مکاتب ــه ب ــا توانی ــر و پیگی ــری نح ــوه
تخصیـــص اوراق خزانـــه بـــه قراردادهـــای صنعـــت
ب ــرق نی ــز یک ــی دیگ ــر از مصوب ــات ای ــن جلس ــه ب ــود.

کمیته تخصصی سازندگان تابلوهای برق

انتخابات هیأت رئیسه کمیته تخصصی
سازندگان تابلوهای برق سندیکا در
نوبت دوم برگزار شد
نوبـــت دوم مجمـــع عمومـــی و انتخابـــات هیـــأت
رئیســه کمیتــه تخصصــی ســازندگان تابلوهــای بــرق
ســندیکای صنعــت بــرق ایــران ،هفتــم بهمــن ســال
جــاری بــا حضــور  12نماینــده از شــرکت هــای عضــو
در مح ــل س ــندیکا برگ ــزار ش ــد.
در ابتـــدای جلســـه ،رئیـــس کمیتـــه گزارشـــی از
عملکـــرد و اقدامـــات هیئـــت رئیســـه کمیتـــه طـــی
ســـال گذشـــته ارائـــه کـــرد .ایـــن گـــزارش کـــه بـــا
محوریـــت ارزیابـــی شـــرکت هـــای عضـــو بـــود ،بـــا
اتفـــاق آرا بـــه تصویـــب رســـید.
ادام ــه جلس ــه ب ــه پرس ــش و پاس ــخ و تب ــادل نظ ــر بی ــن
شـــرکتکنندگان در مجمـــع اختصـــاص داشـــت و

ســپس  8نفــر از اعضــای کمیتــه بــرای کاندیداتــوری
در انتخابـــات دور جدیـــد هیـــأت رئیســـه کمیتـــه
اع ــام آمادگ ــی کردن ــد.
پ ــس از رای گی ــری و ش ــمارش آرا آقای ــان مهندس ــین
معـــاف ،رودبارکـــی ،ترکـــی ،شـــجاعی و خانـــم
مهنـــدس ریحانـــی نیـــا بعنـــوان اعضـــای اصلـــی
و آقایـــان مهندســـین صمـــدی و نعمتـــی بعنـــوان
اعضـــای علـــی البـــدل انتخـــاب شـــدند .در پایـــان
ب ــا اتف ــاق آرا آق ــای مهن ــدس ش ــجاعی ب ــه ریاس ــت
کمیت ــه و آق ــای مهن ــدس رودبارک ــی ب ــه عن ــوان نای ــب
رئیـــس کمیتـــه انتخـــاب شـــدند.

کمیته تخصصی مهندسی بازرگانی

انعکاس مشکالت شرکتهای مهندسی
بازرگانی عضو سندیکا به اتاق بازرگانی
ایران

جلســـه کمیتـــه تخصصـــی مهندســـی بازرگانـــی
س ــندیکای صنع ــت ب ــرق ای ــران ،س ــیزدهم آذر س ــال
ج ــاری در مح ــل س ــندیکا برگ ــزار ش ــد.
در ایـــن جلســـه اعضـــای کمیتـــه ،نقطـــه نظـــرات
کمیتـــه توســـعه صـــادرات دربـــاره پروپـــزال کمیتـــه
روابــط بیــن الملــل را بررســی کردنــد و بنــا شــد نظــرات
کارشناســـی آنهـــا ظـــرف یـــک هفتـــه بـــه دبیرخانـــه
تحویـــل داده شـــود.
در ادامـــه مشـــکالت شـــرکتهای مهندســـی
بازرگان ــی جه ــت انع ــکاس ب ــه ات ــاق بازرگان ــی ای ــران
احصـــاء و مقـــرر شـــد نامـــهای کـــه در ایـــن زمینـــه و
ب ــا مضم ــون ارائ ــه مش ــکالت ،تهی ــه ش ــده در گ ــروه
کمیت ــه مهندس ــی بازرگان ــی ب ــه بح ــث و تب ــادل نظ ــر
گذاشـــته شـــود.
بررســی نامــه دبیرخانــه ســندیکا بــا موضــوع تغییــرات
تعرف ـهای ،محــور دیگــر ایــن جلســه بــود کــه اعضــای
حاض ــر ب ــا تایی ــد ب ــر مش ــکالتی از قبی ــل ت ــک نرخ ــی
نب ــودن ارز ،نب ــود ثب ــات و غیرواقع ــی ب ــوددن قیم ــت،
نظــرات خــود را بیــان کردنــد .آنهــا تاکیــد داشــتند کــه
ب ــا توج ــه ب ــه ش ــرایط ناثب ــات ارز و قیمته ــا ،ام ــکان
اعـــام تعرفـــه وجـــود نـــدارد لـــذا پیشـــنهاد میشـــود

ن ــرخ روز ب ــرای فهرس ــت به ــا و تعرف ــه کاالهای ــی ک ــه
شــامل واردات هســتند ،بــر اســاس  5درصــد افزایــش
ن ــرخ ارز در نظ ــر گرفت ــه ش ــود.
بـــا توجـــه بـــه تعـــدد اعضـــای کمیتـــه تخصصـــی
مهندس ــی بازرگان ــی و تن ــوع فعالی ــت ش ــرکتهای
عض ــو ای ــن کمیت ــه ،ب ــا موافق ــت اعض ــا مق ــرر ش ــد
شـــرکتهای عضـــو بـــا توجـــه بـــه زمینـــه فعالیـــت
تفکیـــک شـــوند.
در پایـــان بـــا توجـــه بـــه ثابـــت نبـــودن قیمتهـــا
در مناقصـــات جـــاری و بـــه منظـــور جلوگیـــری از
ورشکســـتگی شـــرکت هـــای مهندســـی بازرگانـــی
عض ــو کمیت ــه ،مق ــرر ش ــد ط ــی نام ــه ای ب ــه ش ــرکت
ه ــا توصی ــه ش ــود ک ــه ب ــه دریاف ــت نق ــدی پ ــروژه ه ــا و
قراردادهــای مربوطــه مبــادرت بورزنــد .همچنیــن بنــا
ش ــد ای ــن موض ــوع در نام ــه ارائ ــه مش ــکالت ب ــه ات ــاق
بازرگان ــی نی ــز لح ــاظ ش ــود.

كمیته تخصصی مهندسی مشاور

تالش کمیته مهندسی مشاور برای
جبران آسیبهای کاهش حجم
پروژههای مشاوران
جلســه هیــات رئیســه كمیتــه تخصصــی مهندســی
مشـــاور ســـندیکای صنعـــت بـــرق ایـــران ،بیســـت
و شش ــم آذر س ــال ج ــاری در مح ــل س ــندیکا برگ ــزار

ش ــد.
در ابت ــدای جلس ــه مس ــائل و مش ــکالت مش ــاوران در
زمینــه حقالزحمــه طــرح و عنــوان شــد کــه مشــاوران
در شـــرایط اقتصـــادی امـــروز ،بـــا افزایـــش هزینههـــا
و کمب ــود پروژهه ــا مواج ــه هس ــتند ل ــذا بن ــا ش ــد ب ــا
توج ــه ب ــه حس ــن هم ــکاری س ــازمان برنام ــه و بودج ــه
اقدامات ــی در ب ــاره ای ــن موض ــوع ص ــورت بگی ــرد.
بـــا توجـــه بـــه ابهامـــات و نواقـــص بخشـــنامههای
قبل ــی س ــازمان مدیری ــت ،کمیت ــه مش ــاوران پیگی ــر
دس ــتورالعملی ب ــرای تعیی ــن حقالزحم ــه خدم ــات
نظـــارت اســـت کـــه بنـــا شـــد اعضـــای کمیتـــه بـــا
بررس ــی آخری ــن نام ــه ک ــه در آب ــان م ــاه اخی ــر تدوی ــن
شـــده اســـت ،نظـــرات اصالحـــی خـــود را از طریـــق
ســـندیکا بـــه ســـازمان برنامـــه و بودجـــه منعکـــس
کنن ــد ت ــا ای ــن م ــوارد در ص ــورت موافق ــت در تعرف ــه
جدی ــد لح ــاظ ش ــود.
همچنیـــن پیشـــنهاد شـــد بعـــد از روشـــن شـــدن
س ــرفصل پیش ــنهادات و مطالب ــات ،جلس ــه ای ب ــا
حضــور آقــای دکتــر عــدل و مدیــرکل روابــط عمومــی و
اموربیــن الملــل ســازمان برنامــه و بودجــه ترتیــب داده
شــود تــا اعضــای کمیتــه مســائل و مشــکالت خــود را
ب ــه ص ــورت حض ــوری بی ــان کنن ــد.
در ادامــه جلســه اعضــا تاکیــد داشــتند کــه در بخــش
طراحــی و مهندســی ،هزینــه کارشناســان متناســب
ب ــا ضرای ــب افزای ــش حق ــوق مطاب ــق قان ــون کار اب ــاغ
ش ــود .همچنی ــن اع ــام ش ــد ک ــه بخش ــنامه موج ــود
هزینــ ه خ ــودرو و مس ــافرت را پوش ــش نمیده ــد ل ــذا
الزم اس ــت تغییرات ــی در ای ــن بخ ــش ص ــورت بگی ــرد
کـــه اعضـــا نظـــرات و پیشـــنهادات خـــود را مطـــرح
کردن ــد.
بررس ــی کاه ــش حج ــم پ ــروژه ه ــای مش ــاوران مح ــور
دیگ ــر جلس ــه ب ــود ک ــه اعض ــا تاکی ــد داش ــتند ای ــن
کاهـــش باعـــث ریـــزش پرســـنل مهندســـی شـــده و
در دراز م ــدت فاجع ــه ای ایج ــاد خواه ــد ک ــرد ل ــذا
بای ــد ای ــن موض ــوع را ب ــه گ ــوش مس ــئوالن وزارت نی ــرو
رس ــاند .پی ــرو ای ــن بح ــث مق ــرر ش ــد ای ــن مس ــائل در
نامـ ـهای ب ــه مهن ــدس حائ ــری مع ــاون وزی ــر نی ــرو در
امـــور بـــرق و انـــرژی انعـــکاس داده شـــود تـــا ضمـــن
درخواســت جلســه ،بــرای ادامــه کار مشــاوران در فــاز
صفــر پــروژه هــا تعهــدی ایجــاد شــود و هنــگام اجــرای
پــروژه هــای مصــوب فــاز صفــر ،گزارشهــای ارســالی
را ب ــدون درخواس ــت وج ــه ب ــه روز کنن ــد.

اخبار
کمیتهها
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اخبار
کارگروهها

در پای ــان جلس ــه مهن ــدس درافش ــان پی ــش نوی ــس
س ــازمان نظ ــام مهندس ــین مش ــاور صنع ــت ب ــرق را
تدوی ــن و در جلس ــه ارائ ــه ک ــرد ک ــه مق ــرر ش ــد پ ــس
از بررس ــی س ــوابق ام ــر و اقدامات ــی ک ــه قب ــا کمیت ــه
مشــترک مدیــران عامــل شــرکت هــای مشــاور انجــام
ی صــورت گرفتــه و اقدامــات الزم
دادهانــد ،هماهنگـ 
انج ــام ش ــود.

کارگروه ها
کارگروه بررسی ضوابط و دعاوی قراردادی

تا کید بر لزوم اولویتبندی قراردادهای
جاری در جلسه کارگروه بررسی ضوابط
و دعاوی قراردادی
جلســه کارگــروه بررســی ضوابــط و دعــاوی قــراردادی،
س ــیزدهم آذر س ــال ج ــاری ب ــا حض ــور نماین ــدگان 16
بـــرق منطقـــهای ،توانیـــر و شـــرکت مادرتخصصـــی
تولیــد در محــل توانیــر برگــزار شــد .مهنــدس مســائلی
ک ــه نماین ــده س ــندیکا در ای ــن کارگ ــروه هس ــتند در
تشـــریح جزئیـــات آن بیـــان داشـــت :ســـندیکای
صنع ــت ب ــرق ای ــران در ای ــن کارگ ــروه ک ــه ب ــه منظ ــور
رســـیدگی بـــه دعـــاوی قـــرارداد و تعییـــن ضوابـــط
قراردادهـــا تشـــکیل شـــده اســـت ،عضویـــت دارد.
ای ــن تش ــکل در  5س ــال گذش ــته ،در قال ــب کارگ ــروه
مشـــترک توانیر-ســـندیکا ،کارگـــروه قراردادهـــای
متوقـــف وکارگـــروه مشـــترک بـــا وزرات نیـــرو بـــه
طـــور مرتـــب بـــا توانیـــر در ارتبـــاط بـــوده و بخشـــی از

پیگریهایـــش بـــه ثمـــر نشســـته اســـت.
وی ادامــه داد :بــا توجــه بــه اهمیــت موضــوع دعــاوی
گ در پیـــش
قراردادهـــا ،توانیـــر رویکـــردی هماهنـــ 
گرفتــه و کارگــروه بررســی ضوابــط و دعــاوی قــراردادی
را ب ــا عضوی ــت تم ــام ش ــرکتهای ب ــرق منطقــهای و
مش ــارکت بخ ــش خصوص ــی تش ــکیل داده اس ــت
کـــه هـــدف ایـــن کارگـــروه ایجـــاد همگرایـــی بهتـــر و
دقیقتـــر بیـــن دســـتگاههای اجرایـــی شـــرکتهای
ب ــرق منطقــهای ،توانی ــر و بخ ــش خصوص ــی اس ــت.
در ادام ــه جلس ــه عض ــو هی ــات مدی ــره س ــندیکای
صنع ــت ب ــرق ای ــران ضم ــن ارائ ــه گزارش ــی مختص ــر
از تاریخچ ــه مکاتب ــات س ــندیکا ب ــا توانی ــر در ح ــوزه
قراردادهـــا ،تصریـــح کـــرد :لـــزوم اولویتبنـــدی
قرارداهــای جــاری و نحــوه اجــرای آنهــا و مکملهــای
مــورد نیــاز بخشــنامه ارزی از موضوعــات دیگــری بــود
ک ــه توس ــط بن ــده در ای ــن جس ــله ارائ ــه ش ــد.
مســائلی ادامــه داد :در ایــن جلســه اعضــای کارگــروه
ته ــای کاری کارگ ــروه را مط ــرح ک ــرده و در ب ــاره
اولوی 
آن بــه گفتگــو نشســتند کــه نهایتــا  20مــورد بــه عنــوان
اولوی ــت ای ــن کارگ ــروه مش ــخص و ب ــه تب ــع ب ــرای ای ــن
اولویته ــا 18 ،ردی ــف نیازه ــای آموزش ــی نی ــز در نظ ــر
گرفتــه شــد.
وی در پایـــان بـــا تاکیـــد بـــر اینکـــه ایـــن کارگـــروه
رس ــمیت ویژهت ــری نس ــبت ب ــه کارگروهه ــای قبل ــی
دارد ،اظه ــار ک ــرد :جلس ــات عموم ــی کارگ ــروه س ــالی
ی ــک ی ــا دوب ــار تش ــکیل خواه ــد ش ــد و حس ــب م ــورد
کارگروههــای موقتــی بــرای تببیــن موضوعــات ایجــاد
خواه ــد ش ــد.
عضــو هیــات مدیــره ســندیکای صنعــت بــرق ایــران
در پای ــان تصری ــح ک ــرد :ای ــن کارگ ــروه قب ــل از اینک ــه
بح ــران در صنع ــت ب ــرق ب ــه وج ــود بیای ــد تش ــکیل
شـــده و قـــرار اســـت بـــه مشـــکالت رســـیدگی کنـــد
ک ــه در ای ــن مس ــیر دکت ــر رجب ــی مش ــهدی ،مع ــاون
برنامهریـــزی و امـــور اقتصـــادی توانیـــر ریاســـت
کارگــروه را برعهــده دارنــد و مهنــدس دقــت از شــرکت
بــرق منطق ـهای فــارس نقــش راهبــری کارگــروه را ایفــا
میکنــد .ناگفتــه نمانــد کــه مهنــدس راعــی مدیــرکل
برنامهریـــزی انتقـــال هـــم نقـــش موثـــری در پیشـــبرد
اهـــداف کارگـــروه دارد.
کارگروه بودجه
در جلسه کارگروه بودجه سندیکا صورت گرفت؛

تحلیل و بررسی بودجه صنعت برق
در سال /98پیشنهادات بودجهای
سندیکا به مجلس ارائه میشود

جلس ــه کارگ ــروه بودج ــه س ــندیکای صنع ــت ب ــرق
ایـــران صبـــح روز چهارشـــنبه 12 ،دی در محـــل
س ــندیکا برگ ــزار ش ــد و اعض ــای کارگ ــروه ب ــه تحلی ــل
بودجــه وزارت نیــرو و صنعــت بــرق در الیحــه بودجــه
ســـال  98پرداختنـــد.
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در ابت ــدای جلس ــه مع ــاون پژوهش ــی س ــندیکا ک ــه
بع ــد از ارائ ــه الیح ــه از س ــوی دول ــت ب ــه مجل ــس ،کار
مطالعات ــی و کارشناس ــی ب ــر روی بودج ــه  98را آغ ــاز
ک ــرده اس ــت ،گزارش ــی ارائ ــه ک ــرد و س ــپس اعض ــا ب ــه
تحلی ــل برخ ــی از ارق ــام و اع ــداد بودج ــه پرداختن ــد.
خالصـــه بودجـــه کل کشـــور در ســـال  ،1398رونـــد
بودج ــه عموم ــی و ش ــرکتی ط ــی س ــالهای  1394ت ــا
 ،1398مناب ــع و مص ــارف بودج ــه عموم ــی کش ــور در
س ــال  ،1398رون ــد مص ــارف بودج ــه عموم ــی کش ــور
از ســـال  1394تـــا  ،1398رونـــد مصـــارف بودجـــه
عمومـــی وزارت نیـــرو از محورهـــای مطـــرح در ایـــن
جلس ــه ب ــود.
همچنی ــن رون ــد س ــهم بودج ــه وزارت نی ــرو از بودج ــه
کل کشـــور ،مصـــارف بودجـــه عمومـــی وزارت نیـــرو
در ســـال ( -1398تملـــک دارایـــی ســـرمایه ای)،
مصـــارف بودجـــه عمومـــی وزارت نیـــرو در ســـال
 ،1398مناب ــع بودج ــه ش ــرکت ه ــای دولت ــی بخ ــش
بـــرق در ســـال  ،1398جریـــان منابـــع و مصـــارف
صنع ــت ب ــرق م ــورد تب ــادل نظ ــر ق ــرار گرفت ــه و عن ــوان
شــد کــه بودجــه عمومــی وزارت نیــرو در ســال 1398
براب ــر  87ه ــزار میلی ــارد ری ــال اس ــت ک ــه نس ــبت ب ــه
مص ــوب س ــال  1397ب ــه می ــزان  21درص ــد افزای ــش
پی ــدا ک ــرده اس ــت.
در ادام ــه مق ــرر ش ــد ک ــه س ــندیکا پیش ــنهادات خ ــود
درب ــاره بودج ــه را ب ــه روس ــای کمیس ــیونهای ان ــرژی،
صنایـــع و معـــادن و تلفیـــق بودجـــه  98مجلـــس
شــورای اســامی برســاند .پیشــنهادات ســندیکا کــه
در زمینــه تامیــن مالــی بــرای ســرمایه گــذاری طرحهــا
تهی ــه ش ــده اس ــت مبتن ــی ب ــر س ــه مح ــور اس ــت.
پیشنهادات سندیکا درخصوص بودجه 98
پیش ــنهاد ی ــک :ب ــه بن ــد ال ــف تبص ــره  4عب ــارت زی ــر
اف ــزوده ش ــود:
« -4ســـرمایهگذاران بخـــش خصوصـــی ،تعاونـــی،
نهاده ــای عموم ــی ب ــرای طرحه ــای تولی ــد ،انتق ــال
و توزی ــع ب ــرق»
پیشنهاد دو :در تبصره  4بند زیر اضافه شود:
«ه -بـــه دولـــت اجـــازه داده میشـــود بـــه منظـــور
تکمیــل طرحهــای تولیــد و انتقــال و توزیــع بــرق مبلــغ
یــک میلیــارد دالر از منابــع صنــدوق توســعه ملــی بــه
صــورت تســهیالت بــا نــرخ ســود متعــارف نظامنامــه
صن ــدوق برداش ــت نمای ــد .ب ــا اع ــام س ــازمان برنام ــه
و بودج ــه کش ــور ب ــه صن ــدوق توس ــعه مل ــی ،مع ــادل
ریال ــی تس ــهیالت ی ــاد ش ــده از طری ــق بان ــکمرک ــزی
جمهـــوری اســـامی در اختیـــار بانکعامـــل کـــه
توســـط دولـــت تعییـــن میشـــود قـــرار گیـــرد تـــا در
چارچ ــوب موافقتنامهه ــای ذیرب ــط ص ــرف نمای ــد» .
پیشــنهاد ســه :در بنــد ط تبصــره  5عبــارت «و طــرح
هــای ســرمایهگذاری تولیــد نیــروی بــرق (نیروگاههــای
گازی ،ســیکل ترکیبــی و انــرژی تجدیدپذیــر) وزارت
نیــرو» اضافــه و بــه شــرح ز یــر اصــاح شــود:
«ط  -بـــه منظـــور ســـرمایه گـــذاری در طـــرح هـــای
نفـــت و گاز بـــا اولویـــت میادیـــن مشـــترک وزارت
نفـــت و طـــرح هـــای زیربنایـــی و توســـعهای وزارت

صنعـــت ،معـــدن و تجـــارت ،و طـــرح هـــای
ســـرمایهگذاری تولیـــد نیـــروی بـــرق (نیروگاههـــای
گازی ،ســیکل ترکیبــی و انــرژی تجدیدپذیــر) وزارت
نی ــرو ،وزارتخانهه ــای مذک ــور از طری ــق ش ــرکت ه ــای
تابع ــه ذیرب ــط و ب ــا تصو ی ــب ش ــورای اقتص ــاد ،اوراق
مالـــی اســـامی (ریالـــی یـــا ارزی) در ســـقف ســـی
و پنـــج هـــزار میلیـــارد ( )35.000.000.000.000ریـــال
منتشــر و بازپرداخــت اصــل و ســود ایــن اوراق توســط
ش ــرکت ه ــای مذک ــور از مح ــل افزای ــش تولی ــد هم ــان
حه ــای وزارت نف ــت) و عای ــدات
میادی ــن (ب ــرای طر 
ط ــرح (ب ــرای ط ــرح ه ــای وزارت صنع ــت ،مع ــدن و
تجـــارت) تضمیـــن نمایـــد».

کارگروه بیمه و تامین اجتماعی
در نام ه سندیکا به شافعی مطرح شد؛

عزم سندیکا برای حل چالشهای
مقاطعهکاران صنعت برق با سازمان
تامین اجتماعی

کارگـــروه بیمـــه و تامیـــن اجتماعـــی ســـندیکای
صنعــت بــرق ایــران در نامـهای بــه مهنــدس شــافعی،
دبی ــر ش ــورای گفتگ ــوی دول ــت و بخ ــش خصوص ــی
ضم ــن ط ــرح مهمتری ــن چالشه ــای مقاطعـ ـهکاران
صنعـــت بـــرق بـــا ســـازمان تامیـــن اجتماعـــی،
خواســتار رســیدگی بــه ایــن معضــات شــده اســت.
در ایــن نامــه آمــده اســت کــه شــعب ســازمان تامیــن
اجتماع ــی ن ــه تنه ــا ب ــه سیاسـ ـتهای کل ــی کش ــور
( اقتصـــاد مقاومتـــی ،تولیـــد و اشـــتغال) قوانیـــن و
مقـــررات وضـــع شـــده توســـط قانونگـــذار پایبنـــد
نیســـتند ،بلکـــه حتـــی بـــه بخشـــنامههای صـــادره
از ســـوی خـــود نیـــز عمـــل نمیکننـــد یـــا قوانیـــن را
بصـــورت ســـلیقهای و یـــک طرفـــه اجـــرا میکننـــد
ک ــه متاس ــفانه هیأته ــای تجدی ــد نظ ــر تش ــخیص
مطالب ــات نی ــز همی ــن روی ــه را در پی ــش گرفتهان ــد.
ای ــن نام ــه همچنی ــن تاکی ــد ک ــرده اس ــت در ش ــرایط
کنونـــی کـــه تمامـــی بنگاههـــای اقتصـــادی و
ش ــرکتها ب ــا رک ــود ،کمب ــود نقدینگ ــی و مش ــکالت
متع ــدد مواج ــه هس ــتند ،س ــازمان تامی ــن اجتماع ــی
بـــا کارشناســـیهای نـــاروا و آرای غیرمنصفانـــه از
ســـوی هیاتهـــای بـــدوی و تجدیـــد نظـــر بـــه تبـــع
آن اقـــدام بـــه صـــدور برگـــه اعـــام بدهـــی میکنـــد.
پ ــس از آن ب ــا س ــوء اس ــتفاده از ممت ــاز ب ــودن دی ــون
تامیــن اجتماعــی و اقــدام بــه از بیــن بــردن نقدینگــی
شــرکتها ،اعتراضــات مربوطــه را بــه دیــوان عدالــت
اداری ک ــه پروســهای زمانب ــر و طوالن ــی اس ــت حوال ــه
میکنـــد.
در ادام ــه نام ــه آم ــده اس ــت ک ــه روی ــه غل ــط س ــازمان
تامیـــن اجتماعـــی بـــه تاییـــد مســـئولین دیـــوان
عدالـــت اداری ،بخـــش عمـــدهای از پروندههـــای
مطروحـــه در دیـــوان عدالـــت اداری را بـــه ســـازمان

تامی ــن اجتماع ــی اختص ــاص داده و آس ــیب ج ــدی
بــه محیــط کســب و کار شــکننده موجــود زده اســت.
ایـــن نامـــه مهمتریـــن چالشهـــای مقاطعـــهکاران
صنع ــت ب ــرق ب ــا س ــازمان تامی ــن اجتماع ــی را ب ــه
ش ــرح زی ــر اع ــام ک ــرده اس ــت:
 -1عــدم اجــرا یــا اجــرای ناقــص قوانیــن زیــر همــراه بــا
علــل آن
ال ــف :بن ــد ه م ــاده  31قان ــون برنام ــه چه ــارم توس ــعه
(ارگانهـــای موضـــوع مـــاده  )160حـــذف تقاضـــای
مفاص ــا حس ــاب حق ــوق دولت ــی در خاتم ــه آن کار از
پیمان ــکاران و مش ــاوران.
ب :عــدم اجــرای بنــد ج از مــاده  11قانــون رفــع برخــی
از موان ــع تولی ــد و س ــرمایهگذاری صنعت ــی مص ــوب
 87/08/05بـــه بهانـــهی صـــدور بخشـــنامههای
داخلـــی کـــه کامـــا بـــا متـــن و روح آن در زمـــان
حاکمیـــت قانـــون مذکـــور مغایـــرت دارد .
ج :عــدم اجــرای مــاده  14از قانــون حداکثــر اســتفاده
از تـــوان تولیـــدی مصـــوب  91/06/06بـــه بهانـــهی
ص ــدور بخش ــنامههای داخل ــی ک ــه کام ــا ب ــا مت ــن و
روح قان ــون مذک ــور مغای ــرت دارن ــد.
د :عــدم اجــرای قانــون رفــع موانــع تولیــد و ارتقــا نظــام
مالـــی مصـــوب اردیبهشـــت  94بـــه بهانـــه صـــدور
ً
بخشـــنامههای داخلـــی کـــه کامـــا بـــا متـــن و روح
قان ــون مص ــوب مغای ــرت دارد.
ه :اضاف ــه نم ــودن ی ــک تبص ــره ب ــه م ــاده  38قان ــون
برنام ــه پن ــج س ــاله شش ــم توس ــعه اقتص ــادی.
 -2ع ــدم اج ــرای صحی ــح بخش ــنامه  14/5درآم ــد
تامی ــن اجتماع ــی و برخ ــورد س ــلیقهای کارشناس ــان
و شـــعب مختلـــف ســـازمان تامیـــن اجتماعـــی بـــا
بخشــنامه مذکــور و وجــود تناقــض در بخشــنامههای
ســازمان از جملــه بخشــنامه  14/5و بنــد  2از ردیــف
ی ــک قس ــمت هفت ــم بخش ــنامه 11/3
 -3برداشـــتهای ســـلیقهای و مختلـــف در
واحده ــای س ــازمان و حت ــی بی ــن کارشناس ــان ی ــک
شـــعبه.
س ــندیکای صنع ــت ب ــرق ای ــران در ای ــن نام ــه ک ــه
ع ــاوه ب ــر دبی ــر ش ــورای گفتگ ــوی دول ــت و بخ ــش

خصوص ــی ،ب ــه روس ــای کمیس ــیونهای اجتماع ــی
و حمایــت از تولیــد مجلــس شــورای اســامی ارســال
شـــده ،خواســـتار چارهجویـــی و حـــل معضـــات
مقاطعـــهکاران صنعـــت بـــرق بـــا ســـازمان تأمیـــن
اجتماع ــی ش ــده اس ــت.

اخبار
شعب

شعب
بخشنام ه جبرانی ارز در هیات نمایندگان
اتاق بازرگانی اصفهان برگزار شد
بخشـــنامههای جبرانـــی ارز ابالغـــی  ۱۸مهـــر ۱۳۹۷
ســـازمان برنامـــه و بودجـــه بـــرای پیمانهـــای فاقـــد
تعدیـــل ریالـــی ،روز دوشـــنبه یکـــم بهمـــن مـــاه بـــا
س ــخنرانی دکت ــر فری ــد آداب ــی ،عض ــو هی ــات علم ــی
دانشــگاه ســنندج و مهنــدس مهــدی مســائلی ،دبیــر
س ــندیکای صنع ــت ب ــرق اصفه ــان بررس ــیش ــد.
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اخبار
شعب

جلسه مشترک سندیکای صنعت برق
شعبه خراسان و برق منطقهای خراسان
جلس ــه مش ــترک س ــندیکای صنع ــت ب ــرق ش ــعبه
خراس ــان و ب ــرق منطقـ ـهای خراس ــان در خص ــوص
پیشـــنهادات اصالحـــی قوانیـــن و مقـــررات مانـــع
تســـهیل کســـب و کار ،قانـــون برگـــزاری مناقصـــات
و آییننامههـــای اجرایـــی آن ،ضـــرورت اســـتفاده از
ســـامانه تـــدارکات الکترونیکـــی دولـــت ،آییننامـــه
خری ــد خدم ــات مش ــاوره و دس ــتورالعمل محاس ــبه
جب ــران تغیی ــرات ن ــرخ ارز در مح ــل دفت ــر مدیری ــت
اســـتراتژیک و بهـــرهوری شـــرکت بـــرق منطقـــهای
خراس ــان برگ ــزار ش ــد.
پ ــس از بح ــث و تب ــادل نظ ــر ه ــای ص ــورت گرفت ــه
مقـــرر شـــد ادامـــه بررســـی مـــوارد فـــوق در جلســـه
مشــترک بعــدی صــورت پذیــرد و پــس از جمعبنــدی
در قالـــب پیشـــنهادات مشـــترک ســـندیکا و بـــرق
منطقـــهای بـــه جلســـه شـــورای گفتگـــوی اســـتان
منعکـــس شـــود.

در جلســه شــورای گفتگــوی صنعــت بــرق اصفهــان
صــورت گرفــت؛

تش ــریح دس ــتورالعمل نح ــوه جب ــران آث ــار
ناش ــی از افزای ــش قیم ــت ارز
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جلســـه کمیتـــه انتقـــال شـــورای گفتگـــوی
صنعـــت بـــرق اصفهـــان ،ســـیام آبـــان بـــا موضـــوع
بررســـی اثربخشـــی بخشـــنامههای جبرانـــی ارز و
مکملهـــای مـــورد نیـــاز آن بـــا حضـــور مدیرعامـــل
ش ــرکت ب ــرق منطقـ ـهای اصفه ــان ،مع ــاون ط ــرح و
توس ــعه ،مدیرعام ــل ش ــرکت تولی ــد ب ــرق اصفه ــان و
نمایندگان ــی از س ــندیکای ش ــعبه اصفه ــان تش ــکیل
ش ــد.
مهنـــدس مســـائلی در ایـــن جلســـه کـــه بـــا محـــور
دســـتورالعمل نحـــوه جبـــران آثـــار ناشـــی از
افزایـــش قیمـــت ارز در پیمانهـــای ریالـــی فاقـــد
تعدیـــل ابالغـــی مهـــر  97تشـــکیل شـــده بـــود،
دربـــاره مکملهـــای مـــورد نیـــاز بخشـــنامه شـــامل
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همراه ــی نهاده ــای نظارت ــی ،نقدینگ ــی م ــورد نی ــاز
بـــرای بخشـــنامه جبرانـــی ،تغییـــر ســـازنده-تغییر
مشـــخصات فنـــی ،اولویتبنـــدی قراردادهـــا و
خاتمـــه برخـــی از آنهـــا ،تعییـــن تکلیـــف خریـــد
بـــا ارز آزاد بـــه عـــاوه همراهـــی عوامـــل کارفرمایـــی
توضیحاتـــی ارائـــه داد.
در ادامــه جلســه حــوزه شــمول ایــن بخشــنامه تشــریح
و عنــوان شــد کــه قراردادهــای ارزی-ریالــی مشــمول
اســـتفاده از ایـــن بخشـــنامه نمیباشـــند .همچیـــن
شـــاخص مشـــترک و تفـــاوت بیـــن دو بخشـــنامه
ابالغ ــی س ــال  91و س ــال  97تبیی ــن ش ــد.
مهن ــدس مس ــائلی ک ــه هم ــه بنده ــای بخش ــنامه را
بـــا ارائـــه اســـایدی بـــرای اعضـــای جلســـه تشـــریح
میکـــرد بـــه نحـــوه اســـتفاده از روشالـــف و ب
بخش ــنامه نی ــز اش ــاره ک ــرد و گف ــت :مزی ــت روش ب
نس ــبت ب ــه ال ــف ع ــدم نی ــاز ب ــه ارائ ــه اس ــناد مثبت ــه
اســـت.
همچنیـــن اعـــام شـــد کـــه دســـتورالعمل وحـــدت
روی ــه ای ب ــرای اس ــتفاده از بخش ــنامه توس ــط توانی ــر
در ح ــال تهی ــه اس ــت .در پای ــان مص ــوب ش ــد ک ــه
نامـ ـهای در ای ــن ب ــاره ب ــه امض ــای ریاس ــت ش ــورای
گفتگــوی صنعــت بــرق اســتان اصفهــان بــه ســازمان
برنام ــه ارس ــال ش ــود.
بـــا حمایـــت ســـندیکای صنعـــت بـــرق خراســـان
برگـــزار شـــد؛

همایش پتانسیلهای صادرات کاال و
خدمات فنی و مهندسی به آفریقا

همای ــش پتانس ــیلهای ص ــادرات کاال و خدم ــات
فنـــی و مهندســـی بـــه کشـــورهای شـــرق آفریقـــا
بـــا هـــدف بررســـی زمینههـــای صـــادرات بـــه ایـــن
کشـــورها بـــا حمایـــت تشـــکلهای اقتصـــادی
اســـتان خراســـان از جملـــه ســـندیکای صنعـــت
ب ــرق خراس ــان و ب ــا حض ــور فع ــاالن اقتص ــادی ح ــوزه
ص ــادرات و خدم ــات فن ــی و مهندس ــی و مس ــئوالن
دولتـــی در هتـــل پردیســـان مشـــهد برگـــزار شـــد.
عضــو هیــات نماینــدگان و رئیــس کمیســیون معــدن
و صنایـــع معدنـــی اتـــاق مشـــهد در ایـــن همایـــش،
بـــا اشـــاره بـــه رتبـــه  ۶۰ایـــران در میـــان  ۱۸۹کشـــور
دنیـــا از حیـــث نیـــروی انســـانی در آخریـــن گـــزارش

ســـازمان ملـــل متحـــد گفـــت :در آســـتانه رســـیدن
ب ــه کش ــورهای دارای توس ــعه بس ــیار ب ــاال در بح ــث
منابـــع انســـانی هســـتیم و بایـــد از پتانســـیل بســـیار
بـــاالی خـــود در ایـــن زمینـــه ،در اقتصـــاد داخلـــی
و خارجـــی بـــه ویـــژه صـــادرات خدمـــات فنـــی و
مهندســـی اســـتفاده کنیـــم.
علــی اصغــر پــور فتــح اهلل افــزود :در ســال  ۲۰۱۵ارزش
صـــادرات خدمـــات فنـــی و مهندســـی دنیـــا ۴۸۰۰
میلی ــارد دالر ب ــوده و کش ــور م ــا در س ــال  ۹۰باالتری ــن
میـــزان نقـــش آفرینـــی در ایـــن زمینـــه را داشـــته و ۴
میلیـــارد دالر صـــادرات بـــه  ۳۵کشـــور توســـط ۱۱
ش ــرکت ص ــورت گرفت ــه اس ــت.
وی عضو ی ــت  ۳۰۰۰نف ــر در ات ــاق بازرگان ــی اس ــتان،
 ۳۷هـــزار نفـــر در ســـازمان نظـــام مهندســـی
ســـاختمان ۱۵ ،هـــزار نفـــر در نظـــام مهندســـی
کش ــاورزی و  ۵ه ــزار نف ــر در س ــازمان نظ ــام مهندس ــی
مع ــدن ،در کن ــار فعالی ــت ح ــدود  ۷۰۰ش ــرکت انب ــوه
ســاز و  ۳۰۰۰شــرکت در زمینــه پیمانــکاری و مشــاوره
را نشــان دهنــده پتانســیل بــاالی خراســان رضــوی در
زمینـــه نیـــروی انســـانی دانســـت.
پورفتـــح ا ...بـــه انتصـــاب رزم حســـینی کـــه فـــردی
اقتصـــادی اســـت ،بـــه عنـــوان اســـتاندار جدیـــد
خراس ــان رض ــوی اش ــاره و اظه ــار ک ــرد :از عالیتری ــن
مق ــام اجرای ــی دول ــت ب ــه عن ــوان بخ ــش خصوص ــی
توقــع داریــم کــه بــه امــور مدیریــت شــرکتهای کالن
معدن ــی و اقتص ــادی توج ــه وی ــژهای داش ــته باش ــد.
وی از تش ــریح اهمی ــت جایگزین ــی کاال و خدم ــات
بـــه جـــای نفـــت در صـــادرات بـــه عنـــوان یکـــی از
اهـــداف ایـــن همایـــش نـــام بـــرد و گفـــت :بخـــش
زیــادی از خدمــات فنــی و مهندســی خــرد و متوســط
اســـت کـــه در جایـــی ثبـــت و اظهـــار نمیشـــود و
امیدواریـــم جایگاهـــی بـــرای ایـــن موضـــوع تعریـــف
ش ــود.
ت ــوان فن ــی و مهندس ــی م ــا در س ــاخت ماش ــینآالت
صنعتـــی یکـــی از مزیتهـــای صـــادرات بـــه
آفر یقاســـت
راضیـــه علیرضایـــی ،رئیـــس ســـازمان صنعـــت،
مع ــدن و تج ــارت خراس ــان رض ــوی نی ــز ب ــه عن ــوان
یکـــی از ســـخنرانان ایـــن همایـــش پشـــت تریبـــون
قـــرار گرفـــت و گفـــت :میتـــوان بـــا ایجـــاد وفـــاق
بیـــن بخشـــی از ظرفیتهـــای تجـــاری کشـــورهای
همس ــایه و ب ــه وی ــژه آفریق ــا ب ــرای ص ــدور خدم ــات
فن ــی و مهندس ــی اس ــتفاده ک ــرد .طی ــف گس ــتردهای
از آنچ ــه م ــا ب ــه عن ــوان تولی ــد و خدم ــات در کش ــور
یشــود ،در زمــره
داریــم کــه بــه خــارج از کشــور ارائــه م 
صـــادرات خدمـــات فنـــی و مهندســـی اســـت.
وی اظهـــار کـــرد :بـــا تغییـــر ســـاختار در وزارت
ام ــور خارج ــه و ب ــه وی ــژه در دو س ــه س ــال اخی ــر ک ــه
معاونـــت اقتصـــادی بـــا هـــدف توســـعه و حمایـــت
از فعالیتهـــای اقتصـــادی ایـــران در کشـــورها در
ای ــن وزارتخان ــه ایج ــاد ش ــد ،پایگاه ــی ب ــرای ص ــدور
خدم ــات فن ــی و مهندس ــی در س ــاختار ای ــن وزارت
راه انـــدازی شـــد.

شرکت سرو نیرو توس عهدهدار اجرای
پروژه ترهخیل کابل شد

شرکت های عضو
شرکت آفرینهطوس در فهرست
کارآفرینان برتر استان خراسان رضوی
در دوازدهمیـــن جشـــنواره کار آفرینـــان برتـــر اســـتان
خراســـان رضـــوی کـــه ســـیزدهم آذر ســـال جـــاری
در ســـالن اجتماعـــات اداره تعـــاون برگـــزار شـــد ،از
مدیرعامـــل شـــرکت خدمـــات مهندســـی آفرینـــه
طـــوس و نایـــب رئیـــس هیـــات مدیـــره ســـندیکای
صنع ــت ب ــرق ش ــعبه خراس ــان ب ــه عن ــوان کارآفری ــن
برت ــر تجلی ــل ش ــد.
در ای ــن مراس ــم ک ــه ب ــا حض ــور اس ــتاندار ،ریاس ــت
ســـازمان صنعـــت ،معـــدن و تجـــارت  ،معاونیـــن
وزارت و رئی ــس اداره تع ــاون ،کار و ام ــور اجتماع ــی
و جمع ــی از نماین ــدگان و مس ــئوالن اس ــتانی برگ ــزار
ش ــد ،از  29کارآفری ــن برت ــر در حوزهه ــای کش ــاورزی،
خدم ــات و صنع ــت ای ــن اس ــتان تجلی ــل ب ــه عم ــل
آم ــد.
در ایـــن جشـــنواره کـــه برگزیـــدگان آن از بیـــن 194
ش ــرکتکننده و ط ــی چه ــار مرحل ــه داوری انتخ ــاب
شـــدند ،از مهنـــدس محمدرضـــا معیـــن تقـــوی
مدیرعامـــل شـــرکت خدمـــات مهندســـی آفرینـــه
طـــوس و نایـــب رئیـــس هیئـــت مدیـــره ســـندیکای
صنع ــت ب ــرق ش ــعبه خراس ــان ب ــه عن ــوان کارآفری ــن
برتـــر از حیـــث خالقیـــت ،نـــوآوری ،ثبـــت اختـــراع،
انج ــام پروژهه ــای زیربنای ــی صنع ــت ب ــرق و ج ــذب
نیروه ــای ج ــوان و نخب ــه انتخ ــاب و تجلی ــل ش ــد.

شـــرکت ســـرو نیـــرو تـــوس یکـــی از شـــرکتهای
عض ــو س ــندیکای صنع ــت ب ــرق ای ــران اس ــت ک ــه
ســـابقهای طوالنـــی در صنعـــت بـــرق کشـــور دارد
و تاکنـــون پروژههـــای فراوانـــی در زمینههـــای
نی ــروگاه ،پسـ ـتهای فش ــار ق ــوی ،خط ــوط انتق ــال و
انرژ یه ــای ن ــو در س ــطح کش ــور انج ــام داده اس ــت.
ایـــن شـــرکت طـــی ســـالهای اخیـــر در مناقصـــات
بینالمللـــی در کشـــورهای آفریقـــا (اوگانـــدا-
زامبی ــا -اتیوپ ــی) و آس ــیا (پاکس ــتان -ترکمنس ــتان-
ازبکســـتان -قزاقســـتان -عـــراق -ســـوریه و
افغانس ــتان) حض ــور داش ــته و اخی ــرا نی ــز موف ــق ب ــه
انعقـــاد قـــرارداد پـــروژه طراحـــی ،تامیـــن ،نصـــب،
تســت و راه انــدازی پســت 20/110کیلوولــت ترهخیــل
افغانســـتان شـــده اســـت .ایـــن پـــروژه ،مناقصـــه
بینالمللـــی بـــا حضـــور کشـــورهای افغانســـتان،
ترکیـــه ،آذربایجـــان ،چیـــن و ایـــران بـــوده اســـت.

همکاری مشترک شرکت صنعتی دورود
کلیدبرق و پژوهشگاه نیرو
شــرکت صنعتــی دورودکلیدبــرق بــه عنــوان بزرگتریــن
تولیدکننــده انــواع مقرههــای کامپوزیتی فشارمتوســط
و فشــارقوی در خاورمیانــه جهــت رفــع مشــکل نوبــت
ده ــی طوالن ــی م ــدت تس ــت م ــه نمک ــی پژوهش ــگاه
نی ــرو ،ب ــا توج ــه ب ــه ترافی ــک کاری دس ــتگاه تس ــت
موجـــود در پژوهشـــگاه ،طـــی همـــکاری فنـــی بـــا
پژوهشـــگاه نیـــرو اقـــدام بـــه طراحـــی و تامیـــن یـــک
س ــت کام ــل تجهی ــزات تس ــت م ــه نمک ــی جدی ــد در
پژوهش ــگاه نی ــرو نم ــوده اس ــت.
بـــا ایـــن کار ضمـــن کوتاهترشـــدن زمـــان اتمـــام
تسـ ـتهای پروژهه ــای خ ــط انتق ــال نی ــرو از ارزب ــری
ناشـــی از انجـــام تســـت فـــوق در خـــارج از کشـــور
جلوگیـــری بـــه عمـــل خواهـــد آمـــد.

نــام کابــل ابهــر در ونــدور لیســت شــرکت پــروژه هــای
نفــت عــراق ثبــت شــد

همگامی یک شرکت برقی ایرانی با
رقبای بین المللی
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ش ــرکت کاب ــل ابه ــر ب ــا اخ ــذ مجوزه ــا و تاییدی ــه ه ــای
الزم موفـــق بـــه حضـــور در ونـــدور لیســـت شـــرکت
پ ــروژه ه ــای نف ــت ع ــراق ش ــد.
علیرضـــا کالهـــی ،ضمـــن اشـــاره بـــه ایـــن نکتـــه
تصریـــح کـــرد :شـــرکت کابـــل ابهـــر توانســـته ســـهم
قابـــل توجهـــی از بـــازار شـــرکت نفـــت عـــراق در
بخـــش تجهیـــزات صنعـــت بـــرق کـــه مربـــوط بـــه
تولی ــدات س ــیم و کابله ــای س ــنگین اس ــت را ب ــه
خ ــود اختص ــاص داده و موف ــق ب ــه اخ ــذ تائیدی هه ــا و
اس ــتانداردهای مرب ــوط ب ــه ش ــرکت پروژهه ــای نف ــت
عـــراق شـــود.
رییــس کمیتــه ســازندگان ســیم و کابــل ســندیکای
صنعـــت بـــرق ایـــران خاطرنشـــان کـــرد :شـــرکت
توســـعه پروژههـــای نفتـــی عـــراق ،مشـــتری کاالی
باکیفی ــت ایران ــی ش ــده ،ای ــن در حال ــی اس ــت ک ــه
پی ــش از ای ــن تنه ــا ش ــرکتهای اروپای ــی موف ــق ب ــه
دریافـــت اســـتانداردها میشـــدند.
وی اف ــزود :ب ــه ع ــاوه کش ــورهای آمری ــکا و عربس ــتان
ب ــا تم ــام ت ــوان ب ــرای ح ــذف کااله ــای ایران ــی از ب ــازار
ع ــراق برنامهری ــزی ک ــرده و از هیچگون ــه کارش ــکنی
نی ــز ت ــا ب ــه ام ــروز مضایق ــه نک ــرده ان ــد.
کاله ــی تصری ــح ک ــرد :س ــهم داش ــتن در ب ــازار نف ــت
عـــراق در شـــرایط تحریـــم و مشـــکالت داخلـــی
موفقی ــت بزرگ ــی ب ــه حس ــاب میآی ــد .اهمی ــت ای ــن
روی ــداد از آن جه ــت اس ــت ک ــه ت ــا ب ــه ام ــروز هی ــچ
ش ــرکت دولت ــی و خصوص ــی ایران ــی موف ــق ب ــه اح ــراز
تائیدیهه ــای ش ــرکت توس ــعه پروژه ــای نفت ــی ع ــراق
نش ــده اس ــت.
وی خاطرنشـــان کـــرد :شـــرکتها بـــرای حضـــور در
ً
بـــازار نفـــت عـــراق خصوصـــا توســـعه زیرســـاخت و
پروژهه ــا ب ــا اس ــتانداردهای س ــخت گیران ـهای از نظ ــر
کم ــی و کیف ــی مواجهن ــد و ت ــا ب ــه ام ــروز تنه ــا تع ــداد
معـــدودی از شـــرکتهای معتبـــر اروپایـــی مجـــوز
حض ــور در ب ــازار نف ــت ع ــراق را ب ــه دس ــت آوردهان ــد.
عض ــو هی ــات مدی ــره ات ــاق ای ــران و ع ــراق در ادام ــه
افـــزود :بزرگتریـــن وجـــه تمایـــز ایـــن رویـــداد ایـــن
اســـت کـــه بخـــش خصوصـــی واقعـــی توانســـت در
بی ــن رقب ــای قدرتمن ــد بینالملل ــی س ــهمی در ب ــازار
شـــکننده عـــراق بـــه خـــود اختصـــاص دهـــد.
ایـــن عضـــو ســـندیکای صنعـــت بـــرق بـــا اشـــاره
بـــه ظرفیتهـــای تولیـــد صنعـــت ســـیم و کابـــل
ایـــران تصریـــح کـــرد :بـــا وجـــود مشـــکالت عدیـــده
درتولی ــدات صنع ــت ب ــرق ،کاب ــل ابه ــر توانس ــته ب ــا
عرض ــه کاالی ب ــا کیفی ــت و در رده کالس جهان ــی،
تــوان حضــور در بازارهــای بیــن المللــی را پیــدا کنــد.
صنعــت کابــل علیرغــم برخــوردار بــودن کشــورمان از
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امکانــات تولیــدی و منابــع طبیعــی ( ۶درصــد مــس
جهـــان ) مغفـــول مانـــده و در بـــاب مقایســـه کشـــور
ترکیـــه بـــدون داشـــتن حتـــی یـــک معـــدن مـــس بـــا
بی ــش از  ۲میلی ــارد دالر ص ــادارت س ــیم و کاب ــل در
س ــال بخ ــش قاب ــل توجه ــی از ب ــازار منطق ــه و اروپ ــا
را تصاح ــب ک ــرده اس ــت  .در ای ــن بی ــن دول ــت ب ــا
سیاســـت گذار یهـــای اصولـــی و بلنـــد مـــدت در
حمای ــت از تولیدکنن ــدگان صنع ــت ب ــرق میتوان ــد
ص ــادرات کاالی ای ــن بخ ــش را ت ــا ده س ــال آین ــده ب ــه
حـــدود  ۵میلیـــارد دالر افزایـــش دهـــد.

قم آلیاژ
در فهرست صادرکنندگان برتر استان قم
آییـــن تجلیـــل از صادرکننـــدگان برتـــر قـــم روز
پنجشــنبه 8 ،آذر در ســالن همایــش اتــاق بازرگانــی،
صنایـــع ،معـــادن و کشـــاورزی قـــم توســـط اتـــاق
بازرگانـــی قـــم برگـــزار شـــد و از  16صادرکننـــده برتـــر
اس ــتان از جمل ــه ش ــرکت ق ــم آلی ــاژ ،عض ــو کمیت ــه
توس ــعه ص ــادرات س ــندیکای صنع ــت ب ــرق ای ــران
تجلی ــل ب ــه عم ــل آم ــد.
هـــدف ایـــن مراســـم کـــه بـــا حضـــور محمدرضـــا
مـــودودی ،معـــاون وزیـــر صنعـــت و معـــدن و
تجـــارت و سرپرســـت ســـازمان توســـعه تجـــارت،
س ــید محمدرض ــا هاش ــمی ،سرپرس ــت اس ــتانداری
قـــم ،احمـــد امیرآبـــادی فراهانـــی ،نماینـــده مـــردم
قـــم در مجلـــس شـــورای اســـامی و شـــماری دیگـــر
از مس ــئوالن اس ــتانی برگ ــزار ش ــد ،تکری ــم از فع ــاالن
عرصـــه صـــادرات و تشـــویق تولیدکننـــدگان بـــرای
حضـــور در بازارهـــای جهانـــی بـــود.
در ای ــن آیی ــن ،از صادرکنن ــدگان برگز ی ــده در بخ ــش
صـــادرات فـــرش دســـتباف ،صنایـــع غذایـــی،
محص ــوالت آرایش ــی ،ش ــمش س ــرب ،روغ ــن پای ــه،
آجرهـــای نســـوز ،دســـتگاه تصفیـــه آب ،ظـــروف
گیاهـــی ،شـــمش آلومینیـــوم ،انـــواع چســـب و
س ــاندویچ پان ــل ب ــا اه ــدای ل ــوح تقدی ــر و تندی ــس،
تجلیـــل شـــد.
در ایــن مراســم مهنــدس آر یــا صــادق نیــت حقیقــی،
مدی ــر عام ــل ش ــرکت ق ــم آلی ــاژ تندی ــس و ل ــوح تقدی ــر
صادرکننــده برتــر اســتانی را دریافــت کــرد.
س ــندیکای صنع ــت ب ــرق ای ــران ضم ــن تبری ــک ب ــه
مدیـــر عامـــل و پرســـنل محتـــرم شـــرکت قـــم آلیـــاژ،
ب ــرای ای ــن مجموع ــه آرزوی موفقی ــت روزاف ــزون دارد.

بازدید هیات مدیره سندیکای صنعت
برق ایران از کارخانه الکترونیک افزارآزما

86

تعـــدادی از اعضـــای هیـــات مدیـــره ســـندیکای

اخبــار
117

زمستان 97

صنعــت بــرق ایــران بــه دعــوت آقــای مهنــدس بردبــار
مدیرعام ــل ش ــرکت الکترونی ــک افزارآزم ــا از کارخان ــه
ای ــن ش ــرکت بازدی ــد کردن ــد و از نزدی ــک در جری ــان
فعالیـــت ایـــن واحـــد صنعتـــی دانـــش بنیـــان قـــرار
گرفتن ــد.
در جلس ــه ای ک ــه پی ــش از بازدی ــد ب ــه منظ ــور معرف ــی
بخ ــش ه ــای مختل ــف کارخان ــه و ط ــرح مش ــکالت
آن ترتی ــب داده ش ــده ب ــود ،تاریخچ ــه فعالی ــت ای ــن
کارخانــه تشــریح و بــه چالــش هایــی کــه ایــن شــرکت
بـــه واســـطه اوضـــاع نابســـامان اقتصـــادی بـــا آنهـــا
درگی ــر اس ــت ،پرداخت ــه ش ــد و مق ــرر ش ــد مش ــکالت
ایـــن واحـــد صنعتـــی کـــه تمامـــی قطعـــات مـــورد
نیازان ــواع کنت ــور و دس ــتگاههای ان ــدازه گی ــری ب ــرق و
الکترونیــک در آن تولیــد مــی شــود از طریــق ســندیکا
بــه وزارت نیــرو منعکــس و مــورد پیگیــری قــرار گیــرد.

به همت شرکت مهساب نیرو برگزار شد؛

جلسه بررسی میزان ارزبری پروژهها و
نحوه استفاده از بخشنامه ارزی

جلســـه آموزشـــی ،همفکـــری و بررســـی محاســـبه
میـــزان ارزبـــری پروژههـــا و نحـــوه بـــه کارگیـــری و
اســتفاده از بخشــنامه ســازمان برنامــه و بودجــه کشــور
مبنـــی بـــر دســـتورالعمل نحـــوه جبـــران آثـــار ناشـــی
از افزایـــش قیمـــت ارز در پیمانهـــای ریالـــی فاقـــد
تعدی ــل ،بیس ــت و هش ــتم آب ــان س ــال ج ــاری توس ــط
ش ــرکت مهندس ــین مش ــاور مهس ــاب نی ــرو (مانیک ــو)
از اعضـــای ســـندیکای صنعـــت بـــرق ایـــران و بـــا
حضــور مدیــران و کارشناســان واحدهــای مختلــف
شـــرکت بـــرق منطقـــه ای آذربایجـــان و برخـــی
ش ــرکتهای مهندس ــین مش ــاور در مح ــل ش ــرکت
ب ــرق منطق ــه ای آذربایج ــان برگ ــزار ش ــد.
در ایـــن جلســـه نحـــوه محاســـبه میـــزان ارزبـــری
تجهیـــزات و پروژههـــا ،بکارگیـــری و محاســـبه
بخش ــنامه م ــورد اش ــاره ،مزای ــا و معای ــب بخش ــنامه،
مقایســـه دو بخشـــنامه¬ ،جلوگیـــری از توقـــف
پروژهه ــا و فع ــال ک ــردن پروژهه ــای متوق ــف تش ــریح
و بررســـی شـــد.

بازدید مدیر عامل شرکت برق منطقهای
تهران از شرکت پارس ساختار تبریز
غالمرضـــا خـــوش خلـــق مدیرعامـــل شـــرکت بـــرق
منطقـــهای تهـــران بـــه همـــراه پورنقـــی قائـــم مقـــام و
جمع ــی از معاونی ــن ای ــن ش ــرکت از کارخان ــه پ ــارس
ســـاختار ،یکـــی از شـــرکتهای عضـــو ســـندیکا
بازدیـــد کردنـــد.
در ای ــن بازدی ــد جلی ــل ن ــواده اب ــاذر ،رئی ــس هی ــات
مدی ــره و مدیرعام ــل گ ــروه صنعت ــی پ ــارس س ــاختار
دربــاره رونــد تولیــد دکلهــای انتقــال بــرق بتنــی تــک
پایـــه خـــود ایســـتا کـــه از ابتـــکارات شـــرکت پـــارس
س ــاختار در صنع ــت ب ــرق اس ــت ،توضیحات ــی ارائ ــه
داد.
مدیرعام ــل گ ــروه صنعت ــی پ ــارس س ــاختار ب ــا اش ــاره
بــه ســابقه بیــش از ســه ده ـ ه فعالیــت شــرکت پــارس
ســـاختار در صنعـــت بـــرق کشـــور تصریـــح کـــرد:
شـــرکت پـــارس ســـاختار در زمینههـــای خطـــوط
انتقــال و فــوق توزیــع نیــرو ،پس ـتهای انتقــال و فــوق
توزی ــع نی ــرو ،نیروگاهه ــای تولی ــد ان ــرژی ،مهندس ــی
عمـــران ،راه و ابنیـــه ،ماشـــین ســـازی ،ســـازههای
خـــاص ،انرژ یهـــای نـــو و خدمـــات تامیـــن مالـــی
فعالیـــت میکنـــد.
ابـــاذر ادامـــه داد :پـــارس ســـاختار تنهـــا شـــرکت
صالحیـــت دار بـــرای ســـاخت هـــر ســـه نـــوع دکل
انتقـــال نیـــرو از ســـوی توانیـــر اســـت.
خـــوش خلـــق مدیرعامـــل شـــرکت بـــرق منطقـــهای
تهـــران در پایـــان برنامـــه بازدیـــد خـــود از شـــرکت
پـــارس ســـاختار در گفتگـــو بـــا خبرنـــگاران گفـــت:
باع ــث افتخ ــار اس ــت ک ــه ش ــرکت پ ــارس س ــاختار
ب ــه عن ــوان ی ــک ش ــرکت داخل ــی ب ــا ای ــن توانمن ــدى و
ب ــدون وابس ــتگى ب ــه خ ــارج از کش ــور و ب ــا امکانات ــى
کـــه خودشـــان فراهـــم کردهانـــد ،امـــروز در رده
تولیدکننـــدگان دکلهـــای خطـــوط انتقـــال و ســـایر
تجهی ــزات الزم صنع ــت ب ــرق ق ــرار دارن ــد ک ــه ب ــراى
صنعـــت کشـــور بســـیار مفیـــد اســـت.
مدیرعامـــل شـــرکت بـــرق منطقـــهای تهـــران افـــزود:
قابلیته ــاى خوب ــى مش ــاهده ش ــد و بح ــث ه ــاى
متعـــددى کـــه بـــا دوســـتان داشـــتیم و انتظـــارات

خاص ــی ک ــه در ای ــن زمین ــه داش ــتیم بررس ــی ش ــد.
خوشـــحال هســـتیم کـــه دوســـتان در بخـــش
خصوصــى بــا ایــن عالقمنــدى در جهــت کمــک بــه
فعالیته ــای مل ــى ت ــاش میکنن ــد و مای ــه افتخ ــار
ماســـت کـــه پـــارس ســـاختار سالهاســـت اســـتوار
و پابرجاســـت و ایـــن بخاطـــر تخصـــص ،تعهـــد و
اعتق ــاد ش ــخص مدی ــر عام ــل ای ــن ش ــرکت اس ــت.
خـــوش خلـــق بـــا اشـــاره بـــه ویژگىهـــا و مزایـــاى
دکلهـــاى بتنـــى تـــک پایـــه خـــود ایســـتا کـــه در
کارخانــه پــارس ســاختار تولیــد میشــود تاکیــد کــرد:
تولی ــد داخل ــی ب ــودن ،مزی ــت مه ــم دکله ــای بتن ــی
پ ــارس س ــاختار نس ــبت ب ــه دکله ــاى فل ــزى اس ــت،
عــدم وابســتگی بــه خــارج از کشــور و عــدم ارزبــری در
ش ــرایط س ــخت تحریمه ــا یک ــی از ویژگیه ــای مه ــم
تولی ــدات ای ــن ش ــرکت اس ــت.
لهــاى بتنــى کــه در ابعــاد گســترده
وی ادامــه داد :دک 
س ــاخته و آزمای ــش و امتح ــان خ ــود را پ ــس داده ان ــد
و ب ــدون هی ــچ وابس ــتگی تولی ــد داخل ــی هس ــتند و
بایس ــتی از تولی ــد داخ ــل حمای ــت ش ــود.
مدیــر عامــل شــرکت بــرق منطقـهای تهــران ادامــه داد:
خــط انتقــال  ۱۳۲کیلــو ولــت سردشت-پیرانشــهر در
زمســتان ســال  ۹۱بــه علــت بــارش بــرف و ســنگینی
ب ــار ب ــر روی خط ــوط انتق ــال ب ــرق؛ نتوانس ــت ب ــار را
تحم ــل کن ــد ل ــذا پش ــت س ــر ه ــم بی ــش از  ۳۰دکل
مش ــبک انتق ــال ب ــرق واژگ ــون ش ــدند ،ام ــا در م ــوازات
ایــن خــط در فاصلــه  ۳۵متــری خــط  ۱۳۲کیلوولــت

 ۴م ــداره پایهه ــای خ ــود ایس ــتای بتن ــی ک ــه توس ــط
شـــرکت پـــارس ســـاختار اجـــرا شـــده؛ ایســـتا و بـــا
صالب ــت باع ــث اس ــتمرار جری ــان ب ــرق در آن مس ــیر
شــد .ایــن امــر نشــان دهنــده کیفیــت کار و نــوع فنــى
کار ب ــر روی دکلهاس ــت ک ــه پاس ــخگوی نیازه ــاى
صنع ــت ب ــرق هس ــتند.
مدیرعام ــل ش ــرکت ب ــرق منطقـ ـهای ته ــران گف ــت:
امیدواری ــم بتوانی ــم ب ــا کم ــک و همراه ــی مجموع ــه
پـــارس ســـاختار در بـــرق منطقـــهاى تهـــران هـــم از
تاسیســـات و تجهیـــزات ایـــن شـــرکت بهرهمنـــد
شـــویم.
وی ب ــا بی ــان اینک ــه یک ــی دیگ ــر از ویژگىه ــاى مه ــم
دکله ــای بتن ــی ت ــک پای ــه خ ــود ایس ــتا ض ــد س ــرقت
ب ــودن ای ــن پای ــه هاس ــت ،اف ــزود :ام ــروزه متاس ــفانه
پایهه ــاى دکله ــا م ــورد دس ــتبرد ق ــرار میگیرن ــد ل ــذا
ایـــن ویژگـــی دکلهـــای بتنـــی نیـــز میتوانـــد حائـــز
اهمی ــت باش ــد.

ج ــاری ب ــه هم ــت ات ــاق بازرگان ــی ته ــران در هت ــل ارم
برگـــزار شـــد ،از شـــرکت صانیـــر ،عضـــو ســـندیکای
صنع ــت ب ــرق ای ــران ب ــه عن ــوان صادرکنن ــده نمون ــه
تقدیـــر و پـــارس تابلـــو بـــه عنـــوان عضـــو دیگـــر ایـــن
تشـــکل ،بـــه عنـــوان صادرکننـــده شایســـته تقدیـــر
معرف ــی ش ــد.
حمیدرضـــا صالحـــی و آرس تادعلیـــان مدیـــران
عام ــل ش ــرکت ه ــای صانی ــر و پ ــارس تابل ــو در ای ــن
مراس ــم تندی ــس و ل ــوح تقدی ــر صادرکنن ــدگان برت ــر و
شایســـته تقدیـــر را دریافـــت کردنـــد.
در ایــن مراســم اتــاق بازرگانــی تهــران  15صادرکننــده
نمون ــه اس ــتان ته ــران و پن ــج ش ــرکت شایس ــته تقدی ــر
در س ــال  97را معرفـــی و بـــا حضـــور وزیـــر صمـــت،
رئی ــس ات ــاق بازرگان ــی ته ــران ،سرپرس ــت س ــازمان
توس ــعه تج ــارت و رئی ــس س ــازمان صنع ــت ،مع ــدن
و تجـــارت اســـتان تهـــران ،از مدیـــران عامـــل ایـــن
ش ــرکتها تقدی ــر ک ــرد.
نیــواد بــرزن ،ســینا کاشــی ،شیشــه مظــروف یــزد ،لولــه
گســتر خادمــی ،دمنــده ،صنایــع ریختهگــری پرلیــت
آســـیا ،مجتمـــع صنایـــع الســـتیک یـــزد ،تجـــارت
آرمــان پــگاه ،تولیــدی و صنعتــی ممتــاز ســهند ،شــیر
پاســـتوریزه پـــگاه تهـــران ،فرآوردههـــای لبنـــی تیـــن،
شیشهس ــازی مین ــا ،نف ــت به ــران و نی ــز نان ــو فن ــاوران
دارویـــی الونـــد در فهرســـت  15صادرکننـــده برتـــر
اس ــتان ته ــران ق ــرار دارن ــد.
بــه عــاوه در کنــار پــارس تابلــو ،شــرکت هــای دشــت
بهش ــت آری ــا ،آرتاوی ــل تای ــر ،گ ــروه صنعت ــی پاکش ــو و
آذر پاس ــیلو نی ــز صادرکنندگان ــی بودن ــد ک ــه شایس ــته
تقدی ــر ش ــناخته ش ــدند.

اخبار
سندیکا+

از صادرکنندگان نمونه استان تهران تجلیل شد؛

صانیر
صادرکننده نمونه استان تهران شد

در همایـــش معرفـــی و تجلیـــل از صادرکننـــدگان
نمونــه اســتان تهــران کــه صبــح روز نوزدهــم آذر ســال

نخستین خط تولید كنتورهای هوشمند
بازار برق در كشور افتتاح شد
ط ــی مراس ــمی ب ــا حض ــور مع ــاون وزی ــر نی ــرو در ام ــور
بــرق و انــرژی خــط تولیــد كنتورهــای ســه فــاز اتصــال
اولیـــه ( )CKPTكالس دو دهـــم  Sمـــورد نیـــاز بـــازار
ب ــرق كش ــور ب ــا بهرهگی ــری از دان ــش فن ــی ایران ــی در
ش ــركت الكترونی ــك اف ــزار آزم ــا افتت ــاح ش ــد.
در ایـــن مراســـم كـــه بـــا حضـــور همایـــون حائـــری و
داوود فرخ ــزاد مدیرعام ــل ش ــركت مدیری ــت ش ــبكه
بـــرق ایـــران برگـــزار شـــد ،ضمـــن بازدیـــد از مراحـــل
طراحـــی و تولیـــد كنتورهـــای تـــك فـــاز و ســـه فـــاز
هوش ــمند ،خ ــط تولی ــد كنتوره ــای اولی ــه ب ــازار ب ــرق
( )AMIب ــا كالس دق ــت ب ــاال و خ ــاص پسـ ـتهای
فشــار قــوی در شــركت الكترونیــك افــزار آزمــا افتتــاح
و ب ــه به ــره ب ــرداری رس ــید.
در ای ــن مراس ــم همای ــون حائ ــری قابلیته ــای ای ــن
شـــركت بـــرای ورود بـــه عرصـــه طراحـــی و ســـاخت
رلههــای حفاظتــی را كــه از تجهیــزات فــوق حســاس
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ش ــبكه ب ــه ش ــمار مـ ـیرود ،ب ــا توج ــه ب ــه امكان ــات و
قابلیته ــای س ــخت اف ــزاری و ن ــرم اف ــزاری ش ــركت
الكترونی ــك اف ــزار آزم ــا خاطرنش ــان س ــاخت.
اخبار
سندیکا+

سندیکا+
انتشـــار گـــزارش بودجـــهای ســـندیکا توســـط مرکـــز
پژوهـــش هـــای مجلـــس شـــورای اســـامی

بودجه صنعت برق زیر ذره بین سندیکا

88

مرکـــز پژوهـــش هـــای مجلـــس شـــورای اســـامی بـــه
تازگـــی گزارشـــی تحـــت عنـــوان «بررســـی مســـائل
کلیـــدی و مشـــکالت مالـــی صنعـــت بـــرق و
اصالحـــات مـــورد نیـــاز» منتشـــر کـــرده اســـت کـــه
حاصــل کار معاونــت پژوهشــی ســندیکای صنعــت
بـــرق ایـــران اســـت.
ایــن گــزارش بــه بررســی مســائل کلیــدی و مشــکالت
مال ــی صنع ــت ب ــرق و اصالح ــات م ــورد نی ــاز آن م ــی
پ ــردازد .تقس ــیم بودج ــه ح ــوزه صنع ــت ب ــرق ب ــه دو
شـــاخه اصلـــی وزارت نیـــرو و شـــرکتهای تابعـــه
ایـــن وزارتخانـــه بـــه عنـــوان منابـــع اصلـــی درآمـــد و
هزین ــه ه ــای اساس ــی ای ــن صنع ــت ،می ــزان درآم ــد و
هزین ــه صنع ــت ب ــرق و همچنی ــن مناب ــع و مص ــارف
س ــرمایه ای وزارت نی ــرو و ش ــرکتهای بخ ــش ب ــرق
ب ــه عن ــوان هس ــته اصل ــی بودج ــه صنع ــت ب ــرق ب ــه
تفصی ــل م ــورد بررس ــی ق ــرار گرفت ــه و تصوی ــر روش ــنی
از وضعی ــت مال ــی و اقتص ــادی ای ــن صنع ــت ارائ ــه
داده اســـت.
بـــر اســـاس ایـــن گـــزارش ،ســـه ردیـــف اصلـــی
درآمدهـــای صنعـــت بـــرق شـــامل درآمـــد دریافتـــی
حاصـــل از فـــروش بـــرق بـــه مشـــترکان ،درآمـــد
حاص ــل از ص ــادرات و س ــایر درآمده ــای عملیات ــی
و غیرعملیات ــی ،بخ ــش درآمده ــای صنع ــت ب ــرق را
تشــکیل میدهنــد کــه براســاس الگــو تحقــق پذیــری
س ــالهای گذش ــته ،اصلیتری ــن و قطعیتری ــن منب ــع
درآم ــد صنع ــت در س ــال آت ــی خواهن ــد ب ــود .البت ــه
ب ــر اس ــاس آنچ ــه ک ــه در ای ــن گ ــزارش آم ــده اس ــت در
زمینــه تحقــق درآمــدی بودجــه ســاالنه صنعــت بــرق
هم ــواره ابهامات ــی ب ــوده اس ــت ،ب ــرای مث ــال در م ــورد
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بنـــد ســـایر درآمدهـــای عملیاتـــی و غیرعملیاتـــی،
افزایـــش  100درصـــدی ایـــن عـــدد در بودجـــه ســـال
 1397نســـبت بـــه ســـال  1396نشـــان از ابهامـــات
ای ــن منب ــع دارد .همچنی ــن متوس ــط ن ــرخ ف ــروش ب ــه
مش ــترکان نی ــز ع ــدد  767ری ــال در نظ ــر گرفت ــه ش ــده
اس ــت ،درصورت ــی ک ــه اگ ــر رون ــد افزای ــش س ــالهای
قبــل را مدنظــر قــرار دهیــم ،متوســط نــرخ قابــل تحقــق
 ۷۱۰ری ــال خواه ــد ب ــود .ش ــکاف بی ــن ای ــن دو ع ــدد
منش ــأ کس ــری بودج ــه صنع ــت ب ــرق خواه ــد ب ــود.
در بخ ــش دیگ ــری از تحلی ــل س ــندیکای صنع ــت
بــرق ایــران بــه مهمتریــن چالــش هــای صنعــت بــرق
ایـــران پرداختـــه شـــده اســـت .نظـــام قیمتگـــذاری
ناكارآمـــد و غیرشـــفاف (عـــدم تعـــادل درآمدهـــا و
هزینههـــا ،انباشـــت بدهـــی و مصـــرف غیربهینـــه
بــرق) ،كاهــش ســرمایهگذاری بــرای توســعه ظرفیــت
تولی ــد و ش ــبكه ب ــرق (ع ــدم تأمی ــن ب ــرق م ــورد نی ــاز
و بـــروز خاموشـــی) ،فرســـودگی تجهیـــزات تولیـــد و
انتقــال و توزیــع بــرق (کاهــش ضریــب آمادگــی شــبكه
و اتـــاف بـــاالی بـــرق) ،عـــدم پرداخـــت مطالبـــات
و جرائ ــم دیرك ــرد بخ ــش خصوص ــی (کاه ــش ت ــوان
مالــی و اجرایــی شــرکتهای تولیــدی و پیمانــكاری
و تعطیلـــی واحدهـــا) و همچنیـــن توقـــف پروژههـــا
بهدلیـــل عـــدم جبـــران افزایـــش قیمـــت نهادههـــا
(افزایـــش نـــرخ ارز و فلـــزات) از جملـــه مهمتریـــن
چال ــش های ــی هس ــتند ک ــه در ای ــن گ ــزارش ب ــه آن
اش ــاره ش ــده اس ــت.
البت ــه ب ــه ای ــن فهرس ــت بای ــد چال ــش تأمی ــن م ــواد
خــام و فلــزات مــورد نیــاز تولیدكننــدگان و آثــار منفــی
مالـــی و فنـــی تحریمهـــا در صنعـــت را نیـــز افـــزود.
س ــندیکا در گ ــزارش مذک ــور هف ــت راهب ــرد اساس ــی
بـــرای عبـــور از ایـــن چالـــش هـــا را پیشـــنهاد داده و
روش هــای عملیاتــی کــردن هــر یــک از ایــن راهبردهــا
را ط ــی اقدامات ــی کوت ــاه و بلندم ــدت عن ــوان ک ــرده
اس ــت .اص ــاح نظ ــام قیمتگ ــذاری ب ــرق ،افزای ــش
ســـرمایهگذاری در پروژههـــای توســـعهای صنعـــت
بــرق ،بهینهســازی و كاهــش تلفــات در زنجیــره تولید
ت ــا مص ــرف ب ــرق و پرداخ ــت مطالب ــات ش ــركتهای
تولیــد بــرق و زنجیــره تأمیــن اصلــی تریــن راهبردهــای
پیشـــنهادی ایـــن ســـندیکا در گزارشـــی اســـت کـــه
مرک ــز پژوه ــش ه ــا منتش ــر ک ــرده اس ــت.
ســندیکای صنعــت بــرق ایــران انجــام اقدامــات الزم
ب ــرای جب ــران افزای ــش قیم ــت نهاد هه ــا در قرارداده ــا،
مدیری ــت عرض ــه و تقاض ــای فل ــزات و م ــواد خ ــام در
ب ــازار و رف ــع موان ــع قانون ــی و مب ــادالت پول ــی ب ــرای
ص ــادرات کاال را نی ــز ب ــرای عب ــور از بح ــران کنون ــی
ض ــروری و غی ــر قاب ــل اجتن ــاب م ــی دان ــد.
گفتنــی اســت ســندیکای صنعــت بــرق ایــران پیــش
از تقدیــم الیحــه بودجــه ســال  98بــه مجلــس شــورای
اســامی ،نظــرات خــود را در خصــوص بودجــه ســال
آت ــی صنع ــت ب ــرق در قال ــب  5پیش ــنهاد ب ــه دول ــت
ارائــه داد کــه از بیــن آنهــا ،چهــار پیشــنهاد در الیحــه
تقدیمـــی بـــه مجلـــس گنجانـــده شـــد .البتـــه ایـــن

تشـــکل بـــرای رفـــع محدودیـــت بودجـــه صنعـــت
ب ــرق در س ــال آین ــده س ــه پیش ــنهاد دیگ ــر را نی ــز ب ــه
کمیســـیون تلفیـــق مجلـــس شـــورای اســـامی ارائـــه
داده اســـت.

با پیگیریهای سندیکا انجام شد؛

پرداخت بخش دیگری از مطالبات
شرکتهای عضو سندیکا
ب ــا پیگیریه ــای مس ــتمر س ــندیکای صنع ــت ب ــرق
ایـــران و براســـاس مذاکـــرات و توافقـــات صـــورت
گرفتــه بــا شــرکت توانیــر ،بخــش دیگــری از مطالبــات
تاییـــد شـــده شـــرکتهای عضـــو ایـــن تشـــکل
پرداخـــت شـــد.
در طـــول چنـــد ســـال اخیـــر مطالبـــات یکـــی از
جدیتریـــن چالشهـــای شـــرکتهای عضـــو
ســـندیکای صنعـــت بـــرق ایـــران بـــوده اســـت .بـــه
همی ــن دلی ــل پیگی ــری مطالب ــات اعض ــا ب ــه عن ــوان
یک ــی از اه ــداف اصل ــی هی ــات مدی ــره دوره هفت ــم و
دبیرخانـــه ســـندیکا مدنظـــر قـــرار گرفتـــه اســـت.
در همیـــن راســـتا نماینـــدگان ســـندیکا مســـتمر و
جـــدی انجـــام مذاکـــرات گســـترده بـــا وزارت نیـــرو
و شـــرکت توانیـــر را در دســـتور کار قـــرار دادنـــد و بـــا
هماهنگیهـــای صـــورت پرداخـــت تدریجـــی
مطالبـــات شـــرکتهای عضـــو ســـندیکا در حـــال
انجـــام اســـت.
ســـندیکای صنعـــت بـــرق بـــه منظـــور تســـریع در
پرداخ ــت مطالب ــات ش ــرکتهای عض ــو ،اس ــتعالم
از ش ــرکتها ،اخ ــذ تاییدی ــه از کارفرمای ــان و گ ــزارش
آن بــه شــرکت توانیــر را بصــورت مســتمر دنبــال نمایــد
و بــا پیگیریهــای انجــام شــده امــروز بخــش دیگــری
از مطالبـــات تاییـــد شـــده اعضـــا پرداخـــت شـــده
اس ــت .امی ــد اس ــت ک ــه در آین ــدهای نزدی ــک بخ ــش
اعظـــم بدهیهـــای وزارت نیـــرو بـــه شـــرکتهای
عض ــو س ــندیکا پرداخ ــت ش ــود.

نسخه ضد تحریمی صنعت برق
صنعـــت بـــرق در دوران تحریمهـــا بـــا
چـــه چالشهایـــی روبـــهرو خواهـــد شـــد؟
آسیبشناســـیها حاکـــی از آن اســـت کـــه چهـــار
مخاطـــره «محدودیـــت در مبـــادالت تجـــاری
برو نم ــرزی»« ،اخت ــال و کمب ــود در زنجی ــره تامی ــن
تجهیـــزات»« ،افزایـــش زمـــان و هزینـــه اجـــرای
پروژهه ــا» و «ریس ــک تامی ــن پای ــدار ب ــرق» در ش ــرایط
تحری ــم در انتظ ــار ای ــن صنع ــت اس ــتراتژیک خواه ــد
ب ــود .ام ــا ب ــرای بیاث ــر ک ــردن ای ــن مخاط ــرات چ ــه
بایــد کــرد؟ «معاونــت پژوهشــی ســندیکای صنعــت

بـــرق ایـــران» در تازهتریـــن مطالعـــات خـــود ســـه
راهـــکار «تجـــارت برو نمـــرزی»« ،زنجیـــره تامیـــن
و اجـــرای پروژههـــا» و «مدیریـــت تقاضـــا» را بـــرای
مقابل ــه ب ــا چالشه ــا و مخاط ــرات تحری ــم صنع ــت
بـــرق پیشـــنهاد داده اســـت.
اعم ــال تحریمه ــای یکجانب ــه آمری ــکا علی ــه ای ــران
وارد دومیـــن مـــاه شـــد؛ تحریمهایـــی کـــه آثـــار آنهـــا
قاب ــل کنت ــرل نب ــوده و دامن ــه خس ــارت و ضایع ــات
آن کلیـــه بخشهـــای اقتصـــادی و گروههـــای
اجتماعـــی را در برمیگیـــرد .در ایـــن میـــان یکـــی
از بخشهـــا و صنایـــع مهـــم ایـــران کـــه بـــه اعتقـــاد
تحلیلگـــران اقتصـــادی از آثـــار تحریمهـــا در امـــان
نخواه ــد ب ــود ،صنع ــت ب ــرق اس ــت .صنع ــت ب ــرق
یکـــی از صنایـــع زیرســـاختی و حســـاس کشـــور
اســـت کـــه انـــرژی مـــورد نیـــاز تمامـــی بخشهـــای
خانگ ــی ،صنعت ــی ،بهداش ــت و درم ــان ،کش ــاورزی
و حملونق ــل را تامی ــن میکن ــد .از ای ــن رو میت ــوان
گف ــت آیندهنگ ــری در صنع ــت ب ــرق بس ــیار حیات ــی
و ضـــروری اســـت و ذینفعـــان ایـــن حـــوزه اعـــم از
مدیـــران دســـتگاههای دولتـــی کـــه سیاســـتگذار
و متولـــی تامیـــن بـــرق هســـتند و شـــرکتها و
بنگاهه ــای بخشخصوص ــی ک ــه متص ــدی اج ــرای
پروژهه ــای تامی ــن و توس ــعه صنع ــت ب ــرق بهش ــمار
میرون ــد ،نی ــاز دارن ــد در چارچ ــوب ی ــک آیندهنگ ــری
علمــی و کارشناســی بــه تعریــف مســائل امــروز خــود
بپردازنــد و تصمیمــات امــروز را براســاس برآوردهایــی
کـــه از آینـــده ایـــن صنعـــت دارنـــد اتخـــاذ کننـــد.
در همیـــن راســـتا «معاونـــت پژوهشـــی ســـندیکای
صنعـــت بـــرق ایـــران» در گزارشـــی بـــه بررســـی آثـــار
دور جدی ــد تحریمه ــا ب ــر ای ــن صنع ــت زیرس ــاختی
پرداختــه اســت تــا چش ـمانداز توســعه صنعــت بــرق
را م ــورد واکاوی ق ــرار ده ــد .براس ــاس دادهه ــای ای ــن
پژوه ــش ،تحریمه ــا از چه ــار مج ــرای «محدودی ــت
در مبـــادالت تجـــاری برو نمـــرزی»« ،اختـــال و
کمبــود در زنجیــره تامیــن تجهیــزات»« ،افزایــش زمــان
و هزین ــه اج ــرای پروژهه ــا» و «ریس ــک تامی ــن پای ــدار
بــرق» تاثیــرات ســوء خــود را بــر صنعــت بــرق بــر جــای
خواهـــد گذاشـــت.
خطرات تحریم
همانط ــور ک ــه گفت ــه ش ــد در ش ــرایط تحری ــم ،چه ــار
چالــش و مخاطــره صنعــت بــرق را بــا فشــار مضاعف
روب ـهرو خواه ــد ک ــرد ،ام ــا چگون ــه؟ واکاو یه ــا نش ــان
میدهــد بــا شــدت گرفتــن تحریــم ،انجــام مبــادالت
تجــاری بــرای واردات تجهیــزات و اکتســاب فنــاوری
و ص ــادرات تجهی ــزات و خدم ــات و ان ــرژی ب ــرق ب ــا
محدودی ــت زی ــادی مواج ــه میش ــود .از س ــوی دیگ ــر
ب ــا ایج ــاد محدودی ــت واردات تجهی ــزات و ج ــذب
فناور یه ــای م ــورد نی ــاز ،زنجی ــره تامی ــن تجهی ــزات
م ــورد نی ــاز ش ــبکه تولی ــد ،انتق ــال و تجهی ــزات دچ ــار
اختـــال میشـــود و در برخـــی از اقـــام بـــه دلیـــل
نب ــود س ــاخت داخ ــل ب ــا کمب ــود تجهی ــز و افزای ــش
هزینـــه تامیـــن مواجـــه میشـــود .افزایـــش زمـــان و
هزین ــه اج ــرای پروژهه ــا گل ــوگاه بع ــدی اس ــت ک ــه ب ــه

دنب ــال دو مخاط ــره گفت ــه ش ــده در دوران تحریمه ــا
از راه میرســـد .در ایـــن چالـــش بـــه دلیـــل کمبـــود
نقدینگـــی صنعـــت بـــرق و اختـــال در زنجیـــره
تامیـــن تجهیـــزات ،اجـــرای پروژههـــای ســـاخت و
نگهـــداری شـــبکه خطـــوط ،پســـتها و نیروگاههـــا
طوالنیت ــر و ب ــا هزین ــه بس ــیار باالت ــری مواج ــه خواه ــد
شـــد .در ایـــن میـــان پیشبینیهـــا نشـــان میدهـــد
بـــا توجـــه بـــه اختـــال زنجیـــره تامیـــن تجهیـــزات و
طوالنـــی شـــدن پروژههـــا ،ســـطح پایـــداری شـــبکه
بـــرق در ســـال  ۱۳۹۸بـــا مشـــکل مواجـــه خواهـــد
شـــد و ریســـک خاموشـــی و بـــروز حـــوادث افزایـــش
مییاب ــد .ام ــا مجراه ــای آس ــیبزا ب ــه صنع ــت ب ــرق
در تحریمهـــا بـــا چـــه شـــگردهایی ورود میکننـــد؟
در چال ــش نخس ــت ک ــه «محدودی ــت در مب ــادالت
تجـــاری برو نمـــرزی» اســـت ،صدمـــات از طریـــق
«محدودی ــت خدم ــات بانک ــی برو نم ــرزی»« ،ع ــدم
ف ــروش کاال و تجهی ــزات ب ــه ش ــرکتهای ایران ــی»،
«محدودیــت نقــل و انتقــاالت مالــی» و «عــدم خریــد
کاال و خدم ــات ش ــرکتهای ایران ــی» وارد میش ــود.
ســـازوکار هـــم اینگونـــه خواهـــد بـــود کـــه خدمـــات
بانکـــی برو نمـــرزی محـــدود شـــده و در بســـیاری
از مـــوارد هزینههـــای تجـــارت برو نمـــرزی افزایـــش
مییابـــد؛ تعـــداد زیـــادی از شـــرکتهای اروپایـــی و
خارجـــی از فـــروش محصـــوالت و تجهیـــزات خـــود
بـــه ایـــران اجتنـــاب میکننـــد؛ بـــه دلیـــل ضعـــف
خدمــات بانکــی امــکان جابهجایــی پــول بــه خــارج
و از خ ــارج ب ــه داخ ــل مش ــکل ش ــده و در بس ــیاری
م ــوارد عم ــا ام ــکان تج ــارت وج ــود ن ــدارد و باالخ ــره
ام ــکان ص ــادرات تجهی ــزات و خدم ــات صنع ــت
ب ــرق ب ــه بازاره ــای ه ــدف دش ــوار میش ــود.
ام ــا چالشه ــای زنجی ــره تامی ــن و اج ــرای پروژهه ــا
چگونـــه بـــه بدنـــه صنعـــت بـــرق آســـیب میزنـــد؟
طبـــق مطالعـــات صـــورت گرفتـــه ایـــن چالـــش از
دو مجـــرای «اختـــال و کمبـــود در زنجیـــره تامیـــن
تجهیـــزات» و «افزایـــش زمـــان و هزینـــه اجـــرای
پروژههـــا» زیانهایـــی را تحمیـــل میکنـــد .مجـــرای
نخســـت «کمبـــود کاال و تجهیـــزات وارداتـــی»،
«افزایـــش هزینـــه و ریســـک تامیـــن تجهیـــزات
وارداتــی»« ،افزایــش هزینههــای تولیــد و قیمــت تمــام
شـــده محصـــوالت داخلـــی»« ،کمبـــود نقدینگـــی
س ــازندگان تجهی ــزات داخل ــی»« ،کاه ــش کیفی ــت
ســـاخت داخلـــی» و «عـــدم دسترســـی بـــه دانـــش
فنـــی» را بـــه دنبـــال خواهـــد داشـــت و مجـــرای دوم
«افزایـــش هزینههـــای انجـــام پروژههـــای ســـاخت
و نگهـــداری»« ،طوالنیتـــر شـــدن زمـــان انجـــام
پروژهه ــا»« ،کمب ــود نقدینگ ــی ب ــرای پیمان ــکاران» و
«افزای ــش ریسـ ـکهای اج ــرای قرارداده ــا» را در پ ــی
خواهـــد داشـــت.
پنج سال با تحریم
ام ــا می ــزان تاثی ــر تحریمه ــا ط ــی پن ــج س ــال آین ــده ب ــر
صنع ــت ب ــرق از دی ــد فع ــاالن آن ب ــر ک ــدام بخشه ــا
س ــیطره بیش ــتری خواه ــد داش ــت؟ از دی ــد فع ــاالن
ایــن صنعــت ،تحریمهــا در پنــج ســال آتــی بیشــترین

تاثیـــر خـــود را بـــر بخشهـــای «افزایـــش قیمـــت
کاالهـــای تولیـــدی»« ،فرســـودگی ماشـــینآالت و
تاسیســـات برقـــی کشـــور»« ،کمبـــود بـــرق و افزایـــش
خاموش ــی»« ،کاه ــش کیفی ــت تجهی ــزات س ــاخت
داخلـــی»« ،تعطیلـــی کارخانـــه» و «از دســـت رفتـــن
بازارهــای صادراتــی» خواهنــد داشــت .در ایــن میــان
«افزایــش تــوان تولیدکننــدگان داخلــی بــرای ســاخت
تجهیــزات وارداتــی» بــه نســبت ســایر بخشهــا تاثیــر
کمتــری خواهــد دیــد .در ایــن گــزارش همچنیــن ابعاد
تاثیــر راهکارهــای مقابلــه بــا تحر یــم از ســوی دولــت و
ش ــرکتهای صنع ــت ب ــرق م ــورد بررس ــی ق ــرار گرفت ــه
اســت .بــر ایــن اســاس «تعلیــق جرایــم دیرکــرد تامیــن
اجتماعــی در زمــان تحریــم»« ،تعلیــق جرایــم دیرکــرد
مالی ــات در زم ــان تحر ی ــم»« ،پوش ــش بیمـ ـهای موث ــر
بــرای نقــل و انتقــال پــول بــه خــارج از کشــور»« ،تامیــن
بخشــی از اعتبــار اســنادی توســط دولــت» و «تعییــن
مقـــررات و مجازاتهـــای بســـیار ســـخت بـــرای
سوءاســـتفادهکنندگان در شـــرایط حاضـــر و تامیـــن
نیـــاز قانونـــی بـــرای اعمـــال مجازاتهـــا» در بیاثـــر
کــردن تحریمهــا «بســیار موثــر» خواهــد بــود و «حــذف
پرداخـــت  ۱۰درصـــد عـــوارض راه و ترابـــری بـــرای
نـــاوگان خارجـــی»« ،همـــکاری مشـــترک شـــرکتها
بــرای شــناخت راههــای نقــل و انتقــال ارزی»« ،تقبــل
بخشــی از هزینههــای حمــل خارجــی» و «همــکاری
مشـــترک شـــرکتها بـــرای تاســـیس دفاتـــر مشـــترک
خارجـــی» تاثیـــرات «موثـــری» بـــه همـــراه خواهـــد
داش ــت.
سهگانههای مقابله با تحریم
بررســـیها حاکـــی از آن اســـت کـــه بـــرای مقابلـــه
بـــا چالشهـــا و مخاطـــرات تحریـــم صنعـــت
بـــرق ،ســـه راهـــکار بایـــد در دســـتور کار متولیـــان
و سیاســـتگذاران ایـــن صنعـــت قـــرار گیـــرد تـــا
بتـــوان دســـتاندازهای حاصـــل از تحریمهـــا را دور
زد« .تجـــارت برو نمـــرزی»« ،مدیریـــت تقاضـــا» و
«زنجی ــره تامی ــن و اج ــرای پروژهه ــا» ای ــن س ــه راه ــکار
هســـتند امـــا بـــا چـــه ســـازوکاری بایـــد عملیاتـــی
شـــوند؟ در تجـــارت برو نمـــرزی« ،اســـتفاده از
ظرفیـــت شـــرکتهای  SMEاروپایـــی بـــرای دور
زدن تحریمهـــا» و «اســـتفاده از ظرفیـــت معاهـــدات
تج ــاری کش ــورهای منطق ــه ،روس ــیه و چی ــن ب ــرای
مبــادالت پولــی و مالــی» بایــد مــورد توجــه قــرار گیــرد.
همچنی ــن در زنجی ــره تامی ــن و اج ــرای پروژهه ــا بای ــد
«شناس ــایی نق ــاط حس ــاس و آس ــیبپذیر زنجی ــره
تامیـــن و اجـــرای عملیـــات ویـــژه بـــرای مقابلـــه بـــا
نقـــاط آســـیبپذیر»« ،اصـــاح قوانیـــن و مقـــررات
قرارداده ــای بی ــن دول ــت و بخشخصوص ــی ب ــرای
پوش ــش ریس ــک قرارداده ــا (اص ــاح مف ــاد تعدی ــل،
خاتم ــه و فس ــخ ب ــا ش ــرایط وی ــژه تحری ــم)»« ،تامی ــن
مالـــی زنجیـــره تامیـــن و لجســـتیک صنعـــت بـــرق
در طرحهـــای اولویـــتدار از محـــل ذخایـــر ارزی»
و «جـــذب نقدینگـــی خـــرد و هدایـــت بـــه ســـمت
پروژههــا بــا توســعه ابزارهــای بــازار ســرمایه و تضمیــن
ب ــازده توس ــط دول ــت» در دس ــتور کار ق ــرار گی ــرد .در
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گزارش روز

راه ــکار بع ــدی ک ــه مدیری ــت تقاض ــا اس ــت ،بای ــد
«اصــاح نظــام تعرفــه بــرای مدیریــت مصــرف بــرق»،
«اجـــرای پروژههـــای بهینهســـازی مصـــرف بـــرق در
بخ ــش خانگ ــی و صنعت ــی» و «اس ــتفاده از روشه ــا
و مدله ــای مدیری ــت تقاض ــا» م ــورد توج ــه متولی ــان
نی ــرو ق ــرار گی ــرد.

گزارش روز
تشریح بخشنامه جبرانی ارز و ارائه طرح
استانداردسازی بیمه در اتاق بازرگانی
تهران

90

نشســـت بررســـی دســـتورالعمل نحـــوه جبـــران
آثـــار ناشـــی از افزایـــش قیمـــت ارز در قراردادهـــای
پیمانــکاری هشــتم دی مــاه ســال جــاری بــه دعــوت
اتـــاق بازرگانـــی تهـــران و بـــا حضـــور نماینـــدگان
اتحادیههـــا و انجمنهـــای مختلـــف و ســـندیکای
صنع ــت ب ــرق ای ــران در مح ــل ای ــن ات ــاق برگ ــزار ش ــد.
مهنـــدس مســـائلی کـــه بـــه همـــراه دبیـــر ســـندیکا
در ایـــن نشســـت حضـــور داشـــت ،دربـــاره تشـــریح
جزئیــات جلســه اظهــار کــرد :ایــن جلســه بــه منظــور
اســـتماع نظـــرات نماینـــدگان صنـــوف مختلـــف
درب ــاره بخش ــنامه ارزی ص ــادره  18مه ــر  97ترتی ــب
داده شــده بــود امــا متاســفانه آنطــور کــه شــاید و بایــد
مطالعـــه دقیـــق و ســـنجیدهای دربـــاره بخشـــنامه
صـــورت نگرفتـــه بـــود و اغلـــب نماینـــدگان صرفـــا
مســائل کیفــی و مشــکالت را مطــرح کردنــد و راهحــل
و راه ــکاری ب ــرای ح ــل مش ــکالت ارائ ــه ندادن ــد!
ل ــذا در ادام ــه نماین ــدکان س ــندیکا ت ــاش کردن ــد ت ــا
ابعـــاد و جنبههـــای مختلـــف بخشـــنامه جبرانـــی
ارزی را بمنظ ــور آ گاه ــی بیش ــتر حاض ــران در جلس ــه
تشــریح کــرده و بهبودهــای ایجــاد شــده در بخشــنامه
 ۱۳۹۷را نســـبت بخشـــنامه  ۱۳۹۱برشـــمردند کـــه
ایـــن اقدامـــات مـــورد اســـتقبال حاضـــران جلســـه
قــرار گرفــت بگون ـهای کــه نماینــدگان اتــاق بازرگانــی
مصـــوب کردنـــد تـــا جلســـه  ۲۶دی  ۱۳۹۷شـــورای
گفتگ ــوی دول ــت و بخ ــش خصوص ــی اس ــتان ته ــران
ب ــه ای ــن موض ــوع اختص ــاص داده ش ــود.
مســـائلی بـــا بیـــان اینکـــه فقـــدان اعتمـــاد متقابـــل
بی ــن دول ــت و بخ ــش خصوص ــی موج ــب ش ــده ک ــه
نتوانی ــم به ــرهوری الزم را از یکدیگ ــر ببری ــم ،تصری ــح
ک ــرد متاس ــفانه بخ ــش خصوص ــی ب ــه ج ــای اینک ــه
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چن ــد قدم ــی جلوت ــر از دول ــت حرک ــت کن ــد ،بیش ــتر
نقـــش پیـــرو را بـــازی میکنـــد کـــه خـــود ایـــن امـــر
دارای اش ــکال اس ــت .مش ــکالت ارز ح ــدودا از ی ــک
س ــال قب ــل ش ــروع ش ــده اس ــت در حال ــی ک ــه برخ ــی
ش ــرکتها و انجمنه ــا ت ــازه ام ــروز ب ــه خ ــود آمدن ــد
و پیگی ــر مش ــکالت هس ــتند ک ــه ای ــن تاخی ــر ب ــرای
بخ ــش خصوص ــی ج ــای س ــوال دارد.
وی ب ــا اش ــاره ب ــه ش ــعری از س ــعدی مبن ــی ب ــر اینک ــه
«بـــه عمـــل کار برآیـــد بـــه ســـخندانی نیســـت» ،از
بخ ــش خصوص ــی انتق ــاد ک ــرد و گف ــت :متاس ــفانه
بخ ــش خصوص ــی در بیش ــتر م ــوارد ب ــه ح ــرف زدن
ع ــادت و بس ــنده ک ــرده و ارائ ــه راه ــکار و پیگی ــری
مش ــکالت را ره ــا ک ــرده اس ــت .بخ ــش خصوص ــی
بای ــد وارد عم ــل ش ــده و کار اجرای ــی بکن ــد.
مســائلی بــا تاکیــد بــر همــکاری ســندیکای صنعــت
بــرق ایــران و شــورای هماهنگــی تشــکلهای صنفــی
در تهیــه و بررســی بخشــنامه ارزی ادامــه داد :نتیجــه
ای ــن هم ــکاری دو جانب ــه ارائ ــه بخش ــنامه ب ــرای ه ــم
صنفیه ــا ب ــود ک ــه اگ ــر س ــایر صن ــوف نی ــز مش ــارکت
داش ــتند میتوانس ــتند از اث ــرات آن بهرهمن ــد ش ــوند.
عضـــو هیـــات مدیـــره ســـندیکای صنعـــت بـــرق
ایــران در پایــان خاطرنشــان کــرد :ســندیکا همچنیــن
ب ــه منظ ــور آزادس ــازی مناب ــع نامتناه ــی از پ ــول ب ــه
دلی ــل معض ــات بیم ــه تامی ــن اجتماع ــی طرح ــی
تح ــت عن ــوان استانداردس ــازی بیم ــه متناس ــب ب ــا
بخشـــنامه  ۹/۱۴در آمـــد دارد کـــه ایـــن طـــرح مـــورد
وث ــوق ق ــرار گرف ــت و ق ــرار ش ــد ب ــه ص ــورت مکت ــوب از
ســوی ســندیکا بــه اتــاق بازرگانــی ارائــه شــود کــه اگــر
بــه نتیجــه برســد کمــک بزرگــی بــه اعضــای ســندیکا
و س ــایر صن ــوف خواه ــد ک ــرد.
طــی ایــن جلســه مهنــدس برزیمهــر دبیــر ســندیکای
صنعـــت بـــرق ایـــران گزارشـــی از مکاتبـــات انجـــام
گرفت ــه ب ــا ات ــاق درب ــاره ن ــرخ ارز و بخش ــنامه جبران ــی
پرداخـــت و خواســـتار همـــکاری اتـــاق در بهبـــود
ش ــرایط بخش ــنامه و ش ــاخصهای ابالغ ــی س ــازمان
برنام ــه ش ــد.

در گفتگــو بــا نایــب رئیــس ســندیکای صنعــت بــرق
مطــرح شــد؛

نقش پررنگ سندیکا در آینده
همکاریهای صنعت برق ایران و عراق

پی ــام باق ــری ،نای ــب رئی ــس هی ــات مدی ــره و رئی ــس
کمیتـــه توســـعه صـــادرات ســـندیکای صنعـــت
ب ــرق ای ــران ک ــه از ط ــرف س ــندیکا و ب ــه عن ــوان تنه ــا
نماینـــده بخـــش خصوصـــی در جریـــان ســـفر وزیـــر
نی ــرو و هی ــات هم ــراه ب ــه ع ــراق حض ــور داش ــت ،در
تش ــریح جزئی ــات ای ــن س ــفر گف ــت :در ای ــن س ــفر ک ــه
در ســـطح باالیـــی انجـــام شـــد ،همایـــون حائـــری،
مع ــاون وز ی ــر در ام ــور ب ــرق و ان ــرژی ،حس ــن داناییف ــر
رئیــس ســتاد ویــژه اقتصــادی ایــران ،عــراق و روســیه ،

عل ــی اصغ ــر اس ــماعیلنیا قائ ــم مق ــام توانی ــر ،مه ــدی
کســـرایی پـــور مدیـــرکل سیاســـتها و مقـــررات
ارزی بان ــک مرک ــزی ،آیت ــی رئی ــس می ــز ع ــراق وزارت
خارجــه ،دو نماینــده مجلــس شــورای اســامی ،وزیــر
نی ــرو را همراه ــی کردن ــد.
وی ادام ــه داد :در ای ــن س ــفر ک ــه ب ــه منظ ــور توس ــعه
همکار یهـــا بیـــن دو کشـــور ایـــران و عـــراق
برنامهریـــزی شـــده بـــود ،دیدارهـــا و مالقاتهـــای
مختلف ــی ب ــا رئی ــس جمه ــور و نخس ــت وزی ــر ع ــراق،
وزرای مســـکن و نیـــروی ایـــن کشـــور و همچنیـــن
رئیــس کل بانــک مرکــزی عــراق انجــام و بــر ضــرورت
هم ــکاری بی ــن دو کش ــور ای ــران و ع ــراق در توس ــعه
همکار یهـــای بـــرق تاکیـــد شـــد.
باق ــری ب ــا بی ــان اینک ــه ه ــر چن ــد ای ــن س ــفر ،س ــفری
دولتـــی بـــود و مذاکـــرات انجـــام شـــده پیگیـــری
مطالبــات وزارت نیــرو بــود ،تصر یــح کــرد :در حاشــیه
ای ــن س ــفر فرصت ــی ب ــرای نماین ــده س ــندیکا و بخ ــش
خصوصـــی بـــه منظـــور معرفـــی شـــرکتهای عضـــو
ســـندیکا و توانمندیهـــای آنهـــا ،پیگیـــری و طـــرح
مش ــکالت اخی ــر ش ــرکتهای عض ــو ب ــه خص ــوص
در حـــوزه مطالبـــات فراهـــم شـــد و در گفتگوهـــای
مختلـــف بـــا مســـئوالن وزات نیـــرو و توانیـــر حـــل
مشـــکالت شـــرکتهای عضـــو پیگیـــری شـــد.
رئی ــس کمیت ــه توس ــعه ص ــادرات س ــندیکا ب ــا اش ــاره
ب ــه امض ــای س ــند یادداش ــت تفاه ــم همکار یه ــای
دو جانب ــه می ــان وزارتخان هه ــای نی ــرو و ب ــرق ای ــران
و عـــراق کـــه ســـندیکا از ماههـــا قبـــل در تهیـــه و
تدویـــن آن مشـــارکت داشـــت ،اظهـــار کـــرد :نحـــوه
صـــادرات بـــرق و تجهیـــزات و خدمـــات فنـــی و
مهندســـی صنعـــت بـــرق ایـــرن بـــه عـــراق ،شـــیوه
پرداخـــت مطالبـــات و نقـــش بخـــش خصوصـــی
ای ــران در بازس ــازی زیرس ــاخت ه ــای برق ــی ع ــراق،
اصلیتری ــن محوره ــای ای ــن تفاه ــم نام ــه محس ــوب
میشـــود.
وی ادامـــه داد :قـــرار اســـت بـــر اســـاس تفاهمنامـــه
مذکــور ســه کارگــروه شــامل رســیدگی بــه موضوعــات
صـــادرات بـــرق ،سنکرو نســـازی شـــبکههای بـــرق
دو کش ــور و ص ــادرات تجهی ــزات و خدم ــات فن ــی
و مهندس ــی تش ــکیل ش ــود ک ــه س ــندیکای صنع ــت
بــرق ایــران متولــی اصلــی کارگــروه ســوم اســت و بایــد
ب ــرای فع ــال ک ــردن ای ــن کارگ ــروه و پیش ــبرد اه ــداف
تعری ــف ش ــده برنامهریزیه ــا و اقدام ــات الزم را ب ــه
عم ــل آورد.
باق ــری اف ــزود :بن ــا ب ــه گفت ــه وزی ــر نی ــرو ،ب ــا ای ــن س ــفر
ک ــه منج ــر ب ــه امض ــای تفاهمنام ــه هم ــکاری بی ــن دو
کش ــور ش ــد ،روز  28دس ــامبر س ــال  2018ب ــه عن ــوان
یـــک روز تاریخـــی در صنعـــت بـــرق عـــراق ثبـــت
خواهـــد شـــد و براســـاس توافـــق مـــورد نظـــر تمامـــی
ظرفیتهـــای شـــرکتهای ایرانـــی بـــرای توســـعه
صنع ــت ب ــرق ب ــه عن ــوان ی ــک بخ ــش زیربنای ــی در
جه ــت توس ــعه کش ــور ع ــراق ب ــه کار گرفت ــه خواه ــد
شـــد کـــه ســـندیکا نیـــز تمـــام تـــاش خـــود را بـــرای
مشـــارکت دادن شـــرکتهای عضـــو خـــود در بـــازار

ع ــراق ب ــه کار خواه ــد گرف ــت.
نایــب رئیــس ســندیکای صنعــت بــرق ایــران عنــوان
ک ــرد :طب ــق ای ــن س ــند طرفی ــن در خص ــوص توس ــعه
و تکمی ــل ش ــبکه انتق ــال ،توزی ــع و تولی ــد ب ــرق کش ــور
عـــراق بـــا اســـتفاده از شـــرکتهای توانمنـــد ایرانـــی
توافــق کردنــد .طرفیــن همچنیــن توافــق خــود را بــرای
ســرمایهگذاری مشــترک ،تبــادل دانــش فنــی و تولیــد
محصـــوالت و تجهیـــزات شـــبکه بـــرق مـــورد نیـــاز
ط ــرف عراق ــی ب ــا اس ــتفاده از ش ــرکتهای توانمن ــد
ایران ــی اع ــام کردن ــد.
باقـــری در پایـــان بـــا تاکیـــد بـــر اینکـــه ماموریـــت
س ــندیکا در عملیات ــی س ــاختن اه ــداف تفاهمنام ــه
همـــکاری بیـــن ایـــران و عـــراق رســـما آغـــاز شـــده
اس ــت ،گف ــت :ب ــا توج ــه ب ــه توافق ــات انج ــام ش ــده
بیــن طرفیــن ،روز گذشــته جلس ـهای بــا معــاون وزیــر
نیــرو در امــور بــرق و انــرژی برگــزار و مقــرر شــد ســندیکا
چارچ ــوب اولی ــه پیش ــنهادی خ ــود را ب ــرای اجرای ــی
ک ــردن اه ــداف تواف ــق ،ط ــی دو روز آین ــده در اختی ــار
وزارت نی ــرو ق ــرار ده ــد.

رویدادها
عزم کمیسیون صنایع مجلس برای حل
مشکالت کسب و کارهای صنعت برق

و اثـــر تحریمهـــا بـــر آن و همچنیـــن گزارشـــی از
پیشـــنهادات راهبـــردی ســـندیکا بـــرای مقابلـــه بـــا
چالشه ــای صنع ــت ب ــرق و توس ــعه ص ــادرات ارائ ــه
ش ــد .بس ــته پیش ــنهادی ات ــاق بازرگان ــی در راس ــتای
رقابتپذی ــری صنای ــع پاییندس ــتی ک ــه ب ــا کم ــک
ســندیکا و تشــکلهای مرتبــط تهیــه شــده اســت نیــز
در ای ــن جلس ــه م ــورد بررس ــی ق ــرار گرف ــت و س ــندیکا
از کمیســـیون صنایـــع مجلـــس شـــورای اســـامی
درخواس ــت ک ــرد از ای ــن بس ــته حمای ــت ش ــود.
جمشـــید بردبـــار ،رئیـــس کمیتـــه حمایـــت از
س ــاخت داخ ــل س ــندیکا ب ــه مش ــکالت نقدینگ ــی
ش ــرکتهای عض ــو س ــندیکا ناش ــی از مطالب ــات از
ش ــرکتهای تابع ــه وزارت نی ــرو و افزای ــش جهــشوار
نـــرخ ارز اشـــاره و تصریـــح کـــرد :درصورتیکـــه
مشـــکالت نقدینگـــی ســـازندگان ،پیمانـــکاران و
مش ــاروان صنع ــت ب ــرق ح ــل نش ــود ب ــه زودی ش ــاهد
از بیـــن رفتـــن ســـرمایهگذار یها و اشـــتغال ایجـــاده
شـــده توســـط بخشخصوصـــی خواهیـــم بـــود.
پی ــام باق ــری ،نای ــب رئی ــس س ــندیکا نی ــز ب ــا تاکی ــد
ب ــر اینک ــه صنع ــت ب ــرق ی ــک صنع ــت اس ــتراتژیک و
زیرس ــاختی اس ــت ام ــا اقتص ــاد معی ــوب مش ــکالت
متعـــددی بـــرای آن ایجـــاد کـــرده اســـت ،ضمـــن
تاکیــد بــر ضــرورت هماهنگــی بیــن وزارت صمــت،
وزارت نیــرو و مجلــس شــورای اســامی تصریــح کــرد:
تصمیمگیریه ــای مرب ــوط ب ــه اص ــاح اقتص ــاد ب ــرق
بای ــد در اولوی ــت ق ــرار گی ــرد.
محمدولـــی عالءالدینـــی ،عضـــو هیأتمدیـــره
ش ــركت مادرتخصص ــی مدیری ــت س ــاخت و تهی ــه
كاالی آب و بـــرق وزارت نیـــرو در ادامـــه جلســـه بـــا
تاکی ــد ب ــر ض ــرورت مش ــارکت بخشخصوص ــی در
تصمیمگیریهـــا ،تصریـــح کـــرد :امـــروز وزارت نیـــرو
در تمامـــی تصمیمگیریهـــا و اقدامـــات خـــود از
نظ ــرات و همراه ــی بخ ــش خصوص ــی و س ــندیکای
صنعـــت بـــرق اســـتفاده میکنـــد.
نماین ــدگان س ــندیکا همچنی ــن ب ــه تعام ــل خ ــود ب ــا
ش ــرکت توانی ــر اش ــاره و بی ــان کردن ــد ک ــه در زمین ــه
ارزیاب ــی و تش ــخیص صالحی ــت توافق ــات خوب ــی

بیــن ســندیکا و توانیــر حاصــل شــده اســت کــه آقــای
دکت ــر باس ــتانی ب ــه ش ــدت از ای ــن موض ــوع اس ــتقبال
کردن ــد.
عل ــی میرن ــژاد ،مدی ــرکل صنای ــع ب ــرق و الکترونی ــک
وزارت صم ــت ب ــه تدوی ــن فهرس ــت توانمندیه ــای
صنع ــت ب ــرق ب ــا هم ــکاری س ــندیکا و تش ــکلهای
تخصص ــی اش ــاره و اع ــام ک ــرد ک ــه در نظ ــر داری ــم
در ای ــن فهرس ــت می ــزان ت ــوان س ــاخت داخ ــل را ب ــا
مش ــخصات دقی ــق مش ــخص ک ــرده و قرارداده ــا را
بــه ســمت اســتفاده حداکثــری از تجهیــزات داخلــی
س ــوق دهی ــم.
در ادامــه جلســه ســاختار اقتصــاد بــرق و مشــکالتی
کـــه ایـــن ســـاختار معیـــوب ایجـــاد کـــرده اســـت،
بررســـی و تاکیـــد شـــد کـــه متاســـفانه در هیـــچ
ن آن
جایـــی یارانـــه بـــرق دیـــده نشـــده اســـت و زیـــا 
در ح ــال انتق ــال ب ــه دس ــتگاههای دولت ــی و نهایت ــا
بخ ــش خصوص ــی اس ــت ک ــه منج ــر ب ــه بده ــکاری
ایـــن بخـــش شـــده اســـت .از ایـــنرو مقـــرر شـــد
پیگیریه ــای الزم از س ــازمان برنام ــه و بودج ــه ب ــرای
شناس ــایی دقی ــق یاران ــه پنه ــان صنای ــع مختل ــف از
بــرق را بــرآورد و نســبت بــه حــل مشــکل اقتصــاد بــرق
اق ــدام ش ــود.
دکتـــر باســـتانی عضـــو و ســـخنگوی کمیســـیون
صنای ــع و مع ــادن مجل ــس پیش ــنهاد ک ــرد ک ــه پ ــس
از مش ــخص ش ــدن نماین ــدگان اعض ــای کمیس ــیون
صنایـــع در کمیســـیون تلفیـــق ،جلســـهای بیـــن
ســـندیکا و نماینـــدگان کمیســـیون برگـــزار شـــود و
مباحــث مطــرح در ایــن جلســه و ســایر مشــکالت در
آنج ــا نی ــز م ــورد بررس ــی ق ــرار گی ــرد .وی همچنی ــن از
ارس ــال نام ـهای ب ــه رئی ــس مجل ــس ش ــورای اس ــامی
درب ــاره صنع ــت ب ــرق خب ــر داد و گف ــت :م ــا در ای ــن
نامـــه از رئیـــس مجلـــس درخواســـت کردیـــم کـــه
صنعــت بــرق نیــز تحــت نظــر کمیســیون صنایــع قــرار
بگی ــرد و منتظ ــر تصمی ــم وی هس ــتیم.
در پایـــان مقـــرر شـــد جلســـات ایـــن کارگـــروه بـــه
صـــورت ماهانـــه برگـــزار شـــود تـــا اعضـــا در جریـــان
اقدامــات و پیگیریهــای انجــام شــده قــرار بگیرنــد.

جلس ــه مش ــترک س ــندیکا ب ــا س ــخنگوی کمیس ــیون
صنای ــع و مع ــادن مجل ــس ،مدی ــرکل صنای ــع ب ــرق و
الکترونیـــک وزارت صمـــت و عضـــو هیأتمدیـــره
ش ــركت مادرتخصص ــی مدیری ــت س ــاخت و تهی ــه
كاالی آب و ب ــرق وزارت نی ــرو برگ ــزار ش ــد.
در ابتــدای جلســه علــی بخشــی رئیــس هیاتمدیــره
ســـندیکا ضمـــن اشـــاره بـــه وضعیـــت بیثبـــات
اقتصـــاد کشـــور و خطـــر تعطیـــل شـــدن واحدهـــای
تولیـــدی و بنگاههـــای اقتصـــادی صنعـــت بـــرق
بـــه دلیـــل چالشهـــای متعـــدد پیـــش روی آنهـــا،
گزارشـــی از اقدامـــات انجـــام شـــده بـــرای حـــل
مشـــکالت فعـــاالن صنعـــت بـــرق و شـــرکتهای
عض ــو ارائ ــه ک ــرد.
در ادامـــه گـــزارش معاونـــت پژوهشـــی ســـندیکا
دربـــاره ابرچالشهـــای پیـــش روی صنعـــت بـــرق
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بررسی مشکالت شرکتها در مسیر
بهرهگیری از بخشنامه جبرانی ارز

ش ــرکت توانی ــر و توضیحات ــی در ب ــاره رون ــد تغیی ــرات
ش ــاخصها ط ــی  ۱۰س ــال گذش ــته ارائ ــه ک ــرد.

رویدادها
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جلســـه بررســـی بخشـــنامه جبرانـــی ارز ،چهاردهـــم
بهمـــن ســـال جـــاری بـــا حضـــور مهنـــدس دقـــت،
نماینـــدگان شـــرکتهای مبنـــا نیـــرو ،انرژ یســـازان
تکیـــن ،پردیســـان فنـــاوران نیـــرو ،گام اراک ،کابـــل
کاشــان و فراگســتر بیســتون در محــل ســندیکا برگــزار
ش ــد.
طـــی ایـــن جلســـه مهنـــدس دقـــت ،راهبـــر کمیتـــه
بررس ــی دع ــاوی و تعیی ــن ضواب ــط ق ــراردادی ش ــرکت
توانیــر از رونــد کارهــای انجــام شــده دربــاره بخشــنامه
جبرانـــی ارز ،اقدامـــات شـــرکت توانیـــر در تهیـــه
دس ــتورالعمل وح ــدت روی ــه بن ــد ب ۲و همچنی ــن
اقدام ــات س ــازمان برنام ــه گزارش ــی ارائ ــه ک ــرد.
در ادامـــه نماینـــدگان شـــرکتهای حاضـــر در
جلســه ،بــه بیــان مشــکالت خــود در زمینــه اســتفاده
از بخش ــنامه پرداخت ــه و ب ــر ع ــدم تکاف ــوی آن ب ــرای
جب ــران ض ــرر و زی ــان تاکی ــد کردن ــد.
مهن ــدس دق ــت بع ــد از اس ــتماع نظ ــرات نماین ــدگان
شـــرکتها ،مشـــکالت بخشـــنامه را در ســـه گـــروه
شـــامل مشـــکالت ناشـــی از محدودیتهـــای
بخشـــنامه ،مشـــکالت ناشـــی از شـــاخصهای
ابالغ ــی س ــازمان و قیمته ــای ب ــاالی س ــازندگان و
تامینکننـــدگان دســـتهبندی کـــرد.
در ایــن جلســه چنــد راهــکار بــرای اجــرای بخشــنامه
شـــامل تبییـــن بخشـــنامه در  ۱۳۹۷و اصـــاح
بخشــنامه بــرای  ،۱۳۹۸همــکاری بخــش خصوصــی
در ارائـــه قیمتهـــا بـــه ســـندیکا و ســـازمان برنامـــه
و تـــاش بـــرای تغییـــر مکانیـــزم تولیـــد شـــاخصها
توس ــط س ــازمان برنام ــه مط ــرح ش ــد.
همچنیــن تاکیــد شــد کــه ســندیکا بــه اعضــای خــود
اهمیــت مشــارکت در ارائــه قیمــت مبتنــی بــر شــرایط
مص ــرف کنن ــده نهای ــی را تفهی ــم و مطالب ــه کن ــد و از
طــرف دیگــر نهادهــای رگوالتــوری و دولتــی ،نظــارت
و کنتــرل بــر بــازار را در دســتور کار داشــته باشــند.
در پایــان جلســه نیــز مهنــدس مســائلی ،عضــو هیــات
مدی ــره س ــندیکا گزارش ــی از جلس ــه ب ــا مدیرعام ــل
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پیشنهاد سندیکا درباره استانداردسازی
محاسبه حق بیمه قراردادها در دستور
کار اتاق بازرگانی تهران
بوکار اتـــاق بازرگانـــی تهـــران بـــرای
معاونـــت کســـ 
بررســـی مشـــکالت و چالشهـــای بنگاههـــای
بخـــش خصوصـــی در مواجهـــه بـــا ســـازمان تامیـــن
اجتماعــی ،نشســت هماندیشــی بــا رؤســا و اعضــای
هیـــات مدیـــره تشـــکلهای عضـــو اتـــاق تهـــران را
برگــزار کــرد کــه آقایــان ســعادتی ،مســائلی ،ســقایی و
برز یمهــر نیــز بــه عنــوان نماینــدگان ســندیکا در ایــن
جلس ــه حض ــور داش ــتند.
بوکار و
ای ــن نشس ــت ک ــه ب ــا حض ــور مع ــاون کسـ ـ 
مدی ــر ام ــور تامی ــن اجتماع ــی ات ــاق ته ــران برپ ــا ش ــد،
فرصتـــی بـــود تـــا عـــاوه بـــر طـــرح مهمتریـــن موانـــع
پیـشروی فعــاالن اقتصــادی در مواجهــه بــا ســازمان
تامی ــن اجتماع ــی ،هماهنگ ــی بیش ــتری می ــان ات ــاق
ته ــران و تش ــکلها ب ــرای رس ــیدگی ب ــه ح ــل مس ــائل

ای ــن بخ ــش ایج ــاد ش ــود.
بوکار ات ــاق ته ــران
ط ــی ای ــن نشس ــت ،مع ــاون کس ـ 
بـــا تاکیـــد بـــر اینکـــه تعامـــل و همـــکاری مســـتمر
تشـــکلهای بخشخصوصـــی بـــا اتـــاق تهـــران،
مس ــیر کاه ــش مش ــکالت مرتب ــط ب ــا س ــازمان تامی ــن
اجتماعـــی را هموارتـــر میکنـــد ،گفـــت :صاحبـــان
بنگاههـــای اقتصـــادی میتواننـــد مشـــکالت
بوکار خـــود بـــا ســـازمان تامیـــن اجتماعـــی و
کســـ 
عــدول احتمالــی ایــن ســازمان از مصوبــات و قوانیــن
الزماالجرای ــی ک ــه هی ــات وزی ــران و س ــتاد اقتص ــاد
مقاومتـــی تببیـــن کـــرده اســـت را از طریـــق ســـامانه
 CRMات ــاق ته ــران ،در می ــان گذاش ــته و ای ــن ات ــاق را
در رســیدگی قــوی تــر بــه حــل مشــکالت ایــن بخــش
را همراهـــی کننـــد.
در ادامـــه جلســـه نماینـــدگان ســـندیکا پیشـــنهاد
استانداردســـازی و ایجـــاد وحـــدت رویـــه بـــرای
محاســـبه حـــق بیمـــه قراردادهـــا را مطـــرح کردنـــد و
بس ــته پیش ــنهادی س ــندیکا توس ــط آق ــای مس ــائلی
ارائ ــه ش ــد ک ــه م ــورد اس ــتقبال جلس ــه و ات ــاق ته ــران
قـــرار گرفـــت.
ایجــاد شــفافیت ،جلوگیــری از تفســیرپذیری ،کوتــاه
شــدن فرآینــد اخــذ مفاصــا حســاب ،کاهــش خــواب
ســـرمایه و نقدینگـــی ،کنتـــرل هدفمنـــد بودجـــه
بخـــش دولتـــی (کارفرمـــا) و خصوصـــی ،تســـریع در
تعییــن تکلیــف قراردادهــا و بســته شــدن آن فیمابیــن
بخـــش خصوصـــی و کارفرمـــای دولتـــی ،کاهـــش
هزینههــای دولــت و تامیــن اجتماعــی ،ایجــاد تمرکــز
ب ــرای طرفی ــن ،افزای ــش ضری ــب نقدش ــوندگی ب ــرای
تامی ــن اجتماع ــی و کاه ــش فس ــاد را از مزای ــای ط ــرح
استانداردســـازی پیشـــنهادی سندیکاســـت.
در پایـــان جلســـه مقـــرر شـــد بررســـی و پیگیـــری
پیشـــنهاد ســـندیکا در خصـــوص استانداردســـازی
و ایج ــاد وح ــدت روی ــه ب ــرای محاس ــبه ح ــق بیم ــه
قراردادهـــا در دســـتور کار معاونـــت کســـب و کار و
دفت ــر ام ــور تامی ــن اجتماع ــی ات ــاق ته ــران ق ــرار گی ــرد.

ب ــا ه ــدف ارتق ــای ارتب ــاط س ــندیکا و اعض ــا برگ ــزار
ش ــد؛

هماندیشــی مدیــران و نماینــدگان روابــط
عمومــی شــرکتهای عضــو ســندیکا
جلســـه هماندیشـــی مدیـــران و نماینـــدگان روابـــط
عمومـــی شـــرکتهای عضـــو ســـندیکای صنعـــت
ب ــرق ای ــران ک ــه ب ــا ه ــدف تثبی ــت و تقوی ــت ارتب ــاط
ایــن تشــکل بــا شــرکتهای عضــو ترتیــب داده شــده
بــود 17،دی مــاه بــا حضــور نماینــدگان شــرکت هــای
عض ــو در مح ــل س ــندیکا برگ ــزار ش ــد.
در ابتـــدای ایـــن جلســـه مدیـــر روابـــط عمومـــی
س ــندیکا گزارش ــی از عملک ــرد و اقدام ــات س ــندیکا
ارائ ــه داد و رون ــد فعالی ــت آن را ب ــرای اعض ــا تش ــریح
ک ــرد .در گ ــزارش وی ب ــه فعالی ــت ه ــای ارتباط ــی و
رس ــانه ای س ــندیکا ب ــه منظ ــور تاثیرگ ــذاری س ــندیکا
و خدمات ــی ک ــه در زمین ــه ارتباط ــات و اطالعرس ــانی
ب ــه اعض ــا داده میش ــود ،اش ــاره ش ــد .تهی ــه و انتش ــار
بولتــن الکترونیکــی روزانــه بــه نــام رســانا و دو ماهنامــه
ســتبران ،درج اخبــار شــرکتهای عضــو در ســایت،

کان ــال تلگرام ــی ،صفح ــه اینس ــتاگرام س ــندیکا و ...
بخش ــی از ای ــن خدم ــات هس ــتند.
در ادام ــه جلس ــه دبی ــر س ــندیکا ب ــر ض ــرورت تقوی ــت
ارتبـــاط ایـــن تشـــکل بـــا اعضـــای خـــود تاکیـــد
کـــرد و گفـــت :بخـــش رســـانهای ســـندیکا دارای
ظرفیته ــای خوب ــی اس ــت ام ــا کاس ــتیهایی ه ــم
دارد کـــه بـــا راهکارهـــا و پیشـــنهادات نماینـــدگان
روابـــط عمومـــی شـــرکتهای عضـــو حاضـــر در
جلس ــه ،تم ــام ت ــاش خ ــود را ب ــرای رف ــع نواق ــص ب ــه
کار خواهی ــم گرف ــت ت ــا عملک ــرد س ــندیکا اثرگ ــذاری
بیشـــتری داشـــته باشـــد.
معــاون پژوهشــی ســندیکا ضمــن اشــاره بــه ضــرورت
مشـــارکت شـــرکتهای عضـــو در نظرســـنجیها و
اس ــتعالمها از ط ــرف س ــندیکا اظه ــار ک ــرد :م ــا ب ــرای
انج ــام پروژهه ــای تحقیقات ــی خ ــود نیازمن ــد کس ــب
اطالعــات و پیگیــری از اعضــا هســتیم تــا نتیج ـهای
ب ــا ضری ــب قاب ــل قب ــول ارائ ــه دهی ــم ام ــا متاس ــفانه در
ایــن مســیر دچــار خــاء هســتیم و ایــن موضــوع بایــد
آس ــیب شناس ــی و برط ــرف ش ــود.
وی ادامـــه داد :بـــا توجـــه بـــه تجـــارب گذشـــته
میتـــوان دریافـــت کـــه معمـــوال شـــرکتهایی کـــه
دارای صــدای بلندتــری هســتند ارتبــاط بیشــتری بــا

ســندیکا دارنــد در حالــی کــه ایــن اختصاصســازی
ارتب ــاط ب ــا هدفگ ــذاری خ ــاص و از س ــوی س ــندیکا
نیس ــت ل ــذا م ــا از هم ــکاران خ ــود درخواس ــت داری ــم
بـــه منظـــور حـــل مســـئله ،ســـندیکا را نقـــد کـــرده و
پیش ــنهادات خ ــود را ب ــرای ح ــل مش ــکل ارائ ــه دهن ــد
و م ــا را در ای ــن مس ــیر ی ــاری کنن ــد.
سیاس ـیراد مش ــاور س ــندیکا نی ــز ک ــه در ای ــن جلس ــه
حضـــور داشـــت ،اظهـــار داشـــت :برقـــراری ارتبـــاط
نزدیـــک تـــر بـــا شـــرکتهایی کـــه کمتـــر در ارتبـــاط
هســـتند بایـــد در اولویـــت قـــرار بگیـــرد تـــا ارتبـــاط
ســـندیکا صرفـــا بـــه شـــرکتهای بـــه نـــام و بـــزرگ
محـــدود نشـــود کـــه بـــرای رســـیدن بـــه ایـــن هـــدف
ه ــر دو ط ــرف بای ــد ضعفه ــای موج ــود را برط ــرف
کنن ــد.
ادامـــه جلســـه بـــه معرفـــی نماینـــدگان شـــرکتها و
اخ ــذ نظ ــرات و پیشنهاداتش ــان اختص ــاص داش ــت
ک ــه ه ــر ک ــدام مش ــکالت خ ــود را در ارتب ــاط گی ــری ب ــا
س ــندیکا مط ــرح ک ــرده و پیش ــنهاداتی ارائ ــه دادن ــد
ک ــه م ــورد اس ــتقبال بانی ــان جلس ــه ق ــرار گرف ــت و بن ــا
ش ــد ب ــا بررس ــی راهکاره ــای ارائ ــه ش ــده ،خالءه ــای
موجـــود را تـــا حـــد ممکـــن رفـــع و زمینـــه ارتبـــاط
قویتـــری را بـــا شـــرکتها فراهـــم کننـــد.

رویدادها

از سرگیری جلسات سندیکا با وزارت نیرو
درباره قراردادهای جاری و متوقف
در جلســـه نماینـــدگان هیـــات مدیـــره ســـندیکا بـــا
مدیـــرکل راهبـــردی و نظـــارت بـــر انتقـــال و توزیـــع
بـــرق وزارت نیـــرو ،گـــزارش مفصلـــی از وضعیـــت
قراردادهــای جــاری و متوقــف صنعــت بــرق از ســوی
س ــندیکا ارائ ــه ش ــد.
جلســـه نماینـــدگان هیـــات مدیـــره ســـندیکای
صنع ــت ب ــرق ای ــران ب ــا مهن ــدس ارجمن ــد ،مدی ــرکل
راهب ــردی و نظ ــارت ب ــر انتق ــال و توز ی ــع ب ــرق وزارت
نی ــرو روز یکش ــنبه  23دی س ــال ج ــاری برگ ــزار ش ــد.
مهنــدس مســائلی کــه بــه عنــوان یکــی از نماینــدگان
هی ــات مدی ــره در ای ــن جلس ــه حض ــور داش ــت ،ب ــا
تشـــریح جزیئـــات جلســـه گفـــت :در ایـــن جلســـه
ضم ــن ارائ ــه گ ــزارش مفص ــل و مکت ــوب ب ــه وزارت
نیـــرو از ســـوی ســـندیکا ،در رابطـــه بـــا موضوعـــات
ذیـــل مجـــاز شـــدن تاخیـــرات ،تامیـــن نقدینگـــی،
نظ ــارت ب ــر قیمته ــای ب ــازار ب ــا نماین ــده وزارت نی ــرو
بح ــث و گفتگ ــو ش ــد.
وی ادام ــه داد :نظ ــر ب ــه محدودیته ــای بخش ــنامه
جبرانـــی ارز ضمـــن تاکیـــد بـــر اولویتبنـــدی
قراردادهـــا ،خاتمـــه پیمانهـــا بـــه عنـــوان یکـــی از
راهکاره ــای اصل ــی ب ــرون رف ــت از ش ــرایط بحران ــی
فعلــی و بسترســاز هدفمنــدی نقدینگیهــای وزارت
نی ــرو اع ــام ش ــد.
مســائلی تصریــح کــرد :در ادامــه جلســه همچنیــن بــر
لــزوم اعمــال نقــش حاکمیتــی وزارت نیــرو و شــرکت

93
اخبــار

117

زمستان 97

رویدادها

توانی ــر در ش ــرایط بحران ــی اص ــرار و  14راه ــکار ب ــرای
اولویتبنــدی قراردادهــا بــه وزارت نیــرو تقدیــم شــد.
عضـــو هیـــات مدیـــره ســـندیکا افـــزود :همچنیـــن
مقــرر شــد کــه در ســریعترین زمــان ممکــن بــه منظــور
رســیگی بــه وضعیــت قراردادهــای جــاری و متوقــف،
جلســـهای مشـــترک بیـــن وزارت نیـــرو ،توانیـــر و
س ــندیکا برگ ــزار ش ــود.

با مصوبه هیات رئیسه اتاق ایران؛

نایب رئیس سندیکا عضو کمیته مشترک
بازرگانی ایران و سوریه شد
مهن ــدس پی ــام باق ــری ،نای ــب رئی ــس هی ــات مدی ــره
س ــندیکای صنع ــت ب ــرق ای ــران ب ــا مصوب ــه هی ــأت
رئیس ــه ات ــاق بازرگان ــی ای ــران و ب ــا توج ــه ب ــه س ــوابق
ارزن ــده در ح ــوزه تج ــارت خارج ــی ،ب ــه عن ــوان عض ــو
کمیت ــه مش ــترک بازرگان ــی ای ــران و س ــوریه انتخ ــاب
ش ــد.
ایـــن کمیتـــه کـــه از مهـــر مـــاه ســـال جـــاری و بـــا
ه ــدف تقوی ــت رواب ــط ای ــران و س ــوریه تش ــکیل ش ــده
اســـت در زمینههـــای صـــادرات خدمـــات فنـــی و
مهندس ــی ،صنای ــع غذای ــی ،صنای ــع داروئ ــی ،م ــواد
معدنـــی ،بـــرق و لـــوازم خانگـــی فعالیـــت میکنـــد.
کمیت ــه مش ــترک بازرگان ــی ای ــران و س ــوریه ک ــه ب ــرای
اولی ــن ب ــار و ب ــه دنب ــال س ــفر هی ــات اقتص ــادی بلن ــد
پایـــه ســـوریه بـــه تهـــران و تقاضـــای افزایـــش روابـــط
اقتصـــادی بـــا ایـــران ایجـــاد شـــده اســـت و کیـــوان
کاش ــفی ،رئی ــس ات ــاق بازرگان ــی کرمانش ــاه ریاس ــت
ای ــن کمیت ــه را ب ــر عه ــده دارد.

پیشنهاد سندیکا برای استفاده از
اعتبارات اسنادی مدتدار در خرید
محصوالت مس

94

در جلســـه کمیتـــه تخصصـــی مـــس مقـــرر شـــد در
راس ــتای بروزرس ــانی ارزش پای ــه کااله ــای صادرات ــی
در زمین ــه فل ــزات ،س ــندیکای صنع ــت ب ــرق ای ــران و
انجمــن صنفــی تولیدکننــدگان ســیم و کابــل نظــرات
کارشناســـی خـــود را شـــامل فهرســـت نرخهـــای
صادراتــی بــا ذکــر مســتندات در قالــب جــداول منظــم
و همینطــور اســتفاده از اعتبــارات اســنادی مــدتدار
در خریـــد محصـــوالت مـــس بـــه دفتـــر برنامهریـــزی
تامی ــن ،توزی ــع و تنظی ــم ب ــازار ارس ــال کنن ــد.
بـــا توجـــه بـــه اهمیـــت مدیریـــت تنظیـــم بـــازار
محصـــوالت مـــس در حوزههـــای تامیـــن ،تولیـــد و
عرضـــه در بخشهـــای صنایـــع باالدســـتی ،پاییـــن
دســـتی و مصرفکننـــدگان نهایـــی و بـــا تاکیـــد بـــر
اجـــرای دســـتورالعمل تنظیـــم بـــازار محصـــوالت
م ــس ،جلس ــه کمیت ــه تخصص ــی م ــس ب ــا حض ــور
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تمــام اعضــای کمیتــه مربوطــه و همچنیــن نماینــده
شـــرکتهای ملـــی صنایـــع مـــس ایـــران ،گیـــل راد،
دنیــای مــس و افــق البــرز و ســندیکای صنعــت بــرق
ایــران در محــل دبیرخانــه کارگــروه تنظیــم بــازار برگــزار
ش ــد.
در ایـــن جلســـه بحـــث تامیـــن مـــواد اولیـــه بررســـی
و بی ــان ش ــد ک ــه ب ــا توج ــه ب ــه ظرفی ــت م ــواد اولی ــه
کات ــد م ــس در داخ ــل کش ــور ،بخ ــش واردات در ای ــن
صنع ــت س ــهم پایین ــی در تامی ــن م ــواد اولی ــه مذک ــور
دارد .در حــال حاضــر تولیــد داخلــی محصــول کاتــد
مـــس کـــه محصـــول اصلـــی صنایـــع باالدســـتی و
مهمتری ــن م ــاده اولی ــه صنای ــع پایی ــن دس ــتی اس ــت
بـــه انـــدازه کافـــی در داخـــل کشـــور توســـط شـــرکت
مل ــی صنای ــع م ــس ای ــران تامی ــن میش ــود.
همچنی ــن تاکی ــد ش ــد ک ــه ش ــرکت مل ــی م ــس ب ــا
تولی ــد بال ــغ ب ــر  160ه ــزار ت ــن محص ــول کات ــد در 12
م ــاه س ــال  ،96در اواخ ــر س ــال گذش ــته و ب ــا اعم ــال
تغییـــرات اساســـی در کورههـــا ،در  8ماهـــه ســـال
جـــاری ،میـــزان تولیـــد محصـــول کاتـــد خـــود را بـــه
 158ه ــزار ت ــن رس ــانده ک ــه نس ــبت ب ــه م ــدت مش ــابه
ســال گذشــته ،رشــد  78درصــدی را نشــان میدهــد
و پیشبینـــی میشـــود تـــا پایـــان ســـال جـــاری ،کل
تولی ــد س ــال  97ب ــه  215ه ــزار ت ــن برس ــد.
در ادامـــه نحـــوه عرضـــه مـــازاد محصـــوالت مـــس
ب ــه عن ــوان خری ــداران مج ــاز در ب ــورس کاال ،تح ــت
عنـــوان مچینـــگ (مـــازاد عرضـــه) و درخواســـت
حــذف ســقف تقاضــا و همچنیــن نحــوه درخواســت
افزایـــش ســـقف خریـــد محصـــوالت مـــس توســـط
خریـــداران مجـــاز در بـــورس کاال(بیـــش از ظرفیـــت
پروانـــه بهرهبـــرداری) بـــا اســـتفاده از ســـامانه بهیـــن
ی ــاب م ــورد بررس ــی ق ــرار گرف ــت.
بررس ــی قیم ــت م ــواد اولی ــه مح ــور دیگ ــه جلس ــه ب ــود
کــه نداشــتن مبنــای مناســب جهــت تعییــن نــرخ ارز
نیمای ــی ب ــرای تعیی ــن قیم ــت پای ــه کات ــد م ــس ،ب ــروز
رس ــانی ارزش پای ــه کااله ــای صادرات ــی درخص ــوص
محصـــوالت مـــس ،مســـائل مربـــوط بـــه اســـتفاده
از اعتبـــارات اســـنادی مـــدت دار جهـــت خریـــد
محصــوالت بــا پرداخــت  20درصــد بــه عنــوان پیــش
پرداخ ــت و  80درص ــد م ــدت دار جه ــت تس ــویه ب ــا
ن ــرخ کارم ــزد منطق ــی اه ــم مس ــائل مرب ــوط ب ــه ح ــوزه
قیم ــت محص ــوالت م ــس ب ــود.
ادامـــه جلســـه بـــه بررســـی موضـــوع واردات مـــس
اختص ــاص داش ــت ک ــه تاکی ــد ش ــد ظرفی ــت ب ــاالی
مـــواد اولیـــه تولیـــد مـــس کاتـــد در ایـــران موجـــب
کاهـــش وابســـتگی ایـــن محصـــول اســـتراتژیک بـــه
خ ــارج از کش ــور ش ــده اس ــت .ب ــا توج ــه ب ــه مزی ــت
صادراتـــی کاتـــد مـــس و همچنیـــن در راســـتای
ماموریتهــای کالن صنایــع بــزرگ در جهــت مقابلــه
بــا تحریمهــای ظالمانــه ،شــرکت ملــی صنایــع مــس
ایــران بــا توجــه بــه اولویــت نیــاز داخلــی ،بــا صــادرات
بی ــش از  180میلی ــون دالر در  8ماه ــه س ــال ج ــاری،
علیرغ ــم تامی ــن نی ــاز داخل ــی ،رش ــد  84درص ــدی

ص ــادرات ،نس ــبت ب ــه م ــدت مش ــابه س ــال گذش ــته
را کس ــب ک ــرده اس ــت .ای ــن در حال ــی اس ــت ک ــه ت ــا
اواس ــط مهرم ــاه س ــال ج ــاری تمام ــی کات ــد و مفت ــول
عرض ــه ش ــده از ط ــرف ش ــرکت مل ــی صنای ــع م ــس
ایـــران بـــرای تولیـــد داخـــل و صـــادرات از بـــورس
خریــداری شــد کــه علــت آن ،تفــاوت قیمــت ارز آزاد
ب ــا قیم ــت ارز نیم ــا ب ــوده اس ــت .لیک ــن ب ــا کاه ــش
قیم ــت ارز آزاد و باالت ــر رفت ــن قیم ــت عرض ــه م ــواد
اولی ــه و همچنی ــن اص ــرار ب ــه برگش ــت ارز حاص ــل از
صــادرات ،خریــداران کاتــد و مفتــول تمایــل چندانــی
ب ــه خری ــد محص ــوالت مذک ــور از خ ــود نش ــان ن ــداده
کـــه خـــود موجـــب آرامـــش نســـبی بـــازار و بـــورس در
قیمتهـــای نهایـــی شـــده اســـت.
بع ــد از بح ــث و بررس ــی درب ــاره موضوع ــات ف ــوق ،ب ــا
توجــه بــه عرضــه مناســب کاال از ســوی شــرکت ملــی
صنایــع مــس ایــران ،تاکیــد شــد کــه کمافــی الســابق،
شـــرکت مذکـــور (کاتـــد مـــس و مفتـــول) و صنایـــع
پاییــن دســتی (مفتــول) نســبت بــه عرضــه هفتگــی و
مســتمر محصــوالت خــود در بــورس کاال اقــدام کنــد.
همچنیـــن در راســـتای بروزرســـانی ارزش پایـــه
کاالهـــای صادراتـــی در زمینـــه فلـــزات ،ســـندیکای
صنعــت بــرق ایــران و انجمــن صنفــی تولیدکننــدگان
ســـیم و کابـــل میبایســـت نظـــرات کارشناســـی
خـــود را شـــامل فهرســـت نرخهـــای صادراتـــی بـــا
ذک ــر مس ــتندات در قال ــب ج ــداول منظ ــم ،ب ــه دفت ــر
برنامهریـــزی تامیـــن ،توزیـــع و تنظیـــم بـــازار ارســـال
کنن ــد.
بـــا توجـــه بـــه پایـــداری و ثبـــات ایجـــاد شـــده در
تقاضـــای محصـــوالت مـــس و رفـــع تقاضـــای
کاذب ،مقـــرر شـــد میـــزان مـــازاد عرضـــه در بـــورس
کاال بـــا رعایـــت کلیـــه قوانیـــن جـــاری ،ســـقف
تقاض ــا در ح ــوزه مچین ــگ (م ــازاد عرض ــه) در م ــورد
محص ــوالت م ــس ب ــرای خری ــداران مج ــاز ،برداش ــته
شـــود .همچنیـــن در صـــورت درخواســـت افزایـــش
نی ــاز واحده ــای تولی ــدی ،واحده ــای مذک ــور جه ــت
افزایـــش ســـقف خریـــد (بیـــش از ظرفیـــت پروانـــه
به ــره ب ــرداری) میبایس ــت مقادی ــر درخواس ــتی را در
ســـامانه بهیـــن یـــاب بروزرســـانی کننـــد.
در راســتای حمایــت از تولیدکننــدگان صنایــع پاییــن
دس ــتی ،ب ــا اتخ ــاد تدابی ــر وی ــژه در ش ــرایط کنون ــی و
اعمــال تحریمهــای ظالمانــه ،پیشــنهاد شــد مطابــق
ب ــا روال س ــنوات گذش ــته ،ب ــا اس ــتفاده از اعتب ــارات
اســـنادی مـــدتدار ،خریـــد محصـــوالت مـــس از
ش ــرکت مل ــی صنای ــع م ــس ای ــران در ب ــورس کاالی
ایـــران صـــورت پذیـــرد .بـــه طـــوری کـــه واحدهـــای
تولیدکنن ــده پایی ــن دس ــت بتوانن ــد ب ــا پرداخ ــت 10
درص ــد ب ــه عن ــوان پی ــش پرداخ ــت و  90درص ــد در
مــدت زمــان حداقــل ســه ماهــه بــا نــرخ  3/75درصــد
تس ــویه کنن ــد .الزم ب ــه ذک ــر اس ــت ای ــن پیش ــنهاد ب ــا
ارائ ــه در دس ــتور کار هی ــات مدی ــره ش ــرکت صنای ــع
مل ــی م ــس و عرضهکنن ــدگان مربوط ــه ،در ص ــورت
تایی ــد و تصوی ــب آنه ــا ،الزماالج ــرا م ــی باش ــد.

انعکاس مشکالت اعضای سندیکا در
جلسه با نماینده و معاونت اقتصادی
ی
مقام معظم رهبر 
جلس ــه س ــندیکا ب ــا معاون ــت اقتص ــادی دفت ــر مق ــام
معظــم رهبــری و عضــو مجمــع تشــخیص مصلحــت
نظـــام ،بیســـت و چهـــارم بهمـــن بـــا هـــدف طـــرح
مشـــکالت اساســـی اعضـــای ســـندیکا و بخـــش
خصوصــی صنعــت بــرق ایــران در دفتــر مقــام معظــم
رهب ــری برگ ــزار ش ــد.
در ای ــن جلس ــه رئی ــس هی ــات مدی ــره س ــندیکا اه ــم
مش ــکالت اعض ــا ب ــه وی ــژه رک ــود حاک ــم ب ــر صنع ــت
ب ــرق ،مطالب ــات ،قرارداده ــای نامت ــوازن بی ــن دول ــت
و بخ ــش خصوص ــی ،کس ــری بودج ــه وزارت نی ــرو و
موان ــع پیش ــروی بخ ــش خصوص ــی در ای ــن ح ــوزه را
مط ــرح ک ــرد.
همچنیـــن گزارشـــی از اقدامـــات ،مطالعـــات و
راهبردهـــای ســـندیکا بـــه منظـــور بهبـــود فضـــای
کســـب و کار بخـــش خصوصـــی و رونـــق بخشـــی
ب ــه صنع ــت ب ــرق در ش ــرایط کنون ــی اقتص ــاد کش ــور
توســـط نماینـــدگان ســـندیکا ارائـــه شـــد کـــه مـــورد
توج ــه نماین ــده مق ــام معظ ــم رهب ــری ق ــرار گرف ــت.
در ادامـــه جلســـه ،علـــی آقامحمـــدی معاونـــت
اقتص ــادی مق ــام معظ ــم رهب ــری پیش ــنهاد ک ــرد ک ــه
س ــندیکا در زمین ــه س ــاماندهی اقتص ــاد ب ــرق کش ــور
و همچنیـــن ظرفیتهـــای بخـــش خصوصـــی در
ســـاخت داخـــل تجهیـــزات و صـــدور تجهیـــزات و
خدمــات فنــی و مهندســی و پیــش نیازهــای تحقــق
اه ــداف س ــندیکا ،گزارش ــی تهی ــهنمای ــد و ب ــه دفت ــر
معاون ــت مق ــام معظ ــم رهب ــری ارائ ــه کن ــد.
در پایــان جلســه مقــرر شــد قبــل از پایــان ســال جــاری
جلســـه بعـــدی برگـــزار گـــردد و موضوعـــات توافـــق
ش ــده در جلس ــه پیگی ــری ش ــود.

ناش ــی از افزای ــش قیم ــت ارز در پیمانه ــای ریال ــی
فاقـــد تعدیـــل بـــه ایـــن شـــرکتها ارســـال کـــرده
ب ــود ،ج ــداول راهنم ــای چهارگان ــه نح ــوه اس ــتفاده
از ضوابـــط بنـــد «ب ـ  »2ایـــن دســـتورالعمل را بـــه
منظ ــور وح ــدت روی ــه در کلی ــه قرارداده ــای مش ــمول
شـــرکتهای بـــرق منطقـــهای ابـــاغ کـــرد.
الزم بـــه ذکـــر اســـت کـــه تدویـــن ایـــن جـــداول بـــا
نظ ــر مش ــورتی س ــندیکای صنع ــت ب ــرق ای ــران ک ــه
نمایندگ ــی بی ــش از  520ش ــرکت س ــازنده ،پیمان ــکار
و مشــاور را عهــده دار اســت ،صــورت گرفتــه اســت.
رونوشـــت ایـــن نامـــه عـــاوه بـــر شـــرکتهای تولیـــد
نی ــروی ب ــرق حرارت ــی و مدیری ــت ش ــبکه ب ــرق ب ــرای
معاونـــت برنامهریـــزی و امـــور اقتصـــادی توانیـــر و
همچنیـــن ســـندیکای صنعـــت بـــرق ایـــران نیـــز
ارس ــال ش ــده اس ــت.
هـــدف دســـتورالعمل وحـــدت رویـــه ایجـــاد
محدودیـــت در اعمـــال ســـلیقه بـــوده و بـــه نوعـــی
ایجــاد یــک شــابلن محاســباتی بــرای نحــوه محاســبه
قیم ــت مناقص ــات آت ــی میباش ــد .ام ــا ای ــن م ــورد
ب ــه معن ــای ع ــدم ام ــکان اس ــتفاده از ش ــاخصهای
رشـــتهای نیســـت چـــرا کـــه دســـتگاههای اجرایـــی
اس ــتقالل دارن ــد و انطب ــاق ب ــر عه ــده کارفرماس ــت.
در ای ــن ب ــاره ب ــه اس ــتناد مندرج ــات بخش ــنامه ب ــرای
«روش ب» منجملـــه فرمـــول آن و همچنیـــن بنـــد
ب 2-بخش ــنامه ام ــکان اس ــتفاده از ش ــاخصهای
رش ــتهای نی ــز فراه ــم ش ــده اس ــت.
گفتنـــی اســـت در ایـــن جـــداول راهنمـــای نحـــوه
انطب ــاق تجهی ــزات در روش ب ،2-راهنم ــای نح ــوه
انطبـــاق تجهیـــزات مشـــمول روش الـــف بـــا روش
ب ،2-راهنم ــای نح ــوه انطب ــاق تجهی ــزات مش ــمول
روش ب 5-بـــا روش ب 2-و راهنمـــای تعییـــن
ضریـــب  qقـــرار داده شـــده اســـت.
بـــرای مشـــاهده جـــداول مذکـــور و شـــاخصهای
قطعـــی اینجـــا کلیـــک کنیـــد.

هم اندیشی هیات مدیره با روسای کمیته ها؛

شاخصهای ارزبری ابالغ شد؛

هدایت پیمانهای ریالی فاقد تعدیل
به سمت وحدت رویه

بررسی راهبردهای مواجهه با بحران
صنعت برق در سال 98

جلســـه هـــم اندیشـــی درخصـــوص شـــرایط کنونـــی
اقتصــاد صنعــت بــرق کشــور ،ســیزدهم بهمــن ســال
ج ــاری ب ــا حض ــور اعض ــای هی ــات مدی ــره و روس ــای
کمیتهه ــای س ــندیکای صنع ــت ب ــرق ای ــران برگ ــزار
ش ــد.
در ایـــن جلســـه کـــه بـــه منظـــور بررســـی فرصتهـــا
و تهدیدهـــای صنعـــت بـــرق در ســـال 1398و
راهبردهــای مقابلــه بــا آن برگــزار شــده بــود ،حاضــران
ضمـــن تبـــادل نظـــر در ایـــن خصـــوص بـــه بررســـی
چالـــش هـــای پیـــش رو و ارائـــه پیشـــنهادات خـــود
ب ــرای کاه ــش هزین ــه ه ــای ناش ــی از ای ــن چال ــش ه ــا
پرداختنــد .بحــث و تبــادل نظــر شــد و اعضــا نظــرات
خ ــود را مط ــرح کردن ــد.
بخشـــی از ایـــن جلســـه بـــه بررســـی و تحلیـــل
وضعی ــت بودج ــه صنع ــت ب ــرق در الیح ــه بودج ــه
ســـال  98اختصـــاص داشـــت و معـــاون پژوهشـــی
س ــندیکا محوره ــای مه ــم بودج ــه صنع ــت ب ــرق را
بـــرای حاضـــران جلســـه تشـــریح کـــرد.
خالصـــه بودجـــه کل کشـــور و منابـــع و مصـــارف
بودجــه عمومــی کشــور در ســال  ،1398رونــد بودجــه
عمومـــی و شـــرکتی و همچنیـــن رونـــد مصـــارف
بودجـــه عمومـــی کشـــور از ســـال  1394تـــا  1398از
محورهـــای مطـــرح شـــده در ایـــن جلســـه بـــود.
در ایـــن گـــزارش بـــه ســـهم بودجـــه وزارت نیـــرو از
بودجــه کل کشــور ،مصــارف بودجــه عمومی(تملــک
دارایــی ســرمایه ای) ایــن وزارتخانــه در ســال ،1398
مص ــارف بودج ــه عموم ــی وزارت نی ــرو در س ــال آت ــی،
مناب ــع بودج ــه ش ــرکتهای دولت ــی بخ ــش ب ــرق در
ط ــول س ــال  1398و نی ــز جری ــان مناب ــع و مص ــارف
صنع ــت ب ــرق اش ــاره ش ــده ب ــود.
در گــزارش معاونــت پژوهــش و برنامــه ریــزی ســندیکا
عنــوان شــد کــه بودجــه عمومــی وزارت نیــرو در ســال
 1398برابـــر  87هـــزار میلیـــارد ریـــال اســـت کـــه
نســبت بــه مصــوب ســال  1397بــه میــزان  21درصــد
افزای ــش پی ــدا ک ــرده اس ــت.
در ادامـــه جلســـه پیشبینیهـــای موسســـات
اقتص ــادی از آین ــده اقتص ــاد ای ــران ب ــرای س ــال آین ــده
شــامل پیــش بینــی هــای بانــک جهانــی و نیــز برخــی
مناب ــع داخل ــی مانن ــد مرک ــز پژوه ــش ه ــای مجل ــس

ج ــداول راهنم ــای بن ــد «ب ـ  »2دس ــتورالعمل نح ــوه
جب ــران آث ــار ناش ــی از افزای ــش ن ــرخ ارز ک ــه پی ــش از
ایــن بــا پیگیریهــا و تالشهــای مســتمر ســندیکای
صنع ــت ب ــرق ای ــران و در س ــازمان برنام ــه و بودج ــه
تدویـــن شـــد ،بـــا مشـــارکت جـــدی ایـــن تشـــکل
تدوی ــن و اب ــاغ ش ــد.
ریی ــس هی ــات مدی ــره و مدی ــر عام ــل ش ــرکت توانی ــر
ط ــی نامـ ـهای ب ــه مدی ــران عام ــل ش ــرکتهای ب ــرق
منطقـــهای و پیـــرو نامـــهای کـــه پیـــش از ایـــن در
خصـــوص ابـــاغ دســـتورالعمل نحـــوه جبـــران آثـــار
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شـــورای اســـامی و موسســـه مطالعـــات اقتصـــادی
بام ــداد مط ــرح و م ــورد بح ــث و بررس ــی ق ــرار گرف ــت.
بــر اســاس پیــش بینــی ایــن موسســات متوســط تــورم
ب ــرای س ــال  98بی ــن  39ت ــا  43درص ــد پی ــش بین ــی
ش ــده اس ــت.
در ای ــن جلس ــه آم ــار ص ــادرات و واردات تجهی ــزات
صنع ــت ب ــرق در س ــال  97ارائ ــه و عن ــوان ش ــد ک ــه
واردات در ای ــن ح ــوزه نس ــبت ب ــه م ــدت مش ــابه در
ســال  41 ،96درصــد کاهــش و صــادرات تجهیــزات
ب ــرق  6درص ــد رش ــد داش ــته اس ــت.
ارائـــه ســـناریوهای تامیـــن ارز در صنعـــت بـــرق و
تاثیـــرات آن محـــور بعـــدی جلســـه بـــود .ســـناریوی
اول «هدایـــت اقتصـــادی بـــازار ارز و عـــدم توافـــق
پایــدار بینالمللــی» بــود و مبتنــی بــر دو فــرض اصلــی
اســت؛ از یــک ســو دولــت بتوانــد بــا بکارگیــری اصــول
اقتص ــادی ،سیاس ـتگذاری ارزی هدفمن ــدی را ب ــه
ش ــکل باثب ــات ب ــه اج ــرا رس ــانده و ت ــا ح ــدودی ب ــازار
ارز را ب ــه س ــمت ب ــازار ش ــناور هدای ــت و نوس ــانات
شـــدید ارزی را کنتـــرل کنـــد .در ایـــن ســـناریو در
بعـــد روابـــط بینالملـــل ،بـــه یـــک توافـــق پایـــدار بـــا
اقتصادهـــای هـــای بـــزرگ جهانـــی دســـت پیـــدا
نک ــرده اس ــت.
ب ــا توج ــه ب ــه س ــناریوی اول ،ش ــرکتهای کارفرمای ــی
تولیـــد ،انتقـــال و توزیـــع بـــه دلیـــل کمبـــود ارزی
کش ــور و ع ــدم دسترس ــی و تخصی ــص مناس ــب ارز
م ــورد نی ــاز ،فعالیته ــای خ ــود را ب ــه س ــمت حف ــظ
وض ــع موج ــود پروژهه ــای تعمی ــر و نگه ــداری س ــوق
میدهن ــد .در ای ــن ش ــرایط ب ــا توج ــه ب ــه مش ــکالت
شـــرکتهای بـــرق منطقـــهای و توزیـــع در توســـعه
زیرس ــاختها ،صنع ــت ب ــرق ب ــا م ــواردی همچ ــون
ادام ــه رون ــد خاموش ــی و ات ــاف ب ــرق ش ــبکه مواج ــه
هس ــتند.
پیمانــکاران صنعــت بــرق نیــز بــا مشــکالتی همچــون
عــدم انعقــاد قراردادهــای جدیــد و رکــود در پروژههــا،
افزایــش تمرکــز قراردادهــای پیمانــکاری حفــظ وضــع
موج ــود و ع ــدم دسترس ــی و تخصی ــص مناس ــب ارز
مواج ــه خواهن ــد ش ــد .اف ــت تولی ــد ،مش ــکل تأمی ــن
م ــواد اولی ــه و اف ــت تقاض ــا از مش ــکالت پی ــش روی
س ــازندگان تجهی ــزات صنع ــت ب ــرق اس ــت.
«هدایـــت اقتصـــادی بـــازار ارز و توافـــق پایـــدار
بینالمللـــی» ســـناریوی دوم اســـت کـــه مبتنـــی بـــر
دو ف ــرض اصل ــی اس ــت :از ی ــک س ــو دول ــت بتوان ــد
ب ــا بکارگی ــری اص ــول اقتص ــادی ،سیاسـ ـتگذاری
ارزی هدفمنــدی را بــه شــکل باثبــات بــه اجــرا رســاند
و از س ــوی دیگ ــر در بع ــد رواب ــط بینالمل ــل ،ب ــه ی ــک
تواف ــق پای ــدار ب ــا اقتصاده ــای ب ــزرگ جهان ــی دس ــت
بیابــد .در ایــن شــرایط ضمــن اجــرای سیاســت ارزی
مناس ــب و مکانیزمه ــای بهین ــه تخصی ــص ارز ،ب ــه
دلی ــل وج ــود تواف ــق بینالملل ــی مش ــکالت کمب ــود
ارز و عرضــه ارز وجــود نخواهــد داشــت و بنگاههــای
اقتصــادی دارای فضــا و بســتر تجــارت بینالملــل بــا
مش ــکل کم ــی خواهن ــد ب ــود.
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بــر اســاس محورهــای ارائــه شــده در گــزارش معاونــت
پژوهــش و برنامــه ریــزی ســندیکا ،اعضــا بــه بحــث و
تب ــادل نظ ــر در خص ــوص دو س ــناریوی مط ــرح ش ــده
پرداختنــد.
پیشـــنهاداتی در ایـــن خصـــوص مطـــرح شـــد کـــه
مهمتری ــن آنه ــا روش ــن ک ــردن زوای ــای مه ــم فض ــای
کس ــب و کار ب ــرای اعض ــا توس ــط س ــندیکا ،ت ــاش
بـــرای مدیریـــت توزیـــع پروژههـــا بیـــن برخـــی از
ش ــرکت ه ــا و جلوگی ــری از بی ــکار مان ــدن بس ــیاری از
ش ــرکتهای کوچ ــک و متوس ــط و انج ــام اقدام ــات
جـــدی بـــه منظـــور اجرایـــی شـــدن مـــاده  12قانـــون
حمایـــت از تولیـــد رقابـــت پذیـــر بودنـــد.
بـــه عـــاوه ایجـــاد مشـــارکت و هـــم افزایـــی بیـــن
شـــرکتهای عضـــو بـــه ویـــژه بـــا بهرهگیـــری
از شـــرکتهای مهندســـی بازرگانـــی و یـــا
مجموعههایـــی کـــه ســـابقه صادراتـــی یـــا وارداتـــی
ز ی ــادی دارن ــد و همچنی ــن فراه ــم آوردن زمینهه ــای
الزم بـــرای اســـتقرار دفاتـــر شـــرکتهای عضـــو در
برخـــی از کشـــورهای همســـایه بـــه منظـــور تســـهیل
رونــد دور زدن تحریمهــا از دیگــر پیشــنهادات مطــرح
شـــده در ایـــن جلســـه بـــود.
در نهای ــت ق ــرار ب ــر ای ــن گذاش ــته ش ــد ک ــه روس ــای
کمیتههـــا و اعضـــای هیـــات مدیـــره بـــرای
جمعبن ــدی و حص ــول ی ــک راهب ــرد مش ــخص ب ــرای
مواجه ــه ب ــا بح ــران احتمال ــی در س ــال  98ب ــار دیگ ــر
تـــا پیـــش از پایـــان ســـال تشـــکیل جلســـه دهنـــد و
جلسـهای نیــز بــا حضــور مدیــران عامــل شــرکتهای
عض ــو برگ ــزار ش ــود.

حضـــور  11شـــرکت عضـــو ســـندیکا در نمایشـــگاه
کیـــش؛

پانزدهمین نمایشگاه بینالمللی انرژی
ت داخلی و
کیش با حضور  135شرک 
خارجی برگزار شد

پانزدهمی ــن نمایش ــگاه بینالملل ــی ان ــرژی کی ــش ب ــا
حض ــور نماین ــدگان  ۱۱کش ــور اروپای ــی ،آمریکای ــی و
آســـیایی و بـــا هـــدف معرفـــی آخریـــن فرصتهـــا و
ظرفیتهـــای ســـرمایهگذاری و ســـرمایهپذیری در
بخ ــش نف ــت و ان ــرژی کش ــور برگ ــزار ش ــد.
س ــندیکای صنع ــت ب ــرق ای ــران و  ۱۱ش ــرکت عض ــو
ایــن تشــکل از قبیــل ســدید ســازه پرشــیا ،اپیــل ،ســیم
و کاب ــل ابه ــر ،وبک ــو ،ژیت ــال ،نک ــو نی ــرو ،ن ــوژن مبن ــا،
مع ــراج ط ــرح ،نیوس ــاد ان ــرژی ،مهندس ــی پردیس ــان و
پــارس ســاختار نیــز در ایــن رویــداد حضــور داشــتند.
در جری ــان برگ ــزاری ای ــن نمایش ــگاه ،نای ــب رئی ــس و
عض ــو كمیس ــیون ان ــرژی مجل ــس ش ــورای اس ــامی
و همچنیـــن مســـعود خوانســـاری ،رئیـــس اتـــاق
بازرگان ــی ته ــران و رض ــا پدی ــدار و رئی ــس کمیس ــیون
انـــرژی اتـــاق بازرگانـــی تهـــران از غرفـــه و پاویـــون
ســندیكا در نمایشــگاه انــرژی كیــش بازدیــد کردنــد.
در ایـــن دوره ،عـــاوه بـــر شـــرکتهای داخلـــی،
شـــرکتهایی بهنمایندگـــی از کشـــورهای آمریـــکا،
بلژیــک ،چیــن ،ایتالیــا ،ژاپــن ،انگلســتان ،جمهــوری
چـــک ،هلنـــد ،روســـیه ،کـــره جنوبـــی و امـــارات
متحــده عربــی حضــور داشــته و توانمندیهــای خــود
را در ح ــوزه ان ــرژی و صنع ــت نف ــت ارائ ــه میکنن ــد.
حضـــور شـــرکتهای دانشبنیـــان و شـــرکتهای
فعـــال در داخلیســـازی  10گـــروه کاالیـــی نفـــت از
شـــاخصههای نمایشـــگاه امســـال اســـت.
وزارت نفـــت ،اتـــاق بازرگانـــی ،صنایـــع ،معـــادن و
کشــاورزی تهــران ،شــرکت ملــی نفــت ایــران ،شــرکت
مل ــی گاز ای ــران ،ش ــرکت مل ــی صنای ــع پتروش ــیمی،
ش ــرکت مل ــی پاالی ــش و پخ ــش ف ــرآورده ه ــای نفت ــی
ایــران ،انجمــن ســازندگان تجهیــزات صنعــت نفــت
ای ــران ،س ــندیکای صنع ــت ب ــرق ای ــران از مهمتری ــن
حامیــان برگــزاری پانزدهمیــن نمایشــگاه بینالمللــی
ان ــرژی كی ــش بودن ــد▪ .

خیرمقدم بهاعضایجدید
به گزارش کمیته عضویت سندیکای صنعت برق ایران ،در دوره گذشته  14شرکت جدید به عضویت این سندیکا پیوستهاند.
مهندسی و بازرسی فنی آزمون گستر آسا

حوزه فعالیت :خدمات مشاوره ،مهندسی و بازرگانی در زمینه روانکارها و سیستم های وابسته
گروه :خدمات مهندسی بازرگانی
مدیرعامل :مسعود بیگدلی شاملو
تلفن44030455 :
فکس44022685 :
آدرس :تهران ،اشرفی اصفهانی ،پایین تر از مرزداران ،برج نگین رضا ،طبقه  3جنوبی ،واحد 307
ایمیلbigdeli@outlook.com :

تولیدی و پیمانکاری تأسیسات برقی یم

حوزه فعالیت :تولید انواع تابلوهای برق صنعتی ،طراحی و اجرای پستهای برق و اجرای
پستهای برق EPC
گروه :سازندگان انواع تابلوهای برق
مدیرعامل :عباس نقش نیل چی
تلفن33-88656225 :
فکس88786407 :
آدرس :تهران ،بلوار آفریقا ،خیابان یزدان پناه ،شماره 76
ایمیلinfo@yam-ir.com :
وب سایتwww.yam-ir.com :

کرمان نماد نیرو

حوزه فعالیت :خدمات فنی و مهندسی و بازرگانی ( در زمینه انرژی)
گروه :پیمانکاران عمومی
مدیرعامل :علی اصغر رضائی
تلفن32521416-034 :
فکس32521416-034 :
آدرس :کرمان ،خیابان خواجو ،تقاطع مالک اشتر ،ساختمان سالطین ،طبقه  ،3واحد 5
ایمیلinfo@namadniroo.ir :
وب سایتwww.namadniroo.ir :

مهندسی کنترل قدرت

حوزه فعالیت :انتقال نیرو و طرح و اجرا پست های برق
گروه :پیمانکاران و سازندگان پستهای فشار قوی
مدیرعامل :منصور پیام
تلفن6-88951372 :
فکس88951377 :
آدرس :تهران میدان فاطمی ،خیابان جهان مهر ،خیابان بوعلی سینا غربی ،پال ک61
ایمیلinfo@powercontrol.ir , m.payam@powercontrol.ir :
وب سایتwww.powercontrol.ir :

مهندسی ارتباطات آینده آذرخش

حوزه فعالیت :خدمات طراحی ،مهندسی ،مشاوره و نظارت عالیه و کارگاهی
گروه :مهندسی مشاور
مدیرعامل :بیژن تاج الدینی
تلفن77254348 :
فکس89771399 :
آدرس :تهران ،خیابان شهید بهشتی ،خیابان شهید صابونچی ،کوچه ششم ،پال ک  ،3واحد 3
ایمیلinfo@afc-eng.com :
tajeddinibijan@afc-eng.com
وب سایتwww.afc-eng.com :

14
عضوجدید

سیم راد سما

حوزه فعالیت :تولید راد و سیم و کابل آلومینیومی
گروه :سازندگان انواع سیم و کابل
مدیرعامل :مجتبی شیشه گر
تلفن66344000 :
فکس66344009 :
آدرس :تهران،خیابان الله زار نو ،باالتر از منوچهری ،ساختمان کمپانی ،پال ک  ،507طبقه 2
ایمیلinfo@simrodsama.com :
وب سایتinfo@simrodsama.com :

میهن تابلو فجر

حوزه فعالیت :مشاور ،طراح و مجری پروژههای تابلو برق فشار ضعیف و متوسط
گروه :سازندگان انواع تابلوهای برق
مدیرعامل :حمید حالجی قهی
تلفن55532707 :
فکس55532707 :
آدرس :ابتدای شهرک صنعتی چهاردانگه ،مجتمع تجاری اداری کوشک ایرانیان ،بلوک ،D
طبقه اول ،واحد 6
ایمیلmihantablofajr@yahoo.com، leilymoradzadeh@yahoo.com :
وب سایتwww.mihantablofajr.com :

مهندسی و طراحی رسا حدید

حوزه فعالیت :بازرگانی و فنی
گروه :خدمات مهندسی بازرگانی
مدیرعامل :مجید صبوحیان
تلفن051-36071432 :
فکس051-36071432 :
آدرس :مشهد ،بلوار امامت ( آزادی  ،)46پال ک  ،1/3همکف
ایمیلmajid.sabouhian@gmail.com :

لجور

حوزه فعالیت :تولید جرثقیل و باالبرهای هیدرولیکی پشت کامیونی و بوم عایق
گروه :سازندگان لوازم و تجهیزات جانبی سیستمهای برق
مدیرعامل :حسن مهدی نیا
تلفن88055810 :
فکس88055807 :
آدرس :تهران ،خیابان مالصدرا ،خیابان شیراز جنوبی ،بن بست امینی ،پال ک  ،18واحد 9
ایمیلinfo@lajvar.ir :
وب سایتwww.lajvar.ir :

صنعت یاران انرژی فدک قدر

حوزه فعالیت :برق و انرژی (تولید برق) DG
گروه :تولید پراکنده برق
مدیرعامل :امیر یعقوبی
تلفن051-38718718 :
فکس051-38718738 :
آدرس :مشهد ،بزرگراه شهید کالنتری ،مجتمع رفاهی آبادگران ،برج اداری آفتاب ،طبقه نهم
ایمیلyahoo.com@yahoo.com، sefco4411@d.pasha50 :

97
اخبــار
117

زمستان 97

خیرمقدم بهاعضایجدید
پارس سازان فرابین

حوزه فعالیت :مشاوره ،پیمانکاری ،تامین تجهیز ابنیه و ....
گروه :مهندسی مشاور
مدیرعامل :حسن پیشرفتی
تلفن44226329 :
فکس44226329 :
آدرس :تهران ،بلوار مرزداران ،خیابان آریافر ،جنب پمپ بنزین ،کوچه نیلوفر ،پال ک 1
ایمیلinfo@psfco.org :
وب سایتwww.psfco.org :

طیف گستر سپاهان

حوزه فعالیت :انتقال و توزیع ،تعمیر و نگهداری شبکههای برق
گروه :خدمات مهندسی ،تعمیرات و نگهداری
مدیرعامل :ابراهیم رشیدی
تلفن031-32685395 :
فکس031-32685389 :
آدرس :اصفهان ،خیایان بزرگمهر ،خیابان  22بهمن ،ساختمان الماس ،طبقه  ،5واحد 11
ایمیلteyfgostar.rashidi@gmail.com :

فنی و مهندسی انرژی گستر

حوزه فعالیت :پیمانکار نیرو
گروه :پیمانکاران عمومی
مدیرعامل :میالد عباس زاده اصل
تلفن33312604-041 :
فکس33324855-041 :
آدرس :تبریز ،خیابان طالقانی ،بلوار مالصدرا ،پال ک 8
ایمیلegecotop@gmail.com ، koochaki-mohsen@gmail.com :
وب سایتwww.egecotop.ir :

تجارت سبز روشن

حوزه فعالیت :صادرات (خدمات فنی مهندسی)
گروه :خدمات مهندسی بازرگانی
مدیرعامل :روشنعلی یکتای قرابائی
تلفن77638048-77638047 :
فکس77531808 :
آدرس :تهران ،خیابان شریعتی ،خیابان طالقانی ،پال ک  ،17طبقه ،3واحد 11
ایمیلtsr_roushan@yahoo.com :
وب سایتwww.roushantsr.ir :

پیام تقدیر و تبریک
جناب آقای حمیدرضا صالحی
مدیرعامل محترم شرکت صانیر

جناب آقای آریا صادق نیت حقیقی
مدیرعامل محترم شرکت قم آلیاژ

بدینوســیله ســندیکای صنعــت بــرق ایــران انتخــاب شــرکت صانیــر را بــه عنــوان
صادرکننـــده برتـــر اســـتان تهـــران تبریـــک عـــرض نمـــوده و بـــرای حضرتعالـــی و
کارکن ــان آن مجموع ــه ،آرزوی موفقی ــت روزاف ــزون دارد.

بدینوس ــیله س ــندیکای صنع ــت ب ــرق ای ــران انتخ ــاب ش ــرکت ق ــم آلی ــاژ را ب ــه
عن ــوان صادرکنن ــده برت ــر اس ــتانی تبری ــک ع ــرض نم ــوده و ب ــرای حضرتعال ــی و
کارکنـــان آن مجموعـــه ،آرزوی موفقیـــت روزافـــزون دارد.

جناب آقای مهندس فنایی
رئیس محترم هیات مدیره شرکت الکترو کویر

جناب آقای مهندس معینتقوی
مدیرعامل محترم شرکت آفرینه طوس

بدینوس ــیله س ــندیکای صنع ــت ب ــرق ای ــران ق ــرار گرفت ــن ن ــام ش ــما را در فهرس ــت
برنــدگان جایــزه ســالیانه توســعه کارآفرینــی جهــان اســام ،تبریــک عــرض نمــوده
و ب ــرای حضرتعال ــی آرزوی موفقی ــت روزاف ــزون دارد.

بدینوســیله ســندیکای صنعــت بــرق ایــران انتخــاب شــرکت آفرینــه طــوس را بــه
عن ــوان یک ــی از کارآفرین ــان برت ــر اس ــتان خراس ــان رض ــوی تبری ــک ع ــرض نم ــوده و
ب ــرای حضرتعال ــی و کارکن ــان آن مجموع ــه ،آرزوی موفقی ــت روزاف ــزون دارد.

جناب آقای احمد بستانچی
مدیرعامل محترم شرکت دمنده

جناب آقای محمدرضا خادمی ولیپور
مدیرعامل محترم شرکت لوله گستر خادمی

بدینوســیله ســندیکای صنعــت بــرق ایــران انتخــاب شــرکت دمنــده را بــه عنــوان
صادرکنن ــده نمون ــه اس ــتان ته ــران تبری ــک ع ــرض نم ــوده و ب ــرای حضرتعال ــی و
کارکن ــان آن مجموع ــه ،آرزوی موفقی ــت روزاف ــزون دارد.

بدینوســیله ســندیکای صنعــت بــرق ایــران انتخــاب شــرکت لولــه گســتر خادمــی
را ب ــه عن ــوان صادرکنن ــده نمون ــه اس ــتان ته ــران تبری ــک ع ــرض نم ــوده و ب ــرای
حضرتعال ــی و کارکن ــان آن مجموع ــه ،آرزوی موفقی ــت روزاف ــزون دارد.
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پیام تسلیت
جناب آقای مهندس صالحی
عضو محترم هیأت مدیره سندیکای صنعت برق ایران

جناب آقای مهندس عالیداعی
مدیر عامل محترم شرکت تولیدی و صنعتی سیم و کابل مغان

بـــا کمـــال تاثـــر و تاســـف مصیبـــت وارده و درگذشـــت مـــادر همســـرگرامیتان را
تس ــلیت ع ــرض نم ــوده ،ب ــرای آن مرحوم ــه عل ــو درج ــات و ب ــرای بازمان ــدگان صب ــر
و شـــکیبایی آرزومندیـــم.

ب ــا کم ــال تاث ــر و تاس ــف مصیب ــت وارده و درگذش ــت ب ــرادر گرامیت ــان را تس ــلیت
عــرض نمــوده ،بــرای آن مرحــوم علــو درجــات و بــرای بازمانــدگان صبــر و شــکیبایی
آرزومندی ــم.

جناب آقای مهندس گرامی
مدیر عامل محترم شرکت پشتیبانی صنایع

جناب آقای مهندس مرصعی
مدیر فروش محترم شرکت پاد رعد

ب ــا کم ــال تاث ــر و تاس ــف مصیب ــت وارده و درگذش ــت ب ــرادر گرامیت ــان را تس ــلیت
عــرض نمــوده ،بــرای آن مرحــوم علــو درجــات و بــرای بازمانــدگان صبــر و شــکیبایی
آرزومندیــم.

ب ــا کم ــال تاث ــر و تاس ــف مصیب ــت وارده و درگذش ــت م ــادر همس ــر گرامیت ــان را
تس ــلیت ع ــرض نم ــوده ،ب ــرای آن مرح ــوم عل ــو درج ــات و ب ــرای بازمان ــدگان صب ــر
و شـــکیبایی آرزومندیـــم.

جناب آقای مهندس معینتقوی
نایب رئیس محترم سندیکای صنعت برق شعبه خراسان

جناب آقای مهندس صمیمیدهکردی
رئیس محترم کمیسیون توسعه و تسهیل کسب و کار استصنا

بـــا کمـــال تاثـــر و تاســـف مصیبـــت وارده و درگذشـــت بـــرادر همســـرگرامیتان را
تس ــلیت ع ــرض نم ــوده ،ب ــرای آن مرح ــوم عل ــو درج ــات و ب ــرای بازمان ــدگان صب ــر
و شـــکیبایی آرزومندیـــم.

ب ــا کم ــال تاث ــر و تاس ــف مصیب ــت وارده و درگذش ــت همس ــر گرامیت ــان را تس ــلیت
عـــرض نمـــوده ،بـــرای آن مرحومـــه علـــو درجـــات و بـــرای بازمانـــدگان صبـــر و
شـــکیبایی آرزومندیـــم.

جناب آقای مهندس بختیاریزاده
معاون محترم پستهای انتقال نیرو و دیسپاچینگ شرکت قدس نیرو

تسلیت سندیکا
به مناسبت درگذشت مدیریت ارشد نیروگاهی شرکت قدس نیرو

بـــا کمـــال تاثـــر و تاســـف مصیبـــت وارده و درگذشـــت پدرگرامیتـــان را تســـلیت
عــرض نمــوده ،بــرای آن مرحــوم علــو درجــات و بــرای بازمانــدگان صبــر و شــکیبایی
آرزومندی ــم.

بدینوســـیله ســـندیکای صنعـــت بـــرق ایـــران درگذشـــت مهنـــدس علیرضـــا
حاجزرگرباش ــی ،مدیری ــت ارش ــد نیروگاه ــی ش ــرکت ق ــدس نی ــرو را ب ــه مدیرعام ــل
محت ــرم و هم ــکاران ای ــن مجموع ــه تس ــلیت ع ــرض نم ــوده ،ب ــرای آن مرح ــوم عل ــو
درجـــات و بـــرای بازمانـــدگان صبـــر و شـــکیبایی مســـئلت مینمایـــد.

جناب آقای مهندس حسینی
مدیر عامل محترم شرکت تارا طرح تابان

تسلیت سندیکا به مناسبت درگذشت دانشجویان دانشگاه آزد اسالمی

بـــا کمـــال تاثـــر و تاســـف مصیبـــت وارده و درگذشـــت پـــدر همســـر گرامیتـــان را
تس ــلیت ع ــرض نم ــوده ،ب ــرای آن مرح ــوم عل ــو درج ــات و ب ــرای بازمان ــدگان صب ــر
و شـــکیبایی آرزومندیـــم.

فراخوان
م ـق ـ ـال ــه

بدینوســیله ســندیکای صنعــت بــرق ایــران حادثــه مصیبــت بــار واژگونــی اتوبــوس
دانش ــجویان واح ــد عل ــوم و تحقیق ــات دانش ــگاه آزاد اس ــامی را ک ــه ب ــه درگذش ــت
 10نف ــر ار دانش ــجویان عزی ــز و زخم ــی ش ــدن تع ــدادی دیگ ــر منج ــر ش ــده اس ــت،
بــه تمامــی مصیبتدیــدگان و جامعــه دانشــگاهی کشــور تســلیت عــرض نمــوده،
از خداون ــد متع ــال ب ــرای مجروح ــان ش ــفای عاج ــل و ب ــرای خانوادهه ــای داغ ــدار،
صب ــر و اج ــر مس ــئلت مینمای ــد.

بــه اطــاع مدیــران ،متخصصــان ،صنعتگــران و پژوهشــگران عزیــز مــی رســاند ،روابــط عمومــی ســندیکای صنعــت
بـــرق ایـــران بـــرای حمایـــت از تـــوان و تولیـــد داخـــل و بـــه منظـــور معرفـــی آخریـــن دســـتاوردها و فعالیتهـــای
علم ــی و پژوهش ــی در نظ ــر دارد ،در ه ــر ش ــماره از ماهنام ــه خب ــری و اط ــاع رس ــانی س ــتبران مق ــاالت علم ــی و
پژوهشـــی شـــرکتهای عضـــو و همچنیـــن دانشـــگاهیان و پژوهشـــگران صنعـــت بـــرق را بـــه چـــاپ برســـاند.
بدینوســیله از همــه دســت انــدرکاران و فعــاالن صنعــت بــرق دعــوت مــی شــود تــا در صــورت تمایــل ،مقــاالت خــود
را بــه واحــد روابــط عمومــی ســندیکا ،نشــریه ســتبران ،ارســال کننــد.
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س ــتبران ،ارگان ســـندیکای صنعـــت بـــرق ایـــران ،تـــاش مـــی کنـــد بـــه منظ ــور
معرف ــی پتانس ــیل ه ــای حقیق ــی بخ ــش خصوص ــی صنع ــت ب ــرق ،ب ــه وی ــژه در ح ــوزه
س ــازندگان ،پیمانـــکاران ،مشـــاوران و شـــرکتهای مهندســـی بازرگانـــی ،تصو ی ــر
روش ــنی از توانمن ــدی ه ــای ای ــن بخ ــش نش ــان ده ــد .ب ــه ع ــاوه شناس ــایی و بررس ــی
چالشه ــا و گلوگاهه ــای صنع ــت ب ــا ه ــدف ط ــرح دی ــدگاه ه ــای مختل ــف و روش ــن
کــردن زوایــای مختلــف اقتصــاد کالن و خــرد کشــور هــم از جملــه دیگــر سیاسـتهای
ای ــن نش ــریه اس ــت.

یش ــود در ص ــورت تمایـــل بـــه اشـــترا ک
از فع ــاالن صنع ــت ب ــرق و ان ــرژی کش ــور دع ــوت م 
نش ــریه ســتبران ،ضمــن تکمیــل ف ــرم ذیــل ،به ــای اشــترا ک را ب ــر اس ــاس تعرف ــه ،ب ــه حس ــاب
ش ــماره  14751817/08بان ــک مل ــت ج ــاری ج ــام ،ش ــعبه امیراتاب ــک ب ــه ن ــام س ــندیکای
صنع ــت واری ــز و رونوش ــت فی ــش بانک ــی را هم ــراه ب ــا ف ــرم اش ــترا ک تکمی ــل ش ــده ب ــه ش ــماره
نماب ــر  66944967دبیرخان ــه س ــندیکا دورن ــگار نمایی ــد.
هزینه اشتراک یک ساله:

پستعادی 24.000 :تومان

پستپیشتاز 60.000 :تومان

هزینه اشتراک دوساله:

پستعادی 48.000 :تومان

پستپیشتاز 120.000 :تومان

• دانشجویان و اساتید محترمدانشگاههابا ارسال کارتیا گواهینامهمعتبراز 10درصدتخفیف برخوردار میشوند.
• خواهشمند است ،مشترکین محترم درصورت تغییر نشانی ،امور مشترکین را مطلع نمایند.
• ب ــا توج ــه ب ــه اینک ــه تنه ــا ع ــدم وص ــول مجالت ــی ک ــه بص ــورت پیشتازارس ــال میش ــوند قاب ــل پیگی ــری اس ــت ل ــذا
توصی ــه میش ــود از خدم ــات پس ــت پیش ــتاز اس ــتفاده ش ــود.

فرم اشترا ک
ً
لطفادر مستطیلروبرو چیزیننویسید

مشترکحقیقی

مشترک حقوقی

نام :

نامشرکت/سازمان:

نامخانوادگی:

ناممتقاضی:

شغل:

نامخانوادگیمتقاضی:

تحصیالت:

سمت:
محلامضا

تعدادنسخهدرخواستیاز هرشماره:
نوع اشتراک:

اشتراک جدید

تمدید اشتراک

نشانی:
تلفن:

شمارهفیش:

استان:

نمابر:

مبلغ:

شهر:

موبایل:

بانک:

کدپستی:

ایمیل:

تاریخواریزهزینهاشتراک:

