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: )PE( انواع کامپاند پایه پلی اتیلن

ــاژ پاییــن و کابل هــا ی  ــرای عایــق کابل هــای ولت ــل شــبکه ای شــدن ب  قاب

)TIX5(خودنگهــدار 

 روکش کابل  هــای قدرت و عایق کابل های مخابراتی

 مقــاوم در برابــر آتــش )HFFR( جهــت عایــق، روکــش و بدینــگ کابل هــای 

قــدرت، کنتــرل و فیبــر نــوری 

www.abharpolymer.com

قدرت ما بر پایه دانش ماست

)PE( تولید کننده انواع کامپاند پلی اتیلن

)PVC( تولید کننده انواع کامپاند پی وی سی

مستربچ و فیلرصنایع خودرو سازی در و پنجره و لوازم خانگی

 جهــت عایــق کابل هــای ابــزار دقیــق، رانــژه، کنتــرل، روکــش کابل های مخابراتــی، 

جــوش و ســاختمانی، روکــش کابل هــای فشــار قــوی بــا   مقاومــت عایقــی بــاال، 

ــا  ــق ب ــه )مطاب ــق 105 درج ــش و عای ــن، روک ــم دود وضدروغ ــای ک روکش ه

ــر( ــات توانی ــی و الزام اســتانداردهای بین الملل

 انواع فیلر، بدینگ و مستربچ )مطابق با استاندارد رال(

 صنایع خودرو سازی

 صنایع ساختمانی و درب و پنجره

آبیاری قطره ای 

تماس با ما:   02181931140
آدرس:  تهران، خیابان خرمشهر، شماره 64

قابل اعتماد و مسئولیت پذیر

www . g g p . i r

تماس با ما:   02181931460
آدرس:  تهران، خیابان خرمشهر، شماره 64

 قابــل شــبکه ای شــدن مخصــوص لوله هــای پنــج 

)PEX-AL-PEX(الیــه  ســاختمانی

انتقــال  خطــوط  فــوالدی  لوله هــای  پوشــش   

آب و  گاز  نفــت، 

  لوله های آبیاری قطره ای

سیم و کابل
ــه  ــج الی ــای پن لوله ه
PEX, PERT پوشش لوله های فوالدیســاختمانی 

سیم و کابل
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بزنگاه بحرانی مطالبات

1بهار 1401، دوره جدید
صفحه

8

پرونده

8
ــت  ــندیکای صنعـ ــمی سـ ــتبران ـ ارگان رسـ ــریه سـ ــماره نشـ ــتمین شـ هشـ
بـــرق ایـــران ـ تمرکـــزی مجـــدد بـــر مســـاله مطالبـــات معـــوق فعـــالان 
بخـــش خصوصـــی صنعـــت بـــرق کشـــور دارد. ایـــن بحـــران کـــه 
در طـــول بیـــش از یـــک دهـــه گذشـــته، عمـــلا نظـــام ســـاختاری و مالـــی 
ایـــن صنعـــت را در بخـــش خصوصـــی و دولتـــی از میـــان بـــرده و بـــرق 
را گرفتـــار نوعـــی آشـــفتگی و از هـــم گســـیختگی جـــدی کـــرده اســـت. 
ــال های  ــول سـ ــه در طـ ــی کـ ــش خصوصـ ــالان بخـ ــر فعـ ــوی دیگـ از سـ
ــه  ــری سـ ــا و همه گیـ ــادی، تحریم هـ ــدید اقتصـ ــانات شـ ــا نوسـ ــر بـ اخیـ
ــرد  ــر دیرکـ ــت تاثیـ ــد، تحـ ــان بوده انـ ــه گریبـ ــت بـ ــا دسـ ــاله کرونـ سـ
کارفرمایـــان دولتـــی در پرداخـــت و تادیـــه مطالبـــات معوقشـــان چنـــان 
تضعیـــف شـــده اند کـــه عمـــلا امـــکان برنامه ریزی هـــای میان مـــدت 
داده انـــد.  دســـت  از  پیشـــرفت  و  توســـعه  بـــرای  را  بلندمـــدت  و 
ــنهادات  ــه پیشـ ــتبران بـ ــریه سـ ــماره نشـ ــن شـ ــری از ایـ ــش دیگـ در بخـ
ــت  ــی جهـ ــن مالـ ــای نویـ ــا و ابزارهـ ــن مدل هـ ــرای تدویـ ــندیکا بـ سـ
تامیـــن مالـــی پروژه هـــای صنعـــت بـــرق و بازگشـــت رونـــق بـــه ایـــن 
صنعـــت پرداختـــه شـــده اســـت. مـــروری بـــر گلایه هـــای شـــرکت های 
ــی و  ــش خصوصـ ــات بخـ ــت مطالبـ ــدم پرداخـ ــای عـ ــو از پیامدهـ عضـ
همچنیـــن بازخوانـــی گـــزارش اقدامـــات و عملکـــرد ســـه ماهـــه شـــعب 
ـــتند. ـــتبران هس ـــریه س ـــماره نش ـــتمین ش ـــر هش ـــای دیگ ـــم محوره ـــتانی ه اس



بزنگاه بحرانی مطالبات

1بهار 1401، دوره جدید
صفحه

8

پرونده

8
ــت  ــندیکای صنعـ ــمی سـ ــتبران ـ ارگان رسـ ــریه سـ ــماره نشـ ــتمین شـ هشـ
بـــرق ایـــران ـ تمرکـــزی مجـــدد بـــر مســـاله مطالبـــات معـــوق فعـــالان 
بخـــش خصوصـــی صنعـــت بـــرق کشـــور دارد. ایـــن بحـــران کـــه 
در طـــول بیـــش از یـــک دهـــه گذشـــته، عمـــلا نظـــام ســـاختاری و مالـــی 
ایـــن صنعـــت را در بخـــش خصوصـــی و دولتـــی از میـــان بـــرده و بـــرق 
را گرفتـــار نوعـــی آشـــفتگی و از هـــم گســـیختگی جـــدی کـــرده اســـت. 
ــال های  ــول سـ ــه در طـ ــی کـ ــش خصوصـ ــالان بخـ ــر فعـ ــوی دیگـ از سـ
ــه  ــری سـ ــا و همه گیـ ــادی، تحریم هـ ــدید اقتصـ ــانات شـ ــا نوسـ ــر بـ اخیـ
ــرد  ــر دیرکـ ــت تاثیـ ــد، تحـ ــان بوده انـ ــه گریبـ ــت بـ ــا دسـ ــاله کرونـ سـ
کارفرمایـــان دولتـــی در پرداخـــت و تادیـــه مطالبـــات معوقشـــان چنـــان 
تضعیـــف شـــده اند کـــه عمـــلا امـــکان برنامه ریزی هـــای میان مـــدت 
داده انـــد.  دســـت  از  پیشـــرفت  و  توســـعه  بـــرای  را  بلندمـــدت  و 
ــنهادات  ــه پیشـ ــتبران بـ ــریه سـ ــماره نشـ ــن شـ ــری از ایـ ــش دیگـ در بخـ
ــت  ــی جهـ ــن مالـ ــای نویـ ــا و ابزارهـ ــن مدل هـ ــرای تدویـ ــندیکا بـ سـ
تامیـــن مالـــی پروژه هـــای صنعـــت بـــرق و بازگشـــت رونـــق بـــه ایـــن 
صنعـــت پرداختـــه شـــده اســـت. مـــروری بـــر گلایه هـــای شـــرکت های 
ــی و  ــش خصوصـ ــات بخـ ــت مطالبـ ــدم پرداخـ ــای عـ ــو از پیامدهـ عضـ
همچنیـــن بازخوانـــی گـــزارش اقدامـــات و عملکـــرد ســـه ماهـــه شـــعب 
ـــتند. ـــتبران هس ـــریه س ـــماره نش ـــتمین ش ـــر هش ـــای دیگ ـــم محوره ـــتانی ه اس



پروندهپرونده

در این شماره می خوانید:
.
.
.
.
.
.

4

10

14
16
18
20
24
28
30
32
34

42
46
48
52
54

58
60

62
64
66

سرمقاله

پرونده

نگاه ویژه

یادداشت

گزارش شعب

وداع با مرد روزهای سخت سندیکا و صنعت برق

چه کنیم تا حال و روز صنعت برق از این بدتر نشود؟

مطالبات معوق محصول ساختار قراردادی ناکارآمد صنعت برق
تسریع در پرداخت مطالبات، حیات بخش و ضروری

ناهار مجانی در اقتصاد و بدهی وزارت نیرو به بخش خصوصی
مطالبات فصل مشترک پیگیری های سندیکا

مطالبات به موقع پرداخت نشود، هم سوخت دارد و هم سوز
بار سنگین هزینه پروژه های متوقف بر دوش بخش خصوصی

پرداخت مطالبات بدون خسارت دیرکرد؛ درمان دیرهنگام و بی تاثیر
زوایای پنهان کوه یخی به نام مطالبات

اعضا روی خط

تأمین مالی طرح نوسازی شبکه های فرسوده برق
پرونده ای که در وزارت نیرو خاک می خورد
لزوم ایجاد تنوع  در تأمین مالی صنعت برق

فاصله معنادار دانش بنیان ها با سرمایه گذاری های خطرپذیر
فرصت های تکرارنشدنی توسعه زیست بوم نوآوری نیرو

برق باصرفه ترین کاال برای صادرات غیرنفتی
استانداردهای صادراتی و لزوم ارزیابی کیفیت تجهیزات صادراتی 

صنعت نفت

اهداف و اولویت های شعبه فارس
سندیکای شعبه خراسان فعال و پویا

مشارکت موثر شعبه اصفهان در رویدادهای اقتصادی

بزنگاه بحرانی مطالبات

راه حل هایی که شنیده نشد

ـــاش  ـــران، ت ـــرق ای ـــت ب ـــندیکای صنع ـــتبران، ارگان س س
مـــی کنـــد بـــه منظـــور معرفـــی پتانســـیل هـــای حقیقـــی 
بخـــش خصوصـــی صنعـــت بـــرق، بـــه ویـــژه در حـــوزه 
شـــرکت های  و  مشـــاوران  پیمانـــکاران،  ســـازندگان، 
مهندســـی بازرگانـــی، تصویـــر روشـــنی از توانمنـــدی 
ـــایی و  ـــاوه شناس ـــه ع ـــد. ب ـــان ده ـــش نش ـــن بخ ـــای ای ه
ــدف  ــا هـ ــت بـ ــای صنعـ ــا و گلوگاه هـ ــی چالش هـ بررسـ
ـــای  ـــردن زوای ـــن ک ـــف و روش ـــای مختل ـــدگاه ه ـــرح دی ط
ــه  ــم از جملـ ــور هـ ــرد کشـ ــاد کان و خـ ــف اقتصـ مختلـ

دیگـــر سیاســـت هـــای ایـــن نشـــریه اســـت.

 صاحب امتیاز:  
 مدیر مسئول:   

 سردبیر: 
شورای سیاست گذاری:

دبیر تحریریه:     
تحریریه: 
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وداع با مرد روزهای سخت سندیکا و صنعت برق وداع با مرد روزهای سخت سندیکا و صنعت برق

عودا
و  بنیانگـذار  پارسـا،  محمـد  مهنـدس 
رئیـس سـابق هیـات مدیره سـندیکای 
خـرداد  سـوم  روز  ایـران  بـرق  صنعـت 
سـال 1401 دار فانـی را وداع گفـت. او 
نـه تنهـا پیشکسـوت بـزرگ، کارآفریـن 
بنـام، صنعتگـر حرفـه ای و یـک فعـال 
اقتصـادی موفـق بـود، بلکـه در حـوزه 
تشـکلی هـم یکـی از شـخصیت های 
پیشـرو و موثر محسـوب می شـد. ایده 
سـازندگان  بـرای  سـندیکایی  تشـکیل 
از  بیـش  بـرق  صنعـت  پیمانـکاران  و 
بیسـت سـال پیـش از سـوی او مطـرح 
و پیگیـری شـد تـا اولیـن سـنگ بنـای 
سـندیکای صنعـت برق ایران بنـا نهاده 

شود.
انسـجام و یکپارچگـی بی نظیـری کـه 

بـه  سـندیکا  بـزرگ  در خانـواده  امـروز 
حاصـل  بی شـک  می خـورد،  چشـم 
چـون  مردانـی  تـلاش  و  ایمـان  بـاور، 
اوسـت کـه از همـان ابتـدا، زمانـی کـه 
هنـوز تشـکل ها جایـگاه تعریف شـده 
و  اقتصـادی  ادبیـات  در  مشـخصی  و 
صنعتـی ایـران نداشـتند، تـلاش کردنـد 
بـرای بخـش خصوصـی موقعیتی قابل 
اتـکا ایجـاد کـرده و در تصمیم گیری ها 
کشـور  کلان  سیاسـتگذاری های  و 

اثرگـذار واقـع شـوند.
تردیـدی  هیـچ  بـدون  پارسـا  محمـد 
و  پیشـرو  شـخصیت های  از  یکـی 
فعـال در حـوزه تشـکل های اقتصـادی 
جامعـه  گـردن  بـر  و  بـود  صنعتـی  و 
تشـکلی صنعت برق دیـن بزرگی دارد. 

او عـلاوه بـر سـندیکای صنعـت بـرق 
ایـران، در تاسـیس انجمـن تابلوسـازان 
و فدراسـیون صـادرات انـرژی و صنایع 
وابسـته نیـز تاثیری بسـزا و چشـمگیر 
نماینـدگان  اولیـن  جـزو  او  داشـت. 
صنعـت برق در کمیسـیون انـرژی اتاق 
بازرگانـی، صنایـع، معـادن و کشـاورزی 
ایـران بـود و از نخسـتین کسـانی بـود 
که از تریبون سـندیکا توانسـت صدای 
صنعـت برق را کمـی بلندتـر از صنایع 
گـوش  بـه  پتروشـیمی  و  گاز  نفـت، 
نهاد هـای  سـایر  و  مجلـس  دولـت، 

برسـاند. بالادسـتی 
تلاش هـای  و  سـوابق  تجـارب، 
محمـد پارسـا را نمی تـوان انـکار کـرد، 
همانطـور کـه نباید سـهم او را در رشـد 

با مرد روزهای 
سخت سندیکا 
و صنعت برق
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انگاشـت.  نادیـده  سـندیکا  ارتقـاء  و 
بـرای صنعتـی که مجادلـه نابرابـرش با 
دسـتگاه های دولتـی همـواره بـه ضـرر 
بخـش خصوصـی تمـام شـده، وجـود 
مردانـی کـه بـا بـاور بـه توانمندی هـای 
اثربخشـی  و  خصوصـی  بخـش 
تشـکل های  مدنـی،  فعالیت هـای 
تمـام  و  می دهنـد  را شـکل  اقتصـادی 
عـزم و تـلاش خـود را صـرف توسـعه 
ایـن تشـکل ها می کننـد، بـدون تردیـد 
یـک نعمـت بـزرگ اسـت. بـه همیـن 
دلیـل نـام و یـاد مردانی، چـون مهندس 
محمـد پارسـا را نبایـد و نمی تـوان از 

لـوح صنعـت بـرق ایـران پـاک کـرد.
و  خردمنـدی  بـه  کـه  بزرگمـرد  ایـن 
تاسـیس  بـا  بـود،  شـهره  مردمـداری 
ده هـا شـرکت موفـق و فعـال در حـوزه 
تولیدخدمـات  و  تجهیـزات  سـاخت 
فنـی و مهندسـی، عـلاوه بـر کارآفرینی، 
بـه  انـکاری  کمـک شـایان و غیرقابـل 
کـرده  کشـور  بـرق  صنعـت  توسـعه 
همـواره،  کـه  پارسـا  مهنـدس  اسـت. 
تولیـد، توسـعه و آبادانـی ایـران عزیز را 
بـه عنـوان هدفی غایـی و متعالی دنبال 
و  خسـتگی ناپذیر  تلاشـی  کـرد،  مـی 
مسـتمر را در ایـن مسـیر شـکل داد و 
همـواره بـرای بهبـود شـرایط حاکـم بر 
صنعـت بـرق و انـرژی کشـور کوشـید. 
صنعتگـر،  یـک  عنـوان  بـه  او  نـام 
کارآفریـن و فعـال اقتصـادی و مدنـی، 
تاریـخ  صفحـات  درخشـان ترین  در 
ثبـت  بـرق کشـور  کارنامـه صنعـت  و 
خواهـد شـد تـا زحمـات دلسـوزانه و 
ارزشـمندش تـا همیشـه در یـاد فعالان 

بمانـد. ایـن صنعـت 
آییـن بزرگداشـت مرحوم محمد پارسـا 
بـرق  صنعـت  سـندیکای  همـت  بـه 
تولیدکننـدگان  صنفـی  انجمـن  ایـران، 
فدراسـیون  ایـران،  بـرق  تابلو هـای 

و  وابسـته  صنایـع  و  انـرژی  صـادرات 
موسسـه تحقیـق برای توسـعه صنعت 
احـداث و انـرژی و بـا مشـارکت گـروه 
مـاه  خـرداد  سـی ام  کـه  بلواندپـی 
بـرای  مغتنـم  فرصتـی  شـد،  برگـزار 
تلاش هـای  و  ارزنـده  خدمـات  مـرور 
توسـعه  بـرای  وی  خسـتگی ناپذیر 
و  بـرق  صنعـت  خصوصـی،  بخـش 
ایـن  اقتصـادی  تشـکل های  و  انـرژی 

بـود.  حـوزه 

کارآفرینی سختکوش و 
شهروندی مشفق

باقـری،  پیـام  مراسـم  ایـن  ابتـدای  در 
سـندیکای  مدیـره  هیـات  رئیـس 
صنعـت برق ایـران با تاکیـد بر اهمیت 
ارزش هـای انسـانی برای رشـد و تعالی 
بـرق  کـرد: صنعـت  اذعـان  بشـر،  نـوع 
انسـان هایی  مختلـف  ادوار  در  کشـور 
را در دامـان خـود پـرورش داده کـه در 
زمان حیاتشـان نـه تنها دغدغه توسـعه 
ایـن صنعت پویـا و زیربنایـی را همواره 
اولـی  بـه طریـق  بـه دوش کشـیدند و 
عزیزمـان  کشـور  آبادانـی  و  اعتـلاء  در 
ایـران گام هایی اسـتوار برداشـتند، بلکه 
انسـانیت را نیـز معنا بخشـیدند. آن ها 
افـرادی اثـر بخـش و اثرگـذار بودنـد که 
بـا اهتمـام شـبانه روزی تمامی مسـاعی 
و بضاعـت خویـش را در طبق اخلاص 
آنچـه  دلیـل  همیـن  بـه  دادنـد،  قـرار 
غیـر  گذاشـتند،  یـادگار  بـه  خـود  از 
ممتـاز  صفـات  و  نیکـو  خصائـل  از 

انسـانی نبـوده اسـت.
باقـری بـا بیـان اینکـه در ایـن مجلـس 
از  تـا  اسـت  شـده  فراهـم  فرصتـی 
ایـن شـخصیت  اقدامـات و خدمـات 
بـه عمـل آوریـم، خاطرنشـان  تجلیـل 
مرحـوم  برجسـته  جایـگاه  کـرد: 
محمـد پارسـا عـلاوه بـر فعالیت هـای 

کارآفرینـی و اقدامـات تشـکلی، از بعد 
انسـانیت هـم غیـر قابـل انکار اسـت. 
فرهیختـه ای زبـده، کـه در دوران حیات 
عزتمنـد و پرثمـرش در راسـتای تولیـد 
بـه  انسجام بخشـی  فزاینـده،  و  مولـد 
نویـن  ایده هـای  خلـق  و  گروهـی  کار 
در مسـیر توسـعه پایـدار بـا ترجیع بنـد 
صیانـت از منافـع ملـی و منابـع بیـن 

نسـلی، منشـا آثـار معتنابهـی بـود.
وی از مرحـوم محمـد پارسـا بـه عنـوان 
پیشکسـوتی مجـرب یـاد کـرد کـه بـا 
همچـون  تشـکل هایی  نهـادن  بنیـان 
سـندیکای صنعـت برق ایـران، انجمن 
تابلو هـای  تولیدکننـده  شـرکت های 
و  انـرژی  صـادرات  فدراسـیون  بـرق، 
موسسـه تحقیـق برای توسـعه صنعت 
احـداث و انـرژی، یـاد و خاطـره خـود 
را بـه عنـوان یـک معمـار نقش آفریـن 
ادامـه  در  و  کـرده  جاودانـه  اذهـان  در 
افـزود: کارآفرینـی سـختکوش کـه بالـغ 
بـر پنـج دهـه از عمـر گرانقـدر خویش 
را در حوزه هـای سـاخت و پیمانـکاری 
در عرصـه داخـل و فراتـر از مرز هـای 
دشـوار  و  صعـب  میـدان  در  کشـور 
بین المللـی سـپری کـرد و بـا تاسـیس 
و  اقتصـادی  بنگاه هـای  راه انـدازی  و 
زمینه سـاز  متعـدد،  تولیـد  خطـوط 
ثـروت  خلـق  و  ارزآوری  اشـتغالزایی، 
تـا آنجـا کـه در  افـزوده شـد.  و ارزش 
و  کارآفریـن  عنـوان  بـه  مختلـف  ادوار 
قـرار  تقدیـر  مـورد  نمونـه  صادرکننـده 
در  شـرکت ها  ایـن  اکنـون  و  گرفـت 
ریل گـذاری  او  توسـط  کـه  مسـیری 
شـده و متکـی بـر بنیـاد فکـری کـه او 
پایه گـذاری کـرده، همچنـان بـه فعالیت 

می دهنـد. ادامـه  خـود 
سـندیکای  مدیـره  هیـات  رئیـس 
محمـد  مرحـوم  ایـران،  بـرق  صنعـت 
دانسـت  مشـفق  شـهروندی  را  پارسـا 

کار  روزمـره  مشـغله های  کنـار  در  کـه 
و زندگـی از مسـئولیت های اجتماعـی 
خـود غافـل نبـود و اذعـان کـرد: او بـا 
وقـوف کامل به تعهـدش در این زمینه، 
سـبب سـاز آثار خیـر فراوان شـد، چرا 
کـه بـه جـای جـلای وطـن، ایسـتادن و 
از  تـا مـام وطـن  برگزیـد  ایسـتادگی را 
داشـتن چنیـن فرزند برومنـدی به خود 
ببالـد. شـادروان مهندس محمد پارسـا 
در زندگـی که صحنه یکتـای هنرمندی 
هـر انسـانی تلقی می شـود، نغمه خود 
خوانـد و از صحنـه رفـت، امـا نغمه او 
در یـاد و خاطـر همـه مـا خواهـد ماند 

چـرا کـه تفکـر او پـا برجاسـت.
کـرد:  تصریـح  پایـان  در  باقـری  پیـام 
امانـت دار  اینکـه  بـه  می کنـم  افتخـار 
چنیـن مرد بزرگی و چنیـن بزرگمردانی 
در صنعت برق کشـور هسـتم و وظیفه 
خـود می دانـم بـه نیابـت از سـندیکای 
صنعـت بـرق ایـران، ضایعـه انـدوه بار 
فقـدان زنده یـاد مهندس محمد پارسـا 
را بـه خانـواده داغـدار ایشـان، جامعـه 
بـزرگ صنعـت بـرق کشـور و اصحاب 
انـرژی، تعزیـت و  صنعـت احـداث و 

تسـلیت عـرض نمایـم.

مردی جسور با اندیشه های 
تشکلی و توسعه محور

کهفـی  علـی  مراسـم،  ایـن  ادامـه  در 
انجمـن  مدیـره  هیـات  رئیـس  قانـع، 
صنفـی تولیدکننـدگان تابلو هـای بـرق 
ایـران و عضـو هیـات مدیـره سـندیکا 
کمـک بـه امـر تولیـد و کار جمعـی را 
محمـد  مرحـوم  اهـداف  مهمتریـن  از 
پارسـا دانسـت و خاطرنشـان کـرد: من 
از سـال 1366 و در یـک کار تجـاری با 
ایشـان آشـنا شـدم و درسـت از همـان 
زمـان، محمـد پارسـا را مدیـری توانـا و  

جسـور و علاقمند بـه کار جدی دیدم. 
در سـال های بعـد و انتقـال دفتـرم بـه 
شـهر تهـران، همـکاری ام بـا زنـده یـاد 
پارسـا بـا قـوام بیشـتری ادامه پیـدا کرد 
و در طـول دوره ای کـه بـه عنـوان یکـی 
از سـازندگان تابلـو بـرق بـه عضویـت 
انجمـن درآمـدم و کار تشـکلی خود را 
آغـاز کـردم، خـود را بیـش از پیـش بـا 
تشـکلی  و  جمع گرایانـه  اندیشـه های 

ایشـان همسـو و هـم نظـر یافتـم.
وی از محمـد پارسـا بـه عنـوان یکـی 
مهـم  تشـکل های  سـتون های  از 
صنعـت بـرق یـاد کـرد و افـزود: امـروز 
در  ایشـان  زحمـات  کـه  می بینیـم 
تشـکل های  قـوام  و  پاسـداری  ایجـاد، 
و  معظـم  شـرکت های  و  صنعـت 
مانـدگار  همـواره  بـرق  صنعـت  بـزرگ 
بـوده و هسـت. از ایـن رو و بـه منظور 
صیانـت از اهـداف و دسـتاورد های این 
صنعـت  فعـالان  همـه  از  بـزرگ  مـرد 
بـرق، انـرژی و احـداث کشـور دعـوت 
می کنـم که خانـواده محترم پارسـا را در 
ایجـاد »بنیـاد مهنـدس محمـد پارسـا« 
کـه مقدمـات  بنیـاد  ایـن  کننـد.  یـاری 
تاسـیس آن فراهـم شـده، قـرار اسـت 
بـه امـور خیریه، کمـک به دانشـجویان 
دانشـگاه ها،  بـرق  فارغ التحصیـلان  و 
خیریـه  امـور  سـایر  و  سـازی  مدرسـه 
بسـیاری  خیـر  آثـار  مَنشـاء  و  بپـردازد 

باشـد.

معمار تشکل ها و نهاد های 
مدنی صنعت برق

مراسـم  از  دیگـری  بخـش  در 
پارسـا،  محمـد  مرحـوم  بزرگداشـت 
انـرژی  صـادرات  فدراسـیون  دبیـرکل 
و صنایـع وابسـته ایـران، ضمـن اشـاره 
پارسـا،  مرحـوم  بـزرگ  شـخصیت  بـه 

خاطرنشـان کـرد: مـن از همـان ابتـدای 
آشـنایی بـا ایشـان متوجه شـدم هر جا 
کـه محمد پارسـا حضـور دارد، جریان، 
کـه  دارد  وجـود  جوششـی  و  حرکـت 
در نهایـت بـه ایجـاد نهاد هـای تـازه ای 
منجـر می شـود. تقویـت جامعـه فـارغ 
التحصیلان دانشـگاه صنعتـی امیرکبیر 
یکـی از دسـتاورد های ارزشـمند ایشـان 
در حـوزه دانشـگاهی بود کـه بعد ها در 
سـال های ابتدایـی دهـه 80 بـه برگزاری 
تکنیـک  پلـی  نمایشـگاه  شـکوهمند 
2004 و نمایـش گسـترده دسـتاورد های 
امیرکبیـر  دانشـگاه  التحصیـلان  فـارغ 
پیـام  نمایشـگاه،  ایـن  شـد.  منجـر 
زمـان  آن  دانشـجویان  بـرای  روشـنی 
مانـد  کشـور  در  می شـود  کـه  داشـت 
بـزرگ  دسـتاورد های  و  شـد  موفـق  و 

داشـت.
حمیدرضـا صالحـی در ادامـه تلاش ها 
مرحـوم  گسـترده  پیگیری هـای  و 
محمـد پارسـا را در سـندیکای صنعت 
بـرق ایـران یـادآور شـد و اذعـان کـرد: 
و  صنعتـی  تئوریسـین  یـک  ایشـان 
شـرایطی  هـر  در  و  بودنـد  اقتصـادی 
را  آینـده  دهـه  چنـد  تـا  می توانسـتند 
بـرای یـک فعالیت اقتصادی پیشـبینی 
کننـد. مـا در کنـار ایشـان، خشـت بـه 
خشـت سـندیکای صنعـت بـرق را بنا 
تشـکلی  بـه  بتوانـد  امـروز  تـا  نهادیـم 
قدرتمنـد و توانـا بـرای خدمـت به این 
صنعـت تبدیـل شـود. فعالیـت ایشـان 
بـرای تشکلسـازی و نهادسـازی هرگـز 
متوقـف نشـد و تا تشـکیل فدراسـیون 
صـادرات انـرژی و صنایـع وابسـته نیـز 

ادامـه یافـت.
مرحـوم  ارزنـده  خدمـات  از  صالحـی 
محمـد پارسـا در تشـکل های کلیـدی 
و مهـم صنعـت بـرق یـاد کـرد و افزود: 
پارسـا  محمـد  مهنـدس  تلاش هـای 

وداع با مرد روزهای سخت سندیکا و صنعت برق وداع با مرد روزهای سخت سندیکا و صنعت برق
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انگاشـت.  نادیـده  سـندیکا  ارتقـاء  و 
بـرای صنعتـی که مجادلـه نابرابـرش با 
دسـتگاه های دولتـی همـواره بـه ضـرر 
بخـش خصوصـی تمـام شـده، وجـود 
مردانـی کـه بـا بـاور بـه توانمندی هـای 
اثربخشـی  و  خصوصـی  بخـش 
تشـکل های  مدنـی،  فعالیت هـای 
تمـام  و  می دهنـد  را شـکل  اقتصـادی 
عـزم و تـلاش خـود را صـرف توسـعه 
ایـن تشـکل ها می کننـد، بـدون تردیـد 
یـک نعمـت بـزرگ اسـت. بـه همیـن 
دلیـل نـام و یـاد مردانی، چـون مهندس 
محمـد پارسـا را نبایـد و نمی تـوان از 

لـوح صنعـت بـرق ایـران پـاک کـرد.
و  خردمنـدی  بـه  کـه  بزرگمـرد  ایـن 
تاسـیس  بـا  بـود،  شـهره  مردمـداری 
ده هـا شـرکت موفـق و فعـال در حـوزه 
تولیدخدمـات  و  تجهیـزات  سـاخت 
فنـی و مهندسـی، عـلاوه بـر کارآفرینی، 
بـه  انـکاری  کمـک شـایان و غیرقابـل 
کـرده  کشـور  بـرق  صنعـت  توسـعه 
همـواره،  کـه  پارسـا  مهنـدس  اسـت. 
تولیـد، توسـعه و آبادانـی ایـران عزیز را 
بـه عنـوان هدفی غایـی و متعالی دنبال 
و  خسـتگی ناپذیر  تلاشـی  کـرد،  مـی 
مسـتمر را در ایـن مسـیر شـکل داد و 
همـواره بـرای بهبـود شـرایط حاکـم بر 
صنعـت بـرق و انـرژی کشـور کوشـید. 
صنعتگـر،  یـک  عنـوان  بـه  او  نـام 
کارآفریـن و فعـال اقتصـادی و مدنـی، 
تاریـخ  صفحـات  درخشـان ترین  در 
ثبـت  بـرق کشـور  کارنامـه صنعـت  و 
خواهـد شـد تـا زحمـات دلسـوزانه و 
ارزشـمندش تـا همیشـه در یـاد فعالان 

بمانـد. ایـن صنعـت 
آییـن بزرگداشـت مرحوم محمد پارسـا 
بـرق  صنعـت  سـندیکای  همـت  بـه 
تولیدکننـدگان  صنفـی  انجمـن  ایـران، 
فدراسـیون  ایـران،  بـرق  تابلو هـای 

و  وابسـته  صنایـع  و  انـرژی  صـادرات 
موسسـه تحقیـق برای توسـعه صنعت 
احـداث و انـرژی و بـا مشـارکت گـروه 
مـاه  خـرداد  سـی ام  کـه  بلواندپـی 
بـرای  مغتنـم  فرصتـی  شـد،  برگـزار 
تلاش هـای  و  ارزنـده  خدمـات  مـرور 
توسـعه  بـرای  وی  خسـتگی ناپذیر 
و  بـرق  صنعـت  خصوصـی،  بخـش 
ایـن  اقتصـادی  تشـکل های  و  انـرژی 

بـود.  حـوزه 

کارآفرینی سختکوش و 
شهروندی مشفق

باقـری،  پیـام  مراسـم  ایـن  ابتـدای  در 
سـندیکای  مدیـره  هیـات  رئیـس 
صنعـت برق ایـران با تاکیـد بر اهمیت 
ارزش هـای انسـانی برای رشـد و تعالی 
بـرق  کـرد: صنعـت  اذعـان  بشـر،  نـوع 
انسـان هایی  مختلـف  ادوار  در  کشـور 
را در دامـان خـود پـرورش داده کـه در 
زمان حیاتشـان نـه تنها دغدغه توسـعه 
ایـن صنعت پویـا و زیربنایـی را همواره 
اولـی  بـه طریـق  بـه دوش کشـیدند و 
عزیزمـان  کشـور  آبادانـی  و  اعتـلاء  در 
ایـران گام هایی اسـتوار برداشـتند، بلکه 
انسـانیت را نیـز معنا بخشـیدند. آن ها 
افـرادی اثـر بخـش و اثرگـذار بودنـد که 
بـا اهتمـام شـبانه روزی تمامی مسـاعی 
و بضاعـت خویـش را در طبق اخلاص 
آنچـه  دلیـل  همیـن  بـه  دادنـد،  قـرار 
غیـر  گذاشـتند،  یـادگار  بـه  خـود  از 
ممتـاز  صفـات  و  نیکـو  خصائـل  از 

انسـانی نبـوده اسـت.
باقـری بـا بیـان اینکـه در ایـن مجلـس 
از  تـا  اسـت  شـده  فراهـم  فرصتـی 
ایـن شـخصیت  اقدامـات و خدمـات 
بـه عمـل آوریـم، خاطرنشـان  تجلیـل 
مرحـوم  برجسـته  جایـگاه  کـرد: 
محمـد پارسـا عـلاوه بـر فعالیت هـای 

کارآفرینـی و اقدامـات تشـکلی، از بعد 
انسـانیت هـم غیـر قابـل انکار اسـت. 
فرهیختـه ای زبـده، کـه در دوران حیات 
عزتمنـد و پرثمـرش در راسـتای تولیـد 
بـه  انسجام بخشـی  فزاینـده،  و  مولـد 
نویـن  ایده هـای  خلـق  و  گروهـی  کار 
در مسـیر توسـعه پایـدار بـا ترجیع بنـد 
صیانـت از منافـع ملـی و منابـع بیـن 

نسـلی، منشـا آثـار معتنابهـی بـود.
وی از مرحـوم محمـد پارسـا بـه عنـوان 
پیشکسـوتی مجـرب یـاد کـرد کـه بـا 
همچـون  تشـکل هایی  نهـادن  بنیـان 
سـندیکای صنعـت برق ایـران، انجمن 
تابلو هـای  تولیدکننـده  شـرکت های 
و  انـرژی  صـادرات  فدراسـیون  بـرق، 
موسسـه تحقیـق برای توسـعه صنعت 
احـداث و انـرژی، یـاد و خاطـره خـود 
را بـه عنـوان یـک معمـار نقش آفریـن 
ادامـه  در  و  کـرده  جاودانـه  اذهـان  در 
افـزود: کارآفرینـی سـختکوش کـه بالـغ 
بـر پنـج دهـه از عمـر گرانقـدر خویش 
را در حوزه هـای سـاخت و پیمانـکاری 
در عرصـه داخـل و فراتـر از مرز هـای 
دشـوار  و  صعـب  میـدان  در  کشـور 
بین المللـی سـپری کـرد و بـا تاسـیس 
و  اقتصـادی  بنگاه هـای  راه انـدازی  و 
زمینه سـاز  متعـدد،  تولیـد  خطـوط 
ثـروت  خلـق  و  ارزآوری  اشـتغالزایی، 
تـا آنجـا کـه در  افـزوده شـد.  و ارزش 
و  کارآفریـن  عنـوان  بـه  مختلـف  ادوار 
قـرار  تقدیـر  مـورد  نمونـه  صادرکننـده 
در  شـرکت ها  ایـن  اکنـون  و  گرفـت 
ریل گـذاری  او  توسـط  کـه  مسـیری 
شـده و متکـی بـر بنیـاد فکـری کـه او 
پایه گـذاری کـرده، همچنـان بـه فعالیت 

می دهنـد. ادامـه  خـود 
سـندیکای  مدیـره  هیـات  رئیـس 
محمـد  مرحـوم  ایـران،  بـرق  صنعـت 
دانسـت  مشـفق  شـهروندی  را  پارسـا 

کار  روزمـره  مشـغله های  کنـار  در  کـه 
و زندگـی از مسـئولیت های اجتماعـی 
خـود غافـل نبـود و اذعـان کـرد: او بـا 
وقـوف کامل به تعهـدش در این زمینه، 
سـبب سـاز آثار خیـر فراوان شـد، چرا 
کـه بـه جـای جـلای وطـن، ایسـتادن و 
از  تـا مـام وطـن  برگزیـد  ایسـتادگی را 
داشـتن چنیـن فرزند برومنـدی به خود 
ببالـد. شـادروان مهندس محمد پارسـا 
در زندگـی که صحنه یکتـای هنرمندی 
هـر انسـانی تلقی می شـود، نغمه خود 
خوانـد و از صحنـه رفـت، امـا نغمه او 
در یـاد و خاطـر همـه مـا خواهـد ماند 

چـرا کـه تفکـر او پـا برجاسـت.
کـرد:  تصریـح  پایـان  در  باقـری  پیـام 
امانـت دار  اینکـه  بـه  می کنـم  افتخـار 
چنیـن مرد بزرگی و چنیـن بزرگمردانی 
در صنعت برق کشـور هسـتم و وظیفه 
خـود می دانـم بـه نیابـت از سـندیکای 
صنعـت بـرق ایـران، ضایعـه انـدوه بار 
فقـدان زنده یـاد مهندس محمد پارسـا 
را بـه خانـواده داغـدار ایشـان، جامعـه 
بـزرگ صنعـت بـرق کشـور و اصحاب 
انـرژی، تعزیـت و  صنعـت احـداث و 

تسـلیت عـرض نمایـم.

مردی جسور با اندیشه های 
تشکلی و توسعه محور

کهفـی  علـی  مراسـم،  ایـن  ادامـه  در 
انجمـن  مدیـره  هیـات  رئیـس  قانـع، 
صنفـی تولیدکننـدگان تابلو هـای بـرق 
ایـران و عضـو هیـات مدیـره سـندیکا 
کمـک بـه امـر تولیـد و کار جمعـی را 
محمـد  مرحـوم  اهـداف  مهمتریـن  از 
پارسـا دانسـت و خاطرنشـان کـرد: من 
از سـال 1366 و در یـک کار تجـاری با 
ایشـان آشـنا شـدم و درسـت از همـان 
زمـان، محمـد پارسـا را مدیـری توانـا و  

جسـور و علاقمند بـه کار جدی دیدم. 
در سـال های بعـد و انتقـال دفتـرم بـه 
شـهر تهـران، همـکاری ام بـا زنـده یـاد 
پارسـا بـا قـوام بیشـتری ادامه پیـدا کرد 
و در طـول دوره ای کـه بـه عنـوان یکـی 
از سـازندگان تابلـو بـرق بـه عضویـت 
انجمـن درآمـدم و کار تشـکلی خود را 
آغـاز کـردم، خـود را بیـش از پیـش بـا 
تشـکلی  و  جمع گرایانـه  اندیشـه های 

ایشـان همسـو و هـم نظـر یافتـم.
وی از محمـد پارسـا بـه عنـوان یکـی 
مهـم  تشـکل های  سـتون های  از 
صنعـت بـرق یـاد کـرد و افـزود: امـروز 
در  ایشـان  زحمـات  کـه  می بینیـم 
تشـکل های  قـوام  و  پاسـداری  ایجـاد، 
و  معظـم  شـرکت های  و  صنعـت 
مانـدگار  همـواره  بـرق  صنعـت  بـزرگ 
بـوده و هسـت. از ایـن رو و بـه منظور 
صیانـت از اهـداف و دسـتاورد های این 
صنعـت  فعـالان  همـه  از  بـزرگ  مـرد 
بـرق، انـرژی و احـداث کشـور دعـوت 
می کنـم که خانـواده محترم پارسـا را در 
ایجـاد »بنیـاد مهنـدس محمـد پارسـا« 
کـه مقدمـات  بنیـاد  ایـن  کننـد.  یـاری 
تاسـیس آن فراهـم شـده، قـرار اسـت 
بـه امـور خیریه، کمـک به دانشـجویان 
دانشـگاه ها،  بـرق  فارغ التحصیـلان  و 
خیریـه  امـور  سـایر  و  سـازی  مدرسـه 
بسـیاری  خیـر  آثـار  مَنشـاء  و  بپـردازد 

باشـد.

معمار تشکل ها و نهاد های 
مدنی صنعت برق

مراسـم  از  دیگـری  بخـش  در 
پارسـا،  محمـد  مرحـوم  بزرگداشـت 
انـرژی  صـادرات  فدراسـیون  دبیـرکل 
و صنایـع وابسـته ایـران، ضمـن اشـاره 
پارسـا،  مرحـوم  بـزرگ  شـخصیت  بـه 

خاطرنشـان کـرد: مـن از همـان ابتـدای 
آشـنایی بـا ایشـان متوجه شـدم هر جا 
کـه محمد پارسـا حضـور دارد، جریان، 
کـه  دارد  وجـود  جوششـی  و  حرکـت 
در نهایـت بـه ایجـاد نهاد هـای تـازه ای 
منجـر می شـود. تقویـت جامعـه فـارغ 
التحصیلان دانشـگاه صنعتـی امیرکبیر 
یکـی از دسـتاورد های ارزشـمند ایشـان 
در حـوزه دانشـگاهی بود کـه بعد ها در 
سـال های ابتدایـی دهـه 80 بـه برگزاری 
تکنیـک  پلـی  نمایشـگاه  شـکوهمند 
2004 و نمایـش گسـترده دسـتاورد های 
امیرکبیـر  دانشـگاه  التحصیـلان  فـارغ 
پیـام  نمایشـگاه،  ایـن  شـد.  منجـر 
زمـان  آن  دانشـجویان  بـرای  روشـنی 
مانـد  کشـور  در  می شـود  کـه  داشـت 
بـزرگ  دسـتاورد های  و  شـد  موفـق  و 

داشـت.
حمیدرضـا صالحـی در ادامـه تلاش ها 
مرحـوم  گسـترده  پیگیری هـای  و 
محمـد پارسـا را در سـندیکای صنعت 
بـرق ایـران یـادآور شـد و اذعـان کـرد: 
و  صنعتـی  تئوریسـین  یـک  ایشـان 
شـرایطی  هـر  در  و  بودنـد  اقتصـادی 
را  آینـده  دهـه  چنـد  تـا  می توانسـتند 
بـرای یـک فعالیت اقتصادی پیشـبینی 
کننـد. مـا در کنـار ایشـان، خشـت بـه 
خشـت سـندیکای صنعـت بـرق را بنا 
تشـکلی  بـه  بتوانـد  امـروز  تـا  نهادیـم 
قدرتمنـد و توانـا بـرای خدمـت به این 
صنعـت تبدیـل شـود. فعالیـت ایشـان 
بـرای تشکلسـازی و نهادسـازی هرگـز 
متوقـف نشـد و تا تشـکیل فدراسـیون 
صـادرات انـرژی و صنایـع وابسـته نیـز 

ادامـه یافـت.
مرحـوم  ارزنـده  خدمـات  از  صالحـی 
محمـد پارسـا در تشـکل های کلیـدی 
و مهـم صنعـت بـرق یـاد کـرد و افزود: 
پارسـا  محمـد  مهنـدس  تلاش هـای 

وداع با مرد روزهای سخت سندیکا و صنعت برق وداع با مرد روزهای سخت سندیکا و صنعت برق
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نهاد هایـی  و  تشـکل ها  ایجـاد  بـرای 
شـرکت  خودکفایـی،  هسـته  ماننـد 
صبـاکار، انجمن تابلوسـازان، سـندیکا 
و  مسـتمر  شـکلی  بـه  فدراسـیون  و 
موثـر همـواره ادامـه داشـت. بـه عـلاوه 
ایشـان تاکیـدی همیشـگی بـر موضوع 
صـادرات داشـتند و بـا هدف توسـعه و 
مانـع زدایـی صـادرات هـم ایـده ایجـاد 
انـرژی و صنایـع  فدراسـیون صـادرات 
وابسـته را طـرح و پیـاده سـازی کردند.

مدیـره  هیـات  عضـو  و  دبیـرکل 
پایـان ضمـن  در  فدراسـیون صـادرات 
و  نماینـدگان  حضـور  از  تقدیـر 
حـوزه  مختلـف  تشـکل های  اعضـای 
بـرق و انـرژی گفـت: هـر یـک از مـا 
راه  ادامـه  بایـد  خـود  تشـکل های  در 
ارزشـمند ایشـان را بـه عنـوان یکـی از 
بگیریـم و  نظـر  ماموریـت هایمـان در 
تـلاش کنیـم تفکـر و اندیشـه مرحـوم 
محمـد پارسـا را دنبـال کـرده و پایـدار 

داریـم. نگـه 
امیـدوارم که فرزند برومند ایشـان هم با 
توسـعه فعالیت هـای صنعتـی مرحـوم 
پارسـا در مجموعـه بلواندپـی و پـارس 
تابلـو، از دسـتاورد های صنعتـی ایشـان 
صیانـت کنند. به علاوه مشـارکت همه 
مـا در بنیاد محمد پارسـا هـم می تواند 
در تـدوام مسـیری که ایشـان سـال ها با 
تـلاش و زحمـت فـراوان دنبـال کردند، 

کامـلا موثر واقع شـود.

خستگی ناپذیر، مسئولیت پذیر 
و سازنده

نماینـده  خامکانـی،  امیـری  حسـین 
ادوار مجلـس در بخـش دیگـری از این 
خانـواده  بـه  تسـلیت  ضمـن  مراسـم 
پارسـا و خانـواده بـزرگ صنعـت بـرق، 
دینـش  پارسـا  محمـد  مرحـوم  گفـت: 
و  کـرد  ادا  کشـور  بـرق  بـه صنعـت  را 

میراثـی ارزنده از خود برجای گذاشـت. 
کـه  بـود  نظیـر  کـم  کارآفریـن  یـک  او 
بـدون تبلیغـات و با تواضـع، فروتنی و 
بی نـام و نشـان، شـرکت های متعددی 
شـرکت های  بانـی  و  کـرد  راه انـدازی 
و  واحد هـا  موسـس  شـد.  زیـادی 
نهاد هـای مانـدگاری بـود. کارآفریـن کم 
نظیـری کـه با ابتـکار عمـل و خلاقیت 
امـروز در بخش هـای  کـه  باعـث شـد 
ردپایـی  صنعتـی  و  تولیـدی  مختلـف 
سـالم و بـدون حـرف و حدیـث از او 

ببینیـم.

دوراندیش، فروتن و متکی بر 
تعامل

بهـروز گتمیـری، رئیـس هیـات مدیـره 
موسسـه تحقیـق برای توسـعه صنعت 
را  پارسـا  مرحـوم  انـرژی،  و  احـداث 
افـزود: زنده یـاد  تعامـل خوانـد و  مـرد 
محمـد پارسـا همـواره از بیـن تقابـل و 
تعامـل، راهـکار تعامـل را برمی گزیدنـد 
عرصـه  بـه  کـه  لحظـه ای  همـان  از  و 
صـادرات تجهیـزات و خدمـات فنـی 
و مهندسـی پـا گذاشـتند، نشـان دادنـد 
بـا  ایشـان  هسـتند.  تعامـل  مـرد  کـه 
مقـالات، مصاحبه هـا و نـگاه خـود در 
اقتصـاد کلان نشـان  دادنـد که بـه دنبال 
اقتصـاد  بـا جامعـه صنعـت و  تعامـل 
جهانـی  جامعـه  همچنیـن  و  کشـور 
هسـتند. درسـت بـه همیـن دلیـل یـاد 
مردانـی ماننـد او همواره زنـده و جاوید 

خواهنـد بـود.

چهره شاخص بخش 
خصوصی و حوزه تشکلی

اقتصـادی  معـاون  نهاوندیـان،  محمـد 
دولـت یازدهـم هـم یکـی از سـخنران 
محمـد  مرحـوم  بزرگداشـت  مراسـم 

پارسـا بـود. او در ابتـدای سـخنانش بـا 
تاکیـد بـر اینکه حضـور مرحوم پارسـا، 
تشـکل های  محفـل  بخـش  روشـنی 
بسـیاری بـوده، گفت: تصویـری که من 
سـال های  طـول  در  پارسـا  محمـد  از 
تصویـر  داشـته ام،  ایشـان  بـا  آشـنایی 
پرتـلاش،  جـدی،  بسـیار  انسـانی 
فـداکار، منظـم، قابـل اتـکا و معتقـد به 
مسـئولیت اجتماعی، حرکت تشـکلی 
و کار تیمـی بـود و به نظر می رسـد در 
شـاخص ها  همیـن  ایشـان  خصـوص 
بایـد بـه صـورت ویژه مـورد توجـه قرار 
ایـران  و  ملـی  انسـان  یـک  او  گیـرد. 
در  دلیـل  همیـن  بـه  و  بـود  دوسـت 
بزرگداشـت او بایـد از پارسـایی سـخن 

پارسـایی پویـا و پرتـلاش. گفـت، 
رییـس سـابق اتـاق بازرگانـی ایـران در 
ادامـه از حضـور موثـر مرحـوم محمـد 
پارسا در عرصه مسـئولیت اجتماعی با 
اتـکا به خیـر جمعی به نیکـی یاد کرد 
و افـزود: در شـرایطی کـه کسـب منافع 
محسـوب  پررهـرو  راهـی  شـخصی 
می شـود، قدم گذاشـتن در مسیر منافع 
جمعی کار هر کسـی نیسـت و من در 
مرحـوم پارسـا این مشـخصه بـارز را به 
عینـه مشـاهده کـردم. کسـی بـه دنبـال 
بـاز کـردن راه هـای جدید بـرای دیگران 
زیـادی  خودگذشـتگی  از  بایـد  اسـت 
داشـته باشـد و ایشـان چنین شـخصی 

بودند.
نهاوندیان سـلوک و فروتنی را مهمترین 
کـه  دانسـت  افـرادی  بـرای  شـاخص 
مصالـح جمعـی را بـر منافع شـخصی 
تصریـح  و  می داننـد  ارجـح  خـود 
در  را  صفـت  ایـن  بار هـا  امـروز  کـرد: 
پارسـا  مرحـوم  شـخصیت  تعریـف 
کـه  اسـت  ایـن  واقعیـت  شـنیدیم. 
انسـان نمی توانـد بـا تکبـر کار بزرگـی 
انجـام دهـد. افـرادی که به دنبـال انجام 

کار هـای بـزرگ هسـتند، فروتنی پیشـه 
می کننـد و مهنـدس پارسـا بـه خوبـی 
بـه ایـن امـر واقـف بـود و بـه آن عمـل 
می کـرد و با همین مشـی توانسـته بود 
بـه یکی از بانیـان توسـعه فعالیت های 
تشـکلی در صنعـت برق تبدیل شـود.

او از سـندیکای صنعـت بـرق ایـران به 
عنـوان یکـی از تشـکل های شـاخص 
ایـن صنعـت یـاد کـرد و گفـت: وقتـی 
دولـت  گفتگـوی  شـورای  شـد  قـرار 
شـود،  تشـکیل  خصوصـی  بخـش  و 
اولیـن  جـزو  پارسـا  محمـد  مرحـوم 
کسـانی بـود کـه بـرای حضـور در ایـن 
شـورا بـه ذهـن ما رسـید. چـرا کـه باور 
داشـتیم ایشان جزو کسـانی هستند که 
می تواننـد بـه بهتریـن شـکل نماینـده 
بخـش خصوصـی باشـند. او از جملـه 
افـرادی بـود کـه مـا اطمینان داشـتیم به 
عنـوان یک فعـال اقتصادی کـه مصالح 
می توانـد  می کنـد،  دنبـال  را  ملـی 
صـدای بخـش خصوصـی را بـه گوش 

برسـاند. سیاسـتگذاران 
بیـان  بـا  ادامـه  در  نهاوندیـان  محمـد 
اینکـه بزرگی و بزرگ منشـی مشـخصه 
افرادی اسـت کـه می تواننـد منافع ملی 
را بـه شـکلی کلان دنبـال کنند، تصریح 
کـرد: توجـه بـه آبـرو و عـزت بخـش 
ایـن  لازمه هـای  از  کشـور  خصوصـی 
نـگاه بـرای نمایندگی این بخش اسـت 
و مرحوم پارسـا به خوبی این شـاخصه 
را فـرا گرفتـه و کسـب کرده بـود و طرح 
ایده هایـی ماننـد تبدیـل ایـران به هاب 
انـرژی منطقـه حاصـل همیـن ویژگـی 
ارزشـمند در محمـد پارسـا بـود. ضمن 
اینکـه ایـران دوسـتی ایشـان هـم مثـال 
زدنـی بـود. البتـه افـرادی از این دسـت 
در بخـش خصوصـی کـم نیسـتند کـه 
چنیـن ویژگـی ارزشـمندی دارند و جان 
و مـال خـود را فدای وطـن می کنند. به 

عـلاوه از دیگـر نـکات بسـیار مهـم در 
حیـات بخـش خصوصـی جمـع بیـن 
بیـن  جمـع  اسـت.  رفاقـت  و  رقابـت 
رقابـت همکارانـه و همـکاری رقابتـی 
موضوعـی اسـت که از نظر مـن مرحوم 
پارسـا طـی سـال ها فعالیـت تشـکلی 
خـود بـه خوبی پیگیـری و دنبـال کرد.

تلاش برای ادامه منش، روش 
و تفکر مرحوم محمد پارسا

در پایـان ایـن مراسـم پویا پارسـا ضمن 
اقدامـات  هـا،  سـخنرانی  از  تقدیـر 
بـرای  گرفتـه  صـورت  تلاش هـای  و 
بزرگداشـت نـام و یـاد مرحـوم محمـد 
پارسـا، عنـوان کـرد: پیـش از هـر چیـز 
بایـد ایـن مسـاله را بـه خاطـر داشـته 
باشـیم کـه امـروز پیشکسـوتان بزرگـی 
هسـتند که علیرغم همه مشـکلاتی که 
همـه مـا در فضـای کسـب و کار بـا آن 
مواجـه هسـتیم، بـرای توسـعه صنعت 
از  می کننـد.  تـلاش  کشـور  اقتصـاد  و 
ایـن رو پیـش از هـر چیز بر خـود لازم 
می دانـم قـدردان چنیـن شـخصیت ها 
تـا  بایـد  باشـم.  ارزشـمندی  افـراد  و 
ایـن چهره هـای موثـر صنعتـی در قیـد 
حیات هسـتند، قـدر آن هـا را بدانیم تا 
بتوانیـم در سـال های آینـده راهشـان را 

بـه درسـتی دنبـال کنیـم.
وی در ادامـه بـه جایـگاه مرحـوم محمـد 
اسـتاد، مدیـر و  پـدر،  بـه عنـوان  پارسـا 
دوسـت نزدیک خـود اشـاره کـرد و افزود: 
یکـی از مهمتریـن نکاتـی کـه در مـورد 
ایشـان بایـد طـرح کنـم این اسـت کـه در 
بـرای  کـه  مسـتند هایی  و  صحبت هـا 
ایشـان تهیـه شـده در خصـوص نقـش 
ایشـان در تاسیس شـرکت ها و تشکل ها 
 سـخن گفته شـد، امـا بایـد یـادآوری کنم 
که ایشـان از واژه »من« اسـتفاده نمی کردند

و همـواره از »مـا« بودن سـخن می گفتند. 
ایشان بخشـی از جریانی بودند که تلاش 
کنـار  در  را  تـازه ای  حرکـت  می کردنـد 

یکدیگـر شـکل دهند.
بلواندپـی  گـروه  مدیـره  هیـات  رییـس 
خـود  سـخنان  از  دیگـری  بخـش  در 
داشـتن افـکار بـزرگ، امید و جسـارت 
خـود  درس آموخته هـای  مهمتریـن  را 
از پـدرش عنـوان کـرد و گفـت: مـن در 
طـول ایـن سـال ها از پـدرم آموختـم که 
بـه صـورت مسـتمر بـه سـمت اهداف 
افـراد  از  برخـی  کنـم.  حرکـت  بـزرگ 
معتقـد بودنـد مرحوم پارسـا بلندپروازی 
زیـادی دارد، ولی ایشـان مصرانـه افکار 
و اهـداف خـود را دنبـال کـرده و تلاش 

می کردنـد گام بـه گام پیـش بـرود.
او تلاش خستگی ناپذیر مرحوم محمد 
پارسـا را یـادآور شـد و خاطرنشـان کرد: 
حتـی تصور فرصت بیشـتر برای تلاش 
انگیـزه مضاعـف  بـه پـدرم  و کار هـم 
مـی داد و این یکـی از آموزه های ایشـان 
بـرای من بود. به همین دلیـل امروز من 
بـه عنوان شـاگرد ایشـان تـلاش می کنم 
غـم بـزرگ از دسـت دادنشـان را بـه یک 
حرکـت بزرگتـر تبدیل کرده، راهشـان را 
ادامـه دهم و کاری کنـم که حاصل عمر 
باعـزت ایشـان در نسـل ها و نیرو هایـی 
کـه راهشـان را ادامـه می دهنـد، مانـدگار 
شـود. همـه تـلاش مـا این اسـت کـه تا 
زمان سـالگرد پـدرم، حداقل چهار طرح 
و ایـده مـد نظر ایشـان را عملیاتی کنیم 
تـا نشـان دهیـم کـه حضـور ایشـان بـا 
ادامـه منـش و روش افکارشـان مانـدگار 
همـواره  مـن  شـد.  جـاودان خواهـد  و 
ایشـان را کنـار خـودم حـس می کنـم و 
امیـدوارم کـه لایـق نـام ایشـان باشـم و 
بتوانـم لطـف همـه بزرگوارانی کـه امروز 
در ایـن مراسـم حضـور داشـتند را بـه 

نحـوی جبـران کنم 

وداع با مرد روزهای سخت سندیکا و صنعت برق وداع با مرد روزهای سخت سندیکا و صنعت برق
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نهاد هایـی  و  تشـکل ها  ایجـاد  بـرای 
شـرکت  خودکفایـی،  هسـته  ماننـد 
صبـاکار، انجمن تابلوسـازان، سـندیکا 
و  مسـتمر  شـکلی  بـه  فدراسـیون  و 
موثـر همـواره ادامـه داشـت. بـه عـلاوه 
ایشـان تاکیـدی همیشـگی بـر موضوع 
صـادرات داشـتند و بـا هدف توسـعه و 
مانـع زدایـی صـادرات هـم ایـده ایجـاد 
انـرژی و صنایـع  فدراسـیون صـادرات 
وابسـته را طـرح و پیـاده سـازی کردند.
مدیـره  هیـات  عضـو  و  دبیـرکل 
پایـان ضمـن  در  فدراسـیون صـادرات 
و  نماینـدگان  حضـور  از  تقدیـر 
حـوزه  مختلـف  تشـکل های  اعضـای 
بـرق و انـرژی گفـت: هـر یـک از مـا 
راه  ادامـه  بایـد  خـود  تشـکل های  در 
ارزشـمند ایشـان را بـه عنـوان یکـی از 
بگیریـم و  نظـر  ماموریـت هایمـان در 
تـلاش کنیـم تفکـر و اندیشـه مرحـوم 
محمـد پارسـا را دنبـال کـرده و پایـدار 

داریـم. نگـه 
امیـدوارم که فرزند برومند ایشـان هم با 
توسـعه فعالیت هـای صنعتـی مرحـوم 
پارسـا در مجموعـه بلواندپـی و پـارس 
تابلـو، از دسـتاورد های صنعتـی ایشـان 
صیانـت کنند. به علاوه مشـارکت همه 
مـا در بنیاد محمد پارسـا هـم می تواند 
در تـدوام مسـیری که ایشـان سـال ها با 
تـلاش و زحمـت فـراوان دنبـال کردند، 

کامـلا موثر واقع شـود.

خستگی ناپذیر، مسئولیت پذیر 
و سازنده

نماینـده  خامکانـی،  امیـری  حسـین 
ادوار مجلـس در بخـش دیگـری از این 
خانـواده  بـه  تسـلیت  ضمـن  مراسـم 
پارسـا و خانـواده بـزرگ صنعـت بـرق، 
دینـش  پارسـا  محمـد  مرحـوم  گفـت: 
و  کـرد  ادا  کشـور  بـرق  بـه صنعـت  را 

میراثـی ارزنده از خود برجای گذاشـت. 
کـه  بـود  نظیـر  کـم  کارآفریـن  یـک  او 
بـدون تبلیغـات و با تواضـع، فروتنی و 
بی نـام و نشـان، شـرکت های متعددی 
شـرکت های  بانـی  و  کـرد  راه انـدازی 
و  واحد هـا  موسـس  شـد.  زیـادی 
نهاد هـای مانـدگاری بـود. کارآفریـن کم 
نظیـری کـه با ابتـکار عمـل و خلاقیت 
امـروز در بخش هـای  کـه  باعـث شـد 
ردپایـی  صنعتـی  و  تولیـدی  مختلـف 
سـالم و بـدون حـرف و حدیـث از او 

ببینیـم.

دوراندیش، فروتن و متکی بر 
تعامل

بهـروز گتمیـری، رئیـس هیـات مدیـره 
موسسـه تحقیـق برای توسـعه صنعت 
را  پارسـا  مرحـوم  انـرژی،  و  احـداث 
افـزود: زنده یـاد  تعامـل خوانـد و  مـرد 
محمـد پارسـا همـواره از بیـن تقابـل و 
تعامـل، راهـکار تعامـل را برمی گزیدنـد 
عرصـه  بـه  کـه  لحظـه ای  همـان  از  و 
صـادرات تجهیـزات و خدمـات فنـی 
و مهندسـی پـا گذاشـتند، نشـان دادنـد 
بـا  ایشـان  هسـتند.  تعامـل  مـرد  کـه 
مقـالات، مصاحبه هـا و نـگاه خـود در 
اقتصـاد کلان نشـان  دادنـد که بـه دنبال 
اقتصـاد  بـا جامعـه صنعـت و  تعامـل 
جهانـی  جامعـه  همچنیـن  و  کشـور 
هسـتند. درسـت بـه همیـن دلیـل یـاد 
مردانـی ماننـد او همواره زنـده و جاوید 

خواهنـد بـود.

چهره شاخص بخش 
خصوصی و حوزه تشکلی

اقتصـادی  معـاون  نهاوندیـان،  محمـد 
دولـت یازدهـم هـم یکـی از سـخنران 
محمـد  مرحـوم  بزرگداشـت  مراسـم 

پارسـا بـود. او در ابتـدای سـخنانش بـا 
تاکیـد بـر اینکه حضـور مرحوم پارسـا، 
تشـکل های  محفـل  بخـش  روشـنی 
بسـیاری بـوده، گفت: تصویـری که من 
سـال های  طـول  در  پارسـا  محمـد  از 
تصویـر  داشـته ام،  ایشـان  بـا  آشـنایی 
پرتـلاش،  جـدی،  بسـیار  انسـانی 
فـداکار، منظـم، قابـل اتـکا و معتقـد به 
مسـئولیت اجتماعی، حرکت تشـکلی 
و کار تیمـی بـود و به نظر می رسـد در 
شـاخص ها  همیـن  ایشـان  خصـوص 
بایـد بـه صـورت ویژه مـورد توجـه قرار 
ایـران  و  ملـی  انسـان  یـک  او  گیـرد. 
در  دلیـل  همیـن  بـه  و  بـود  دوسـت 
بزرگداشـت او بایـد از پارسـایی سـخن 

پارسـایی پویـا و پرتـلاش. گفـت، 
رییـس سـابق اتـاق بازرگانـی ایـران در 
ادامـه از حضـور موثـر مرحـوم محمـد 
پارسا در عرصه مسـئولیت اجتماعی با 
اتـکا به خیـر جمعی به نیکـی یاد کرد 
و افـزود: در شـرایطی کـه کسـب منافع 
محسـوب  پررهـرو  راهـی  شـخصی 
می شـود، قدم گذاشـتن در مسیر منافع 
جمعی کار هر کسـی نیسـت و من در 
مرحـوم پارسـا این مشـخصه بـارز را به 
عینـه مشـاهده کـردم. کسـی بـه دنبـال 
بـاز کـردن راه هـای جدید بـرای دیگران 
زیـادی  خودگذشـتگی  از  بایـد  اسـت 
داشـته باشـد و ایشـان چنین شـخصی 

بودند.
نهاوندیان سـلوک و فروتنی را مهمترین 
کـه  دانسـت  افـرادی  بـرای  شـاخص 
مصالـح جمعـی را بـر منافع شـخصی 
تصریـح  و  می داننـد  ارجـح  خـود 
در  را  صفـت  ایـن  بار هـا  امـروز  کـرد: 
پارسـا  مرحـوم  شـخصیت  تعریـف 
کـه  اسـت  ایـن  واقعیـت  شـنیدیم. 
انسـان نمی توانـد بـا تکبـر کار بزرگـی 
انجـام دهـد. افـرادی که به دنبـال انجام 

کار هـای بـزرگ هسـتند، فروتنی پیشـه 
می کننـد و مهنـدس پارسـا بـه خوبـی 
بـه ایـن امـر واقـف بـود و بـه آن عمـل 
می کـرد و با همین مشـی توانسـته بود 
بـه یکی از بانیـان توسـعه فعالیت های 
تشـکلی در صنعـت برق تبدیل شـود.

او از سـندیکای صنعـت بـرق ایـران به 
عنـوان یکـی از تشـکل های شـاخص 
ایـن صنعـت یـاد کـرد و گفـت: وقتـی 
دولـت  گفتگـوی  شـورای  شـد  قـرار 
شـود،  تشـکیل  خصوصـی  بخـش  و 
اولیـن  جـزو  پارسـا  محمـد  مرحـوم 
کسـانی بـود کـه بـرای حضـور در ایـن 
شـورا بـه ذهـن ما رسـید. چـرا کـه باور 
داشـتیم ایشان جزو کسـانی هستند که 
می تواننـد بـه بهتریـن شـکل نماینـده 
بخـش خصوصـی باشـند. او از جملـه 
افـرادی بـود کـه مـا اطمینان داشـتیم به 
عنـوان یک فعـال اقتصادی کـه مصالح 
می توانـد  می کنـد،  دنبـال  را  ملـی 
صـدای بخـش خصوصـی را بـه گوش 

برسـاند. سیاسـتگذاران 
بیـان  بـا  ادامـه  در  نهاوندیـان  محمـد 
اینکـه بزرگی و بزرگ منشـی مشـخصه 
افرادی اسـت کـه می تواننـد منافع ملی 
را بـه شـکلی کلان دنبـال کنند، تصریح 
کـرد: توجـه بـه آبـرو و عـزت بخـش 
ایـن  لازمه هـای  از  کشـور  خصوصـی 
نـگاه بـرای نمایندگی این بخش اسـت 
و مرحوم پارسـا به خوبی این شـاخصه 
را فـرا گرفتـه و کسـب کرده بـود و طرح 
ایده هایـی ماننـد تبدیـل ایـران به هاب 
انـرژی منطقـه حاصـل همیـن ویژگـی 
ارزشـمند در محمـد پارسـا بـود. ضمن 
اینکـه ایـران دوسـتی ایشـان هـم مثـال 
زدنـی بـود. البتـه افـرادی از این دسـت 
در بخـش خصوصـی کـم نیسـتند کـه 
چنیـن ویژگـی ارزشـمندی دارند و جان 
و مـال خـود را فدای وطـن می کنند. به 

عـلاوه از دیگـر نـکات بسـیار مهـم در 
حیـات بخـش خصوصـی جمـع بیـن 
بیـن  جمـع  اسـت.  رفاقـت  و  رقابـت 
رقابـت همکارانـه و همـکاری رقابتـی 
موضوعـی اسـت که از نظر مـن مرحوم 
پارسـا طـی سـال ها فعالیـت تشـکلی 
خـود بـه خوبی پیگیـری و دنبـال کرد.

تلاش برای ادامه منش، روش 
و تفکر مرحوم محمد پارسا

در پایـان ایـن مراسـم پویا پارسـا ضمن 
اقدامـات  هـا،  سـخنرانی  از  تقدیـر 
بـرای  گرفتـه  صـورت  تلاش هـای  و 
بزرگداشـت نـام و یـاد مرحـوم محمـد 
پارسـا، عنـوان کـرد: پیـش از هـر چیـز 
بایـد ایـن مسـاله را بـه خاطـر داشـته 
باشـیم کـه امـروز پیشکسـوتان بزرگـی 
هسـتند که علیرغم همه مشـکلاتی که 
همـه مـا در فضـای کسـب و کار بـا آن 
مواجـه هسـتیم، بـرای توسـعه صنعت 
از  می کننـد.  تـلاش  کشـور  اقتصـاد  و 
ایـن رو پیـش از هـر چیز بر خـود لازم 
می دانـم قـدردان چنیـن شـخصیت ها 
تـا  بایـد  باشـم.  ارزشـمندی  افـراد  و 
ایـن چهره هـای موثـر صنعتـی در قیـد 
حیات هسـتند، قـدر آن هـا را بدانیم تا 
بتوانیـم در سـال های آینـده راهشـان را 

بـه درسـتی دنبـال کنیـم.
وی در ادامـه بـه جایـگاه مرحـوم محمـد 
اسـتاد، مدیـر و  پـدر،  بـه عنـوان  پارسـا 
دوسـت نزدیک خـود اشـاره کـرد و افزود: 
یکـی از مهمتریـن نکاتـی کـه در مـورد 
ایشـان بایـد طـرح کنـم این اسـت کـه در 
بـرای  کـه  مسـتند هایی  و  صحبت هـا 
ایشـان تهیـه شـده در خصـوص نقـش 
ایشـان در تاسیس شـرکت ها و تشکل ها 
 سـخن گفته شـد، امـا بایـد یـادآوری کنم 
که ایشـان از واژه »من« اسـتفاده نمی کردند

و همـواره از »مـا« بودن سـخن می گفتند. 
ایشان بخشـی از جریانی بودند که تلاش 
کنـار  در  را  تـازه ای  حرکـت  می کردنـد 

یکدیگـر شـکل دهند.
بلواندپـی  گـروه  مدیـره  هیـات  رییـس 
خـود  سـخنان  از  دیگـری  بخـش  در 
داشـتن افـکار بـزرگ، امید و جسـارت 
خـود  درس آموخته هـای  مهمتریـن  را 
از پـدرش عنـوان کـرد و گفـت: مـن در 
طـول ایـن سـال ها از پـدرم آموختـم که 
بـه صـورت مسـتمر بـه سـمت اهداف 
افـراد  از  برخـی  کنـم.  حرکـت  بـزرگ 
معتقـد بودنـد مرحوم پارسـا بلندپروازی 
زیـادی دارد، ولی ایشـان مصرانـه افکار 
و اهـداف خـود را دنبـال کـرده و تلاش 

می کردنـد گام بـه گام پیـش بـرود.
او تلاش خستگی ناپذیر مرحوم محمد 
پارسـا را یـادآور شـد و خاطرنشـان کرد: 
حتـی تصور فرصت بیشـتر برای تلاش 
انگیـزه مضاعـف  بـه پـدرم  و کار هـم 
مـی داد و این یکـی از آموزه های ایشـان 
بـرای من بود. به همین دلیـل امروز من 
بـه عنوان شـاگرد ایشـان تـلاش می کنم 
غـم بـزرگ از دسـت دادنشـان را بـه یک 
حرکـت بزرگتـر تبدیل کرده، راهشـان را 
ادامـه دهم و کاری کنـم که حاصل عمر 
باعـزت ایشـان در نسـل ها و نیرو هایـی 
کـه راهشـان را ادامـه می دهنـد، مانـدگار 
شـود. همـه تـلاش مـا این اسـت کـه تا 
زمان سـالگرد پـدرم، حداقل چهار طرح 
و ایـده مـد نظر ایشـان را عملیاتی کنیم 
تـا نشـان دهیـم کـه حضـور ایشـان بـا 
ادامـه منـش و روش افکارشـان مانـدگار 
همـواره  مـن  شـد.  جـاودان خواهـد  و 
ایشـان را کنـار خـودم حـس می کنـم و 
امیـدوارم کـه لایـق نـام ایشـان باشـم و 
بتوانـم لطـف همـه بزرگوارانی کـه امروز 
در ایـن مراسـم حضـور داشـتند را بـه 

نحـوی جبـران کنم 

وداع با مرد روزهای سخت سندیکا و صنعت برق وداع با مرد روزهای سخت سندیکا و صنعت برق
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ـــه های  ـــه ریش ـــی ب ـــرای بی توجه ـــا ب ـــخ نم ـــی ن ـــه موضوع ـــا ب ـــن روز ه ـــرق ای ـــراز ب ـــاد نات اقتص
اصلـــی بحـــران کنونـــی صنعـــت بـــرق تبدیـــل شـــده، مبحثـــی جـــدی کـــه در پوســـته 
ـــرای  ـــاید ب ـــت. ش ـــت داده اس ـــود را از دس ـــت خ ـــلا اهمی ـــراری، عم ـــوم و تک ـــه های مرس کلیش
ـــا  ـــه عمدت ـــی ک ـــه یابی های عمیق ـــه ریش ـــرق ب ـــت ب ـــر صنع ـــم ب ـــی حاک ـــران مال ـــی بح بررس
ـــاوت  ـــت مابه التف ـــه پرداخ ـــت ب ـــد دول ـــدم تعه ـــرق، ع ـــی ب ـــذاری تکلیف ـــل قیمت گ ـــه دلای ب
قیمـــت تمـــام شـــده و تکلیفـــی بـــرق و عـــدم تـــوازن هزینـــه و درآمد هـــای وزارت  نیـــرو 
و شـــرکت های زیـــر مجموعـــه و وابســـته )ناشـــی از گســـتردگی ســـاختار( اســـت، نیـــازی 
ـــر  ـــرایطی، اگ ـــن ش ـــود چنی ـــم وج ـــه علیرغ ـــرد ک ـــرح ک ـــن ســـوال را مط ـــد ای ـــط بای نباشـــد و فق
ـــرای درمـــان نیســـت )کـــه البتـــه هســـت( چـــرا پیشـــگیری از رخـــداد مشـــکلات  امـــروز راهـــی ب
بـــرای آینـــده در دســـتور کار قـــرار نمی گیـــرد؟ مصـــداق ســـوال اخیـــر تعریـــف پروژه هـــای 
متعـــدد از طـــرف شـــرکت های توزیـــع نیـــروی بـــرق و شـــرکت های بـــرق منطقـــه ای بـــا 
ـــال و روز  ـــدن ح ـــاعد ش ـــری از نامس ـــکار اول جلوگی ـــذا راه ـــت.  ل ـــابق اس ـــازوکارهای س س
ـــی صنعـــت  ـــی و غیردولت ـــی دولت ـــر عهـــده بخـــش کارفرمای صنعـــت و فعـــالان آن اســـت کـــه ب
بـــرق اســـت کـــه ایـــن راهکارهـــا شـــامل عـــدم تعریـــف پروژه هـــای غیرضـــروری و ثانیـــًا 

ـــت.  ـــری آنهاس ـــلاح غربالگ ـــاری و به اصط ـــای ج ـــده قرارداده ـــف باقیمان ـــن تکلی تعیی
ـــازنده،  ـــف )س ـــته های مختل ـــرق در رس ـــت ب ـــال در صنع ـــی فع ـــش خصوص ـــهم بخ ـــا س ام
ـــی و عـــدم درماندگـــی  ـــور از بحـــران فعل ـــرای عب ـــان ب پیمانـــکار، مشـــاور و بـــازرگان( در ایـــن می
در باتلاق هـــای اقتصـــادی ناشـــی از آن چیســـت؟ در پاســـخ بـــه ایـــن ســـوال و در گام نخســـت 
ـــرار  ـــش ق ـــن بخ ـــتور کار ای ـــت در دس ـــت تثبی ـــر سیاس ـــی ب ـــا مبتن ـــتراتژی بق ـــت اس لازم اس
ـــاری را در  ـــای ج ـــه کاره ـــه جانب ـــف هم ـــن تکلی ـــد، تعیی ـــن کار جدی ـــل از گرفت ـــرد و قب گی
ـــی  ـــتگاه کارفرمای ـــل از دس ـــناخت کام ـــه ش ـــه ب ـــا توج ـــد. در گام دوم ب ـــرار دهن ـــتور کار ق دس
ـــی و  ـــرایط فن ـــه و ش ـــناد مناقص ـــق اس ـــی دقی ـــود  و بررس ـــع موج ـــه وض ـــه تاریخچ و مطالع
ـــادی در  ـــات و آب ـــی امکان ـــروژه و بررس ـــل پ ـــد از مح ـــن بازدی ـــر آن ضم ـــم ب ـــی حاک بازرگان
ـــد  ـــای جدی ـــن در کاره ـــک های ممک ـــی ریس ـــاظ تمام ـــا لح ـــمندانه ب ـــلًا هوش ـــترس، کام دس

ـــت" ـــن اس ـــر ت ـــده، ب ـــان نکن ـــا "ج ـــول قدیمی ه ـــه ق ـــه ب ـــد ک ـــان باش ـــوند، یادم وارد ش
در همیـــن راســـتا و از منظـــر دســـتگاه های اجرایـــی )شـــرکت های توزیـــع نیـــروی بـــرق و 
ـــرایط  ـــاماندهی ش ـــا راه س ـــد تنه ـــر می رس ـــه نظ ـــایرین( ب ـــه ای و س ـــرق منطق ـــرکت های ب ش
ـــش از  ـــگیری، پی ـــی پیش ـــان و حت ـــرد درم ـــا رویک ـــود ب ـــرایط موج ـــرق در ش ـــت ب ـــی صنع مال
ـــه  ـــت ک ـــعدی اس ـــروف س ـــعر مع ـــان ش ـــوم هم ـــن مفه ـــف و تبیی ـــتلزم تعری ـــز مس ـــر چی ه

ـــن«. ـــته تر ک ـــرج آهس ـــت خ ـــت نیس ـــو دخل »چ
ـــت  ـــی صنع ـــران فعل ـــه بح ـــت ک ـــن اس ـــت ای ـــر دور داش ـــوان از نظ ـــه نمی ت ـــری ک ـــه دیگ نکت
ــران  ــود. بحـ ــل شـ ــد حـ ــک بایـ ــده دور و نزدیـ ــرای آینـ ــی بـ ــش از چاره اندیشـ ــرق، پیـ بـ
ـــی،  ـــتم بانک ـــی و سیس ـــش خصوص ـــه بخ ـــرو ب ـــای وزارت نی ـــت بدهی ه ـــی و انباش نقدینگ
ـــه  ـــن معادل ـــوی ای ـــن س ـــید. ای ـــم پوش ـــادگی از آن چش ـــه س ـــوان ب ـــه بت ـــت ک ـــاله ای نیس مس
ـــد  ـــود دارن ـــده ای وج ـــاور و تامین کنن ـــکار، مش ـــازنده، پیمان ـــرکت های س ـــی، ش ـــد مجهول چن
ـــی  ـــوان مال ـــه ت ـــد ک ـــط می گنجن ـــک و متوس ـــای کوچ ـــاختار های بنگاه ه ـــا در س ـــه عمدت ک
ـــر  ـــژه تاخی ـــه وی ـــی ب ـــر طوفان هـــای مال ـــا در براب ـــاب آوری آن ه ـــزان ت ـــد و می چشـــمگیری ندارن

ـــت.  ـــدک اس ـــزرگ، ان ـــای ب ـــه مجموعه ه ـــبت ب ـــادی نس ـــانات اقتص ـــات و نوس ـــه مطالب در تادی
ــر  ــای منفـــی و جـــدی ناشـــی از تاخیـ ــوارض و پیامد هـ ــا در صنعـــت بـــرق یکـــی از عـ مـــوج افـــول SMEهـ
ـــورت  ـــه در ص ـــرب ک ـــوج مخ ـــن م ـــود. ای ـــوب می ش ـــوق محس ـــای مع ـــت بد هی ه ـــی در بازپرداخ ـــان دولت کارفرمای
ـــدی  ـــرات ج ـــود، مخاط ـــل ش ـــرق تبدی ـــت ب ـــده در صنع ـــونامی ویران کنن ـــک س ـــه ی ـــد ب ـــی می توان ـــدم چاره اندیش ع
ـــی از  ـــوان یک ـــه عن ـــرکت ها ب ـــن ش ـــف ای ـــه تضعی ـــن اینک ـــت. ضم ـــد داش ـــی خواه ـــی در پ ـــادی و اجتماع اقتص
ـــه  ـــدی مواج ـــکلات جدی ـــا مش ـــز ب ـــور را نی ـــرفت کش ـــد پیش ـــی، رون ـــدار صنعت ـــعه پای ـــای توس ـــن بنیان ه مهمتری

ـــرد.  ـــد ک خواه
ـــیار  ـــخن بس ـــه س ـــم اگرچ ـــران ه ـــرق ای ـــت ب ـــندیکای صنع ـــو س ـــرکت های عض ـــوق ش ـــات مع ـــوص مطالب در خص
گفتـــه شـــده و پیگیری هـــا از مـــرز مکاتبـــات و جلســـات روتیـــن و معمـــول گذشـــته و حتـــی تـــا ســـازمان ها و 
ـــوان دســـتگاههای بالادســـتی  ـــر بعن ـــرکت توانی ـــرو و ش ـــا رویکـــرد وزارت نی ـــه، ام ـــترش یافت ـــی هـــم گس نهاد هـــای نظارت

ـــد. ـــال می چرخ ـــنه انفع ـــه روی پاش ـــت ک ـــی اس ـــان درب ـــی، هم ـــرکتهای کارفرمای ش
ـــاعد  ـــوال مس ـــته اق ـــاه گذش ـــی 5 م ـــر در ط ـــرکت توانی ـــرو و ش ـــندیکا از وزارت نی ـــتمر س ـــای مس ـــول پیگیری ه در ط
ـــن  ـــل در ای ـــا عم ـــرف ت ـــه ح ـــفانه فاصل ـــا متاس ـــده، ام ـــو داده ش ـــرکت های عض ـــی ش ـــویه بده ـــرای تس ـــیاری ب بس
ـــارکت  ـــکان مش ـــده و ام ـــلب ش ـــی س ـــش خصوص ـــت از بخ ـــه دول ـــاد ب ـــلا اعتم ـــه عم ـــت ک ـــاد اس ـــدر زی ـــت آنق صنع

ـــت.  ـــه اس ـــن رفت ـــت از بی ـــاختی دول ـــای زیرس ـــش در پروژه ه ـــن بخ ـــدی ای ج
ـــرار  ـــی ف ـــار نوع ـــرق گرفت ـــروی ب ـــع نی ـــه ای و توزی ـــرق منطق ـــرکت های ب ـــژه ش ـــه وی ـــرو ب ـــاختار های وزارت نی ـــا در س م
ـــه  ـــات ب ـــگام مطالب ـــه بهن ـــدم تادی ـــه ع ـــتیم ک ـــاراتی هس ـــئولیت خس ـــردن از مس ـــی ک ـــانه خال ـــرای ش ـــو ب ـــه جل رو ب
ـــت  ـــم پرداخ ـــده ه ـــد ش ـــات تایی ـــغ مطالب ـــر کل مبل ـــی اگ ـــروز حت ـــالا ام ـــد. ح ـــل می کن ـــی تحمی ـــش خصوص بخ
ـــه  ـــه ب ـــا توج ـــرکت ها ب ـــی ش ـــردش مال ـــیر گ ـــن در مس ـــان یافت ـــرای جری ـــی آن ب ـــک ارزش نقدینگ ـــدون ش ـــود، ب ش
افزایـــش تـــورم، نـــرخ ارز و ســـایر نهاده هـــای تولیـــد حداقـــل 40 تـــا 50 درصـــد کاهـــش یافتـــه اســـت و همیـــن 
ـــان در  ـــت زم ـــوع مدیری ـــت موض ـــه اهمی ـــه ب ـــرکت های تابع ـــرو و ش ـــی وزارت نی ـــد بی توجه ـــی موی ـــه خوب ـــاله ب مس

ـــت.  ـــی اس ـــش خصوص ـــات بخ ـــت مطالب پرداخ
ســـاختار بـــه هـــم پیچیـــده، بـــزرگ و کنـــد وزارت نیـــرو بـــا تعـــدد شـــرکت های مادرتخصصـــی کـــه بعضـــًا در 
ـــل  ـــد، ح ـــود دارن ـــی خ ـــای اجرای ـــوان بازو ه ـــه عن ـــی ب ـــش خصوص ـــای بخ ـــا مجموعه ه ـــه ب ـــاری نامادران ـــل رفت عم
ـــود  ـــا وج ـــاختار و ب ـــن س ـــن ای ـــری در بط ـــوع تصمیم گی ـــر ن ـــت. ه ـــرده اس ـــوار ک ـــکلات را دش ـــع مش ـــه موق ـــل ب و فص
ـــی  ـــخص فرابخش ـــدام مش ـــد اق ـــح می دهن ـــی، ترجی ـــای نظارت ـــورد نهاد ه ـــه برخ ـــه بهان ـــا ب ـــه عمدت ـــرکت هایی ک ش

ـــرد.  ـــورت می گی ـــگام ص ـــد و دیرهن ـــیار کن ـــولا بس ـــد، معم ـــام ندهن ـــاری انج ـــکلات ج ـــل مش ـــرای ح ب
ـــای  ـــاله قرارداد ه ـــل مس ـــدن ح ـــر ش ـــوان زمانب ـــای آن را می ت ـــه نمونه ه ـــرق ک ـــت ب ـــاختاری در صنع ـــال س ـــن انفع ای
ـــدی  ـــه ج ـــدم توج ـــا و ع ـــت بدهی ه ـــرای پرداخ ـــر ب ـــدام موث ـــدم اق ـــپ، ع ـــرارداد تی ـــدن ق ـــی ش ـــدم اجرای ـــف، ع متوق
ـــری از  ـــور جلوگی ـــه منظ ـــرق ب ـــت ب ـــاری صنع ـــای ج ـــی پروژه ه ـــن مال ـــرای تامی ـــی ب ـــش خصوص ـــنهادات بخ ـــه پیش ب
ـــت.  ـــرار داده اس ـــرایط ق ـــن ش ـــرق را در بحرانی تری ـــت ب ـــرد، صنع ـــاهده ک ـــه مش ـــن وزارتخان ـــای ای ـــش بدهی ه افزای

ـــرد در  ـــی از دیرک ـــارات ناش ـــی، خس ـــش خصوص ـــی بخ ـــرایط بحران ـــه ش ـــه ب ـــرو بی توج ـــم وزارت نی ـــار ه ـــن ب ـــر ای اگ
ـــد  ـــزات و تولی ـــن تجهی ـــاخت، تامی ـــای س ـــی از ظرفیت ه ـــد بخش ـــدون تردی ـــرد، ب ـــده بگی ـــش را نادی ـــه بدهی های تادی
ـــی اســـت  ـــرای صنعت ـــن یـــک هشـــدار جـــدی ب ـــان خواهـــد رفـــت. ای ـــن صنعـــت از می ـــی ای ـــی و مهندس ـــات فن خدم
ـــوس  ـــک کاب ـــه ی ـــی ها را ب ـــتان و خاموش ـــرف تابس ـــلا اوج مص ـــاخت  هایش، عم ـــرمایه گذاری در زیرس ـــول س ـــه اف ک
ـــای  ـــن روز ه ـــاعد ای ـــال نامس ـــه ح ـــری ب ـــده، فک ـــر نش ـــا دی ـــت ت ـــر اس ـــن رو بهت ـــت. از ای ـــرده اس ـــدل ک ـــرای او ب ب

ـــاد  ـــم آب ـــش را کنی ـــن خوی ـــم، میه ـــت ه ـــت در دس ـــوب، دس ـــای خ ـــد روزه ـــه امی ـــرد. ب ـــرق ک ـــت ب صنع

چه کنیم تا حال 
و روز صنعت برق 
از این بدتر نشود؟

سردبیرمهدی مسائلی
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ـــه های  ـــه ریش ـــی ب ـــرای بی توجه ـــا ب ـــخ نم ـــی ن ـــه موضوع ـــا ب ـــن روز ه ـــرق ای ـــراز ب ـــاد نات اقتص
اصلـــی بحـــران کنونـــی صنعـــت بـــرق تبدیـــل شـــده، مبحثـــی جـــدی کـــه در پوســـته 
ـــرای  ـــاید ب ـــت. ش ـــت داده اس ـــود را از دس ـــت خ ـــلا اهمی ـــراری، عم ـــوم و تک ـــه های مرس کلیش
ـــا  ـــه عمدت ـــی ک ـــه یابی های عمیق ـــه ریش ـــرق ب ـــت ب ـــر صنع ـــم ب ـــی حاک ـــران مال ـــی بح بررس
ـــاوت  ـــت مابه التف ـــه پرداخ ـــت ب ـــد دول ـــدم تعه ـــرق، ع ـــی ب ـــذاری تکلیف ـــل قیمت گ ـــه دلای ب
قیمـــت تمـــام شـــده و تکلیفـــی بـــرق و عـــدم تـــوازن هزینـــه و درآمد هـــای وزارت  نیـــرو 
و شـــرکت های زیـــر مجموعـــه و وابســـته )ناشـــی از گســـتردگی ســـاختار( اســـت، نیـــازی 
ـــر  ـــرایطی، اگ ـــن ش ـــود چنی ـــم وج ـــه علیرغ ـــرد ک ـــرح ک ـــن ســـوال را مط ـــد ای ـــط بای نباشـــد و فق
ـــرای درمـــان نیســـت )کـــه البتـــه هســـت( چـــرا پیشـــگیری از رخـــداد مشـــکلات  امـــروز راهـــی ب
بـــرای آینـــده در دســـتور کار قـــرار نمی گیـــرد؟ مصـــداق ســـوال اخیـــر تعریـــف پروژه هـــای 
متعـــدد از طـــرف شـــرکت های توزیـــع نیـــروی بـــرق و شـــرکت های بـــرق منطقـــه ای بـــا 
ـــال و روز  ـــدن ح ـــاعد ش ـــری از نامس ـــکار اول جلوگی ـــذا راه ـــت.  ل ـــابق اس ـــازوکارهای س س
ـــی صنعـــت  ـــی و غیردولت ـــی دولت ـــر عهـــده بخـــش کارفرمای صنعـــت و فعـــالان آن اســـت کـــه ب
بـــرق اســـت کـــه ایـــن راهکارهـــا شـــامل عـــدم تعریـــف پروژه هـــای غیرضـــروری و ثانیـــًا 

ـــت.  ـــری آنهاس ـــلاح غربالگ ـــاری و به اصط ـــای ج ـــده قرارداده ـــف باقیمان ـــن تکلی تعیی
ـــازنده،  ـــف )س ـــته های مختل ـــرق در رس ـــت ب ـــال در صنع ـــی فع ـــش خصوص ـــهم بخ ـــا س ام
ـــی و عـــدم درماندگـــی  ـــور از بحـــران فعل ـــرای عب ـــان ب پیمانـــکار، مشـــاور و بـــازرگان( در ایـــن می
در باتلاق هـــای اقتصـــادی ناشـــی از آن چیســـت؟ در پاســـخ بـــه ایـــن ســـوال و در گام نخســـت 
ـــرار  ـــش ق ـــن بخ ـــتور کار ای ـــت در دس ـــت تثبی ـــر سیاس ـــی ب ـــا مبتن ـــتراتژی بق ـــت اس لازم اس
ـــاری را در  ـــای ج ـــه کاره ـــه جانب ـــف هم ـــن تکلی ـــد، تعیی ـــن کار جدی ـــل از گرفت ـــرد و قب گی
ـــی  ـــتگاه کارفرمای ـــل از دس ـــناخت کام ـــه ش ـــه ب ـــا توج ـــد. در گام دوم ب ـــرار دهن ـــتور کار ق دس
ـــی و  ـــرایط فن ـــه و ش ـــناد مناقص ـــق اس ـــی دقی ـــود  و بررس ـــع موج ـــه وض ـــه تاریخچ و مطالع
ـــادی در  ـــات و آب ـــی امکان ـــروژه و بررس ـــل پ ـــد از مح ـــن بازدی ـــر آن ضم ـــم ب ـــی حاک بازرگان
ـــد  ـــای جدی ـــن در کاره ـــک های ممک ـــی ریس ـــاظ تمام ـــا لح ـــمندانه ب ـــلًا هوش ـــترس، کام دس

ـــت" ـــن اس ـــر ت ـــده، ب ـــان نکن ـــا "ج ـــول قدیمی ه ـــه ق ـــه ب ـــد ک ـــان باش ـــوند، یادم وارد ش
در همیـــن راســـتا و از منظـــر دســـتگاه های اجرایـــی )شـــرکت های توزیـــع نیـــروی بـــرق و 
ـــرایط  ـــاماندهی ش ـــا راه س ـــد تنه ـــر می رس ـــه نظ ـــایرین( ب ـــه ای و س ـــرق منطق ـــرکت های ب ش
ـــش از  ـــگیری، پی ـــی پیش ـــان و حت ـــرد درم ـــا رویک ـــود ب ـــرایط موج ـــرق در ش ـــت ب ـــی صنع مال
ـــه  ـــت ک ـــعدی اس ـــروف س ـــعر مع ـــان ش ـــوم هم ـــن مفه ـــف و تبیی ـــتلزم تعری ـــز مس ـــر چی ه

ـــن«. ـــته تر ک ـــرج آهس ـــت خ ـــت نیس ـــو دخل »چ
ـــت  ـــی صنع ـــران فعل ـــه بح ـــت ک ـــن اس ـــت ای ـــر دور داش ـــوان از نظ ـــه نمی ت ـــری ک ـــه دیگ نکت
ــران  ــود. بحـ ــل شـ ــد حـ ــک بایـ ــده دور و نزدیـ ــرای آینـ ــی بـ ــش از چاره اندیشـ ــرق، پیـ بـ
ـــی،  ـــتم بانک ـــی و سیس ـــش خصوص ـــه بخ ـــرو ب ـــای وزارت نی ـــت بدهی ه ـــی و انباش نقدینگ
ـــه  ـــن معادل ـــوی ای ـــن س ـــید. ای ـــم پوش ـــادگی از آن چش ـــه س ـــوان ب ـــه بت ـــت ک ـــاله ای نیس مس
ـــد  ـــود دارن ـــده ای وج ـــاور و تامین کنن ـــکار، مش ـــازنده، پیمان ـــرکت های س ـــی، ش ـــد مجهول چن
ـــی  ـــوان مال ـــه ت ـــد ک ـــط می گنجن ـــک و متوس ـــای کوچ ـــاختار های بنگاه ه ـــا در س ـــه عمدت ک
ـــر  ـــژه تاخی ـــه وی ـــی ب ـــر طوفان هـــای مال ـــا در براب ـــاب آوری آن ه ـــزان ت ـــد و می چشـــمگیری ندارن

ـــت.  ـــدک اس ـــزرگ، ان ـــای ب ـــه مجموعه ه ـــبت ب ـــادی نس ـــانات اقتص ـــات و نوس ـــه مطالب در تادی
ــر  ــای منفـــی و جـــدی ناشـــی از تاخیـ ــوارض و پیامد هـ ــا در صنعـــت بـــرق یکـــی از عـ مـــوج افـــول SMEهـ
ـــورت  ـــه در ص ـــرب ک ـــوج مخ ـــن م ـــود. ای ـــوب می ش ـــوق محس ـــای مع ـــت بد هی ه ـــی در بازپرداخ ـــان دولت کارفرمای
ـــدی  ـــرات ج ـــود، مخاط ـــل ش ـــرق تبدی ـــت ب ـــده در صنع ـــونامی ویران کنن ـــک س ـــه ی ـــد ب ـــی می توان ـــدم چاره اندیش ع
ـــی از  ـــوان یک ـــه عن ـــرکت ها ب ـــن ش ـــف ای ـــه تضعی ـــن اینک ـــت. ضم ـــد داش ـــی خواه ـــی در پ ـــادی و اجتماع اقتص
ـــه  ـــدی مواج ـــکلات جدی ـــا مش ـــز ب ـــور را نی ـــرفت کش ـــد پیش ـــی، رون ـــدار صنعت ـــعه پای ـــای توس ـــن بنیان ه مهمتری

ـــرد.  ـــد ک خواه
ـــیار  ـــخن بس ـــه س ـــم اگرچ ـــران ه ـــرق ای ـــت ب ـــندیکای صنع ـــو س ـــرکت های عض ـــوق ش ـــات مع ـــوص مطالب در خص
گفتـــه شـــده و پیگیری هـــا از مـــرز مکاتبـــات و جلســـات روتیـــن و معمـــول گذشـــته و حتـــی تـــا ســـازمان ها و 
ـــوان دســـتگاههای بالادســـتی  ـــر بعن ـــرکت توانی ـــرو و ش ـــا رویکـــرد وزارت نی ـــه، ام ـــترش یافت ـــی هـــم گس نهاد هـــای نظارت

ـــد. ـــال می چرخ ـــنه انفع ـــه روی پاش ـــت ک ـــی اس ـــان درب ـــی، هم ـــرکتهای کارفرمای ش
ـــاعد  ـــوال مس ـــته اق ـــاه گذش ـــی 5 م ـــر در ط ـــرکت توانی ـــرو و ش ـــندیکا از وزارت نی ـــتمر س ـــای مس ـــول پیگیری ه در ط
ـــن  ـــل در ای ـــا عم ـــرف ت ـــه ح ـــفانه فاصل ـــا متاس ـــده، ام ـــو داده ش ـــرکت های عض ـــی ش ـــویه بده ـــرای تس ـــیاری ب بس
ـــارکت  ـــکان مش ـــده و ام ـــلب ش ـــی س ـــش خصوص ـــت از بخ ـــه دول ـــاد ب ـــلا اعتم ـــه عم ـــت ک ـــاد اس ـــدر زی ـــت آنق صنع

ـــت.  ـــه اس ـــن رفت ـــت از بی ـــاختی دول ـــای زیرس ـــش در پروژه ه ـــن بخ ـــدی ای ج
ـــرار  ـــی ف ـــار نوع ـــرق گرفت ـــروی ب ـــع نی ـــه ای و توزی ـــرق منطق ـــرکت های ب ـــژه ش ـــه وی ـــرو ب ـــاختار های وزارت نی ـــا در س م
ـــه  ـــات ب ـــگام مطالب ـــه بهن ـــدم تادی ـــه ع ـــتیم ک ـــاراتی هس ـــئولیت خس ـــردن از مس ـــی ک ـــانه خال ـــرای ش ـــو ب ـــه جل رو ب
ـــت  ـــم پرداخ ـــده ه ـــد ش ـــات تایی ـــغ مطالب ـــر کل مبل ـــی اگ ـــروز حت ـــالا ام ـــد. ح ـــل می کن ـــی تحمی ـــش خصوص بخ
ـــه  ـــه ب ـــا توج ـــرکت ها ب ـــی ش ـــردش مال ـــیر گ ـــن در مس ـــان یافت ـــرای جری ـــی آن ب ـــک ارزش نقدینگ ـــدون ش ـــود، ب ش
افزایـــش تـــورم، نـــرخ ارز و ســـایر نهاده هـــای تولیـــد حداقـــل 40 تـــا 50 درصـــد کاهـــش یافتـــه اســـت و همیـــن 
ـــان در  ـــت زم ـــوع مدیری ـــت موض ـــه اهمی ـــه ب ـــرکت های تابع ـــرو و ش ـــی وزارت نی ـــد بی توجه ـــی موی ـــه خوب ـــاله ب مس

ـــت.  ـــی اس ـــش خصوص ـــات بخ ـــت مطالب پرداخ
ســـاختار بـــه هـــم پیچیـــده، بـــزرگ و کنـــد وزارت نیـــرو بـــا تعـــدد شـــرکت های مادرتخصصـــی کـــه بعضـــًا در 
ـــل  ـــد، ح ـــود دارن ـــی خ ـــای اجرای ـــوان بازو ه ـــه عن ـــی ب ـــش خصوص ـــای بخ ـــا مجموعه ه ـــه ب ـــاری نامادران ـــل رفت عم
ـــود  ـــا وج ـــاختار و ب ـــن س ـــن ای ـــری در بط ـــوع تصمیم گی ـــر ن ـــت. ه ـــرده اس ـــوار ک ـــکلات را دش ـــع مش ـــه موق ـــل ب و فص
ـــی  ـــخص فرابخش ـــدام مش ـــد اق ـــح می دهن ـــی، ترجی ـــای نظارت ـــورد نهاد ه ـــه برخ ـــه بهان ـــا ب ـــه عمدت ـــرکت هایی ک ش

ـــرد.  ـــورت می گی ـــگام ص ـــد و دیرهن ـــیار کن ـــولا بس ـــد، معم ـــام ندهن ـــاری انج ـــکلات ج ـــل مش ـــرای ح ب
ـــای  ـــاله قرارداد ه ـــل مس ـــدن ح ـــر ش ـــوان زمانب ـــای آن را می ت ـــه نمونه ه ـــرق ک ـــت ب ـــاختاری در صنع ـــال س ـــن انفع ای
ـــدی  ـــه ج ـــدم توج ـــا و ع ـــت بدهی ه ـــرای پرداخ ـــر ب ـــدام موث ـــدم اق ـــپ، ع ـــرارداد تی ـــدن ق ـــی ش ـــدم اجرای ـــف، ع متوق
ـــری از  ـــور جلوگی ـــه منظ ـــرق ب ـــت ب ـــاری صنع ـــای ج ـــی پروژه ه ـــن مال ـــرای تامی ـــی ب ـــش خصوص ـــنهادات بخ ـــه پیش ب
ـــت.  ـــرار داده اس ـــرایط ق ـــن ش ـــرق را در بحرانی تری ـــت ب ـــرد، صنع ـــاهده ک ـــه مش ـــن وزارتخان ـــای ای ـــش بدهی ه افزای

ـــرد در  ـــی از دیرک ـــارات ناش ـــی، خس ـــش خصوص ـــی بخ ـــرایط بحران ـــه ش ـــه ب ـــرو بی توج ـــم وزارت نی ـــار ه ـــن ب ـــر ای اگ
ـــد  ـــزات و تولی ـــن تجهی ـــاخت، تامی ـــای س ـــی از ظرفیت ه ـــد بخش ـــدون تردی ـــرد، ب ـــده بگی ـــش را نادی ـــه بدهی های تادی
ـــی اســـت  ـــرای صنعت ـــن یـــک هشـــدار جـــدی ب ـــان خواهـــد رفـــت. ای ـــن صنعـــت از می ـــی ای ـــی و مهندس ـــات فن خدم
ـــوس  ـــک کاب ـــه ی ـــی ها را ب ـــتان و خاموش ـــرف تابس ـــلا اوج مص ـــاخت  هایش، عم ـــرمایه گذاری در زیرس ـــول س ـــه اف ک
ـــای  ـــن روز ه ـــاعد ای ـــال نامس ـــه ح ـــری ب ـــده، فک ـــر نش ـــا دی ـــت ت ـــر اس ـــن رو بهت ـــت. از ای ـــرده اس ـــدل ک ـــرای او ب ب

ـــاد  ـــم آب ـــش را کنی ـــن خوی ـــم، میه ـــت ه ـــت در دس ـــوب، دس ـــای خ ـــد روزه ـــه امی ـــرد. ب ـــرق ک ـــت ب صنع

چه کنیم تا حال 
و روز صنعت برق 
از این بدتر نشود؟

سردبیرمهدی مسائلی
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تامین مالی صنعت برقتامین مالی صنعت برق

مشـــکلات  از  یکـــی  زمانـــی،  اگرچـــه  معـــوق،  مطالبـــات  چالـــش 
محســـوب  بـــرق  صنعـــت  خصوصـــی  بخـــش  فعـــالان  معمـــول 
می شـــد و عمـــلا فعـــالان بخـــش خصوصـــی بـــا ایـــن اطمینـــان 
ــل  کـــه دریافـــت ایـــن مطالبـــات مصـــداق بـــارز همـــان ضرب المثـ
ــدارد« ــوز نـ ــوخت و سـ ــا سـ ــر و زود دارد امـ ــه »دیـ ــت کـ ــروف اسـ معـ

امـــا اســـتمرار ده ســـاله مســـاله مطالبـــات و انباشـــت چندیـــن ســـاله بدهی هـــای 
ـــه  ـــان داد ک ـــرو نش ـــه وزارت نی ـــرکت های تابع ـــی ش ـــارد تومان ـــزار میلی ـــد ه چن
ـــارات  ـــوده و خس ـــه دار ب ـــی ادام ـــان دولت ـــدی کارفرمای ـــد بدعه ـــتمرار رون اس
ــتر  ــب در بسـ ــن ترتیـ ــه ایـ ــت. بـ ــر اسـ ــلا جبران ناپذیـ ــی از آن عمـ ناشـ
ـــف و  ـــج ضعی ـــه تدری ـــی ب ـــش خصوص ـــات، بخ ـــاله مطالب ـــن س ـــت چندی انباش
ـــه  ـــادی ب ـــای اقتص ـــرای پروژه ه ـــرای اج ـــود را ب ـــوان خ ـــد و ت ـــر ش ضعیف ت
ـــت داد. ـــور از دس ـــاد کش ـــی اقتص ـــل پیش بین ـــات غیرقاب ـــن تلاطم ـــژه در بط وی

ـــه  ـــادی ب ـــای اقتص ـــی بنگاه ه ـــردش مال ـــر گ ـــم ب ـــم حاک ـــن نظ ـــن رفت از بی
ـــندیکا  ـــو س ـــرکت های عض ـــدی ش ـــای کلی ـــرب، بنیان ه ـــدی مخ ـــوان پیام عن
را در طـــول ســـال های اخیـــر متزلـــزل کـــرده و ادامـــه کار را بـــرای آنهـــا 
دشـــوارتر از قبـــل کـــرده اســـت. در ایـــن میـــان پیگیری هـــای مـــداوم و مســـتمر 
ـــود. ـــوزه ش ـــن ح ـــرو در ای ـــال وزارت نی ـــف انفع ـــت حری ـــم نتوانس ـــندیکا ه س

هزینه هـــای  و  خســـارات  بـــه  تفصیـــل  بـــه  پرونـــده  ایـــن  در 
همچنیـــن  و  عضـــو  شـــرکت های  مطالبـــات  انباشـــت  از  ناشـــی 
وصـــول  بـــرای  ســـندیکا  ســـوی  از  شـــده  انجـــام  پیگیری هـــای 
اســـت. شـــده  پرداختـــه  ارقـــام  ایـــن  از  بخشـــی  حداقـــل  بحرانـــ

بزنگاه

مطالبات
ـی
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تامین مالی صنعت برقتامین مالی صنعت برق

مشـــکلات  از  یکـــی  زمانـــی،  اگرچـــه  معـــوق،  مطالبـــات  چالـــش 
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ــدارد« ــوز نـ ــوخت و سـ ــا سـ ــر و زود دارد امـ ــه »دیـ ــت کـ ــروف اسـ معـ

امـــا اســـتمرار ده ســـاله مســـاله مطالبـــات و انباشـــت چندیـــن ســـاله بدهی هـــای 
ـــه  ـــان داد ک ـــرو نش ـــه وزارت نی ـــرکت های تابع ـــی ش ـــارد تومان ـــزار میلی ـــد ه چن
ـــارات  ـــوده و خس ـــه دار ب ـــی ادام ـــان دولت ـــدی کارفرمای ـــد بدعه ـــتمرار رون اس
ــتر  ــب در بسـ ــن ترتیـ ــه ایـ ــت. بـ ــر اسـ ــلا جبران ناپذیـ ــی از آن عمـ ناشـ
ـــف و  ـــج ضعی ـــه تدری ـــی ب ـــش خصوص ـــات، بخ ـــاله مطالب ـــن س ـــت چندی انباش
ـــه  ـــادی ب ـــای اقتص ـــرای پروژه ه ـــرای اج ـــود را ب ـــوان خ ـــد و ت ـــر ش ضعیف ت
ـــت داد. ـــور از دس ـــاد کش ـــی اقتص ـــل پیش بین ـــات غیرقاب ـــن تلاطم ـــژه در بط وی

ـــه  ـــادی ب ـــای اقتص ـــی بنگاه ه ـــردش مال ـــر گ ـــم ب ـــم حاک ـــن نظ ـــن رفت از بی
ـــندیکا  ـــو س ـــرکت های عض ـــدی ش ـــای کلی ـــرب، بنیان ه ـــدی مخ ـــوان پیام عن
را در طـــول ســـال های اخیـــر متزلـــزل کـــرده و ادامـــه کار را بـــرای آنهـــا 
دشـــوارتر از قبـــل کـــرده اســـت. در ایـــن میـــان پیگیری هـــای مـــداوم و مســـتمر 
ـــود. ـــوزه ش ـــن ح ـــرو در ای ـــال وزارت نی ـــف انفع ـــت حری ـــم نتوانس ـــندیکا ه س

هزینه هـــای  و  خســـارات  بـــه  تفصیـــل  بـــه  پرونـــده  ایـــن  در 
همچنیـــن  و  عضـــو  شـــرکت های  مطالبـــات  انباشـــت  از  ناشـــی 
وصـــول  بـــرای  ســـندیکا  ســـوی  از  شـــده  انجـــام  پیگیری هـــای 
اســـت. شـــده  پرداختـــه  ارقـــام  ایـــن  از  بخشـــی  حداقـــل  بحرانـــ

بزنگاه

مطالبات
ـی
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پروندهپرونده

ـــا اقتصـــادی پرنوســـان  ـــه ب ـــرار داده، مواجه ـــب و کار را تحت الشـــعاع ق ـــط کس ـــری محی ـــان دیگ ـــر زم ـــش از ه ـــروز بی آنچـــه ام
ـــراردادی  ـــاختار های ق ـــا س ـــی ب ـــع زیربنای ـــت در صنای ـــن دس ـــی از ای ـــه مخاطرات ـــن دامن ـــت لیک ـــی اس ـــل پیش بین و غیرقاب
یـــک جانبـــه و ناهمگـــن، گســـترده تر نیـــز می شـــود، چـــرا کـــه ســـازمان های دولتـــی در بطـــن ایـــن نابســـامانی گرفتـــار 
ـــت  ـــراردادی تح ـــای ق ـــن چالش ه ـــی از جدی تری ـــروز یک ـــور و ب ـــد آن ظه ـــه پیام ـــتند ک ـــی هس ـــع مال ـــدی مناب ـــود ج کمب

ـــت.  ـــوق اس ـــات مع ـــوان مطالب عن
ـــازمان های  ـــا س ـــات عمدت ـــولات و خدم ـــی محص ـــده نهای ـــه مصرف کنن ـــه اینک ـــر ب ـــان نظ ـــا امع ـــا ب ـــرق، ام ـــت ب در صنع
ـــد و  ـــی می کن ـــران خودنمای ـــک بح ـــت ی ـــون در قام ـــه اکن ـــده ک ـــه دوان ـــه ای ریش ـــه گون ـــل ب ـــن معض ـــذا ای ـــتند، ل ـــی هس دولت

در صـــورت عـــدم توجـــه، آســـیب های جبران ناپذیـــری را بـــه دنبـــال خواهـــد داشـــت. 
ـــش از  ـــرو پی ـــی وزارت نی ـــارد تومان ـــزار میلی ـــد ده ه ـــه چن ـــای معتناب ـــاماندهی بدهی ه ـــدف س ـــا ه ـــرایط ب ـــن ش ـــا ای ـــه ب مقابل
ـــی آن در  ـــه اثربخش ـــه اســـت ک ـــدآور دو طرف ـــا و تعه ـــراردادی پوی ـــک نظـــام ق ـــرای ی ـــلاغ، اســـتقرار و اج ـــتلزم اب ـــدام، مس ـــر اق ه
ـــدات  ـــا تعه ـــه قاعدت ـــت ک ـــن اس ـــع طرفی ـــظ مناف ـــا حف ـــجم ب ـــوب منس ـــک چارچ ـــب ی ـــدات در قال ـــگام تعه ـــای بهن ـــرو ایف گ

ـــن آنهاســـت.  ـــی از مهمتری ـــی یک مال
ـــی  ـــه عبارت ـــت، ب ـــاز فعالی ـــش از آغ ـــاز پی ـــورد نی ـــی م ـــی نقدینگ ـــه پیش بین ـــوط ب ـــا من ـــی از ســـوی کارفرم ـــدات مال ـــه تعه تادی
ـــن  ـــت لیک ـــروری اس ـــری ض ـــرارداد ام ـــرف ق ـــاب ط ـــد انتخ ـــی فراین ـــش از ط ـــرح پی ـــک ط ـــی ی ـــی اجرای ـــع مال ـــص مناب تخصی
اهمیـــت نـــدادن دســـتگاه های اجرایـــی بـــه چنیـــن موضـــوع تعیین کننـــده ای عمـــلا خلـــق تعهـــدات مالـــی بـــا رشـــد 
فزاینـــده و تعمیـــق شـــکاف های قـــراردادی فیمابیـــن دولـــت و بخـــش خصوصـــی و در نتیجـــه حجیـــم شـــدن میـــزان 
ـــه  ـــی ک ـــم در قرارداد های ـــت آن ه ـــته اس ـــی داش ـــون در پ ـــت را تاکن ـــدم پرداخ ـــل ع ـــی طوی ـــای زمان ـــم در بازه ه ـــات آن ه مطالب
ـــادی  ـــگاه اقتص ـــن بن ـــتند، بنابرای ـــات هس ـــه مطالب ـــر در تادی ـــی از تاخی ـــارات ناش ـــران خس ـــرای جب ـــنی ب ـــف روش ـــد تعری فاق
ـــات  ـــع مطالب ـــه موق ـــت ب ـــدم دریاف ـــی از ع ـــرات ناش ـــا مخاط ـــا ب ـــه تنه ـــد ن ـــد می کن ـــرارداد منعق ـــی ق ـــرف دولت ـــا ط ـــه ب ک
ـــش ارزش  ـــرخ ارز از کاه ـــش ن ـــورم و افزای ـــد ت ـــل رش ـــادی از قبی ـــاخص های اقتص ـــر ش ـــت تاثی ـــه تح ـــود، بلک ـــه می ش مواج
ـــاز،  ـــورد نی ـــی م ـــم نقدینگ ـــن منظ ـــامانی در تامی ـــی و نابس ـــان مال ـــص جری ـــه نق ـــد و در نتیج ـــیب می بین ـــز آس ـــی نی نقدینگ
ـــده،  ـــام ش ـــت تم ـــش قیم ـــل افزای ـــه دلی ـــده و ب ـــه ش ـــراردادی مواج ـــئولیت های ق ـــام مس ـــر در انج ـــت و پاگی ـــع دس ـــا موان ب
ـــرق  ـــت ب ـــراردادی صنع ـــی و ق ـــی حقوق ـــاختار فعل ـــی در س ـــه عبارت ـــود. ب ـــل می ش ـــز متحم ـــی را نی ـــته مضاعف ـــان انباش زی

مطالبات معوق

مطالبات معوق
مطالبات معوق

مطالبات معوق مطالبات معوق
مطالبات معوق

مطالبات معوق مطالبات معوق

 رئیس هیات مدیره سندیکای صنعت برق ایرانپیام باقری

ـــه و نوســـانات  ـــر تادی ـــی از تاخی ـــارات ناش ـــات، خس ـــع مطالب ـــه موق ـــان از وصـــول ب ـــدم اطمین ـــار ع ـــی در کن بخـــش خصوص
ـــای  ـــًا قرارداده ـــد و طبیعت ـــه دوش می کش ـــز ب ـــر آن را نی ـــب ب ـــرات مترت ـــل مخاط ـــادی و تحمی ـــاخص های اقتص ـــتمر ش مس

ـــت.  ـــتری اس ـــن بس ـــل در چنی ـــن عوام ـــع ای ـــول تجمی ـــی محص ـــش خصوص ـــف بخ ـــف و تضعی متوق
ـــود،  ـــد می ش ـــی منعق ـــازمان های دولت ـــا س ـــًا ب ـــه عمدت ـــی ک ـــل قرارداد های ـــه دلی ـــرق ب ـــت ب ـــالان صنع ـــت فع ـــه پیداس ناگفت
همـــواره از رویکرد هـــا و سیاســـتگذاری های دولـــت متاثـــر هســـتند؛ از جملـــه مســـاله کســـری بودجـــه و کمبـــود منابـــع 
ـــای  ـــه بنگاه ه ـــرات ب ـــی از مخاط ـــل توجه ـــش قاب ـــت بخ ـــود و در نهای ـــبب می ش ـــوق را س ـــات مع ـــران مطالب ـــه بح ـــی ک مال
اقتصـــادی تحمیـــل می گـــردد. کاهـــش تـــاب آوری صنعـــت بـــرق هـــم در اثـــر همیـــن رخداد هـــای زنجیـــره وار اتفـــاق 
ـــدم  ـــل ع ـــه دلی ـــرکت ها ب ـــف ش ـــی، تضعی ـــش خصوص ـــات بخ ـــت مطالب ـــت، انباش ـــی در دول ـــع مال ـــود مناب ـــد. کمب می افت
ـــک  ـــای ی ـــب قرارداد ه ـــرات در قال ـــال مخاط ـــت انتق ـــا و در نهای ـــی آن ه ـــوان مال ـــش ت ـــات و کاه ـــع مطالب ـــه موق ـــت ب دریاف
ـــیب ها  ـــه آس ـــت ک ـــرده اس ـــه ک ـــت دیکت ـــن صنع ـــه ای ـــرایطی را ب ـــوزه، ش ـــن ح ـــال در ای ـــادی فع ـــای اقتص ـــه بنگاه ه ـــه ب طرف
و هزینه هـــای ناشـــی از آن عمـــلا فرآینـــد توســـعه را نیـــز تحـــت شـــعاع قـــرار داده و شـــیب نزولـــی ســـرمایه گذاری در 
ـــن  ـــه روش ـــز نتیج ـــات نی ـــه خدم ـــد کالا و ارائ ـــگ تولی ـــش ضرب آهن ـــع و کاه ـــال و توزی ـــد، انتق ـــف تولی ـــای مختل بخش ه
ـــرازی  ـــن صنعـــت و نات ـــف زیرســـاخت های ای ـــج تضعی ـــه تدری ـــت ب ـــن وضعی ـــدت ای ـــی م ـــار طولان ـــد اســـت و آث ـــن رون همی
ـــه  ـــال دارد ک ـــه دنب ـــانی را ب ـــروی انس ـــرمایه های نی ـــت دادن س ـــا و از دس ـــش فعالیت ه ـــرف و کاه ـــک ط ـــرف از ی ـــد و مص تولی
ـــک  ـــرکت های کوچ ـــژه در ش ـــه وی ـــود، ب ـــد ب ـــاهده خواه ـــل مش ـــتغالزایی قاب ـــی و اش ـــص مل ـــد ناخال ـــش تولی ـــر آن در کاه تاثی

ـــتند. ـــادی هس ـــدار اقتص ـــعه پای ـــرک توس ـــور مح ـــه موت ـــط ک و متوس
ـــه  ـــن ب ـــد روش ـــک فرآین ـــف ی ـــه و تعری ـــزاری مناقص ـــش از برگ ـــا پی ـــرای قرارداد ه ـــت اج ـــی جه ـــی مکف ـــع مال ـــی مناب پیش بین
ـــات در  ـــن اقدام ـــن و کلیدی تری ـــی، مهمتری ـــات بخـــش خصوص ـــه مطالب ـــرد در تادی ـــی از دیرک ـــارات ناش ـــران خس ـــور جب منظ
ـــه  ـــپ منصفان ـــرارداد تی ـــک ق ـــدن ی ـــی ش ـــلاغ و اجرای ـــا اب ـــا ب ـــد تنه ـــر می رس ـــه نظ ـــه ب ـــود ک ـــوب می ش ـــوزه محس ـــن ح ای
ـــد  ـــای مدی ـــران مدت ه ـــرق ای ـــت ب ـــندیکای صنع ـــه س ـــی ک ـــود؛ موضوع ـــد ب ـــر خواه ـــن، امکانپذی ـــع طرفی ـــظ مناف ـــا حف ب
ـــاد  ـــان ایج ـــکا و اطمین ـــل ات ـــه قاب ـــدت روی ـــا وح ـــی قرارداد ه ـــاختار اجرای ـــل در س ـــا حداق ـــت ت ـــد داش ـــرورت آن تاکی ـــر ض ب
ـــی  ـــات آت ـــات گذشـــته و ســـازماندهی نحـــوه پرداخـــت مطالب ـــدات لازم در راســـتای پرداخـــت مطالب ـــوازات تمهی ـــه م شـــود و ب
ـــع  ـــرد رف ـــا رویک ـــندیکا ب ـــرف س ـــده از ط ـــه ش ـــای ارائ ـــه راهکار ه ـــرو ب ـــه وزارت نی ـــتلزم توج ـــم مس ـــن مه ـــه ای ـــد ک ـــم آی فراه

ـــت  ـــعه آن اس ـــی و توس ـــمند و تعال ـــت ارزش ـــن صنع ـــای ای چالش ه

محصول ســاختار قــراردادی 
بــرق صنعــت  ناکارآمــد 
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ـــا اقتصـــادی پرنوســـان  ـــه ب ـــرار داده، مواجه ـــب و کار را تحت الشـــعاع ق ـــط کس ـــری محی ـــان دیگ ـــر زم ـــش از ه ـــروز بی آنچـــه ام
ـــراردادی  ـــاختار های ق ـــا س ـــی ب ـــع زیربنای ـــت در صنای ـــن دس ـــی از ای ـــه مخاطرات ـــن دامن ـــت لیک ـــی اس ـــل پیش بین و غیرقاب
یـــک جانبـــه و ناهمگـــن، گســـترده تر نیـــز می شـــود، چـــرا کـــه ســـازمان های دولتـــی در بطـــن ایـــن نابســـامانی گرفتـــار 
ـــت  ـــراردادی تح ـــای ق ـــن چالش ه ـــی از جدی تری ـــروز یک ـــور و ب ـــد آن ظه ـــه پیام ـــتند ک ـــی هس ـــع مال ـــدی مناب ـــود ج کمب

ـــت.  ـــوق اس ـــات مع ـــوان مطالب عن
ـــازمان های  ـــا س ـــات عمدت ـــولات و خدم ـــی محص ـــده نهای ـــه مصرف کنن ـــه اینک ـــر ب ـــان نظ ـــا امع ـــا ب ـــرق، ام ـــت ب در صنع
ـــد و  ـــی می کن ـــران خودنمای ـــک بح ـــت ی ـــون در قام ـــه اکن ـــده ک ـــه دوان ـــه ای ریش ـــه گون ـــل ب ـــن معض ـــذا ای ـــتند، ل ـــی هس دولت

در صـــورت عـــدم توجـــه، آســـیب های جبران ناپذیـــری را بـــه دنبـــال خواهـــد داشـــت. 
ـــش از  ـــرو پی ـــی وزارت نی ـــارد تومان ـــزار میلی ـــد ده ه ـــه چن ـــای معتناب ـــاماندهی بدهی ه ـــدف س ـــا ه ـــرایط ب ـــن ش ـــا ای ـــه ب مقابل
ـــی آن در  ـــه اثربخش ـــه اســـت ک ـــدآور دو طرف ـــا و تعه ـــراردادی پوی ـــک نظـــام ق ـــرای ی ـــلاغ، اســـتقرار و اج ـــتلزم اب ـــدام، مس ـــر اق ه
ـــدات  ـــا تعه ـــه قاعدت ـــت ک ـــن اس ـــع طرفی ـــظ مناف ـــا حف ـــجم ب ـــوب منس ـــک چارچ ـــب ی ـــدات در قال ـــگام تعه ـــای بهن ـــرو ایف گ

ـــن آنهاســـت.  ـــی از مهمتری ـــی یک مال
ـــی  ـــه عبارت ـــت، ب ـــاز فعالی ـــش از آغ ـــاز پی ـــورد نی ـــی م ـــی نقدینگ ـــه پیش بین ـــوط ب ـــا من ـــی از ســـوی کارفرم ـــدات مال ـــه تعه تادی
ـــن  ـــت لیک ـــروری اس ـــری ض ـــرارداد ام ـــرف ق ـــاب ط ـــد انتخ ـــی فراین ـــش از ط ـــرح پی ـــک ط ـــی ی ـــی اجرای ـــع مال ـــص مناب تخصی
اهمیـــت نـــدادن دســـتگاه های اجرایـــی بـــه چنیـــن موضـــوع تعیین کننـــده ای عمـــلا خلـــق تعهـــدات مالـــی بـــا رشـــد 
فزاینـــده و تعمیـــق شـــکاف های قـــراردادی فیمابیـــن دولـــت و بخـــش خصوصـــی و در نتیجـــه حجیـــم شـــدن میـــزان 
ـــه  ـــی ک ـــم در قرارداد های ـــت آن ه ـــته اس ـــی داش ـــون در پ ـــت را تاکن ـــدم پرداخ ـــل ع ـــی طوی ـــای زمان ـــم در بازه ه ـــات آن ه مطالب
ـــادی  ـــگاه اقتص ـــن بن ـــتند، بنابرای ـــات هس ـــه مطالب ـــر در تادی ـــی از تاخی ـــارات ناش ـــران خس ـــرای جب ـــنی ب ـــف روش ـــد تعری فاق
ـــات  ـــع مطالب ـــه موق ـــت ب ـــدم دریاف ـــی از ع ـــرات ناش ـــا مخاط ـــا ب ـــه تنه ـــد ن ـــد می کن ـــرارداد منعق ـــی ق ـــرف دولت ـــا ط ـــه ب ک
ـــش ارزش  ـــرخ ارز از کاه ـــش ن ـــورم و افزای ـــد ت ـــل رش ـــادی از قبی ـــاخص های اقتص ـــر ش ـــت تاثی ـــه تح ـــود، بلک ـــه می ش مواج
ـــاز،  ـــورد نی ـــی م ـــم نقدینگ ـــن منظ ـــامانی در تامی ـــی و نابس ـــان مال ـــص جری ـــه نق ـــد و در نتیج ـــیب می بین ـــز آس ـــی نی نقدینگ
ـــده،  ـــام ش ـــت تم ـــش قیم ـــل افزای ـــه دلی ـــده و ب ـــه ش ـــراردادی مواج ـــئولیت های ق ـــام مس ـــر در انج ـــت و پاگی ـــع دس ـــا موان ب
ـــرق  ـــت ب ـــراردادی صنع ـــی و ق ـــی حقوق ـــاختار فعل ـــی در س ـــه عبارت ـــود. ب ـــل می ش ـــز متحم ـــی را نی ـــته مضاعف ـــان انباش زی
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ـــه و نوســـانات  ـــر تادی ـــی از تاخی ـــارات ناش ـــات، خس ـــع مطالب ـــه موق ـــان از وصـــول ب ـــدم اطمین ـــار ع ـــی در کن بخـــش خصوص
ـــای  ـــًا قرارداده ـــد و طبیعت ـــه دوش می کش ـــز ب ـــر آن را نی ـــب ب ـــرات مترت ـــل مخاط ـــادی و تحمی ـــاخص های اقتص ـــتمر ش مس

ـــت.  ـــتری اس ـــن بس ـــل در چنی ـــن عوام ـــع ای ـــول تجمی ـــی محص ـــش خصوص ـــف بخ ـــف و تضعی متوق
ـــود،  ـــد می ش ـــی منعق ـــازمان های دولت ـــا س ـــًا ب ـــه عمدت ـــی ک ـــل قرارداد های ـــه دلی ـــرق ب ـــت ب ـــالان صنع ـــت فع ـــه پیداس ناگفت
همـــواره از رویکرد هـــا و سیاســـتگذاری های دولـــت متاثـــر هســـتند؛ از جملـــه مســـاله کســـری بودجـــه و کمبـــود منابـــع 
ـــای  ـــه بنگاه ه ـــرات ب ـــی از مخاط ـــل توجه ـــش قاب ـــت بخ ـــود و در نهای ـــبب می ش ـــوق را س ـــات مع ـــران مطالب ـــه بح ـــی ک مال
اقتصـــادی تحمیـــل می گـــردد. کاهـــش تـــاب آوری صنعـــت بـــرق هـــم در اثـــر همیـــن رخداد هـــای زنجیـــره وار اتفـــاق 
ـــدم  ـــل ع ـــه دلی ـــرکت ها ب ـــف ش ـــی، تضعی ـــش خصوص ـــات بخ ـــت مطالب ـــت، انباش ـــی در دول ـــع مال ـــود مناب ـــد. کمب می افت
ـــک  ـــای ی ـــب قرارداد ه ـــرات در قال ـــال مخاط ـــت انتق ـــا و در نهای ـــی آن ه ـــوان مال ـــش ت ـــات و کاه ـــع مطالب ـــه موق ـــت ب دریاف
ـــیب ها  ـــه آس ـــت ک ـــرده اس ـــه ک ـــت دیکت ـــن صنع ـــه ای ـــرایطی را ب ـــوزه، ش ـــن ح ـــال در ای ـــادی فع ـــای اقتص ـــه بنگاه ه ـــه ب طرف
و هزینه هـــای ناشـــی از آن عمـــلا فرآینـــد توســـعه را نیـــز تحـــت شـــعاع قـــرار داده و شـــیب نزولـــی ســـرمایه گذاری در 
ـــن  ـــه روش ـــز نتیج ـــات نی ـــه خدم ـــد کالا و ارائ ـــگ تولی ـــش ضرب آهن ـــع و کاه ـــال و توزی ـــد، انتق ـــف تولی ـــای مختل بخش ه
ـــرازی  ـــن صنعـــت و نات ـــف زیرســـاخت های ای ـــج تضعی ـــه تدری ـــت ب ـــن وضعی ـــدت ای ـــی م ـــار طولان ـــد اســـت و آث ـــن رون همی
ـــه  ـــال دارد ک ـــه دنب ـــانی را ب ـــروی انس ـــرمایه های نی ـــت دادن س ـــا و از دس ـــش فعالیت ه ـــرف و کاه ـــک ط ـــرف از ی ـــد و مص تولی
ـــک  ـــرکت های کوچ ـــژه در ش ـــه وی ـــود، ب ـــد ب ـــاهده خواه ـــل مش ـــتغالزایی قاب ـــی و اش ـــص مل ـــد ناخال ـــش تولی ـــر آن در کاه تاثی

ـــتند. ـــادی هس ـــدار اقتص ـــعه پای ـــرک توس ـــور مح ـــه موت ـــط ک و متوس
ـــه  ـــن ب ـــد روش ـــک فرآین ـــف ی ـــه و تعری ـــزاری مناقص ـــش از برگ ـــا پی ـــرای قرارداد ه ـــت اج ـــی جه ـــی مکف ـــع مال ـــی مناب پیش بین
ـــات در  ـــن اقدام ـــن و کلیدی تری ـــی، مهمتری ـــات بخـــش خصوص ـــه مطالب ـــرد در تادی ـــی از دیرک ـــارات ناش ـــران خس ـــور جب منظ
ـــه  ـــپ منصفان ـــرارداد تی ـــک ق ـــدن ی ـــی ش ـــلاغ و اجرای ـــا اب ـــا ب ـــد تنه ـــر می رس ـــه نظ ـــه ب ـــود ک ـــوب می ش ـــوزه محس ـــن ح ای
ـــد  ـــای مدی ـــران مدت ه ـــرق ای ـــت ب ـــندیکای صنع ـــه س ـــی ک ـــود؛ موضوع ـــد ب ـــر خواه ـــن، امکانپذی ـــع طرفی ـــظ مناف ـــا حف ب
ـــاد  ـــان ایج ـــکا و اطمین ـــل ات ـــه قاب ـــدت روی ـــا وح ـــی قرارداد ه ـــاختار اجرای ـــل در س ـــا حداق ـــت ت ـــد داش ـــرورت آن تاکی ـــر ض ب
ـــی  ـــات آت ـــات گذشـــته و ســـازماندهی نحـــوه پرداخـــت مطالب ـــدات لازم در راســـتای پرداخـــت مطالب ـــوازات تمهی ـــه م شـــود و ب
ـــع  ـــرد رف ـــا رویک ـــندیکا ب ـــرف س ـــده از ط ـــه ش ـــای ارائ ـــه راهکار ه ـــرو ب ـــه وزارت نی ـــتلزم توج ـــم مس ـــن مه ـــه ای ـــد ک ـــم آی فراه

ـــت  ـــعه آن اس ـــی و توس ـــمند و تعال ـــت ارزش ـــن صنع ـــای ای چالش ه

محصول ســاختار قــراردادی 
بــرق صنعــت  ناکارآمــد 
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ـــت، تسریع در پرداخت مطالبات ـــتوری اس ـــد و دس ـــذاری ناکارآم ـــام قیمت گ ـــل نظ ـــده ای از آن ماحص ـــش عم ـــه بخ ـــرق ک ـــت ب ـــراز صنع ـــاد نات ـــار اقتص در کن
ـــت  ـــی از دول ـــش خصوص ـــات بخ ـــول مطالب ـــث وص ـــر، بح ـــال های اخی ـــی س ـــت ط ـــن صنع ـــای ای ـــن چالش ه ـــر از مهمتری ـــی دیگ یک
ـــف  ـــه تضعی ـــر ب ـــر آن، منج ـــب ب ـــان مترت ـــای پنه ـــل هزینه ه ـــدات و تحمی ـــن تعه ـــع ای ـــای به موق ـــدم ایف ـــفانه ع ـــه متأس ـــت ک ـــوده اس ب
ـــدم  ـــه ع ـــر از جمل ـــای دیگ ـــی محدودیت ه ـــا و برخ ـــن چالش ه ـــود ای ـــت. وج ـــده اس ـــی ش ـــش خصوص ـــای بخ ـــی بنگاه ه ـــه مال بنی
ـــه  ـــا ب ـــی از پروژه ه ـــف برخ ـــد، توق ـــوزه تولی ـــده در ح ـــختگیرانه و بازدارن ـــن س ـــود قوانی ـــی، وج ـــی و مالیات ـــم بانک ـــودگی جرائ بخش
ـــت  ـــت، فعالی ـــن دس ـــواردی از ای ـــت و م ـــی ارزان قیم ـــن مال ـــکان تأمی ـــدم ام ـــد، ع ـــل تولی ـــت عوام ـــش قیم ـــران افزای ـــدم جب ـــل ع دلی

ـــت. ـــرده اس ـــادی ک ـــه اقتص ـــد توجی ـــا فاق ـــرق را بعض ـــن ب ـــره تأمی ـــال در زنجی ـــی فع ـــای خصوص بنگاه ه

حیات بخش و ضروری

نایب رئیس هیات مدیره سندیکای صنعت برق ایرانجعفر جوال

بنابـر اطلاعـات منتشـره توسـط وزارت نیـرو در پایـان سـال 1399، بخش خصوصی بـا دارا بودن 
بیـش از 49 درصـد از ظرفیـت تولیـد نیروگاهـی )حـدود 43 هـزار مـگاوات( و تولیـد بیـش از 
57/7 درصـد از بـرق مـورد نیـاز کشـور )بـر اسـاس اطلاعـات موجود در سـایت مدیریت شـبکه 
ایـران در پاییـز 1400 ایـن عـدد به 60 درصد رسـیده اسـت(، نقش بسـیار مهمـی در تولید انرژی 
کشـور ایفـا می کنـد. در کنـار تولیدکننـدگان غیردولتـی بـرق، بنگاه هـای کوچک و متوسـط فعال 
در بخش هـای انتقـال و توزیـع از یراق سـاز گرفتـه تـا سـایر سـازندگان تجهیـزات و مشـاوران و 
پیمانـکاران هـم نقـش انکارناپذیـری در تامیـن بـرق پایـدار ایفـا می کننـد؛ لـذا ضـروری اسـت 

تلاش هـای جدی تـری بـرای حـل موضوعـات مهمـی نظیـر وصـول مطالبـات صـورت پذیرد. 
بـــه منظـــور درک بهتـــر آثـــار ســـوء ناشـــی از عـــدم وصـــول مطالبـــات بخـــش خصوصـــی بـــر 
فعالیت هـــای آن کافـــی اســـت نگاهـــی اجمالـــی بـــر رونـــد وصـــول مطالبـــات و بررســـی 
ـــز  ـــزارش مرک ـــر گ ـــرد. بناب ـــام گی ـــوع انج ـــن موض ـــان ای ـــای پنه ـــل هزینه ه ـــی از تحمی ـــارات ناش خس
پژوهش هـــای مجلـــس شـــورای اســـلامی، مجمـــوع مطالبـــات صنعـــت بـــرق از دولـــت در ســـال 
1400 بـــه حـــدود 780 هـــزار میلیـــارد ریـــال رســـیده اســـت کـــه علـــت اصلـــی آن مابه التفـــاوت 

قیمـــت تکلیفـــی و بهـــای تمـــام شـــده بـــرق عنـــوان شـــده اســـت. 
بـه دلیـل عـدم دسترسـی بـه میـزان دقیـق مطالبـات بخـش خصوصـی و رونـد تغییـرات آن در 
سـال های اخیـر، ناگزیـر اطلاعـات مالـی یـک نمونـه از بنگاه هـای بـزرگ فعـال در صنعـت برق 
بررسـی شـده کـه در حوزه های مختلـف صنعت برق اعـم از تولید، احداث، توسـعه و نگهداری 
نیروگاه هـا فعالیت هـای گسـترده ای دارد. مطابـق صورت هـای مالی حسابرسی شـده آن شـرکت، 
جمـع مطالبـات ناشـی از فـروش تجهیـزات، خدمـات و بـرق در پایان سـال 1399 معـادل 645 
هـزار میلیـارد ریـال و دوره وصـول مطالبـات آن بیـش از 1200 روز بـوده اسـت. به عبـارت دیگر 

وصـول مطالبـات ایـن شـرکت از دولـت بیش از سـه سـال بـه طـول می انجامد. 
حـال اگـر چنانچـه ایـن سـه سـال به عنـوان دوره وصـول کامـل مطالبـات در نظـر گرفتـه شـود، 
ایـن بدیـن معناسـت کـه مانـده مطالبـات آن شـرکت در ابتدای سـال 1397 تـا پایان سـال 1399 
وصـول شـده اسـت. مانـده مطالبات شـرکت نمونـه از وزارت نیـرو در ابتدای سـال 1397 معادل 
114 هـزار میلیـارد ریـال بـوده اسـت. بـا فـرض دریافـت کل ایـن مبلـغ در ابتـدای سـال 1397 و 
متعاقـب آن سـپرده گذاری نـزد بانـک و عدم برداشـت اصل و سـود سـپرده تا پایان سـال 1399 و 
بـا فـرض نـرخ بازده مـورد مطالبـه ای معادل نرخ بـازده بدون ریسـک 20 درصـدی، عواید حاصل 
از ایـن سـپرده گذاری مبلغـی معـادل 83 هـزار میلیـارد ریـال خواهـد بـود کـه به وضـوح حداقـل 

هزینـه فرصـت از دسـت رفتـه شـرکت مذکـور از ایـن محـل را نشـان می دهد. 
از سـوی دیگـر بـا اسـتفاده از شـاخص قیمـت مصرف کننـده نیـز می تـوان کاهـش ارزش ریالـی 
ایـن مطالبـات را اندازه گیـری کـرد. براسـاس اطلاعـات موجود در سـایت مرکز آمار ایران متوسـط 
شـاخص قیمـت مصرف کننـده در سـال 1397 معـادل 136/93 و در سـال 1399 معـادل 250/6 
بـوده اسـت. حاصلضـرب مانـده مطالبـات ابتدای سـال مبدأ )سـال 1397( در نسـبت شـاخص 
قیمـت سـال مبـدأ بـر شـاخص قیمـت در سـال پایانـی )سـال 1399(، ارزش ریالـی مطالبات را 
در پایـان سـال 1399 نشـان خواهـد داد. بـر این اسـاس ارزش مطالبـات 114 هزار میلیـارد ریالی 
شـرکت نمونـه در ابتـدای سـال 1397 بـا کاهـش 45 درصـدی به عـدد 62 هـزار میلیـارد ریال در 

پایان سـال 1399 رسـیده اسـت. 
بـا توجـه بـه محاسـبات فـوق، آثـار مالـی منفـی طولانـی شـدن دوره وصـول مطالبـات )هزینـه 
فرصـت از دسـت رفتـه( و همچنیـن هزینه هـای پنهـان ناشـی از عدم وصـول به موقـع مطالبات 
)کاهـش ارزش مانـده مطالبـات( بـه وضـوح قابـل اندازه گیـری اسـت. مضافـًا آنکـه عـدم وصول 
باعـث توقـف در  امـور جـاری شـرکت ها، بی تردیـد  بـر اختـلال در  به موقـع مطالبـات عـلاوه 
اجـرای پروژه هـا و طرح هـای توسـعه ای نیـز خواهد شـد. اثرات سـوء ایـن روند علاوه بر تشـدید 
هزینه هـای پنهـان، در نهایـت هـم گریبـان فّعـالان صنعـت را خواهـد گرفـت و هـم باعـث زیان 

خـود دولـت به عنـوان کارفرمـای اصلـی صنعـت بـرق خواهد شـد. 
در پایـان ناگفتـه نمانـد کـه اگرچـه اراده مدیـران ارشـد وزارت نیـرو در چنـد سـال گذشـته بـر 
پرداخـت مطالبـات اسـتوار بـوده و اقدامـات خوبـی نیـز در جهـت ایفـای تعهـدات دولتـی 
از جملـه تهاتـر بخشـی از بدهـی پیمانـکاران خصوصـی بـه سـازمان های دولتـی از محـل 
مطالبـات ایـن شـرکت ها از دولـت انجـام شـده، لیکن بـه دلیل رقم بـالای بدهی های انباشـت 
 شـده دولتـی، ایـن امـر بـه تنهایـی کافـی به نظـر نمی رسـد و حـل معضـل تسـویه مطالبـات 
نیازمنـد بهره منـدی از شـیوه های جدیـد تامیـن منابـع مالـی نظیـر ورود  بخـش خصوصـی 
تخصصـی بـه مقولـه اوراق بهادارسـازی دارایی هـای غیرمولـد دولتـی در صنعـت بـرق اسـت 
کـه تحقـق آن همـت بلنـد مدیـران تصمیم گیـر را می طلبـد. بـا ایـن حـال تـا زمانـی کـه ایـن 
چالش هـا و موانـع پابرجـا باشـند، مطمئنـا رشـد واقعـی سـرمایه گذاری در صنعـت، بـا امـا و 
اگر هـای فراوانـی روبـرو خواهد بود کـه کمترین عواقب آن ادامه خاموشـی های تابسـتان سـال 
گذشـته و بـه دنبـال آن تشـدید تبعـات اقتصـادی و حتی اجتماعـی در فضای کسـب و کار و 

خانواده هـا خواهـد بـود 
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ـــت، تسریع در پرداخت مطالبات ـــتوری اس ـــد و دس ـــذاری ناکارآم ـــام قیمت گ ـــل نظ ـــده ای از آن ماحص ـــش عم ـــه بخ ـــرق ک ـــت ب ـــراز صنع ـــاد نات ـــار اقتص در کن
ـــت  ـــی از دول ـــش خصوص ـــات بخ ـــول مطالب ـــث وص ـــر، بح ـــال های اخی ـــی س ـــت ط ـــن صنع ـــای ای ـــن چالش ه ـــر از مهمتری ـــی دیگ یک
ـــف  ـــه تضعی ـــر ب ـــر آن، منج ـــب ب ـــان مترت ـــای پنه ـــل هزینه ه ـــدات و تحمی ـــن تعه ـــع ای ـــای به موق ـــدم ایف ـــفانه ع ـــه متأس ـــت ک ـــوده اس ب
ـــدم  ـــه ع ـــر از جمل ـــای دیگ ـــی محدودیت ه ـــا و برخ ـــن چالش ه ـــود ای ـــت. وج ـــده اس ـــی ش ـــش خصوص ـــای بخ ـــی بنگاه ه ـــه مال بنی
ـــه  ـــا ب ـــی از پروژه ه ـــف برخ ـــد، توق ـــوزه تولی ـــده در ح ـــختگیرانه و بازدارن ـــن س ـــود قوانی ـــی، وج ـــی و مالیات ـــم بانک ـــودگی جرائ بخش
ـــت  ـــت، فعالی ـــن دس ـــواردی از ای ـــت و م ـــی ارزان قیم ـــن مال ـــکان تأمی ـــدم ام ـــد، ع ـــل تولی ـــت عوام ـــش قیم ـــران افزای ـــدم جب ـــل ع دلی

ـــت. ـــرده اس ـــادی ک ـــه اقتص ـــد توجی ـــا فاق ـــرق را بعض ـــن ب ـــره تأمی ـــال در زنجی ـــی فع ـــای خصوص بنگاه ه

حیات بخش و ضروری

نایب رئیس هیات مدیره سندیکای صنعت برق ایرانجعفر جوال

بنابـر اطلاعـات منتشـره توسـط وزارت نیـرو در پایـان سـال 1399، بخش خصوصی بـا دارا بودن 
بیـش از 49 درصـد از ظرفیـت تولیـد نیروگاهـی )حـدود 43 هـزار مـگاوات( و تولیـد بیـش از 
57/7 درصـد از بـرق مـورد نیـاز کشـور )بـر اسـاس اطلاعـات موجود در سـایت مدیریت شـبکه 
ایـران در پاییـز 1400 ایـن عـدد به 60 درصد رسـیده اسـت(، نقش بسـیار مهمـی در تولید انرژی 
کشـور ایفـا می کنـد. در کنـار تولیدکننـدگان غیردولتـی بـرق، بنگاه هـای کوچک و متوسـط فعال 
در بخش هـای انتقـال و توزیـع از یراق سـاز گرفتـه تـا سـایر سـازندگان تجهیـزات و مشـاوران و 
پیمانـکاران هـم نقـش انکارناپذیـری در تامیـن بـرق پایـدار ایفـا می کننـد؛ لـذا ضـروری اسـت 

تلاش هـای جدی تـری بـرای حـل موضوعـات مهمـی نظیـر وصـول مطالبـات صـورت پذیرد. 
بـــه منظـــور درک بهتـــر آثـــار ســـوء ناشـــی از عـــدم وصـــول مطالبـــات بخـــش خصوصـــی بـــر 
فعالیت هـــای آن کافـــی اســـت نگاهـــی اجمالـــی بـــر رونـــد وصـــول مطالبـــات و بررســـی 
ـــز  ـــزارش مرک ـــر گ ـــرد. بناب ـــام گی ـــوع انج ـــن موض ـــان ای ـــای پنه ـــل هزینه ه ـــی از تحمی ـــارات ناش خس
پژوهش هـــای مجلـــس شـــورای اســـلامی، مجمـــوع مطالبـــات صنعـــت بـــرق از دولـــت در ســـال 
1400 بـــه حـــدود 780 هـــزار میلیـــارد ریـــال رســـیده اســـت کـــه علـــت اصلـــی آن مابه التفـــاوت 

قیمـــت تکلیفـــی و بهـــای تمـــام شـــده بـــرق عنـــوان شـــده اســـت. 
بـه دلیـل عـدم دسترسـی بـه میـزان دقیـق مطالبـات بخـش خصوصـی و رونـد تغییـرات آن در 
سـال های اخیـر، ناگزیـر اطلاعـات مالـی یـک نمونـه از بنگاه هـای بـزرگ فعـال در صنعـت برق 
بررسـی شـده کـه در حوزه های مختلـف صنعت برق اعـم از تولید، احداث، توسـعه و نگهداری 
نیروگاه هـا فعالیت هـای گسـترده ای دارد. مطابـق صورت هـای مالی حسابرسی شـده آن شـرکت، 
جمـع مطالبـات ناشـی از فـروش تجهیـزات، خدمـات و بـرق در پایان سـال 1399 معـادل 645 
هـزار میلیـارد ریـال و دوره وصـول مطالبـات آن بیـش از 1200 روز بـوده اسـت. به عبـارت دیگر 

وصـول مطالبـات ایـن شـرکت از دولـت بیش از سـه سـال بـه طـول می انجامد. 
حـال اگـر چنانچـه ایـن سـه سـال به عنـوان دوره وصـول کامـل مطالبـات در نظـر گرفتـه شـود، 
ایـن بدیـن معناسـت کـه مانـده مطالبـات آن شـرکت در ابتدای سـال 1397 تـا پایان سـال 1399 
وصـول شـده اسـت. مانـده مطالبات شـرکت نمونـه از وزارت نیـرو در ابتدای سـال 1397 معادل 
114 هـزار میلیـارد ریـال بـوده اسـت. بـا فـرض دریافـت کل ایـن مبلـغ در ابتـدای سـال 1397 و 
متعاقـب آن سـپرده گذاری نـزد بانـک و عدم برداشـت اصل و سـود سـپرده تا پایان سـال 1399 و 
بـا فـرض نـرخ بازده مـورد مطالبـه ای معادل نرخ بـازده بدون ریسـک 20 درصـدی، عواید حاصل 
از ایـن سـپرده گذاری مبلغـی معـادل 83 هـزار میلیـارد ریـال خواهـد بـود کـه به وضـوح حداقـل 

هزینـه فرصـت از دسـت رفتـه شـرکت مذکـور از ایـن محـل را نشـان می دهد. 
از سـوی دیگـر بـا اسـتفاده از شـاخص قیمـت مصرف کننـده نیـز می تـوان کاهـش ارزش ریالـی 
ایـن مطالبـات را اندازه گیـری کـرد. براسـاس اطلاعـات موجود در سـایت مرکز آمار ایران متوسـط 
شـاخص قیمـت مصرف کننـده در سـال 1397 معـادل 136/93 و در سـال 1399 معـادل 250/6 
بـوده اسـت. حاصلضـرب مانـده مطالبـات ابتدای سـال مبدأ )سـال 1397( در نسـبت شـاخص 
قیمـت سـال مبـدأ بـر شـاخص قیمـت در سـال پایانـی )سـال 1399(، ارزش ریالـی مطالبات را 
در پایـان سـال 1399 نشـان خواهـد داد. بـر این اسـاس ارزش مطالبـات 114 هزار میلیـارد ریالی 
شـرکت نمونـه در ابتـدای سـال 1397 بـا کاهـش 45 درصـدی به عـدد 62 هـزار میلیـارد ریال در 

پایان سـال 1399 رسـیده اسـت. 
بـا توجـه بـه محاسـبات فـوق، آثـار مالـی منفـی طولانـی شـدن دوره وصـول مطالبـات )هزینـه 
فرصـت از دسـت رفتـه( و همچنیـن هزینه هـای پنهـان ناشـی از عدم وصـول به موقـع مطالبات 
)کاهـش ارزش مانـده مطالبـات( بـه وضـوح قابـل اندازه گیـری اسـت. مضافـًا آنکـه عـدم وصول 
باعـث توقـف در  امـور جـاری شـرکت ها، بی تردیـد  بـر اختـلال در  به موقـع مطالبـات عـلاوه 
اجـرای پروژه هـا و طرح هـای توسـعه ای نیـز خواهد شـد. اثرات سـوء ایـن روند علاوه بر تشـدید 
هزینه هـای پنهـان، در نهایـت هـم گریبـان فّعـالان صنعـت را خواهـد گرفـت و هـم باعـث زیان 

خـود دولـت به عنـوان کارفرمـای اصلـی صنعـت بـرق خواهد شـد. 
در پایـان ناگفتـه نمانـد کـه اگرچـه اراده مدیـران ارشـد وزارت نیـرو در چنـد سـال گذشـته بـر 
پرداخـت مطالبـات اسـتوار بـوده و اقدامـات خوبـی نیـز در جهـت ایفـای تعهـدات دولتـی 
از جملـه تهاتـر بخشـی از بدهـی پیمانـکاران خصوصـی بـه سـازمان های دولتـی از محـل 
مطالبـات ایـن شـرکت ها از دولـت انجـام شـده، لیکن بـه دلیل رقم بـالای بدهی های انباشـت 
 شـده دولتـی، ایـن امـر بـه تنهایـی کافـی به نظـر نمی رسـد و حـل معضـل تسـویه مطالبـات 
نیازمنـد بهره منـدی از شـیوه های جدیـد تامیـن منابـع مالـی نظیـر ورود  بخـش خصوصـی 
تخصصـی بـه مقولـه اوراق بهادارسـازی دارایی هـای غیرمولـد دولتـی در صنعـت بـرق اسـت 
کـه تحقـق آن همـت بلنـد مدیـران تصمیم گیـر را می طلبـد. بـا ایـن حـال تـا زمانـی کـه ایـن 
چالش هـا و موانـع پابرجـا باشـند، مطمئنـا رشـد واقعـی سـرمایه گذاری در صنعـت، بـا امـا و 
اگر هـای فراوانـی روبـرو خواهد بود کـه کمترین عواقب آن ادامه خاموشـی های تابسـتان سـال 
گذشـته و بـه دنبـال آن تشـدید تبعـات اقتصـادی و حتی اجتماعـی در فضای کسـب و کار و 

خانواده هـا خواهـد بـود 
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پروندهپرونده

نیــرو  وزارت  بدهــی  و 
خصوصــی بخــش  بــه 

ناهار مجانی

معاون پژوهش و برنامه ریزی سندیکای صنعت برق ایرانعلیرضا اسدی

در اقتصاد

ــا  ــه بـــه شـــکل های مختلـــف ماننـــد تهاتـــر بدهی هـ تلاش هایـــی کـ
و مطالبـــات دولـــت بـــا بخـــش خصوصـــی، واگـــذاری دارایی هـــا در 
ازای رد دیـــون، انتشـــار و واگـــذاری اوراق بدهـــی ماننـــد اوراق خزانـــه و 
ـــای  ـــد بدهی ه ـــه رش ـــد رو ب ـــئله رون ـــت مس ـــته اس ـــز نتوانس ـــویه، نی تس
وزارت نیـــرو بـــه فعـــالان اقتصـــادی ایـــن بخـــش را کاهـــش دهـــد. 
ـــه  ـــتماتیک ب ـــی سیس ـــق بده ـــی »خل ـــده یعن ـــن پدی ـــه ای ای ـــداوم دو ده ت
ـــرد آن«،  ـــه دیرک ـــا جریم ـــه ی ـــت هزین ـــدون پرداخ ـــی ب ـــش خصوص بخ
ـــار  ـــه آث ـــرق، ب ـــان بخـــش دولتـــی ب موجـــب شـــده اســـت مدیـــران و متولی
و نتایـــج تصمیمـــات خـــود در خلـــق بدهـــی نظـــام مالـــی بـــرق بـــه بخـــش 
خصوصـــی توجهـــی نکننـــد و سیاســـت های خـــود را بـــرای افزایـــش 
ــی،  ــای قانونـ ــام ترفند هـ ــواع و اقسـ ــا انـ ــد و بـ ــداوم دهنـ ــا تـ بدهی هـ
ـــدون  ـــد ب ـــل کنن ـــی منتق ـــش خصوص ـــه بخ ـــت را ب ـــن صنع ـــای ای زیان ه
ـــی  ـــوع بده ـــت موض ـــن لازم اس ـــند، لیک ـــات آن باش ـــه تبع ـــه متوج آن ک
ـــدت  ـــار بلندم ـــی و آث ـــش خصوص ـــه بخ ـــرق ب ـــت ب ـــی صنع ـــام مال نظ
آن کمـــی عمیق تـــر مـــورد ارزیابـــی قـــرار گیـــرد کـــه در ادامـــه ایـــن 

ـــت.  ـــده اس ـــه ش ـــه آن پرداخت ـــت ب یادداش
اقتصاددانـان در تعریـف تمایـز اقتصـاد دوره قدیـم و اقتصـاد دوره مدرن، 
عوامـل متعـددی را برمی شـمارند ازجملـه انقـلاب صنعتـی و توسـعه 
فنـاوری، شـبکه های حمـل و نقـل، اختراع دسـتگاه چاپ و موارد مشـابه 
دیگـر. امـا آنچـه که در میـان عموم جامعه بـه عنوان یکـی از تفاوت های 
مهـم بیـن دو اقتصـاد قدیـم و جدیـد در کنـار انقـلاب صنعتـی کمتـر 
دربـاره آن بحـث شـده اسـت، موضـوع »اعتبار« مالـی و قـرض از آینده با 
هدف رشـد بیشـتر اسـت. در واقع آنچه که باعث می شـود چرخه رشـد 
اقتصـادی محقـق شـود، قرض کـردن از آینده کسـب و کار اسـت به این 
معنـا کـه صاحـب کسـب و کار با اعتمـادی که به کسـب درآمـد از آینده 
کسـب و کار خـود دارد، از کسـانی کـه پـول اضافـه دارنـد، وام می گیرد و 
از محـل درآمـد آتـی، سـود وام دهندگان و اصل سـرمایه آن هـا را پرداخت 
می کنـد. ایـن چرخـه وقتـی کار می کند کـه اجـزای آن یعنـی وام دهنده و 
وام گیرنـده بتواننـد بـه آینـده کسـب درآمد از محـل فروش بیشـتر اعتماد 
کننـد )ریسـک قابل تحمـل باشـد(. در نقطه مقابـل، چنانچـه وام دهنده 
نتوانـد بـه وام گیرنـده )کارآفریـن( اعتمـاد کنـد )ریسـک قابـل پذیـرش 
نباشـد( در ایـن صـورت کارآفریـن نمی توانـد کسـب و کار خـود را ایجاد 
کنـد )سـرمایه مناسـب را جـذب کنـد( و در نتیجـه رشـد ایجـاد نخواهد 
شـد. آنچـه بیان شـد توضیـح سـاده ای از تاثیـر مفهـوم اعتبار یـا اعتماد 
در اقتصـاد اسـت. بـه عبـارت دیگر تمـام بازیگـران اقتصـادی تنها وقتی 
می تواننـد فعالیـت اقتصـادی خـود را سـامان دهنـد کـه در سـطح قابـل 
قبولـی از اعتمـاد قـرار داشـته باشـند. ایـن موضـوع آنقـدر اهمیـت دارد 
کـه اخیـرا حتـی توجـه صاحبنظران علم سیاسـت ماننـد فوکویامـا را نیز 

جلـب کـرده و کتابـی در این زمینه نگاشـته اسـت. 
حـــال بـــا در نظـــر داشـــتن ایـــن اصـــل مهـــم، بـــه چرخـــه مالـــی 

صنعـــت بـــرق و آثـــار بکارگیـــری ابـــزار بدهـــی پنهـــان وزارت 
نیـــرو و بخـــش خصوصـــی بپردازیـــم. هنگامیکـــه بخـــش دولتـــی 
بـــرق، بدهـــی خـــود بـــه بخـــش خصوصـــی را پرداخـــت نمی کنـــد 
ـــر ارزش آن  ـــی تغیی ـــول یعن ـــی پ ـــه زمان ـــت هزین ـــدون پرداخ ـــا ب و ی
ــرکت های  ــد، شـ ــویه می کنـ ــود را تسـ ــی خـ ــان، بدهـ ــی زمـ در طـ
ـــرای پرداخـــت  ـــه آینـــده کســـب و کار خـــود ب خصوصـــی نمی تواننـــد ب
ـــات  ـــن موسس ـــن ای ـــند بنابرای ـــته باش ـــان داش ـــود اطمین ـــای خ بدهی ه
نمی تواننـــد از بازار هـــای مالـــی و ســـرمایه منابـــع کســـب کننـــد در 
ـــوند.  ـــارج می ش ـــت خ ـــن صنع ـــا ای ـــب ب ـــد متناس ـــیر رش ـــه از مس نتیج
بـــه عبـــارت دیگـــر، عـــدم پرداخـــت بـــه موقـــع مطالبـــات بخـــش 
خصوصـــی عـــلاوه بـــر زیان هایـــی کـــه در زمـــان حـــال بـــه صنایـــع 
برقـــی کشـــور زده اســـت، موجـــب کوچـــک شـــدن ظرفیت هـــای 
ایـــن صنعـــت و خـــروج ســـرمایه و کارآفرینـــان از آن شـــده اســـت. 
ایـــن مســـئله موجـــب شـــده اســـت چندیـــن دهـــه ســـرمایه گذاری 
ـــاوری  ـــه فن ـــی ب ـــرکت های متک ـــاد ش ـــرای ایج ـــی ب ـــی و خصوص دولت
ـــن  ـــازمانی بی ـــی و س ـــرمایه دانش ـــرود و س ـــن ب ـــرق از بی ـــت ب در صنع
نســـلی کـــه ســـال ها بـــرای ایجـــاد آن منابـــع صـــرف شـــده بـــود، 
ـــع پشـــتیبان  ـــرق کشـــور و صنای ـــن صنعـــت ب ورشکســـته شـــود، بنابرای
ـــا  ـــادی از آن ه ـــش زی ـــا بخ ـــه نهایت ـــد ک ـــرار گرفته ان ـــه ای ق آن در چرخ
کـــه مولـــد بـــوده و آینـــده صنعـــت بـــه آن هـــا وابســـته اســـت، از چرخـــه 
ـــد انباشـــت بدهـــی وزارت  ـــن پیام کســـب و کار خـــارج شـــدند، بنابرای
ـــی  ـــان مال ـــلال جری ـــا اخت ـــرق، صرف ـــت ب ـــرکت های صنع ـــه ش ـــرو ب نی
ایـــن صنعـــت، کاهـــش ســـرمایه گذاری و بـــروز خاموشـــی نیســـت 
ـــزول  ـــع ن ـــه تب ـــرو و ب ـــی وزارت نی ـــرمایه اجتماع ـــلال س ـــه اضمح بلک
ـــاد آن  ـــه ایج ـــت ک ـــانی اس ـــرمایه انس ـــروج س ـــازمانی و خ ـــرمایه س س
ـــت  ـــون صنع ـــه تاکن ـــی آنچ ـــرد و جایگزین ـــان می ب ـــه زم ـــن ده چندی
ــن رو  ــد. از ایـ ــول می کشـ ــال ها طـ ــرق از دســـت داده اســـت، سـ بـ
ـــدارد،  ـــود ن ـــی وج ـــار مجان ـــچ ناه ـــه هی ـــادی ک ـــل اقتص ـــن اص ـــرو ای پی
ـــه  ـــد ک ـــادآور ش ـــد ی ـــرق بای ـــت ب ـــران صنع ـــذاران و مدی ـــت گ ـــه سیاس ب
ـــه  ـــردن هزین ـــرق، بالاب ـــی ب ـــش خصوص ـــات بخ ـــن مطالب ـــه نپرداخت هزین
و ریســـک زنجیـــره تامیـــن ایـــن صنعـــت در آینـــده اســـت، هرچنـــد کـــه 
ـــد،  ـــازی ندارن ـــب، پوســـت در ب ـــول نســـیم طال ـــه ق ـــه ب سیاســـتگذاران ک
درکـــی از تبعـــات تصمیمـــات و سیاســـت های زیانبـــار خـــود در مقیـــاس 
ـــا  ـــه تنه ـــود ن ـــت های خ ـــاذ سیاس ـــذا در اتخ ـــد و ل ـــی ندارن ـــی و مل بخش
تجدیدنظـــری نمی کننـــد بلکـــه بـــا شـــدت و صراحـــت بیشـــتری آن 
ــش را  ــن پرسـ ــده ایـ ــل های آینـ ــالا نسـ ــد و احتمـ ــه می دهنـ را ادامـ
ـــا  ـــد، ب ـــه رش ـــت رو ب ـــک صنع ـــه ی ـــه چگون ـــرد ک ـــد ک ـــرح خواهن مط
ـــد و  ـــتماتیک ش ـــت سیس ـــار شکس ـــی، دچ ـــار مجان ـــت های ناه سیاس

ـــاورد  ـــان نی ـــه می ـــخنی ب ـــاد س ـــن نه ـــمی ای ـــک از ارکان رس ـــچ ی هی

وزارت نیـــرو حـــدودا دو دهـــه اســـت کـــه بـــا کســـری بودجـــه سیســـتماتیک مواجـــه 
اســـت یعنـــی درآمد هـــای بخـــش عرضـــه بـــرق از هزینه هـــای آن کمتـــر اســـت و ایـــن 
موجـــب می شـــود بدهـــی شـــرکت های تابعـــه وزارت نیـــرو بـــه تامین کننـــدگان بخـــش 
ـــدا  ـــش پی ـــالانه افزای ـــی، س ـــات برق ـــداث تاسیس ـــاخت و اح ـــن س ـــره تامی ـــی و زنجی خصوص
ـــزار  ـــه 80 ه ـــم، ب ـــت یازده ـــاز دول ـــان در آغ ـــارد توم ـــزار میلی ـــه از 30 ه ـــوی ک ـــه نح ـــد ب کن

ـــت.  ـــیده اس ـــیزدهم رس ـــت س ـــاز دول ـــان در آغ ـــارد توم میلی
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نیــرو  وزارت  بدهــی  و 
خصوصــی بخــش  بــه 

ناهار مجانی

معاون پژوهش و برنامه ریزی سندیکای صنعت برق ایرانعلیرضا اسدی

در اقتصاد

ــا  ــه بـــه شـــکل های مختلـــف ماننـــد تهاتـــر بدهی هـ تلاش هایـــی کـ
و مطالبـــات دولـــت بـــا بخـــش خصوصـــی، واگـــذاری دارایی هـــا در 
ازای رد دیـــون، انتشـــار و واگـــذاری اوراق بدهـــی ماننـــد اوراق خزانـــه و 
ـــای  ـــد بدهی ه ـــه رش ـــد رو ب ـــئله رون ـــت مس ـــته اس ـــز نتوانس ـــویه، نی تس
وزارت نیـــرو بـــه فعـــالان اقتصـــادی ایـــن بخـــش را کاهـــش دهـــد. 
ـــه  ـــتماتیک ب ـــی سیس ـــق بده ـــی »خل ـــده یعن ـــن پدی ـــه ای ای ـــداوم دو ده ت
ـــرد آن«،  ـــه دیرک ـــا جریم ـــه ی ـــت هزین ـــدون پرداخ ـــی ب ـــش خصوص بخ
ـــار  ـــه آث ـــرق، ب ـــان بخـــش دولتـــی ب موجـــب شـــده اســـت مدیـــران و متولی
و نتایـــج تصمیمـــات خـــود در خلـــق بدهـــی نظـــام مالـــی بـــرق بـــه بخـــش 
خصوصـــی توجهـــی نکننـــد و سیاســـت های خـــود را بـــرای افزایـــش 
ــی،  ــای قانونـ ــام ترفند هـ ــواع و اقسـ ــا انـ ــد و بـ ــداوم دهنـ ــا تـ بدهی هـ
ـــدون  ـــد ب ـــل کنن ـــی منتق ـــش خصوص ـــه بخ ـــت را ب ـــن صنع ـــای ای زیان ه
ـــی  ـــوع بده ـــت موض ـــن لازم اس ـــند، لیک ـــات آن باش ـــه تبع ـــه متوج آن ک
ـــدت  ـــار بلندم ـــی و آث ـــش خصوص ـــه بخ ـــرق ب ـــت ب ـــی صنع ـــام مال نظ
آن کمـــی عمیق تـــر مـــورد ارزیابـــی قـــرار گیـــرد کـــه در ادامـــه ایـــن 

ـــت.  ـــده اس ـــه ش ـــه آن پرداخت ـــت ب یادداش
اقتصاددانـان در تعریـف تمایـز اقتصـاد دوره قدیـم و اقتصـاد دوره مدرن، 
عوامـل متعـددی را برمی شـمارند ازجملـه انقـلاب صنعتـی و توسـعه 
فنـاوری، شـبکه های حمـل و نقـل، اختراع دسـتگاه چاپ و موارد مشـابه 
دیگـر. امـا آنچـه که در میـان عموم جامعه بـه عنوان یکـی از تفاوت های 
مهـم بیـن دو اقتصـاد قدیـم و جدیـد در کنـار انقـلاب صنعتـی کمتـر 
دربـاره آن بحـث شـده اسـت، موضـوع »اعتبار« مالـی و قـرض از آینده با 
هدف رشـد بیشـتر اسـت. در واقع آنچه که باعث می شـود چرخه رشـد 
اقتصـادی محقـق شـود، قرض کـردن از آینده کسـب و کار اسـت به این 
معنـا کـه صاحـب کسـب و کار با اعتمـادی که به کسـب درآمـد از آینده 
کسـب و کار خـود دارد، از کسـانی کـه پـول اضافـه دارنـد، وام می گیرد و 
از محـل درآمـد آتـی، سـود وام دهندگان و اصل سـرمایه آن هـا را پرداخت 
می کنـد. ایـن چرخـه وقتـی کار می کند کـه اجـزای آن یعنـی وام دهنده و 
وام گیرنـده بتواننـد بـه آینـده کسـب درآمد از محـل فروش بیشـتر اعتماد 
کننـد )ریسـک قابل تحمـل باشـد(. در نقطه مقابـل، چنانچـه وام دهنده 
نتوانـد بـه وام گیرنـده )کارآفریـن( اعتمـاد کنـد )ریسـک قابـل پذیـرش 
نباشـد( در ایـن صـورت کارآفریـن نمی توانـد کسـب و کار خـود را ایجاد 
کنـد )سـرمایه مناسـب را جـذب کنـد( و در نتیجـه رشـد ایجـاد نخواهد 
شـد. آنچـه بیان شـد توضیـح سـاده ای از تاثیـر مفهـوم اعتبار یـا اعتماد 
در اقتصـاد اسـت. بـه عبـارت دیگر تمـام بازیگـران اقتصـادی تنها وقتی 
می تواننـد فعالیـت اقتصـادی خـود را سـامان دهنـد کـه در سـطح قابـل 
قبولـی از اعتمـاد قـرار داشـته باشـند. ایـن موضـوع آنقـدر اهمیـت دارد 
کـه اخیـرا حتـی توجـه صاحبنظران علم سیاسـت ماننـد فوکویامـا را نیز 

جلـب کـرده و کتابـی در این زمینه نگاشـته اسـت. 
حـــال بـــا در نظـــر داشـــتن ایـــن اصـــل مهـــم، بـــه چرخـــه مالـــی 

صنعـــت بـــرق و آثـــار بکارگیـــری ابـــزار بدهـــی پنهـــان وزارت 
نیـــرو و بخـــش خصوصـــی بپردازیـــم. هنگامیکـــه بخـــش دولتـــی 
بـــرق، بدهـــی خـــود بـــه بخـــش خصوصـــی را پرداخـــت نمی کنـــد 
ـــر ارزش آن  ـــی تغیی ـــول یعن ـــی پ ـــه زمان ـــت هزین ـــدون پرداخ ـــا ب و ی
ــرکت های  ــد، شـ ــویه می کنـ ــود را تسـ ــی خـ ــان، بدهـ ــی زمـ در طـ
ـــرای پرداخـــت  ـــه آینـــده کســـب و کار خـــود ب خصوصـــی نمی تواننـــد ب
ـــات  ـــن موسس ـــن ای ـــند بنابرای ـــته باش ـــان داش ـــود اطمین ـــای خ بدهی ه
نمی تواننـــد از بازار هـــای مالـــی و ســـرمایه منابـــع کســـب کننـــد در 
ـــوند.  ـــارج می ش ـــت خ ـــن صنع ـــا ای ـــب ب ـــد متناس ـــیر رش ـــه از مس نتیج
بـــه عبـــارت دیگـــر، عـــدم پرداخـــت بـــه موقـــع مطالبـــات بخـــش 
خصوصـــی عـــلاوه بـــر زیان هایـــی کـــه در زمـــان حـــال بـــه صنایـــع 
برقـــی کشـــور زده اســـت، موجـــب کوچـــک شـــدن ظرفیت هـــای 
ایـــن صنعـــت و خـــروج ســـرمایه و کارآفرینـــان از آن شـــده اســـت. 
ایـــن مســـئله موجـــب شـــده اســـت چندیـــن دهـــه ســـرمایه گذاری 
ـــاوری  ـــه فن ـــی ب ـــرکت های متک ـــاد ش ـــرای ایج ـــی ب ـــی و خصوص دولت
ـــن  ـــازمانی بی ـــی و س ـــرمایه دانش ـــرود و س ـــن ب ـــرق از بی ـــت ب در صنع
نســـلی کـــه ســـال ها بـــرای ایجـــاد آن منابـــع صـــرف شـــده بـــود، 
ـــع پشـــتیبان  ـــرق کشـــور و صنای ـــن صنعـــت ب ورشکســـته شـــود، بنابرای
ـــا  ـــادی از آن ه ـــش زی ـــا بخ ـــه نهایت ـــد ک ـــرار گرفته ان ـــه ای ق آن در چرخ
کـــه مولـــد بـــوده و آینـــده صنعـــت بـــه آن هـــا وابســـته اســـت، از چرخـــه 
ـــد انباشـــت بدهـــی وزارت  ـــن پیام کســـب و کار خـــارج شـــدند، بنابرای
ـــی  ـــان مال ـــلال جری ـــا اخت ـــرق، صرف ـــت ب ـــرکت های صنع ـــه ش ـــرو ب نی
ایـــن صنعـــت، کاهـــش ســـرمایه گذاری و بـــروز خاموشـــی نیســـت 
ـــزول  ـــع ن ـــه تب ـــرو و ب ـــی وزارت نی ـــرمایه اجتماع ـــلال س ـــه اضمح بلک
ـــاد آن  ـــه ایج ـــت ک ـــانی اس ـــرمایه انس ـــروج س ـــازمانی و خ ـــرمایه س س
ـــت  ـــون صنع ـــه تاکن ـــی آنچ ـــرد و جایگزین ـــان می ب ـــه زم ـــن ده چندی
ــن رو  ــد. از ایـ ــول می کشـ ــال ها طـ ــرق از دســـت داده اســـت، سـ بـ
ـــدارد،  ـــود ن ـــی وج ـــار مجان ـــچ ناه ـــه هی ـــادی ک ـــل اقتص ـــن اص ـــرو ای پی
ـــه  ـــد ک ـــادآور ش ـــد ی ـــرق بای ـــت ب ـــران صنع ـــذاران و مدی ـــت گ ـــه سیاس ب
ـــه  ـــردن هزین ـــرق، بالاب ـــی ب ـــش خصوص ـــات بخ ـــن مطالب ـــه نپرداخت هزین
و ریســـک زنجیـــره تامیـــن ایـــن صنعـــت در آینـــده اســـت، هرچنـــد کـــه 
ـــد،  ـــازی ندارن ـــب، پوســـت در ب ـــول نســـیم طال ـــه ق ـــه ب سیاســـتگذاران ک
درکـــی از تبعـــات تصمیمـــات و سیاســـت های زیانبـــار خـــود در مقیـــاس 
ـــا  ـــه تنه ـــود ن ـــت های خ ـــاذ سیاس ـــذا در اتخ ـــد و ل ـــی ندارن ـــی و مل بخش
تجدیدنظـــری نمی کننـــد بلکـــه بـــا شـــدت و صراحـــت بیشـــتری آن 
ــش را  ــن پرسـ ــده ایـ ــل های آینـ ــالا نسـ ــد و احتمـ ــه می دهنـ را ادامـ
ـــا  ـــد، ب ـــه رش ـــت رو ب ـــک صنع ـــه ی ـــه چگون ـــرد ک ـــد ک ـــرح خواهن مط
ـــد و  ـــتماتیک ش ـــت سیس ـــار شکس ـــی، دچ ـــار مجان ـــت های ناه سیاس

ـــاورد  ـــان نی ـــه می ـــخنی ب ـــاد س ـــن نه ـــمی ای ـــک از ارکان رس ـــچ ی هی

وزارت نیـــرو حـــدودا دو دهـــه اســـت کـــه بـــا کســـری بودجـــه سیســـتماتیک مواجـــه 
اســـت یعنـــی درآمد هـــای بخـــش عرضـــه بـــرق از هزینه هـــای آن کمتـــر اســـت و ایـــن 
موجـــب می شـــود بدهـــی شـــرکت های تابعـــه وزارت نیـــرو بـــه تامین کننـــدگان بخـــش 
ـــدا  ـــش پی ـــالانه افزای ـــی، س ـــات برق ـــداث تاسیس ـــاخت و اح ـــن س ـــره تامی ـــی و زنجی خصوص
ـــزار  ـــه 80 ه ـــم، ب ـــت یازده ـــاز دول ـــان در آغ ـــارد توم ـــزار میلی ـــه از 30 ه ـــوی ک ـــه نح ـــد ب کن

ـــت.  ـــیده اس ـــیزدهم رس ـــت س ـــاز دول ـــان در آغ ـــارد توم میلی
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فصل مشترک
پیگیری های سندیکا

مطالبات؛

در ایـن بیـن اسـتمرار کسـری بودجه وزارت نیرو در شـرایطی کـه این وزارتخانه بـرای تامین برق پایـدار، ناگزیر به 
توسـعه زیرسـاخت های تولیـد، انتقـال و توزیـع بـود، بـه تعریـف پروژه هایـی منجر شـد کـه عمدتا فاقد پشـتوانه 
مالـی لازم بودنـد و منابـع مالـی مـورد نیاز آن ها تعریف نشـده و یـا امکان کمی برای تحقق داشـتند. ایـن روند به 
تدریـج میـزان مطالبات شـرکت های سـازنده، پیمانکار، مهندسـی مشـاور و مهندسـی بازرگانـی را از وزارت نیرو، 
توانیـر و شـرکت های تابعـه بـه شـدت افزایـش داد، بـه طـوری کـه امـروز مطالبـات حـوزه سـاخت و پیمانکاری 

بیـش از 5 هـزار میلیـارد تومان تخمین زده می شـود. 
از آنجـا کـه در همیـن دوره زمانـی کـه بـرای فعـالان صنعـت بـرق سـال های بسـیار دشـوار و پرمخاطـره ای بـود، 
اقتصـاد ایـران هـم نوسـانات کم سـابقه ای را تجربه کرد و نـرخ ارز و سـایر نهاده های تولیـد، جهش هایی غیرقابل 
پیش بینـی داشـتند، شـرایط بـرای بخـش خصوصـی در تامیـن مـواد اولیه، سـرمایه در گـردش و نقدینگـی مورد 

نیـاز بـرای انجـام تعهـدات قانونـی، هـر روز به شـکلی مخرب کاهـش یافت. 

مســـاله مطالبـــات معـــوق فعـــالان بخـــش خصوصـــی صنعـــت بـــرق در ســـال های 
پـــس از تصویـــب قانـــون تثبیـــت نـــرخ حامل هـــای انـــرژی و پـــس از آن طـــرح 
هدفمندســـازی یارانه هـــا و توقـــف رونـــد پرداخـــت مابه التفـــاوت قیمـــت تمـــام 
ـــده  ـــش عدی ـــک چال ـــه ی ـــرو، ب ـــه وزارت نی ـــت ب ـــوی دول ـــرق از س ـــی ب ـــده و تکلیف ش

ـــد.  ـــدل ش ـــت ب ـــن صنع ـــالان ای ـــرای فع ب

ـــد  ـــزات و تولی ـــن تجهی ـــاخت و تامی ـــوزه س ـــژه در ح ـــه وی ـــرق ب ـــت ب ـــی صنع ـــش خصوص ـــه ای بخ ـــف دو ده تضعی
ـــار  ـــرق را دچ ـــت ب ـــعه صنع ـــد توس ـــد رون ـــدون تردی ـــه ب ـــترده ای دارد ک ـــای گس ـــی، پیامد ه ـــی و مهندس ـــات فن خدم
مشـــکلات جـــدی خواهـــد کـــرد. بـــا توجـــه بـــه اهمیـــت ایـــن موضـــوع و خســـارات جبران ناپذیـــری کـــه بـــه 
ـــات را  ـــوع مطالب ـــال ها موض ـــن س ـــام ای ـــی تم ـــران ط ـــرق ای ـــت ب ـــندیکای صنع ـــده، س ـــو وارد ش ـــرکت های عض ش
ـــل  ـــه دلی ـــال ب ـــن ح ـــا ای ـــت. ب ـــرار داده اس ـــر ق ـــد نظ ـــود م ـــری خ ـــای پیگی ـــن محور ه ـــی از مهمتری ـــوان یک ـــه عن ب
ـــدا  ـــدی پی ـــترده تر و جدی ـــاد گس ـــا ابع ـــن پیگیری ه ـــون، ای ـــته تاکن ـــال گذش ـــی س ـــرایط ط ـــدن ش ـــوار ش دش

ـــت.  ـــرده اس ک
در ایـن نگاشـت نگاهـی گـذرا بـه مکاتبات گسـترده سـندیکا برای پیگیـری مطالبـات معوق شـرکت های عضو 
از بهمـن مـاه سـال گذشـته تـا امـروز خواهیـم داشـت. البته ذکر ایـن نکته هم بسـیار ضروری اسـت که اسـتعلام 
مطالبـات اعضـا و بـه روزرسـانی رقـم مطالبـات شـرکت های عضـو همچنان بـه صورت مسـتمر در حـال انجام 

اسـت و کلیـه مکاتبـات مبتنـی بـر نتایـج اسـتعلام های صورت گرفته، مسـتند شـده اند. 
آخریـن اسـتعلام انجـام شـده در سـال 1400 مربـوط به شـانزدهم بهمن مـاه بوده که بر اسـاس آن میـزان مطالبات 
شـرکت های عضـو کـه در این اسـتعلام مشـارکت کرده بودند بـه رقمی قریب بـه 3500 میلیارد تومان رسـیده بود. 
بـه فاصلـه کوتاهـی از جمـع بنـدی نتایـج اسـتعلام ها، سـندیکا طی نامـه ای به دکتـر بختیـار، معـاون برنامه ریزی 

و اقتصـادی وزارت نیـرو، درخواسـت خـود را بـرای تدوین راهـکاری جهت تسـویه مطالبات اعضـا مطرح کرد. 
در ایـن نامـه کـه در تاریـخ بیسـتم بهمـن مـاه و پیـرو جلسـه ای که با دکتـر بختیـار در تاریخ نهـم این مـاه برگزار 
شـده بـود، نگاشـته شـده، بر لـزوم اسـتفاده از فرصت هـای فرصت های بنـد )ب( تبصـره 5 قانون بودجـه 1400 و 
بنـد متناظـر آن در لایحـه بودجـه 1401 جهت وصول مطالبات اعضای سـندیکا از شـرکت مـادر تخصصی توانیر 

و شـرکت های تابعـه تاکید شـده بود. 
ایـن پیشـنهاد بـا محوریـت تصویـب آیین نامـه اجرایـی بنـد )ب( تبصـره 5 لایحـه بودجـه 1401 به منظـور پرداخت 
بدهـی طلبـکاران از محـل اوراق اسـناد خزانـه، تدویـن شـده بـود. بـر اسـاس این بند بـه دولت اجـازه داده شـده که 
بـرای تامیـن مالـی مصـارف قانون بودجه تا سـقف 860 هـزار میلیارد ریال اوراق مالی اسـلامی ازجمله اسـناد خزانه 
اسـلامی منتشـر نمـوده و منابـع حاصـل را بـه ردیف درآمـدی مربوطه واریز و اسـناد خزانـه را با حفظ قـدرت خرید 
و بـا سررسـید تـا پایان سـال 1404 منتشـر و بـه طلبکاران دسـتگاه های اجرایـی بابت تادیـه مطالبات واگـذار کند. 
بـر ایـن اسـاس پیشـنهاد سـندیکای صنعـت بـرق ایـران جهـت تصویب آییـن نامـه اجرایـی بنـد )ب( تبصره 5 
لایحـه بودجـه 1401 جهـت وصـول مطالبـات بخـش خصوصـی از وزارت نیـرو بـه ایـن شـکل مطـرح شـده بود: 
»وزارت نیـرو مجـاز اسـت از طریـق شـرکت های تابعـه تـا سـقف 30 هـزار میلیـارد ریـال از محـل اوراق اسـناد 
خزانـه اسـلامی بنـد )ب( تبصره 5 قانـون بودجه 1401 بـرای تادیه مطالبات معـوق تمامی طلبـکاران )پیمانکاران، 
مشـاوران، تامین کننـدگان تجهیـزات( بـا تاییـد رئیـس دسـتگاه اجرایـی و ذی حسـاب / مدیـر امـور مالـی ذیربط 
پرداخـت نماینـد. فهرسـت طلبـکاران و میـزان مطالبات معوق به شـرکت های تابعه توسـط وزارت نیـرو و تایید 

سـازمان برنامـه ارائـه می گردد.« 
بـه فاصلـه کوتاهـی و در اولین روز اسـفند ماه 1400، سـندیکا طـی نامه ای به مدیرعامل شـرکت توانیر خواسـتار 
چاره اندیشـی بـرای پرداخـت مطالبـات شـرکت های عضـو بـه منظور جلوگیـری از ایجاد مشـکلات جـدی برای 

آن هـا در روز های پایانی سـال شـد. 
در ایـن نامـه ضمـن اشـاره بـه پیگیری هـای متعـدد سـندیکا در طـول سـال 1400 بـه منظـور پرداخـت مطالبـات 
معـوق اعضـا از شـرکت های تابعـه و زیرمجموعـه توانیـر، اذعـان شـده بود کـه »علیرغـم توافقات قبلـی مبنی بر 
تخصیـص منظـم مبالـغ ماهیانـه به لیسـت مطالبات ارسـالی مربوط بـه اعضای سـندیکا با هدف ویـژه حمایت 
از فعـالان ایـن حـوزه ایـن امر تاکنون محقق نشـده اسـت. این در حالیسـت که بسـیاری از شـرکت ها بـا تکیه بر 
اقـوال مسـاعد کارفرمایـان مربوطـه در خصـوص پرداخـت مطالبـات، مبادرت بـه تامیـن نقدینگـی از طریق اخذ 
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در ایـن بیـن اسـتمرار کسـری بودجه وزارت نیرو در شـرایطی کـه این وزارتخانه بـرای تامین برق پایـدار، ناگزیر به 
توسـعه زیرسـاخت های تولیـد، انتقـال و توزیـع بـود، بـه تعریـف پروژه هایـی منجر شـد کـه عمدتا فاقد پشـتوانه 
مالـی لازم بودنـد و منابـع مالـی مـورد نیاز آن ها تعریف نشـده و یـا امکان کمی برای تحقق داشـتند. ایـن روند به 
تدریـج میـزان مطالبات شـرکت های سـازنده، پیمانکار، مهندسـی مشـاور و مهندسـی بازرگانـی را از وزارت نیرو، 
توانیـر و شـرکت های تابعـه بـه شـدت افزایـش داد، بـه طـوری کـه امـروز مطالبـات حـوزه سـاخت و پیمانکاری 

بیـش از 5 هـزار میلیـارد تومان تخمین زده می شـود. 
از آنجـا کـه در همیـن دوره زمانـی کـه بـرای فعـالان صنعـت بـرق سـال های بسـیار دشـوار و پرمخاطـره ای بـود، 
اقتصـاد ایـران هـم نوسـانات کم سـابقه ای را تجربه کرد و نـرخ ارز و سـایر نهاده های تولیـد، جهش هایی غیرقابل 
پیش بینـی داشـتند، شـرایط بـرای بخـش خصوصـی در تامیـن مـواد اولیه، سـرمایه در گـردش و نقدینگـی مورد 

نیـاز بـرای انجـام تعهـدات قانونـی، هـر روز به شـکلی مخرب کاهـش یافت. 

مســـاله مطالبـــات معـــوق فعـــالان بخـــش خصوصـــی صنعـــت بـــرق در ســـال های 
پـــس از تصویـــب قانـــون تثبیـــت نـــرخ حامل هـــای انـــرژی و پـــس از آن طـــرح 
هدفمندســـازی یارانه هـــا و توقـــف رونـــد پرداخـــت مابه التفـــاوت قیمـــت تمـــام 
ـــده  ـــش عدی ـــک چال ـــه ی ـــرو، ب ـــه وزارت نی ـــت ب ـــوی دول ـــرق از س ـــی ب ـــده و تکلیف ش

ـــد.  ـــدل ش ـــت ب ـــن صنع ـــالان ای ـــرای فع ب

ـــد  ـــزات و تولی ـــن تجهی ـــاخت و تامی ـــوزه س ـــژه در ح ـــه وی ـــرق ب ـــت ب ـــی صنع ـــش خصوص ـــه ای بخ ـــف دو ده تضعی
ـــار  ـــرق را دچ ـــت ب ـــعه صنع ـــد توس ـــد رون ـــدون تردی ـــه ب ـــترده ای دارد ک ـــای گس ـــی، پیامد ه ـــی و مهندس ـــات فن خدم
مشـــکلات جـــدی خواهـــد کـــرد. بـــا توجـــه بـــه اهمیـــت ایـــن موضـــوع و خســـارات جبران ناپذیـــری کـــه بـــه 
ـــات را  ـــوع مطالب ـــال ها موض ـــن س ـــام ای ـــی تم ـــران ط ـــرق ای ـــت ب ـــندیکای صنع ـــده، س ـــو وارد ش ـــرکت های عض ش
ـــل  ـــه دلی ـــال ب ـــن ح ـــا ای ـــت. ب ـــرار داده اس ـــر ق ـــد نظ ـــود م ـــری خ ـــای پیگی ـــن محور ه ـــی از مهمتری ـــوان یک ـــه عن ب
ـــدا  ـــدی پی ـــترده تر و جدی ـــاد گس ـــا ابع ـــن پیگیری ه ـــون، ای ـــته تاکن ـــال گذش ـــی س ـــرایط ط ـــدن ش ـــوار ش دش

ـــت.  ـــرده اس ک
در ایـن نگاشـت نگاهـی گـذرا بـه مکاتبات گسـترده سـندیکا برای پیگیـری مطالبـات معوق شـرکت های عضو 
از بهمـن مـاه سـال گذشـته تـا امـروز خواهیـم داشـت. البته ذکر ایـن نکته هم بسـیار ضروری اسـت که اسـتعلام 
مطالبـات اعضـا و بـه روزرسـانی رقـم مطالبـات شـرکت های عضـو همچنان بـه صورت مسـتمر در حـال انجام 

اسـت و کلیـه مکاتبـات مبتنـی بـر نتایـج اسـتعلام های صورت گرفته، مسـتند شـده اند. 
آخریـن اسـتعلام انجـام شـده در سـال 1400 مربـوط به شـانزدهم بهمن مـاه بوده که بر اسـاس آن میـزان مطالبات 
شـرکت های عضـو کـه در این اسـتعلام مشـارکت کرده بودند بـه رقمی قریب بـه 3500 میلیارد تومان رسـیده بود. 
بـه فاصلـه کوتاهـی از جمـع بنـدی نتایـج اسـتعلام ها، سـندیکا طی نامـه ای به دکتـر بختیـار، معـاون برنامه ریزی 

و اقتصـادی وزارت نیـرو، درخواسـت خـود را بـرای تدوین راهـکاری جهت تسـویه مطالبات اعضـا مطرح کرد. 
در ایـن نامـه کـه در تاریـخ بیسـتم بهمـن مـاه و پیـرو جلسـه ای که با دکتـر بختیـار در تاریخ نهـم این مـاه برگزار 
شـده بـود، نگاشـته شـده، بر لـزوم اسـتفاده از فرصت هـای فرصت های بنـد )ب( تبصـره 5 قانون بودجـه 1400 و 
بنـد متناظـر آن در لایحـه بودجـه 1401 جهت وصول مطالبات اعضای سـندیکا از شـرکت مـادر تخصصی توانیر 

و شـرکت های تابعـه تاکید شـده بود. 
ایـن پیشـنهاد بـا محوریـت تصویـب آیین نامـه اجرایـی بنـد )ب( تبصـره 5 لایحـه بودجـه 1401 به منظـور پرداخت 
بدهـی طلبـکاران از محـل اوراق اسـناد خزانـه، تدویـن شـده بـود. بـر اسـاس این بند بـه دولت اجـازه داده شـده که 
بـرای تامیـن مالـی مصـارف قانون بودجه تا سـقف 860 هـزار میلیارد ریال اوراق مالی اسـلامی ازجمله اسـناد خزانه 
اسـلامی منتشـر نمـوده و منابـع حاصـل را بـه ردیف درآمـدی مربوطه واریز و اسـناد خزانـه را با حفظ قـدرت خرید 
و بـا سررسـید تـا پایان سـال 1404 منتشـر و بـه طلبکاران دسـتگاه های اجرایـی بابت تادیـه مطالبات واگـذار کند. 
بـر ایـن اسـاس پیشـنهاد سـندیکای صنعـت بـرق ایـران جهـت تصویب آییـن نامـه اجرایـی بنـد )ب( تبصره 5 
لایحـه بودجـه 1401 جهـت وصـول مطالبـات بخـش خصوصـی از وزارت نیـرو بـه ایـن شـکل مطـرح شـده بود: 
»وزارت نیـرو مجـاز اسـت از طریـق شـرکت های تابعـه تـا سـقف 30 هـزار میلیـارد ریـال از محـل اوراق اسـناد 
خزانـه اسـلامی بنـد )ب( تبصره 5 قانـون بودجه 1401 بـرای تادیه مطالبات معـوق تمامی طلبـکاران )پیمانکاران، 
مشـاوران، تامین کننـدگان تجهیـزات( بـا تاییـد رئیـس دسـتگاه اجرایـی و ذی حسـاب / مدیـر امـور مالـی ذیربط 
پرداخـت نماینـد. فهرسـت طلبـکاران و میـزان مطالبات معوق به شـرکت های تابعه توسـط وزارت نیـرو و تایید 

سـازمان برنامـه ارائـه می گردد.« 
بـه فاصلـه کوتاهـی و در اولین روز اسـفند ماه 1400، سـندیکا طـی نامه ای به مدیرعامل شـرکت توانیر خواسـتار 
چاره اندیشـی بـرای پرداخـت مطالبـات شـرکت های عضـو بـه منظور جلوگیـری از ایجاد مشـکلات جـدی برای 

آن هـا در روز های پایانی سـال شـد. 
در ایـن نامـه ضمـن اشـاره بـه پیگیری هـای متعـدد سـندیکا در طـول سـال 1400 بـه منظـور پرداخـت مطالبـات 
معـوق اعضـا از شـرکت های تابعـه و زیرمجموعـه توانیـر، اذعـان شـده بود کـه »علیرغـم توافقات قبلـی مبنی بر 
تخصیـص منظـم مبالـغ ماهیانـه به لیسـت مطالبات ارسـالی مربوط بـه اعضای سـندیکا با هدف ویـژه حمایت 
از فعـالان ایـن حـوزه ایـن امر تاکنون محقق نشـده اسـت. این در حالیسـت که بسـیاری از شـرکت ها بـا تکیه بر 
اقـوال مسـاعد کارفرمایـان مربوطـه در خصـوص پرداخـت مطالبـات، مبادرت بـه تامیـن نقدینگـی از طریق اخذ 
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تسـهیلات بانکـی بـا هدف تامیـن منابـع مالـی قرارداد های دردسـت اجـرا نموده اند.«
سـندیکا در پایـان ایـن نامـه کـه بـا پیوسـت فهرسـت مطالبـات اسـتعلام شـده برخـی از شـرکت های عضـو بـا 
رقـم 15 هـزار و 200 میلیـارد ریـال ارسـال شـده بـود، از آرش کـردی خواسـته بـود تـا دسـتورات لازم را بـه منظـور 

بازپرداخـت بدهی هـا بـر اسـاس لیسـت ارسـالی صـادر کنـد. 
تنهـا سـه روز بعـد و در تاریـخ چهـارم اسـفند مـاه 1400 سـندیکا در نامـه دیگـری بـه دکتـر کارگـر نجفی، مشـاور 
وزیـر و مدیـرکل دفتـر بازرسـی و ارزیابی مدیریت عملکرد و پاسـخگویی به شـکایات، مسـاله مطالبـات را از این 

مسـیر هم پیگیـری کرد. 
در ایـن نامـه کـه بـر اسـاس جلسـه مشـترک سـندیکا بـا این مقام مسـئول نگاشـته شـده، بـه پیگیری هـای انجام 
شـده بـرای وصـول مطالبـات شـرکت های عضـو اشـاره و عنـوان شـده بـود: »علیرغـم توافقـات قبلـی مبنـی بـر 
تخصیـص منظـم مبالـغ ماهیانـه به لیسـت مطالبـات ارسـالی مربوط بـه اعضای سـندیکا با هدف ویـژه حمایت 
از فعـالان ایـن حـوزه، ایـن امـر تاکنـون محقـق نشـده اسـت.« سـندیکا رقـم نهایـی مطالبـات شـرکت های عضو 
خـود را در ایـن نامـه 29 هـزار و 300 میلیـارد ریـال اعـلام کرده و خواسـتار پیگیری دفتـر بازرسـی و ارزیابی وزارت 

نیـرو شـده بود. 
مکاتبـه بعـدی سـندیکا بـرای پیگیری وصـول مطالبات شـرکت های عضو یازدهم اسـفند ماه با مهنـدس نجفی، 
رئیـس کمیسـیون انـرژی اتـاق بازرگانـی، صنایـع، معـادن و کشـاورزی ایـران انجام شـد. در ایـن نامه ضمن اشـاره 
بـه مذاکـرات بـه عمـل آمـده در خـلال برگزاری جلسـه اخیر کمیتـه فنـی تجدیدپذیر مبنـی بر اهتمام کمیسـیون 
انـرژی در ارتبـاط بـا وصـول مطالبـات اعضـای تشـکل های حـوزه انـرژی از محـل ظرفیـت تهاتـر بـا حواله هـای 
نفتـی در قانـون بودجـه، از رئیـس ایـن کمیسـیون درخواسـت شـده بـود کـه پیگیری هـای لازم بـه منظور اسـتفاده 
از ایـن ظرفیـت بـرای بازپرداخـت مطالبـات 34 هـزار و 900 میلیـارد ریالـی بخشـی از اعضـای سـندیکا کـه بـه 

اسـتعلام های انجـام شـده پاسـخ داده بودنـد، صـورت گیرد.
البتـه سـندیکا در همـان روز در نامـه دیگـری بـه آرش کـردی، مدیرعامـل شـرکت توانیر، مجـددا خواسـتار تعیین 
تکلیـف مطالبـات شـرکت های عضـو شـد. در ایـن نامـه ضمن اشـاره به اینکـه شـرکت های عضو این سـندیکا 
بـه علـت عـدم دریافـت مطالبـات چنـد ماهـه خـود در روز هـای پایانی سـال تحت فشـار مالی شـدید هسـتند، 
اذعـان شـده بـود: »بـا عنایـت بـه اینکـه حسـب نظـر جنابعالـی مقـرر گردیـد بخشـی از ایـن مطالبـات از محل 
نقدینگـی ناشـی از اوراق بهـادار نـزد آن شـرکت محتـرم تامیـن گـردد، از آنجـا کـه مطالبـات برخـی از اعضـای 
سـندیکا بـه جمـع 34 هـزار و 900 میلیـارد ریـال تـا تاریـخ 12/08 واصـل گردیـده، خواهشـمند اسـت نسـبت به 
انجـام هماهنگـی لازم بـا این سـندیکا مبنی بر نحـوه تخصیص و پرداخت مطالبات مطابق با فهرسـت پیوسـت 

دسـتورات لازم را صـادر فرماییـد.«
بـا توجـه بـه اینکـه ایـن مکاتبـات در کنـار پیگیری هـا و جلسـات مکـرر سـندیکایی ها بـا مدیـران ارشـد وزارت 
نیـرو و توانیـر بـه نتیجـه قابـل قبولـی دسـت نیافـت، شـانزدهم اسـفند ماه مجـددا فهرسـت مطالبات شـرکت ها 
طبـق اسـتعلام انجـام شـده و به تفکیـک بدهی شـرکت های برق منطقـه ای و توزیع نیـروی برق، برای وی ارسـال 

و درخواسـت شـد کـه بـرای پرداخـت این مطالبـات اقـدام فوری صـورت گیرد.
ایـن مکاتبـات و پیگیری هـا بـه ایـن دلیل کـه تا روز های پایانی سـال تنهـا بخش اندکـی از مطالبات بـه برخی از 
شـرکت ها پرداخـت شـد در سـال 1401 هـم ادامه یافـت و سـندیکا در اولین مکاتبه خـود با وزیر نیرو در بیسـت 

و هشـتم فروردیـن ماه سـال جاری، مجددا خواسـتار تادیـه مطالبات اعضای خود شـد. 
در ابتـدای ایـن نامـه آمـده بـود: »حسـب پیگیری هـای عدیـده بـه عمـل آمـده بـه منظـور وصـول مطالبـات معوقه 
اعضای این سـندیکا مبتنی بر لیسـت تفکیکی ارائه شـده به شـرکت توانیر و با وجود اقوال مسـاعد مدیران ارشـد 
آن وزارتخانـه و همچنیـن شـرکت توانیـر ناظـر بـر اولویـت دهـی بـه لیسـت سـندیکا، در هنگام تخصیـص منابع 
مالـی، متاسـفانه تنهـا بخـش قلیلـی از مطالبات شـرکت های معرفی شـده از قرار اطلاع حـدود 10 تـا 15 درصد در 
واپسـین سـاعات سـال گذشـته یا روز های ابتدایی سـال جدید پرداخت گردیده که به هیچ وجه تکافوی مشـکلات 

نقدینگـی شـرکت ها بـه ویـژه در ایفای تعهـدات نزد کارکنـان زحمتکش ایـن صنعـت را نمی کند.«
در ایـن نامـه ایـن مسـاله بـه وزیـر نیرو یـادآوری شـده بود کـه این شـیوه پرداخـت عمـلا سـازماندهی و مدیریت 
منابـع را غیرممکـن سـاخته و آسـیب های جـدی بـه بنیان بخش خصوصـی فعـال در صنعت بـرق وارد کرده که 

همـواره با اهتمام در مسـیر توسـعه و آبادانی کشـور گام برداشـته اسـت. 
در نامـه سـندیکا نسـبت بـه آغـاز فصـل گرمـا و ورود عنقریب به شـرایط رشـد مصرف و پرباری شـبکه هشـدار 
داده و عنـوان شـده بـود: »عبـور از پیـک مصرف مسـتلزم همراهـی و معاضدت کلیـه ارکان خانـواده صنعت برق 
از جملـه بنگاه هـای اقتصـادی فعـال اعـم از سـازندگان، پیمانکاران، مشـاورین و تامیـن کنندگان می باشـد و این 

مهـم در گـرو تقویـت و حمایـت بخـش خصوصی به ویـژه از بعد تـوان مالی قـرار دارد.« 
در بخـش دیگـری از ایـن مکاتبه به جلسـه مشـترک سـندیکا با وزیـر نیـرو و همچنین تاکید وی بر شـکل گیری 
ارتبـاط مسـتقیم و اخـذ پیشـنهادات و نظـرات مشـورتی سـندیکای صنعت بـرق ایران به عنـوان نماینـده فعالان 
بخـش خصوصـی ایـن حـوزه در فرآینـد تصمیم گیـری اشـاره و اذعـان شـده بـود: »انتظـار می رفـت ایـن موضوع 
حداقـل در پرداخـت مطالبـات اعضـا حسـب لیسـت ارائـه شـده، مـورد توجـه واقـع گـردد. حـال آنکـه علیرغم 
پیگیری هـای مسـتمر بـه عمـل آمده همچنـان نحوه و میـزان تخصیـص منابع مالی توسـط دسـتگاه های ذیربط 

اعـم از برق هـای منطقـه ای و شـرکت های توزیـع، بـرای ایـن سـندیکا مکشـوف و معلوم نمی باشـد.«
در پایـان از وزیـر نیـرو درخواسـت شـده بـود کـه نسـبت بـه تسـریع در پرداخـت مطالبات معـوق دسـتور لازم را 
صـادر کنـد.لازم بـه ذکر اسـت که رونوشـت ایـن نامه بـرای مهندس همایـون حائری، معـاون وزیر در امـور برق و 

انـرژی وزیـر نیـرو و مهنـدس آرش کـردی، مدیرعامل شـرکت توانیر هم ارسـال شـد.
ایـن پیگیری هـا تا ارسـال نامـه ای به دکتـر کهنمویی، رئیس دفتـر حمایت از سـرمایه گذاری و تولید ملی سـازمان 
بازرسـی کل کشـور در تاریـخ نهـم خـرداد مـاه سـال جـاری هـم ادامـه یافتـه اسـت. در ایـن نامـه کـه بـا موضـوع 
پیگیـری تادیـه مطالبـات اعضـای سـندیکای صنعـت بـرق ایـران و چالـش عـدم بازگشـت سـرمایه در گـردش 
تولیـد بـرای این مقام مسـئول ارسـال شـده، آمده اسـت: »شـرکت های عضو این سـندیکا به علت عـدم دریافت 
مطالبـات معوقـه در ماه هـای اخیـر در مضیقـه مالـی قـرار دارنـد و این در حالی اسـت کـه پیگیری های مسـتمر 
ایـن سـندیکا از ارکان مختلـف وزارت نیـرو و شـرکت توانیـر متاسـفانه تاکنـون نتیجه ای در بر نداشـته اسـت.« 

در ادامـه نامـه بـا اشـاره بـه عـدم پرداخـت مطالبـات علیرغـم اقـوال مسـاعد اعـلام شـده توسـط وزارت نیـرو و 
آسـیب های جـدی ناشـی از ایـن بدعهـدی بـرای بخـش خصوصی فعال ایـن صنعـت، اذعان شـده: »این بخش 
کـه از هیـچ کوششـی در مسـیر توسـعه و آبادانی کشـور دریغ نورزیده اسـت، در این شـرایط دچار خسـارت های 
جبـران ناپذیـری شـده، آن هـم مقـارن بـا رشـد فزاینـده هزینه های تولیـد و خدمـات ناشـی از تـورم، افزایش نرخ 
حقـوق و دسـتمزد، عـوارض گمرکـی و سـایر نهاده هـای تاثیرگـذار بـر قیمـت تمـام شـده قرارداد هـا کـه مزید بر 

علت هسـتند.« 
در ایـن نامـه هـم بـه رقـم 3400 میلیـارد تومانـی مطالبات اسـتعلام شـده بخشـی از شـرکت های عضو سـندیکا 
اشـاره و درخواسـت شـده بـود کـه پیگیـری موضوع تسـریع در تادیـه این مطالبات از سـوی سـازمان بازرسـی کل 

کشـور نیز صـورت پذیرد.
شـایان ذکـر اسـت کـه سـندیکا در کنـار مکاتبـات گسـترده ای که در ایـن نگاشـت به بخشـی از مهمتریـن آن ها 
اشـاره شـد، جلسـات متعـددی را نیـز بـا مدیران ارشـد کشـور برگـزار و تلاش کـرده از هـر فرصتی بـرای پیگیری 
مسـاله مطالبـات بـه عنـوان یکـی از جدی ترین مشـکلات شـرکت های عضو اسـتفاده کنـد. اما متاسـفانه به نظر 
می رسـد وزارت نیـرو بـه دلیـل کمبـود شـدید نقدینگـی و تـداوم ناکارآمد هـای اقتصـادی و مدیریتی در سـاختار 
ایـن وزارتخانـه، همچنـان بـی توجـه بـه خسـارات وارد شـده بـه بخـش خصوصـی، راهـکار انفعـال را برگزیده و 
تنهـا بـه دادن قول هـای مسـاعدی بسـنده می کنـد کـه عمدتـا در نهایـت بی نتیجـه باقـی می مانند. با ایـن وجود 
سـندیکا بـا اتـکا بـه رسـالت و ماموریت تشـکلی خـود همچنان به شـکلی گسـترده، جـدی و مسـتمر، موضوع 

مطالبـات را بـه عنـوان اصلی تریـن دغدغـه خـود تـا رسـیدن به یـک نتیجه قابـل قبول پیگیـری خواهـد کرد 
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تسـهیلات بانکـی بـا هدف تامیـن منابـع مالـی قرارداد های دردسـت اجـرا نموده اند.«
سـندیکا در پایـان ایـن نامـه کـه بـا پیوسـت فهرسـت مطالبـات اسـتعلام شـده برخـی از شـرکت های عضـو بـا 
رقـم 15 هـزار و 200 میلیـارد ریـال ارسـال شـده بـود، از آرش کـردی خواسـته بـود تـا دسـتورات لازم را بـه منظـور 

بازپرداخـت بدهی هـا بـر اسـاس لیسـت ارسـالی صـادر کنـد. 
تنهـا سـه روز بعـد و در تاریـخ چهـارم اسـفند مـاه 1400 سـندیکا در نامـه دیگـری بـه دکتـر کارگـر نجفی، مشـاور 
وزیـر و مدیـرکل دفتـر بازرسـی و ارزیابی مدیریت عملکرد و پاسـخگویی به شـکایات، مسـاله مطالبـات را از این 

مسـیر هم پیگیـری کرد. 
در ایـن نامـه کـه بـر اسـاس جلسـه مشـترک سـندیکا بـا این مقام مسـئول نگاشـته شـده، بـه پیگیری هـای انجام 
شـده بـرای وصـول مطالبـات شـرکت های عضـو اشـاره و عنـوان شـده بـود: »علیرغـم توافقـات قبلـی مبنـی بـر 
تخصیـص منظـم مبالـغ ماهیانـه به لیسـت مطالبـات ارسـالی مربوط بـه اعضای سـندیکا با هدف ویـژه حمایت 
از فعـالان ایـن حـوزه، ایـن امـر تاکنـون محقـق نشـده اسـت.« سـندیکا رقـم نهایـی مطالبـات شـرکت های عضو 
خـود را در ایـن نامـه 29 هـزار و 300 میلیـارد ریـال اعـلام کرده و خواسـتار پیگیری دفتـر بازرسـی و ارزیابی وزارت 

نیـرو شـده بود. 
مکاتبـه بعـدی سـندیکا بـرای پیگیری وصـول مطالبات شـرکت های عضو یازدهم اسـفند ماه با مهنـدس نجفی، 
رئیـس کمیسـیون انـرژی اتـاق بازرگانـی، صنایـع، معـادن و کشـاورزی ایـران انجام شـد. در ایـن نامه ضمن اشـاره 
بـه مذاکـرات بـه عمـل آمـده در خـلال برگزاری جلسـه اخیر کمیتـه فنـی تجدیدپذیر مبنـی بر اهتمام کمیسـیون 
انـرژی در ارتبـاط بـا وصـول مطالبـات اعضـای تشـکل های حـوزه انـرژی از محـل ظرفیـت تهاتـر بـا حواله هـای 
نفتـی در قانـون بودجـه، از رئیـس ایـن کمیسـیون درخواسـت شـده بـود کـه پیگیری هـای لازم بـه منظور اسـتفاده 
از ایـن ظرفیـت بـرای بازپرداخـت مطالبـات 34 هـزار و 900 میلیـارد ریالـی بخشـی از اعضـای سـندیکا کـه بـه 

اسـتعلام های انجـام شـده پاسـخ داده بودنـد، صـورت گیرد.
البتـه سـندیکا در همـان روز در نامـه دیگـری بـه آرش کـردی، مدیرعامـل شـرکت توانیر، مجـددا خواسـتار تعیین 
تکلیـف مطالبـات شـرکت های عضـو شـد. در ایـن نامـه ضمن اشـاره به اینکـه شـرکت های عضو این سـندیکا 
بـه علـت عـدم دریافـت مطالبـات چنـد ماهـه خـود در روز هـای پایانی سـال تحت فشـار مالی شـدید هسـتند، 
اذعـان شـده بـود: »بـا عنایـت بـه اینکـه حسـب نظـر جنابعالـی مقـرر گردیـد بخشـی از ایـن مطالبـات از محل 
نقدینگـی ناشـی از اوراق بهـادار نـزد آن شـرکت محتـرم تامیـن گـردد، از آنجـا کـه مطالبـات برخـی از اعضـای 
سـندیکا بـه جمـع 34 هـزار و 900 میلیـارد ریـال تـا تاریـخ 12/08 واصـل گردیـده، خواهشـمند اسـت نسـبت به 
انجـام هماهنگـی لازم بـا این سـندیکا مبنی بر نحـوه تخصیص و پرداخت مطالبات مطابق با فهرسـت پیوسـت 

دسـتورات لازم را صـادر فرماییـد.«
بـا توجـه بـه اینکـه ایـن مکاتبـات در کنـار پیگیری هـا و جلسـات مکـرر سـندیکایی ها بـا مدیـران ارشـد وزارت 
نیـرو و توانیـر بـه نتیجـه قابـل قبولـی دسـت نیافـت، شـانزدهم اسـفند ماه مجـددا فهرسـت مطالبات شـرکت ها 
طبـق اسـتعلام انجـام شـده و به تفکیـک بدهی شـرکت های برق منطقـه ای و توزیع نیـروی برق، برای وی ارسـال 

و درخواسـت شـد کـه بـرای پرداخـت این مطالبـات اقـدام فوری صـورت گیرد.
ایـن مکاتبـات و پیگیری هـا بـه ایـن دلیل کـه تا روز های پایانی سـال تنهـا بخش اندکـی از مطالبات بـه برخی از 
شـرکت ها پرداخـت شـد در سـال 1401 هـم ادامه یافـت و سـندیکا در اولین مکاتبه خـود با وزیر نیرو در بیسـت 

و هشـتم فروردیـن ماه سـال جاری، مجددا خواسـتار تادیـه مطالبات اعضای خود شـد. 
در ابتـدای ایـن نامـه آمـده بـود: »حسـب پیگیری هـای عدیـده بـه عمـل آمـده بـه منظـور وصـول مطالبـات معوقه 
اعضای این سـندیکا مبتنی بر لیسـت تفکیکی ارائه شـده به شـرکت توانیر و با وجود اقوال مسـاعد مدیران ارشـد 
آن وزارتخانـه و همچنیـن شـرکت توانیـر ناظـر بـر اولویـت دهـی بـه لیسـت سـندیکا، در هنگام تخصیـص منابع 
مالـی، متاسـفانه تنهـا بخـش قلیلـی از مطالبات شـرکت های معرفی شـده از قرار اطلاع حـدود 10 تـا 15 درصد در 
واپسـین سـاعات سـال گذشـته یا روز های ابتدایی سـال جدید پرداخت گردیده که به هیچ وجه تکافوی مشـکلات 

نقدینگـی شـرکت ها بـه ویـژه در ایفای تعهـدات نزد کارکنـان زحمتکش ایـن صنعـت را نمی کند.«
در ایـن نامـه ایـن مسـاله بـه وزیـر نیرو یـادآوری شـده بود کـه این شـیوه پرداخـت عمـلا سـازماندهی و مدیریت 
منابـع را غیرممکـن سـاخته و آسـیب های جـدی بـه بنیان بخش خصوصـی فعـال در صنعت بـرق وارد کرده که 

همـواره با اهتمام در مسـیر توسـعه و آبادانی کشـور گام برداشـته اسـت. 
در نامـه سـندیکا نسـبت بـه آغـاز فصـل گرمـا و ورود عنقریب به شـرایط رشـد مصرف و پرباری شـبکه هشـدار 
داده و عنـوان شـده بـود: »عبـور از پیـک مصرف مسـتلزم همراهـی و معاضدت کلیـه ارکان خانـواده صنعت برق 
از جملـه بنگاه هـای اقتصـادی فعـال اعـم از سـازندگان، پیمانکاران، مشـاورین و تامیـن کنندگان می باشـد و این 

مهـم در گـرو تقویـت و حمایـت بخـش خصوصی به ویـژه از بعد تـوان مالی قـرار دارد.« 
در بخـش دیگـری از ایـن مکاتبه به جلسـه مشـترک سـندیکا با وزیـر نیـرو و همچنین تاکید وی بر شـکل گیری 
ارتبـاط مسـتقیم و اخـذ پیشـنهادات و نظـرات مشـورتی سـندیکای صنعت بـرق ایران به عنـوان نماینـده فعالان 
بخـش خصوصـی ایـن حـوزه در فرآینـد تصمیم گیـری اشـاره و اذعـان شـده بـود: »انتظـار می رفـت ایـن موضوع 
حداقـل در پرداخـت مطالبـات اعضـا حسـب لیسـت ارائـه شـده، مـورد توجـه واقـع گـردد. حـال آنکـه علیرغم 
پیگیری هـای مسـتمر بـه عمـل آمده همچنـان نحوه و میـزان تخصیـص منابع مالی توسـط دسـتگاه های ذیربط 

اعـم از برق هـای منطقـه ای و شـرکت های توزیـع، بـرای ایـن سـندیکا مکشـوف و معلوم نمی باشـد.«
در پایـان از وزیـر نیـرو درخواسـت شـده بـود کـه نسـبت بـه تسـریع در پرداخـت مطالبات معـوق دسـتور لازم را 
صـادر کنـد.لازم بـه ذکر اسـت که رونوشـت ایـن نامه بـرای مهندس همایـون حائری، معـاون وزیر در امـور برق و 

انـرژی وزیـر نیـرو و مهنـدس آرش کـردی، مدیرعامل شـرکت توانیر هم ارسـال شـد.
ایـن پیگیری هـا تا ارسـال نامـه ای به دکتـر کهنمویی، رئیس دفتـر حمایت از سـرمایه گذاری و تولید ملی سـازمان 
بازرسـی کل کشـور در تاریـخ نهـم خـرداد مـاه سـال جـاری هـم ادامـه یافتـه اسـت. در ایـن نامـه کـه بـا موضـوع 
پیگیـری تادیـه مطالبـات اعضـای سـندیکای صنعـت بـرق ایـران و چالـش عـدم بازگشـت سـرمایه در گـردش 
تولیـد بـرای این مقام مسـئول ارسـال شـده، آمده اسـت: »شـرکت های عضو این سـندیکا به علت عـدم دریافت 
مطالبـات معوقـه در ماه هـای اخیـر در مضیقـه مالـی قـرار دارنـد و این در حالی اسـت کـه پیگیری های مسـتمر 
ایـن سـندیکا از ارکان مختلـف وزارت نیـرو و شـرکت توانیـر متاسـفانه تاکنـون نتیجه ای در بر نداشـته اسـت.« 

در ادامـه نامـه بـا اشـاره بـه عـدم پرداخـت مطالبـات علیرغـم اقـوال مسـاعد اعـلام شـده توسـط وزارت نیـرو و 
آسـیب های جـدی ناشـی از ایـن بدعهـدی بـرای بخـش خصوصی فعال ایـن صنعـت، اذعان شـده: »این بخش 
کـه از هیـچ کوششـی در مسـیر توسـعه و آبادانی کشـور دریغ نورزیده اسـت، در این شـرایط دچار خسـارت های 
جبـران ناپذیـری شـده، آن هـم مقـارن بـا رشـد فزاینـده هزینه های تولیـد و خدمـات ناشـی از تـورم، افزایش نرخ 
حقـوق و دسـتمزد، عـوارض گمرکـی و سـایر نهاده هـای تاثیرگـذار بـر قیمـت تمـام شـده قرارداد هـا کـه مزید بر 

علت هسـتند.« 
در ایـن نامـه هـم بـه رقـم 3400 میلیـارد تومانـی مطالبات اسـتعلام شـده بخشـی از شـرکت های عضو سـندیکا 
اشـاره و درخواسـت شـده بـود کـه پیگیـری موضوع تسـریع در تادیـه این مطالبات از سـوی سـازمان بازرسـی کل 

کشـور نیز صـورت پذیرد.
شـایان ذکـر اسـت کـه سـندیکا در کنـار مکاتبـات گسـترده ای که در ایـن نگاشـت به بخشـی از مهمتریـن آن ها 
اشـاره شـد، جلسـات متعـددی را نیـز بـا مدیران ارشـد کشـور برگـزار و تلاش کـرده از هـر فرصتی بـرای پیگیری 
مسـاله مطالبـات بـه عنـوان یکـی از جدی ترین مشـکلات شـرکت های عضو اسـتفاده کنـد. اما متاسـفانه به نظر 
می رسـد وزارت نیـرو بـه دلیـل کمبـود شـدید نقدینگـی و تـداوم ناکارآمد هـای اقتصـادی و مدیریتی در سـاختار 
ایـن وزارتخانـه، همچنـان بـی توجـه بـه خسـارات وارد شـده بـه بخـش خصوصـی، راهـکار انفعـال را برگزیده و 
تنهـا بـه دادن قول هـای مسـاعدی بسـنده می کنـد کـه عمدتـا در نهایـت بی نتیجـه باقـی می مانند. با ایـن وجود 
سـندیکا بـا اتـکا بـه رسـالت و ماموریت تشـکلی خـود همچنان به شـکلی گسـترده، جـدی و مسـتمر، موضوع 

مطالبـات را بـه عنـوان اصلی تریـن دغدغـه خـود تـا رسـیدن به یـک نتیجه قابـل قبول پیگیـری خواهـد کرد 
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از  یکــی  تردیــد  بــدون  گذشــته  ســال 
ســخت ترین ســال ها بــرای صنعــت بــرق 
بــود. ســالی کــه ناترازی هــای اقتصــادی، 
کمبــود منابــع مالــی، رکــود، افــت پروژه هــای 
کنــد شــدن رونــد توســعه  و  زیرســاختی 
خاموشــی های  قامــت  در  صنعــت،  ایــن 
گســترده تابســتانی قــد علــم کــرد و در نهایــت 
کل  بــرای  نیــز  خســارت باری  هزینه هــای 
کشــور در پــی داشــت. بــه رغــم تبعات گســترده 
ــد و  ــران ارش ــه مدی ــد هم ــی ها و تاکی خاموش
نهادهــای سیاســتگذار بــر لــزوم رفــع مشــکالت 
اصلــی صنعــت بــرق، هنــوز هــم چالش هایــی 
ــش  ــه بخ ــت ب ــای دول ــت بدهی ه ــر انباش نظی
ــی از  ــز ناش ــر چی ــش از ه ــه بی ــی ک خصوص
فاصلــه پرنشــدنی قیمــت تمــام شــده و تکلیفــی 
ــت و  ــی اس ــود باق ــوت خ ــه ق ــوده، ب ــرق ب ب
ــی  ــدم چاره اندیش ــرایط و ع ــن ش ــتمرار ای اس
بــرای مشــکالت پرتعــداد ایــن صنعــت، ســال 
ــت  ــرای صنع ــوارتر ب ــکلی دش ــه ش 1401 را ب

ــت. ــم زده اس ــرق رق ب
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رخدادهـای صنعت برق در سـال 1400 نتایج 
روشـن سـاختارهای مالـی و سـرمایه گذاری 
ایـن صنعـت بـود. سـال گذشـته با اسـتمرار 
پدیـده کرونا شـروع شـد و بـا نتایـج حاصل 
از کم آبـی سـدها ادامـه پیـدا کـرد و روزهـای 
گـرم متوالی را نیـز تجربه کـرد. البته همزمان 
فنـر مصـرف از روی بخـش صنایع برداشـته 
نوبت بنـدی  فراموش شـده  پدیـده  و  شـد 
بـرق  صنعـت  میـز  روی  دوبـاره  خاموشـی 
قـرار گرفـت. خاموشـی های بـرق و تبعـات 
آن خصوصـا بـرای بخـش مصـرف صنعتی 
باعـث شـد وزیـر جدیـد نیـرو از افزایش 30 
تـا 4  بـرق  تولیـد  مگاواتـی ظرفیـت  هـزار 
سـال آتـی خبـر دهـد. هـر چنـد ایـن وعده 
از نظر کسـانی کـه از ظرفیت ها و پتانسـیل 
بخـش نیروگاه سـازی کشـور مطلـع هسـتند 
ایـن  نیـاز  مـورد  دلاری  میلیـارد  عـدد 15  و 
سـرمایه گذاری را بـرآورد می کردنـد، از همـان 
ابتـدا به نوعی دسـت نیافتنی تلقی می شـد.
در  سـوخت  کمبـود  از  ناشـی  مشـکلات 
زمسـتان سـال 1399 و قصـه قدیمـی کمبود 
نقدینگـی و اعتبـارات و همچنیـن تبعـات 
تحریـم مزیـد بـر علـت شـد تـا سـال 1400 
سـال خاصـی بـرای صنعت بـرق باشـد. در 
این سـال پدیده خاموشـی بـا وجود مدیریت 
بـار و مصـرف مقطعـی پدیـدار شـده و در 
بـرون  نیـز  بـرق  صنعـت  کـوزه  از  نهایـت 
تراوید. بـه این ترتیب کلیـه مصرف کنندگان 
صنعتـی  مصـرف  بخـش  ویـژه  بـه  بـرق، 
تحت الشـعاع قـرار گرفت و بـه نوعی باعث 
و بانـی یک رفرم جدیـد در تفکر مدیریت و 
اداره  این صنعت زیربنایی شـد. عادی شـدن 
کسـری اعتبـار و نقدینگـی در صنعـت برق 
طـی دو دهـه اخیـر  دامنگیـر ایـن صنعـت 

شـده اسـت، بـا وجـود اینکـه اکثـر بازیگران 
ایـن صنعت، بـه نحوه بـازی در این شـرایط 
عـادت کرده انـد، ولـی بـه علـت سـخت تر 
شـدن ایـن نـوع بـازی، بـه تدریـج بازیکنـان، 
تکنولـوژی  و  تجهیـزات  بـازی،  زمیـن 
دچـار فرسـودگی و آسـیب دیدگی و حتـی 
از  پدیده هایـی  بـا  و  می شـوند  فروپاشـی 
تابسـتان  و  زمسـتان  خاموشـی های  قبیـل 
مواجـه خواهیـم شـد کـه به شـدت صنعت 
بـرق و کشـور را بـا چالـش مواجـه می کنـد.

فـارغ از پیامدهـا و نتایج مربوط بـه مذاکرات 
می شـد  پیش بینـی  کـه  همانطـور  برجـام، 
صنعـت بـرق در تابسـتان سـال جـاری نیـز 
مالـی  و  عملکـردی  شـاخص های  نظـر  از 
بـا چالـش مواجـه شـده اسـت و بـا توجه به 
شـرایط اقتصـادی و سیاسـی کشـور بعید به 
نظـر می رسـد معجـزه خاصـی در شـرایط 
مالـی و اقتصـادی صنعت برق ایجاد شـود و 
اگـر نـرخ متوسـط فروش بـرق بـا حداکثر20 
درصـد رشـد مواجـه شـود، کمـاکان کسـری 
بودجـه تـا 15هـزار میلیـارد تومانـی صنعت 

بـرق قابـل پیش بینـی اسـت.
از طـرف دیگـر با فـرض عدم سـرمایه گذاری 
تولیـد،  بخـش  در  بـرق  مسـتقیم صنعـت 
بـا توجـه بـه ضـرورت حداقـل تـا 20 هـزار 
نیـاز  مـورد  سـرمایه گذاری  تومانـی  میلیـارد 
انتقـال و  در بخـش توزیـع، فـوق توزیـع و 
و  انشـعاب  فـروش  از  ناشـی  درآمد هـای 
همچنیـن تبعات ناشـی از تـورم، این بخش 
طبـق  نقدینگـی  در  نیـز  بـرق  صنعـت  از 
روال سـنوات اخیـر بـا کسـری 50 درصـدی 
مواجـه خواهـد بود. بـه علاوه طی سـال های 
بـرق  در صنعـت  نقدینگـی  کسـری  اخیـر 
بـه صـورت رسـمی  نهادینـه شـده و نکتـه 
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از  یکــی  تردیــد  بــدون  گذشــته  ســال 
ســخت ترین ســال ها بــرای صنعــت بــرق 
بــود. ســالی کــه ناترازی هــای اقتصــادی، 
کمبــود منابــع مالــی، رکــود، افــت پروژه هــای 
کنــد شــدن رونــد توســعه  و  زیرســاختی 
خاموشــی های  قامــت  در  صنعــت،  ایــن 
گســترده تابســتانی قــد علــم کــرد و در نهایــت 
کل  بــرای  نیــز  خســارت باری  هزینه هــای 
کشــور در پــی داشــت. بــه رغــم تبعات گســترده 
ــد و  ــران ارش ــه مدی ــد هم ــی ها و تاکی خاموش
نهادهــای سیاســتگذار بــر لــزوم رفــع مشــکالت 
اصلــی صنعــت بــرق، هنــوز هــم چالش هایــی 
ــش  ــه بخ ــت ب ــای دول ــت بدهی ه ــر انباش نظی
ــی از  ــز ناش ــر چی ــش از ه ــه بی ــی ک خصوص
فاصلــه پرنشــدنی قیمــت تمــام شــده و تکلیفــی 
ــت و  ــی اس ــود باق ــوت خ ــه ق ــوده، ب ــرق ب ب
ــی  ــدم چاره اندیش ــرایط و ع ــن ش ــتمرار ای اس
بــرای مشــکالت پرتعــداد ایــن صنعــت، ســال 
ــت  ــرای صنع ــوارتر ب ــکلی دش ــه ش 1401 را ب

ــت. ــم زده اس ــرق رق ب
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مطالبات به موقع پرداخت نشود

هم سوز سوخت دارد 
وهم

رخدادهـای صنعت برق در سـال 1400 نتایج 
روشـن سـاختارهای مالـی و سـرمایه گذاری 
ایـن صنعـت بـود. سـال گذشـته با اسـتمرار 
پدیـده کرونا شـروع شـد و بـا نتایـج حاصل 
از کم آبـی سـدها ادامـه پیـدا کـرد و روزهـای 
گـرم متوالی را نیـز تجربه کـرد. البته همزمان 
فنـر مصـرف از روی بخـش صنایع برداشـته 
نوبت بنـدی  فراموش شـده  پدیـده  و  شـد 
بـرق  صنعـت  میـز  روی  دوبـاره  خاموشـی 
قـرار گرفـت. خاموشـی های بـرق و تبعـات 
آن خصوصـا بـرای بخـش مصـرف صنعتی 
باعـث شـد وزیـر جدیـد نیـرو از افزایش 30 
تـا 4  بـرق  تولیـد  مگاواتـی ظرفیـت  هـزار 
سـال آتـی خبـر دهـد. هـر چنـد ایـن وعده 
از نظر کسـانی کـه از ظرفیت ها و پتانسـیل 
بخـش نیروگاه سـازی کشـور مطلـع هسـتند 
ایـن  نیـاز  مـورد  دلاری  میلیـارد  عـدد 15  و 
سـرمایه گذاری را بـرآورد می کردنـد، از همـان 
ابتـدا به نوعی دسـت نیافتنی تلقی می شـد.
در  سـوخت  کمبـود  از  ناشـی  مشـکلات 
زمسـتان سـال 1399 و قصـه قدیمـی کمبود 
نقدینگـی و اعتبـارات و همچنیـن تبعـات 
تحریـم مزیـد بـر علـت شـد تـا سـال 1400 
سـال خاصـی بـرای صنعت بـرق باشـد. در 
این سـال پدیده خاموشـی بـا وجود مدیریت 
بـار و مصـرف مقطعـی پدیـدار شـده و در 
بـرون  نیـز  بـرق  صنعـت  کـوزه  از  نهایـت 
تراوید. بـه این ترتیب کلیـه مصرف کنندگان 
صنعتـی  مصـرف  بخـش  ویـژه  بـه  بـرق، 
تحت الشـعاع قـرار گرفت و بـه نوعی باعث 
و بانـی یک رفرم جدیـد در تفکر مدیریت و 
اداره  این صنعت زیربنایی شـد. عادی شـدن 
کسـری اعتبـار و نقدینگـی در صنعـت برق 
طـی دو دهـه اخیـر  دامنگیـر ایـن صنعـت 

شـده اسـت، بـا وجـود اینکـه اکثـر بازیگران 
ایـن صنعت، بـه نحوه بـازی در این شـرایط 
عـادت کرده انـد، ولـی بـه علـت سـخت تر 
شـدن ایـن نـوع بـازی، بـه تدریـج بازیکنـان، 
تکنولـوژی  و  تجهیـزات  بـازی،  زمیـن 
دچـار فرسـودگی و آسـیب دیدگی و حتـی 
از  پدیده هایـی  بـا  و  می شـوند  فروپاشـی 
تابسـتان  و  زمسـتان  خاموشـی های  قبیـل 
مواجـه خواهیـم شـد کـه به شـدت صنعت 
بـرق و کشـور را بـا چالـش مواجـه می کنـد.
فـارغ از پیامدهـا و نتایج مربوط بـه مذاکرات 
می شـد  پیش بینـی  کـه  همانطـور  برجـام، 
صنعـت بـرق در تابسـتان سـال جـاری نیـز 
مالـی  و  عملکـردی  شـاخص های  نظـر  از 
بـا چالـش مواجـه شـده اسـت و بـا توجه به 
شـرایط اقتصـادی و سیاسـی کشـور بعید به 
نظـر می رسـد معجـزه خاصـی در شـرایط 
مالـی و اقتصـادی صنعت برق ایجاد شـود و 
اگـر نـرخ متوسـط فروش بـرق بـا حداکثر20 
درصـد رشـد مواجـه شـود، کمـاکان کسـری 
بودجـه تـا 15هـزار میلیـارد تومانـی صنعت 

بـرق قابـل پیش بینـی اسـت.
از طـرف دیگـر با فـرض عدم سـرمایه گذاری 
تولیـد،  بخـش  در  بـرق  مسـتقیم صنعـت 
بـا توجـه بـه ضـرورت حداقـل تـا 20 هـزار 
نیـاز  مـورد  سـرمایه گذاری  تومانـی  میلیـارد 
انتقـال و  در بخـش توزیـع، فـوق توزیـع و 
و  انشـعاب  فـروش  از  ناشـی  درآمد هـای 
همچنیـن تبعات ناشـی از تـورم، این بخش 
طبـق  نقدینگـی  در  نیـز  بـرق  صنعـت  از 
روال سـنوات اخیـر بـا کسـری 50 درصـدی 
مواجـه خواهـد بود. بـه علاوه طی سـال های 
بـرق  در صنعـت  نقدینگـی  کسـری  اخیـر 
بـه صـورت رسـمی  نهادینـه شـده و نکتـه 
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توانسـته در تامیـن بـرق مسـتمر مشـترکان 
و خدمات دهـی گسـترده، بـه عنـوان یکـی 
از متغیر هـای تاثیرگـذار در توسـعه کشـور، 
نمـره خوبـی  کنـد و  بسـیار خـوب عمـل 
بگیـرد، ولـی امـکان ادامـه ایـن روند نیسـت 

نـو درانداخـت. بایـد طرحـی  و 

طرح های نجات صنعت برق
یکـی از این طرح های نوگرایانـه برای نجات 
صنعت بـرق، تعیین تکلیـف وزارت نیرو با 
خـودش در زمینـه ترسـیم نقشـه چگونگـی 
ورود موثـر بخـش خصوصـی بـرای  احداث 
بـه  پایبنـدی  و  تعریـف  اسـت.  نیروگاه هـا 
نرخ هـای متناسـب و توسـعه بـازار رقابـت 
بـازار  تنظیم گـر  نهـاد  ایجـاد  همچنیـن  و 
فرا سـازمانی،  )رگولاتـور(  بـرق  معامـلات 
تحقـق،  صـورت  در  کـه  اسـت  موضوعـی 
می توانـد یـک رونـق مناسـب و منطبـق بـر 
رقابـت و بـازار متعـادل در خریـد و فـروش 

بـرق ایجـاد کنـد.
لحـاظ  بـه   1401 سـال  ابتـدای   مـاه   6 در 
اسـتمرار  اولویـت  بـا  آن  خـاص  شـرایط 
تغییـر  یـا  اصـلاح  هیچ گونـه  بـرق،  تامیـن 
عمـده ای در فرآیند هـای منتهـی بـه بهبـود 
کـردن  منطقـی  قبیـل  از  بـرق  اقتصـاد 
رونـق  خارجـی،  سـرمایه گذاری  تعرفه هـا، 
و  بخش خصوصـی  کسـب وکار  بیشـتر 
ایجـاد نشـود،  نقدینگـی  بالاخـص گـردش 
امـا امیـد آن مـی رود کـه ایـن موضوعـات در 
نکتـه  گیـرد.  قـرار  نیـرو  کار وزارت  دسـتور 
دیگـر اینکـه حمایـت و توسـعه فرآیند های 
تسـهیل گرانه بـرای صـادرات خدمـات فنی 
و مهندسـی، ایجاد بـازار واقعی بهینه سـازی 
مصـرف، ایجاد امـکان صادرات برق توسـط 

هوشـمندانه  حمایـت  خصوصـی،  بخـش 
از تولیـد داخـل، منطقـی کـردن نـرخ بـرق، 
حمایـت از مشـارکت بخـش خصوصـی در 
برون گرایـی  و  مرتبـط  تصمیم سـازی های 
بـرق در  و واقعیت گرایـی مدیـران صنعـت 
برون رفـت ایـن صنعـت زیربنایـی از شـرایط 

سـخت فعلـی بسـیار موثـر اسـت.
پیمانـکار،  سـازنده،  شـرکت های  نقـش 
بازرگانـی  مهندسـی  و  مشـاور  مهندسـی 
بازیگـران عمـده،  بـه عنـوان  صنعـت بـرق 
بـه شـدت تاثیرگـذار اسـت. ایـن شـرکت ها 
موسسـه  نقـش  ایفـای  بـر  عـلاوه  سـال ها 
پروژه هـای  بـرای  مالـی  قرض الحسـنه 
زیرسـاختی بـرق، به عنـوان همـراه و همکار 
ایـن صنعـت هـم سـهم عمـده ای در رشـد 
ایفـا  زیربنایـی  صنعـت  ایـن  پیشـرفت  و 
کرده انـد، امـا امـروز بـه دلیـل سیاسـت هایی 
کـه بـه آنهـا اشـاره شـد در شـرایط خوبی به 
در  می شـود  پیش بینـی  و  نمی برنـد  سـر 
ادامـه سـال 1401 هم شـرایط بهتری نداشـته 
بـرق،  صنعـت  مدیـران  چنانچـه  باشـند. 
اقدامـی  بـرای رفـع نیاز هـا و ضرورت هـای 
بخـش فـوق صـورت دهنـد، بی شـک بـرگ 
زریـن دیگـری در تاریـخ حمایـت از توسـعه 
اصلـی  بازیگـر  مانـدگاری  و  توانمند ی هـا 
ایـن صنعـت یعنی بخـش خصوصـی برجا 
انتظـار  کـه  آنجـا  از  و  گذاشـت  خواهنـد 
موفقیـت فقـط بسـتگی بـه هوشـمندی و 
لـذا مشـارکت دهی بخـش  مشـاورت  دارد، 
روش هـای  از  یکـی  می توانـد  خصوصـی 
اصلـی موفقیـت در ایـن سـال باشـد و در 
غیـر ایـن صـورت سـایه بحـران بر سـر این 
دیگـری  زمـان  هـر  از  سـنگین تر  صنعـت 

خواهـد شـد 

در  موجـود  سـازوکار های  کـه  اینجاسـت 
نظـام تدویـن تعرفه هـای برق و حتـی لوایح 
در  بهـره وری  سـاختار  همچنیـن  و  بودجـه 
صنعت بـرق به هیچ عنـوان قابلیت و حتی 
کشـش اجتماعی و سیاسـی جبران کسـری 

فـوق را نـدارد.
ایـن  نشـان دهنده  تحلیل هـا  و  شـاخص ها 
بـرای  اسـت کـه سـال 1401 سـال سـختی 
مجموعـه بازیگـران صنعـت برق اسـت، در 
طـول سـال جاری بایـد به دور از سـیاه نمایی 
بخـش  ایـن  مشـکلات  بـه  شـعارزدگی  و 
حیاتی از نظام توسـعه ای کشـور رسیدگی و 
راه حل هـای منطقـی و در دسـترس تعریـف 
از  اسـتفاده  راسـتا  همیـن  در  کـرد.  اجـرا  و 
 12 مـاده  در  شـده  تعریـف  پتانسـیل های 
قانـون رفـع موانـع تولیـد نیـز یکـی دیگـر 
از ظرفیت هـای مـورد توجـه صنعـت بـرق 
اسـت و پیگیری هـا و طرح هـای مختلـف و 
متنوعـی نیـز تا کنون در ایـن مورد ارائه شـده 
کـه ظاهرا هنـوز هیچ یک به نتیجـه کاربردی 

نرسـیده اسـت.
در شـرایط فعلـی اقتصـاد صنعـت بـرق و 
بهتریـن  از  اقتصـادی کشـور یکـی  شـرایط 
تنگنا هـای  از  برون رفـت  سـازوکار های 
ایـن  پتانسـیل های  از  اسـتفاده  موجـود 
مـاده طلایـی اسـت کـه بخـش خصوصـی 
طرح هـای  اجـرای  در  مشـارکت  بـرای  هـم 
تعریـف شـده در این مـاده قانونـی، انگیزش 
آن  بـرای تحقـق  کـه  دارد  را  لازم  آمادگـی  و 
نیـاز اسـت ابتـدا مـدل ذهنـی مشـترکی بین 
مدیران ارشـد صنعـت برق و مدیـران بخش 
خصوصـی در مـورد چرایـی و چگونگی هـا 
تعریـف و ایجـاد شـود و سـپس رایزنی های 
برون بخشـی صـورت پذیـرد. همان گونـه که 

عنـوان شـد کسـری نقدینگی صنعـت برق، 
بـه صـورت بدهـی بـه سـایر بازیگـران ایـن 
صنعـت منتقـل می شـود. بـه عبـارت دیگر 
بخـش خصوصی تا 50 درصـد از پروژه های 
صنعـت بـرق را تامین مالی رایـگان می کند. 
نصیـب  منفعـت  بیشـترین  میـان  ایـن  در 
سـایر  ولـی  می شـود  مالـی  موسسـات 
بخـش  خصوصـا  صنعـت،  ایـن  بازیگـران 
خصوصـی به تدریـج با انباشـت بدهی های 
روزآمـد در قبـال مطالبـات معوقی کـه ارزش 
اقتصـادی بـه روز شـده ای ندارنـد، به شـدت 
متضـرر شـده و بالاجبـار از گردونـه اقتصـاد 

بـرق خـارج می شـوند.
پرداخـت  مـدل  فعلـی،  شـرایط  در 
مطالبـات بخش خصوصـی مبتنـی  بـر ایـن 
دارد،  زود  و  »دیـر  کـه  اسـت  ضرب المثـل 
مشـکل  امـا  نـدارد«،  سـوز  و  سـوخت  امـا 
اقتصـاد  فعلـی  شـرایط  در  کـه  اینجاسـت 
کشـور ایـن ضرب المثـل کاربرد نـدارد، چون 
نشـود،  پرداخـت  موقـع  بـه  مطالبـات  اگـر 
قطعا هم سـوخت دارد و هم سـوز. سـوخت 
دارد بـه ایـن دلیـل کـه ارزش پـول در کاهش 
مسـتمر اسـت و سـوز دارد به علت تعطیلی 
اجبـاری، بیـکاری افـراد شـاغل و درنهایـت 
تعـداد  ورشکسـتگی  و  مصیبت زدگـی 

بنـگاه. بی شـماری 
بـرق  اقتصـاد  چند متغیـره   معادلـه  حـل 
تابـع متغیر هـا و شـرایط پیچیـده ای اسـت، 
شـعاری،  سـازوکار های  بـا  معادلـه  ایـن 
نیسـت  امکان پذیـر  دسـتوری  و  سـنتی  
بلکـه سـازوکار های مبتنـی برعلـم و دانـش 
روز و مشـارکت عملـی بخـش  خصوصـی 
را طلـب می کنـد. از حـق نگذریـم صنعـت 
تا کنـون  فـوق  شـرایط  همـه  به رغـم  بـرق 
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توانسـته در تامیـن بـرق مسـتمر مشـترکان 
و خدمات دهـی گسـترده، بـه عنـوان یکـی 
از متغیر هـای تاثیرگـذار در توسـعه کشـور، 
نمـره خوبـی  کنـد و  بسـیار خـوب عمـل 
بگیـرد، ولـی امـکان ادامـه ایـن روند نیسـت 

نـو درانداخـت. بایـد طرحـی  و 

طرح های نجات صنعت برق
یکـی از این طرح های نوگرایانـه برای نجات 
صنعت بـرق، تعیین تکلیـف وزارت نیرو با 
خـودش در زمینـه ترسـیم نقشـه چگونگـی 
ورود موثـر بخـش خصوصـی بـرای  احداث 
بـه  پایبنـدی  و  تعریـف  اسـت.  نیروگاه هـا 
نرخ هـای متناسـب و توسـعه بـازار رقابـت 
بـازار  تنظیم گـر  نهـاد  ایجـاد  همچنیـن  و 
فرا سـازمانی،  )رگولاتـور(  بـرق  معامـلات 
تحقـق،  صـورت  در  کـه  اسـت  موضوعـی 
می توانـد یـک رونـق مناسـب و منطبـق بـر 
رقابـت و بـازار متعـادل در خریـد و فـروش 

بـرق ایجـاد کنـد.
لحـاظ  بـه   1401 سـال  ابتـدای   مـاه   6 در 
اسـتمرار  اولویـت  بـا  آن  خـاص  شـرایط 
تغییـر  یـا  اصـلاح  هیچ گونـه  بـرق،  تامیـن 
عمـده ای در فرآیند هـای منتهـی بـه بهبـود 
کـردن  منطقـی  قبیـل  از  بـرق  اقتصـاد 
رونـق  خارجـی،  سـرمایه گذاری  تعرفه هـا، 
و  بخش خصوصـی  کسـب وکار  بیشـتر 
ایجـاد نشـود،  نقدینگـی  بالاخـص گـردش 
امـا امیـد آن مـی رود کـه ایـن موضوعـات در 
نکتـه  گیـرد.  قـرار  نیـرو  کار وزارت  دسـتور 
دیگـر اینکـه حمایـت و توسـعه فرآیند های 
تسـهیل گرانه بـرای صـادرات خدمـات فنی 
و مهندسـی، ایجاد بـازار واقعی بهینه سـازی 
مصـرف، ایجاد امـکان صادرات برق توسـط 

هوشـمندانه  حمایـت  خصوصـی،  بخـش 
از تولیـد داخـل، منطقـی کـردن نـرخ بـرق، 
حمایـت از مشـارکت بخـش خصوصـی در 
برون گرایـی  و  مرتبـط  تصمیم سـازی های 
بـرق در  و واقعیت گرایـی مدیـران صنعـت 
برون رفـت ایـن صنعـت زیربنایـی از شـرایط 

سـخت فعلـی بسـیار موثـر اسـت.
پیمانـکار،  سـازنده،  شـرکت های  نقـش 
بازرگانـی  مهندسـی  و  مشـاور  مهندسـی 
بازیگـران عمـده،  بـه عنـوان  صنعـت بـرق 
بـه شـدت تاثیرگـذار اسـت. ایـن شـرکت ها 
موسسـه  نقـش  ایفـای  بـر  عـلاوه  سـال ها 
پروژه هـای  بـرای  مالـی  قرض الحسـنه 
زیرسـاختی بـرق، به عنـوان همـراه و همکار 
ایـن صنعـت هـم سـهم عمـده ای در رشـد 
ایفـا  زیربنایـی  صنعـت  ایـن  پیشـرفت  و 
کرده انـد، امـا امـروز بـه دلیـل سیاسـت هایی 
کـه بـه آنهـا اشـاره شـد در شـرایط خوبی به 
در  می شـود  پیش بینـی  و  نمی برنـد  سـر 
ادامـه سـال 1401 هم شـرایط بهتری نداشـته 
بـرق،  صنعـت  مدیـران  چنانچـه  باشـند. 
اقدامـی  بـرای رفـع نیاز هـا و ضرورت هـای 
بخـش فـوق صـورت دهنـد، بی شـک بـرگ 
زریـن دیگـری در تاریـخ حمایـت از توسـعه 
اصلـی  بازیگـر  مانـدگاری  و  توانمند ی هـا 
ایـن صنعـت یعنی بخـش خصوصـی برجا 
انتظـار  کـه  آنجـا  از  و  گذاشـت  خواهنـد 
موفقیـت فقـط بسـتگی بـه هوشـمندی و 
لـذا مشـارکت دهی بخـش  مشـاورت  دارد، 
روش هـای  از  یکـی  می توانـد  خصوصـی 
اصلـی موفقیـت در ایـن سـال باشـد و در 
غیـر ایـن صـورت سـایه بحـران بر سـر این 
دیگـری  زمـان  هـر  از  سـنگین تر  صنعـت 

خواهـد شـد 

در  موجـود  سـازوکار های  کـه  اینجاسـت 
نظـام تدویـن تعرفه هـای برق و حتـی لوایح 
در  بهـره وری  سـاختار  همچنیـن  و  بودجـه 
صنعت بـرق به هیچ عنـوان قابلیت و حتی 
کشـش اجتماعی و سیاسـی جبران کسـری 

فـوق را نـدارد.
ایـن  نشـان دهنده  تحلیل هـا  و  شـاخص ها 
بـرای  اسـت کـه سـال 1401 سـال سـختی 
مجموعـه بازیگـران صنعـت برق اسـت، در 
طـول سـال جاری بایـد به دور از سـیاه نمایی 
بخـش  ایـن  مشـکلات  بـه  شـعارزدگی  و 
حیاتی از نظام توسـعه ای کشـور رسیدگی و 
راه حل هـای منطقـی و در دسـترس تعریـف 
از  اسـتفاده  راسـتا  همیـن  در  کـرد.  اجـرا  و 
 12 مـاده  در  شـده  تعریـف  پتانسـیل های 
قانـون رفـع موانـع تولیـد نیـز یکـی دیگـر 
از ظرفیت هـای مـورد توجـه صنعـت بـرق 
اسـت و پیگیری هـا و طرح هـای مختلـف و 
متنوعـی نیـز تا کنون در ایـن مورد ارائه شـده 
کـه ظاهرا هنـوز هیچ یک به نتیجـه کاربردی 

نرسـیده اسـت.
در شـرایط فعلـی اقتصـاد صنعـت بـرق و 
بهتریـن  از  اقتصـادی کشـور یکـی  شـرایط 
تنگنا هـای  از  برون رفـت  سـازوکار های 
ایـن  پتانسـیل های  از  اسـتفاده  موجـود 
مـاده طلایـی اسـت کـه بخـش خصوصـی 
طرح هـای  اجـرای  در  مشـارکت  بـرای  هـم 
تعریـف شـده در این مـاده قانونـی، انگیزش 
آن  بـرای تحقـق  کـه  دارد  را  لازم  آمادگـی  و 
نیـاز اسـت ابتـدا مـدل ذهنـی مشـترکی بین 
مدیران ارشـد صنعـت برق و مدیـران بخش 
خصوصـی در مـورد چرایـی و چگونگی هـا 
تعریـف و ایجـاد شـود و سـپس رایزنی های 
برون بخشـی صـورت پذیـرد. همان گونـه که 

عنـوان شـد کسـری نقدینگی صنعـت برق، 
بـه صـورت بدهـی بـه سـایر بازیگـران ایـن 
صنعـت منتقـل می شـود. بـه عبـارت دیگر 
بخـش خصوصی تا 50 درصـد از پروژه های 
صنعـت بـرق را تامین مالی رایـگان می کند. 
نصیـب  منفعـت  بیشـترین  میـان  ایـن  در 
سـایر  ولـی  می شـود  مالـی  موسسـات 
بخـش  خصوصـا  صنعـت،  ایـن  بازیگـران 
خصوصـی به تدریـج با انباشـت بدهی های 
روزآمـد در قبـال مطالبـات معوقی کـه ارزش 
اقتصـادی بـه روز شـده ای ندارنـد، به شـدت 
متضـرر شـده و بالاجبـار از گردونـه اقتصـاد 

بـرق خـارج می شـوند.
پرداخـت  مـدل  فعلـی،  شـرایط  در 
مطالبـات بخش خصوصـی مبتنـی  بـر ایـن 
دارد،  زود  و  »دیـر  کـه  اسـت  ضرب المثـل 
مشـکل  امـا  نـدارد«،  سـوز  و  سـوخت  امـا 
اقتصـاد  فعلـی  شـرایط  در  کـه  اینجاسـت 
کشـور ایـن ضرب المثـل کاربرد نـدارد، چون 
نشـود،  پرداخـت  موقـع  بـه  مطالبـات  اگـر 
قطعا هم سـوخت دارد و هم سـوز. سـوخت 
دارد بـه ایـن دلیـل کـه ارزش پـول در کاهش 
مسـتمر اسـت و سـوز دارد به علت تعطیلی 
اجبـاری، بیـکاری افـراد شـاغل و درنهایـت 
تعـداد  ورشکسـتگی  و  مصیبت زدگـی 

بنـگاه. بی شـماری 
بـرق  اقتصـاد  چند متغیـره   معادلـه  حـل 
تابـع متغیر هـا و شـرایط پیچیـده ای اسـت، 
شـعاری،  سـازوکار های  بـا  معادلـه  ایـن 
نیسـت  امکان پذیـر  دسـتوری  و  سـنتی  
بلکـه سـازوکار های مبتنـی برعلـم و دانـش 
روز و مشـارکت عملـی بخـش  خصوصـی 
را طلـب می کنـد. از حـق نگذریـم صنعـت 
تا کنـون  فـوق  شـرایط  همـه  به رغـم  بـرق 
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عـدم توجـه دولـت و مجلـس بـه مشـکلات و 
بحران هایـی کـه صنعـت بـرق بـا آن هـا دسـت 
ایـن  و پنجـه نـرم می کنـد، مهمتریـن چالـش 
بی توجهـی،  ایـن  کنـار  در  اسـت.  صنعـت 
صـورت  بـه  تـورم  و  ارزی  دوبـاره  تنش هـای 
غیرقابـل پیش بینـی، برخـی مفـاد قرارداد هـای 
تشـدید  کارفرمایـان،  )تحمیلـی(  طرفـه  یـک 
فشـار های سـازمان تأمیـن اجتماعی و سـازمان 
نقدینگـی  کسـری  مالیاتـی،  و  دارایـی  امـور 
کارفرمایان، واردات )ثبت سـفارش، تامین ارز و 
...( و اقسـاط معوقـه بانکی از دیگر مشـکلات 
و چالش هـای عمـده در حـوزه قراردادهاسـت. 
متاسـفانه بـه جـای آنکـه دغدغه اصلـی، انجام 
بـه موقع تعهدات قراردادی باشـد، بیشـتر وقت 
مطالبـات،  وصـول  پیگیـری  و  مذاکـره  بـرای 

در  حضـور  بانک هـا،  از  نقدینگـی  جـذب 
و  اجتماعـی  تامیـن  تجدیدنظـر  هیات هـای 
سـازمان مالیاتـی، رفـع تنش هـای سـازمانی بـه 
مذاکـره  ماهیانـه،  حقـوق  عقب افتادگـی  دلیـل 
بـا تامین کننـدگان و پیمانـکاران جهـت تاخیـر 
انداختـن پرداخـت مطالبات ایشـان و... صرف 
نیـرو،  وزارت  جـای  بـه  واقـع  در  می شـود. 
از مشـکلات دسـت و  بسـیاری  بـا  شـرکت ها 
پنجـه نـرم می کنند و بـه نمایندگی ایشـان بهره 
بانکـی پرداخـت می کننـد؛ لـذا اعتبـار مـادی و 
معنـوی روز بـه روز کمتـر و انجـام فعالیتـی که 
ارزش افـزوده بـرای صنعـت برق داشـته باشـد، 

کـم رنـگ می شـود.
بانک هـا  کـه  ورشکسـته  بـرق  صنعـت  در 
آمادگـی اعطـای وام و یـا امکان گشـایش اعتبار 

بـرای کارفرمایـان  اسـناد ریالـی )LC ریالـی( را 
وزارت  جـای  بـه  خصوصـی  بخـش  ندارنـد، 
نیـرو تسـهیلات می گیـرد و بهـره و جرائمـش 
اقـدام،  ایـن  ازای  در  می کنـد،  پرداخـت  را 
نقدینگـی،  تامیـن  خصـوص  در  نیـرو  وزارت 
مجـاز نمـودن تاخیـرات و اسـتفاده از حداکثـر 

می کنـد.  کوتاهـی  نیـز  قـراردادی  اختیـارات 
افزایـش تـورم و عـدم وجـود نقدینگـی، تعـداد 
بـرق  صنعـت  پروژه هـای  از  توجهـی  قابـل 
ثابـت  هزینه هـای  اسـت،  کـرده  متوقـف  را 
پروژه هـای متوقـف بـر دوش طـرف دوم قرارداد 
تامین کننـدگان(  و  تولیدکننـدگان  )پیمانـکاران، 
اسـت و آنهـا باید جرائـم تاخیـرات را بپردازند، 
ضمانتنامه هایشـان ضبـط شـود، اعتبارشـان از 
بیـن برود، امـا کارفرمایان توجهـی ندارند. وقتی 

تحمیـل  طرفـه  یـک  قرارداد هـای  کارفرمایـان 
اثـر  همچنیـن  و  ندارنـد  نقدینگـی  می کننـد، 
مشـکلات اشـاره شـده مسـتقیما بـر فعالیـت 
عکس العمـل  نتیجتـًا  نـدارد،  تاثیـری  آن هـا 
مناسـبی در برابـر مشـکلات و معضلات طرف 

دوم قـرارداد نیـز نخواهنـد داشـت. 
کـه  کـه در شـرایطی  اسـت  ایـن  حـال سـوال 
دولـت  اختیـار  در  اقتصـاد  از  اعظمـی  بخـش 
اسـت، اصـولًا دولت چه ریسـکی را بـرای خود 

اسـت؟  کـرده  پیش بینـی 
ـــی  ـــای اجرای ـــتگاه ه ـــه دس مشـــکل اینجاســـت ک
ــل  ــه و تحلیـ ــه تجزیـ ــد کـ ــع دارنـ ــی توقـ دولتـ
ریســـک )در ایـــن شـــرایط قمـــار( و پذیـــرش 
آثـــار آن بـــر عهـــده طـــرف دوم قـــرارداد 
باشـــد. اصلی تریـــن راهـــکار در برابـــر چنیـــن 
ـــن اســـت کـــه بحـــران و مشـــکلات  رویکـــردی ای
ـــه رســـمیت شـــناخته  ـــرق ب موجـــود در صنعـــت ب
شـــود و دولـــت و مجلـــس برنامـــه ای بـــرای حـــل 

ـــند.  ـــته باش ـــا داش آن ه
اذهـان  بـاور  بایـد  اول  گام  مـا در  در حقیقـت 
کـه  کنیـم  اصـلاح  نحـوی  بـه  را  دولتمـردان 
بپذیرنـد کـه یـک فعـال اقتصـادی حـق دارد به 
تناسـب فعالیتش رشـد کند و آنهـا باید تحمل 
ایـن رشـد را داشـته باشـند. یکـی از زیان هایی 
کـه نظـام اقتصـادی کشـور از این عـدم پذیرش 
یـک  نتوانسـته ایم  کـه  اسـت  ایـن  می بینـد، 
شـرکت کامـلًا خصوصـی بـا اندازه بـزرگ ایجاد 
کنیـم و ایـن بزرگتریـن ضربـه به صنایع کشـور 

است. 
بـه علاوه دولت و مجلس بایـد برق را به عنوان 
یـک محصـول )کالا( بپذیرنـد نه ابـزار، و نهایتًا 
بـه کیفیـت، اقتصـاد و میـزان اشـتغال زایی آن 
توجـه کننـد. کسـری بودجـه و نقدینگی بخش 
بـرق وزارت نیـرو و تعهـدات بی رویه که وزارت 
توانیـر بوجـود  تابعـه  بـرای شـرکت های  نیـرو 
نماینـدگان  از  برخـی  فشـار  کنـار  در  مـی آورد 
مجلـس کـه بـرای اجـرای پروژه هـای صنعـت 
مطالبه گـری  خـود  انتخاباتـی  حـوزه  در  بـرق 
تعجـب  اسـت.جای  علـت  مزیـد  می کننـد 

اسـت کـه چگونـه نماینـده ای بدنبـال اجـرای 
پـروژه زیـر سـاختی در حـوزه انتخاباتـی خـود 
در  را  لازم  نقدینگـی  یـا  و  بودجـه  امـا  اسـت، 

نمی کنـد؟ پیش بینـی  مجلـس 
وقتـی نقدینگـی پیش بینـی نشـده و پروژه هـای 
بدون پشـتوانه مالی تعریف می کننـد، کارفرمایان 
را  پروژه هـا  خودشـان  بقـول  اینکـه  بـرای  هـم 
اسـتارت )کلنگ( بزنند و از زیر فشـار اسـتانداری 
بجـای  شـوند،  خـلاص  مجلـس  نماینـدگان  و 
آنکـه بدهی هـای قبلـی خـود را پرداخـت کنند، 
تعهـد  همینطـور  و  می دهنـد  پرداخـت  پیـش 
چشـم اندازی  آنکـه  بـدون  می آورنـد،  بوجـود 
برای آینده داشـته باشـند. متاسـفانه با ایـن کار و 
عـدم برنامه ریـزی دقیـق، بحرانی بـرای پروژه های 

صنعـت بـرق در راه اسـت. 
عـدم وصـول مطالبـات از کارفرمایـان عـلاوه بر 
اینکـه اعتبـار معنـوی شـرکت ها را از بیـن برده 
نیـز  آنهـا  ایجـاد ضـرر و زیـان  باعـث  اسـت، 
شـده اسـت. اعتبـار معنوی شـرکت ها بـه دلیل 
عـدم اطمینـان تامین کننـدگان، تولیدکننـدگان، 
پیمانـکاران، بانک هـا و از همـه مهمتر پرسـنل 
و  مطالبات شـان  دریافـت  عـدم  دلیـل  بـه 
همچنیـن عـدم وجود چشـم اندازی بـرای حل 
ایـن معضـلات از بیـن رفتـه اسـت. همچنیـن 
بدلیـل مشـکلات در پرداخـت حقوق، پرسـنل 
نسـبت بـه ترک شـرکت اقـدام می کننـد و کلیه 
صـرف  آنهـا  آمـوزش  بـرای  کـه  هزینه هایـی 
شـده از بیـن مـی رود. اسـتخدام مجدد پرسـنل 
شایسـته، بدلیـل مهاجـرت از کشـور و تغییـر 
صنعـت )مهاجـرت بـه صنایـع نفـت و فـولاد( 
معضـلات  کـه  اسـت  شـده  سـخت  بسـیار 

بعـدی را بـه دنبـال خواهـد داشـت. 
طرف هـای دوم قـرارداد، بدلیـل عـدم دریافـت 
بهتریـن  در  دارنـد،  فـراوان  بدهـی  مطالبـات، 
اگـر  هسـتند،  بدهـکار  بانک هـا  بـه  حالـت 
امـکان دریافـت تسـهیلات از سیسـتم بانکـی 
مالیاتـی و  باشـند، بدهی هـای  وجـود نداشـته 
تامیـن اجتماعی بـا جرایم و مشـکلات قانونی 
همـراه اسـت، پروژه هـا بـا تاخیر اجرا می شـود 

تعهـدات  انجـام  عـدم  بابـت  کارفرمایـان  و 
خودشـان جریمـه تاخیر هـم مطالبـه می کنند، 
هزینه هـای ثابـت پروژه ها بـالا مـی رود و بدلیل 
تـورم و کاهـش ارزش ریـال، طلبـی کـه بعـد از 
از  کمتـری  ارزش  می شـود  وصـول  مـاه  چنـد 

زمـان اولیـه خـود دارد. 
مبنـی  پیشـنهاداتی  کارفرمایـان  حیـن  ایـن  در 
و  پاکسـتان  روپیـه  عـراق،  دینـار  دریافـت  بـر 
اسـناد خزانـه اسـلامی را می دهنـد، همچنیـن 
خـود  مطالبـات  تهاتـر  بدنبـال  شـدت  بـه 
مصرفـی  بـرق  هزینـه  بابـت  کارخانجـات  از 
بایـد  پیمانـکاران  کـه  معنـی  بدیـن  هسـتند، 
آهـن،  خـود،  مطالبـات  بجـای  بپذیرنـد 
سـیمان، آلومینیـوم و .. دریافـت کننـد و کلیـه 
هزینه هـای مرتبـط بـا فـروش ایـن حواله هـا به 
عهـده خودشـان اسـت. بـرای ایـن منظـور باید 
یـک واحـد جدید در شـرکت ها تاسـیس شـود 
را  دلالـی  بازار هـای  در  لازم  تخصص هـای  تـا 

نیـز داشـته باشـد.
کارفرمایـان  کـه  اسـت  آن  توجـه  قابـل  نکتـه 
می توانند ارز و اسـناد خزانه اسـلامی را به ریال 
تبدیـل و مبلـغ آن را به طلبکارانشـان پرداخت 
کننـد امـا چـون ضـرر و زیـان دارد، چـه دلیلـی 
دارد تـا آن هـا متحمـل این ضرر و زیان شـوند؟ 
قـرارداد بسـته اند تـا ایـن مشـکلات را به طرف 
دوم قـرارداد منتقل کننـد و از طرف دیگر حواله 
تولیـدات کارخانجاتـی که بدهی بـرق مصرفی 
بـا  کارخانجـات  نماینـدگان  توسـط  دارنـد، 
تنزیـل 5 تـا 10 درصـد خریـداری می شـود. اگر 
کارخانجـات نقدینگـی دارنـد، طـی توافق نامـه 
وزرای صنعـت، معـدن، تجـارت و نیـرو بهـای 
بـرق بـا 10 درصـد تخفیـف محاسـبه شـود و 
هزینـه بـرق مصرفـی را نقـداً پرداخـت کننـد تا 
مدیریـت  بـرای  بـا خیـال راحـت،  کارفرمایـان 
نقدینگـی شـان تصمیـم بگیرنـد. بـا توجـه به 
عـدم برنامه ریـزی و پیگیـری دولـت، شایسـته 
اسـت مجلـس بـا نـگاه مثبـت بـرای حـل این 
مشـکلات اقـدام کنـد تـا بتـوان از ایـن بحـران 

عبـور کرد 
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بار سنگین
هزینه پروژه های متوقف 

بر دوش بخش خصوصی

مدیرعامل شرکت مهندسی توان گستردقیقامیرحسین طاهرزاده

عـدم توجـه دولـت و مجلـس بـه مشـکلات و 
بحران هایـی کـه صنعـت بـرق بـا آن هـا دسـت 
ایـن  و پنجـه نـرم می کنـد، مهمتریـن چالـش 
بی توجهـی،  ایـن  کنـار  در  اسـت.  صنعـت 
صـورت  بـه  تـورم  و  ارزی  دوبـاره  تنش هـای 
غیرقابـل پیش بینـی، برخـی مفـاد قرارداد هـای 
تشـدید  کارفرمایـان،  )تحمیلـی(  طرفـه  یـک 
فشـار های سـازمان تأمیـن اجتماعی و سـازمان 
نقدینگـی  کسـری  مالیاتـی،  و  دارایـی  امـور 
کارفرمایان، واردات )ثبت سـفارش، تامین ارز و 
...( و اقسـاط معوقـه بانکی از دیگر مشـکلات 
و چالش هـای عمـده در حـوزه قراردادهاسـت. 
متاسـفانه بـه جـای آنکـه دغدغه اصلـی، انجام 
بـه موقع تعهدات قراردادی باشـد، بیشـتر وقت 
مطالبـات،  وصـول  پیگیـری  و  مذاکـره  بـرای 

در  حضـور  بانک هـا،  از  نقدینگـی  جـذب 
و  اجتماعـی  تامیـن  تجدیدنظـر  هیات هـای 
سـازمان مالیاتـی، رفـع تنش هـای سـازمانی بـه 
مذاکـره  ماهیانـه،  حقـوق  عقب افتادگـی  دلیـل 
بـا تامین کننـدگان و پیمانـکاران جهـت تاخیـر 
انداختـن پرداخـت مطالبات ایشـان و... صرف 
نیـرو،  وزارت  جـای  بـه  واقـع  در  می شـود. 
از مشـکلات دسـت و  بسـیاری  بـا  شـرکت ها 
پنجـه نـرم می کنند و بـه نمایندگی ایشـان بهره 
بانکـی پرداخـت می کننـد؛ لـذا اعتبـار مـادی و 
معنـوی روز بـه روز کمتـر و انجـام فعالیتـی که 
ارزش افـزوده بـرای صنعـت برق داشـته باشـد، 

کـم رنـگ می شـود.
بانک هـا  کـه  ورشکسـته  بـرق  صنعـت  در 
آمادگـی اعطـای وام و یـا امکان گشـایش اعتبار 

بـرای کارفرمایـان  اسـناد ریالـی )LC ریالـی( را 
وزارت  جـای  بـه  خصوصـی  بخـش  ندارنـد، 
نیـرو تسـهیلات می گیـرد و بهـره و جرائمـش 
اقـدام،  ایـن  ازای  در  می کنـد،  پرداخـت  را 
نقدینگـی،  تامیـن  خصـوص  در  نیـرو  وزارت 
مجـاز نمـودن تاخیـرات و اسـتفاده از حداکثـر 

می کنـد.  کوتاهـی  نیـز  قـراردادی  اختیـارات 
افزایـش تـورم و عـدم وجـود نقدینگـی، تعـداد 
بـرق  صنعـت  پروژه هـای  از  توجهـی  قابـل 
ثابـت  هزینه هـای  اسـت،  کـرده  متوقـف  را 
پروژه هـای متوقـف بـر دوش طـرف دوم قرارداد 
تامین کننـدگان(  و  تولیدکننـدگان  )پیمانـکاران، 
اسـت و آنهـا باید جرائـم تاخیـرات را بپردازند، 
ضمانتنامه هایشـان ضبـط شـود، اعتبارشـان از 
بیـن برود، امـا کارفرمایان توجهـی ندارند. وقتی 

تحمیـل  طرفـه  یـک  قرارداد هـای  کارفرمایـان 
اثـر  همچنیـن  و  ندارنـد  نقدینگـی  می کننـد، 
مشـکلات اشـاره شـده مسـتقیما بـر فعالیـت 
عکس العمـل  نتیجتـًا  نـدارد،  تاثیـری  آن هـا 
مناسـبی در برابـر مشـکلات و معضلات طرف 

دوم قـرارداد نیـز نخواهنـد داشـت. 
کـه  کـه در شـرایطی  اسـت  ایـن  حـال سـوال 
دولـت  اختیـار  در  اقتصـاد  از  اعظمـی  بخـش 
اسـت، اصـولًا دولت چه ریسـکی را بـرای خود 

اسـت؟  کـرده  پیش بینـی 
ـــی  ـــای اجرای ـــتگاه ه ـــه دس مشـــکل اینجاســـت ک
ــل  ــه و تحلیـ ــه تجزیـ ــد کـ ــع دارنـ ــی توقـ دولتـ
ریســـک )در ایـــن شـــرایط قمـــار( و پذیـــرش 
آثـــار آن بـــر عهـــده طـــرف دوم قـــرارداد 
باشـــد. اصلی تریـــن راهـــکار در برابـــر چنیـــن 
ـــن اســـت کـــه بحـــران و مشـــکلات  رویکـــردی ای
ـــه رســـمیت شـــناخته  ـــرق ب موجـــود در صنعـــت ب
شـــود و دولـــت و مجلـــس برنامـــه ای بـــرای حـــل 

ـــند.  ـــته باش ـــا داش آن ه
اذهـان  بـاور  بایـد  اول  گام  مـا در  در حقیقـت 
کـه  کنیـم  اصـلاح  نحـوی  بـه  را  دولتمـردان 
بپذیرنـد کـه یـک فعـال اقتصـادی حـق دارد به 
تناسـب فعالیتش رشـد کند و آنهـا باید تحمل 
ایـن رشـد را داشـته باشـند. یکـی از زیان هایی 
کـه نظـام اقتصـادی کشـور از این عـدم پذیرش 
یـک  نتوانسـته ایم  کـه  اسـت  ایـن  می بینـد، 
شـرکت کامـلًا خصوصـی بـا اندازه بـزرگ ایجاد 
کنیـم و ایـن بزرگتریـن ضربـه به صنایع کشـور 

است. 
بـه علاوه دولت و مجلس بایـد برق را به عنوان 
یـک محصـول )کالا( بپذیرنـد نه ابـزار، و نهایتًا 
بـه کیفیـت، اقتصـاد و میـزان اشـتغال زایی آن 
توجـه کننـد. کسـری بودجـه و نقدینگی بخش 
بـرق وزارت نیـرو و تعهـدات بی رویه که وزارت 
توانیـر بوجـود  تابعـه  بـرای شـرکت های  نیـرو 
نماینـدگان  از  برخـی  فشـار  کنـار  در  مـی آورد 
مجلـس کـه بـرای اجـرای پروژه هـای صنعـت 
مطالبه گـری  خـود  انتخاباتـی  حـوزه  در  بـرق 
تعجـب  اسـت.جای  علـت  مزیـد  می کننـد 

اسـت کـه چگونـه نماینـده ای بدنبـال اجـرای 
پـروژه زیـر سـاختی در حـوزه انتخاباتـی خـود 
در  را  لازم  نقدینگـی  یـا  و  بودجـه  امـا  اسـت، 

نمی کنـد؟ پیش بینـی  مجلـس 
وقتـی نقدینگـی پیش بینـی نشـده و پروژه هـای 
بدون پشـتوانه مالی تعریف می کننـد، کارفرمایان 
را  پروژه هـا  خودشـان  بقـول  اینکـه  بـرای  هـم 
اسـتارت )کلنگ( بزنند و از زیر فشـار اسـتانداری 
بجـای  شـوند،  خـلاص  مجلـس  نماینـدگان  و 
آنکـه بدهی هـای قبلـی خـود را پرداخـت کنند، 
تعهـد  همینطـور  و  می دهنـد  پرداخـت  پیـش 
چشـم اندازی  آنکـه  بـدون  می آورنـد،  بوجـود 
برای آینده داشـته باشـند. متاسـفانه با ایـن کار و 
عـدم برنامه ریـزی دقیـق، بحرانی بـرای پروژه های 

صنعـت بـرق در راه اسـت. 
عـدم وصـول مطالبـات از کارفرمایـان عـلاوه بر 
اینکـه اعتبـار معنـوی شـرکت ها را از بیـن برده 
نیـز  آنهـا  ایجـاد ضـرر و زیـان  باعـث  اسـت، 
شـده اسـت. اعتبـار معنوی شـرکت ها بـه دلیل 
عـدم اطمینـان تامین کننـدگان، تولیدکننـدگان، 
پیمانـکاران، بانک هـا و از همـه مهمتر پرسـنل 
و  مطالبات شـان  دریافـت  عـدم  دلیـل  بـه 
همچنیـن عـدم وجود چشـم اندازی بـرای حل 
ایـن معضـلات از بیـن رفتـه اسـت. همچنیـن 
بدلیـل مشـکلات در پرداخـت حقوق، پرسـنل 
نسـبت بـه ترک شـرکت اقـدام می کننـد و کلیه 
صـرف  آنهـا  آمـوزش  بـرای  کـه  هزینه هایـی 
شـده از بیـن مـی رود. اسـتخدام مجدد پرسـنل 
شایسـته، بدلیـل مهاجـرت از کشـور و تغییـر 
صنعـت )مهاجـرت بـه صنایـع نفـت و فـولاد( 
معضـلات  کـه  اسـت  شـده  سـخت  بسـیار 

بعـدی را بـه دنبـال خواهـد داشـت. 
طرف هـای دوم قـرارداد، بدلیـل عـدم دریافـت 
بهتریـن  در  دارنـد،  فـراوان  بدهـی  مطالبـات، 
اگـر  هسـتند،  بدهـکار  بانک هـا  بـه  حالـت 
امـکان دریافـت تسـهیلات از سیسـتم بانکـی 
مالیاتـی و  باشـند، بدهی هـای  وجـود نداشـته 
تامیـن اجتماعی بـا جرایم و مشـکلات قانونی 
همـراه اسـت، پروژه هـا بـا تاخیر اجرا می شـود 

تعهـدات  انجـام  عـدم  بابـت  کارفرمایـان  و 
خودشـان جریمـه تاخیر هـم مطالبـه می کنند، 
هزینه هـای ثابـت پروژه ها بـالا مـی رود و بدلیل 
تـورم و کاهـش ارزش ریـال، طلبـی کـه بعـد از 
از  کمتـری  ارزش  می شـود  وصـول  مـاه  چنـد 

زمـان اولیـه خـود دارد. 
مبنـی  پیشـنهاداتی  کارفرمایـان  حیـن  ایـن  در 
و  پاکسـتان  روپیـه  عـراق،  دینـار  دریافـت  بـر 
اسـناد خزانـه اسـلامی را می دهنـد، همچنیـن 
خـود  مطالبـات  تهاتـر  بدنبـال  شـدت  بـه 
مصرفـی  بـرق  هزینـه  بابـت  کارخانجـات  از 
بایـد  پیمانـکاران  کـه  معنـی  بدیـن  هسـتند، 
آهـن،  خـود،  مطالبـات  بجـای  بپذیرنـد 
سـیمان، آلومینیـوم و .. دریافـت کننـد و کلیـه 
هزینه هـای مرتبـط بـا فـروش ایـن حواله هـا به 
عهـده خودشـان اسـت. بـرای ایـن منظـور باید 
یـک واحـد جدید در شـرکت ها تاسـیس شـود 
را  دلالـی  بازار هـای  در  لازم  تخصص هـای  تـا 

نیـز داشـته باشـد.
کارفرمایـان  کـه  اسـت  آن  توجـه  قابـل  نکتـه 
می توانند ارز و اسـناد خزانه اسـلامی را به ریال 
تبدیـل و مبلـغ آن را به طلبکارانشـان پرداخت 
کننـد امـا چـون ضـرر و زیـان دارد، چـه دلیلـی 
دارد تـا آن هـا متحمـل این ضرر و زیان شـوند؟ 
قـرارداد بسـته اند تـا ایـن مشـکلات را به طرف 
دوم قـرارداد منتقل کننـد و از طرف دیگر حواله 
تولیـدات کارخانجاتـی که بدهی بـرق مصرفی 
بـا  کارخانجـات  نماینـدگان  توسـط  دارنـد، 
تنزیـل 5 تـا 10 درصـد خریـداری می شـود. اگر 
کارخانجـات نقدینگـی دارنـد، طـی توافق نامـه 
وزرای صنعـت، معـدن، تجـارت و نیـرو بهـای 
بـرق بـا 10 درصـد تخفیـف محاسـبه شـود و 
هزینـه بـرق مصرفـی را نقـداً پرداخـت کننـد تا 
مدیریـت  بـرای  بـا خیـال راحـت،  کارفرمایـان 
نقدینگـی شـان تصمیـم بگیرنـد. بـا توجـه به 
عـدم برنامه ریـزی و پیگیـری دولـت، شایسـته 
اسـت مجلـس بـا نـگاه مثبـت بـرای حـل این 
مشـکلات اقـدام کنـد تـا بتـوان از ایـن بحـران 

عبـور کرد 



بزنگاه بحرانی مطالباتبزنگاه بحرانی مطالبات

بهار 1401، دوره جدیدبهار 1401، دوره جدید 3031
صفحهصفحه

88

پروندهپرونده

ویـژه  بـه  بـرق  صنعـت  فعـالان 
شـرکت های کوچک و متوسـط در طول 
سـال های اخیـر بـا مشـکلات عدیده ای 
دسـت و پنجـه نـرم کرده انـد کـه بخـش 
قابـل توجهی از آن ها ناشـی از سـاختار 
معامـلات ایـن صنعـت و دولتـی بـودن 
مشـتریان اصلـی و کلیدی آنهاسـت. در 
حقیقت بـه این دلیل که دولت متقاضی 
محصـولات ایـن شرکت هاسـت، آن هـا 
کمبـود  از  ناشـی  هزینه هـای  ناگزیرنـد 
بودجـه را بپذیرنـد. اگرچـه منابـع مالـی 
لازم بـرای اجـرای پـروژه، پیـش از انجـام 
مناقصـه بایـد پیش بینی و تامین شـود، 
امـا مشـکل از جایی شـروع می شـود که 
اجرایـی  مالـی  پشـتوانه  بـدون  پروژه هـا 
و در نهایـت خسـارت ناشـی از کمبـود 
و  سـازنده  بـه  نیـز  آن هـا  مالـی  منابـع 

می شـود. تحمیـل  پیمانـکار 
از طرفـی مـرور وضعیـت پرداختی هـای 
وزارت نیـرو و شـرکت های تابعـه طی دو 
سـال گذشـته نشـان می دهـد، کارفرمایان 
صنعـت برق از سـال 99 تاکنون پرداختی 
بـه شـرکت های سـازنده  قابـل توجهـی 
حالـی  در  ایـن  نداشـته اند.  پیمانـکار  و 
اسـت کـه صاحبـان کسـب وکار ها ناچار 
هسـتند عـلاوه بـر تامیـن نیاز هـای اولیه 
ازجملـه حقـوق پرسـنل، بیمـه، عوارض 
و  مالیـات  ترخیـص،  هزینـه  گمرکـی، 
گـردش مالـی شـرکت ها را نیز در سـطح 
سـوال  امـا  کننـد.  حفـظ  قبـول  قابـل 
اینجاسـت، در شـرایطی کـه مطالبـات از 
کارفرمـا دریافت نشـده، چگونـه می توان 
نقدینگـی مـورد نیـاز بـرای تامیـن مـواد 
اولیـه و حتی پرداخت هزینه هـای روزمره 

مجموعـه را تامیـن کـرد؟
از طرفـی شـرکت های فعـال در صنعت 
مقره سـازی عمدتـا شـرکت های کوچک 
و متوسـط هسـتند کـه می تواننـد از هر 
نادرسـتی  تصمیم سـازی  و  بی ثباتـی 

دچـار خسـارت جبـران ناپذیـری شـوند. 
بـه عنـوان مثـال عـدم پرداخـت بـه موقـع 
مطالبـات یـک شـرکت کوچـک صنعتی، 
بـه عـدم توانایـی او در پرداخـت تعهـدات 
رو  همیـن  از  می شـود.  منجـر  قانونـی 
پرداخـت  در  دیرکـرد  از  ناشـی  جرایـم 
تعهـدات، خـود یـک مسـاله جدی بـوده، 
این درحالی اسـت که دولـت حتی حاضر 

بـه پرداخـت خسـارت دیرکـرد نیسـت.
نکتـه مهـم دیگـری کـه نبایـد از نظـر دور 
داشـت ایـن اسـت کـه دولـت خرید هـای 
حداقـل  پایـه  بـر  مناقصـات  در  را  خـود 
قیمـت انجـام می دهـد و همیـن امـر بـه 
کاهش اهمیت کیفیـت محصولات منجر 
هـر  کـه  اسـت  در حالـی  ایـن  می شـود. 
یـک از تجهیـزات بـه کار رفتـه در خطوط 
انتقـال و توزیـع و پسـت های فشـارقوی 
دارای حساسـیت های جـدی بـرای حفظ 
پایداری شـبکه هسـتند. تمرکـز بر قیمت 
باعـث می شـود گاهـی تجهیـزات بـه کار 
رفتـه در شـبکه فاقد کیفیت لازم باشـند و 
ایـن امـر به سیسـتم صنعت بـرق و حتی 
کـه  آنچـه  می رسـاند.  آسـیب  مشـترکان 
در ایـن میـان نبایـد نادیده انگاشـته شـود، 
اهمیـت حیاتی و کلیـدی صنعت برق در 
تامیـن رفـاه و حفـظ پایـداری در اقتصاد و 
صنعت کشـور اسـت. از این رو اگر دولت 
و سـایر نهاد هـای حاکمیتی به مشـکلات 
راهبرد هـای  تعییـن  و  صنعـت  ایـن 
عملیاتـی بـرای رفـع آن هـا توجـه نکننـد، 
بـدون تردیـد تامین بـرق پایـدار در نتیجه 
ایـن  حیاتـی  زیرسـاخت های  تضعیـف 
و  انتقـال  تولیـد،  حوزه هـای  در  صنعـت 
توزیـع، دچـار مخاطره جدی خواهد شـد. 
از ایـن رو بـا توجـه بـه اینکـه اصلی تریـن 
بـرق،  صنعـت  مشـکل  مهمتریـن  و 
تابعـه  شـرکت های  معـوق  بدهی هـای 
چاره اندیشـی  شـاید  اسـت،  نیـرو  وزارت 
ایـن  بازپرداخـت  و  مالـی  تامیـن  بـرای 

بدهی هـا بـا اتـکا بـه ابزار هـای مختلـف 
را بتـوان مهمتریـن و کلیدی تریـن راهبـرد 
بـرای عبور صنعت برق از شـرایط بحرانی 
کنونـی دانسـت. البتـه اگـر وزارت نیـرو به 
دنبـال حفـظ ظرفیت هـای فعلی سـاخت 
اسـت،  پیمانـکاری بخـش خصوصـی  و 
بایـد بـرای پرداخت خسـارت دیرکـرد هم 
یـک فرآینـد مشـخص و قابـل پیگیـری 
تعریـف کنـد. در غیـر ایـن صـورت رونـد 
عـدم انجـام تعهـدات قـراردادی از سـوی 
کارفرمایـان دولتـی همچنـان ادامـه خواهد 
ابـلاغ  و  تصویـب  بیـن  ایـن  در  یافـت. 
از  تیـپ منصفانـه هـم می توانـد  قـرارداد 
تکـرار بحـران مطالبات معـوق در صنعت 

بـرق جلوگیـری کنـد. 
ایـن راهبرد هـا تنهـا  فرامـوش نکنیـم کـه 
می توانـد از تکـرار بحران هـای فعلـی در 
آینـده جلوگیـری کنـد و آنچـه کـه امـروز 
صنعـت بـرق کشـور را نجـات می دهـد، 
ابزار هـای  از  اسـتفاده  یـا  و  مالـی  تامیـن 
جایگزیـن و ایجاد سـاختار های مالی موثر 
بـرای تعییـن تکلیـف بدهی هـای وزارت 
اگـر  اسـت.  بخـش خصوصـی  بـه  نیـرو 
بـرای پرداخـت این مطالبات چاره اندیشـی 
نشـود، ادامـه کار بـرای فعـالان ایـن بخـش 

بسـیار دشـوار خواهـد شـد.
الزامـات  بـرق  صنعـت  توسـعه  البتـه 
کـه  دارد  هـم  دیگـری  ضرورت هـای  و 
و  قیمـت  ارزان  تسـهیلات  بـه  دسترسـی 
تسـهیل صـادرات تجهیـزات و خدمـات 
مهمتریـن  جملـه  از  مهندسـی  و  فنـی 
آنهاسـت. در حقیقـت بـا توجـه بـه اینکه 
تامیـن تسـهیلات ارزان قیمـت همـواره به 
عنـوان راهـکاری بـرای توسـعه صنعتی در 
تمرکـز  می شـود،  مطـرح  کشـور ها  تمـام 
بـرای  می توانـد  هـم  موضـوع  ایـن  بـر 
فعـالان صنعـت بـرق کارسـاز واقـع شـود. 
آمار هـا نشـان داده در دیگـر کشـورها، بـه 
شـرکت های تولیدکننـده و سـازنده کـه بـه 

ناخالـص  تولیـد  و  افـزوده  ارزش  افزایـش 
ملی کشـور ها کمـک می کنند، تسـهیلات 
بـا سـود 18 درصـد تعلـق نمی گیـرد. ایـن 
میـزان سـود عـلاوه بـر اینکـه قیمـت تمام 
افزایـش  شـدت  بـه  را  محصـولات  شـده 
می دهـد، عملا امـکان رقابـت در بازار های 
شـرکت ها  از  را  بین المللـی  و  منطقـه ای 
شـرایطی  در  عـلاوه  بـه  می کنـد.  سـلب 
تحریم هـا  دلیـل  بـه  کـه همـه شـرکت ها 
بـرای صدور تجهیـزات و خدمـات فنی و 
مهندسـی و حتـی اخـذ ضمانت نامه هـای 
دولـت  هسـتند،  مسـاله  دچـار  بانکـی 
امتیـازات  گرفتـن  نظـر  در  بـا  می توانـد 
خـاص از جملـه معافیت هـای مالیاتـی و 
مشـوق های صادراتـی بـرای صادرکننـدگان 

واقعـی از آن هـا حمایـت کنـد.
نکتـه مهـم دیگـری کـه نبایـد ازنظـر دور 
داشـت این اسـت که شـرکت های کوچک 
و متوسـط عمدتـا از حمایت هـای اندکـی 
از سـوی سـفارتخانه ها و دولـت ایـران در 
کشـور های هـدف برخـوردار هسـتند. این 
در حالی اسـت که سـفرای سـایر کشور ها 
حتـی به منظور اخـذ پروژه های بـاری خود 
نیـز چانه زنی های گسـترده دارند و بیش از 
هـر چیـز بر دیپلماسـی اقتصـادی متمرکز 
هسـتند. اما هنوز کشـور ما در دیپلماسـی 
بین المللـی، ایجـاد فرصت هـای اقتصادی 
عنـوان  بـه  را  ایرانـی  صادرکننـدگان  بـرای 
یـک ماموریـت کلیـدی نپذیرفته اسـت. به 
همیـن دلیـل عمـده صادرکننـدگان ایرانـی 
در کشـور ها و بازار هـای هدف خـود بدون 
پشـتوانه جـدی فعالیـت می کننـد و ایـن 
برای تولیدکننـدگان تجهیزات صنعت برق 
نقطـه ضعـف جـدی محسـوب می شـود؛ 
بنابرایـن دولـت بایـد بـه وظیفه خـود برای 
بـه درسـتی عمـل  تسـهیلگری صـادرات 
کنـد، چراکـه در شـرایط کنونـی، صـادرات 
یکـی از مهم تریـن راهکار های بـرون رفت 

اقتصـاد کشـور از رکـود و تورم اسـت 

پرداخت مطالبات بدون خسارت دیرکرد؛ 

درمان دیرهنگام و بی تاثیر

رئیس هیات مدیره شرکت تابان نیرو شیرازالله زمانی
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ویـژه  بـه  بـرق  صنعـت  فعـالان 
شـرکت های کوچک و متوسـط در طول 
سـال های اخیـر بـا مشـکلات عدیده ای 
دسـت و پنجـه نـرم کرده انـد کـه بخـش 
قابـل توجهی از آن ها ناشـی از سـاختار 
معامـلات ایـن صنعـت و دولتـی بـودن 
مشـتریان اصلـی و کلیدی آنهاسـت. در 
حقیقت بـه این دلیل که دولت متقاضی 
محصـولات ایـن شرکت هاسـت، آن هـا 
کمبـود  از  ناشـی  هزینه هـای  ناگزیرنـد 
بودجـه را بپذیرنـد. اگرچـه منابـع مالـی 
لازم بـرای اجـرای پـروژه، پیـش از انجـام 
مناقصـه بایـد پیش بینی و تامین شـود، 
امـا مشـکل از جایی شـروع می شـود که 
اجرایـی  مالـی  پشـتوانه  بـدون  پروژه هـا 
و در نهایـت خسـارت ناشـی از کمبـود 
و  سـازنده  بـه  نیـز  آن هـا  مالـی  منابـع 

می شـود. تحمیـل  پیمانـکار 
از طرفـی مـرور وضعیـت پرداختی هـای 
وزارت نیـرو و شـرکت های تابعـه طی دو 
سـال گذشـته نشـان می دهـد، کارفرمایان 
صنعـت برق از سـال 99 تاکنون پرداختی 
بـه شـرکت های سـازنده  قابـل توجهـی 
حالـی  در  ایـن  نداشـته اند.  پیمانـکار  و 
اسـت کـه صاحبـان کسـب وکار ها ناچار 
هسـتند عـلاوه بـر تامیـن نیاز هـای اولیه 
ازجملـه حقـوق پرسـنل، بیمـه، عوارض 
و  مالیـات  ترخیـص،  هزینـه  گمرکـی، 
گـردش مالـی شـرکت ها را نیز در سـطح 
سـوال  امـا  کننـد.  حفـظ  قبـول  قابـل 
اینجاسـت، در شـرایطی کـه مطالبـات از 
کارفرمـا دریافت نشـده، چگونـه می توان 
نقدینگـی مـورد نیـاز بـرای تامیـن مـواد 
اولیـه و حتی پرداخت هزینه هـای روزمره 

مجموعـه را تامیـن کـرد؟
از طرفـی شـرکت های فعـال در صنعت 
مقره سـازی عمدتـا شـرکت های کوچک 
و متوسـط هسـتند کـه می تواننـد از هر 
نادرسـتی  تصمیم سـازی  و  بی ثباتـی 

دچـار خسـارت جبـران ناپذیـری شـوند. 
بـه عنـوان مثـال عـدم پرداخـت بـه موقـع 
مطالبـات یـک شـرکت کوچـک صنعتی، 
بـه عـدم توانایـی او در پرداخـت تعهـدات 
رو  همیـن  از  می شـود.  منجـر  قانونـی 
پرداخـت  در  دیرکـرد  از  ناشـی  جرایـم 
تعهـدات، خـود یـک مسـاله جدی بـوده، 
این درحالی اسـت که دولـت حتی حاضر 

بـه پرداخـت خسـارت دیرکـرد نیسـت.
نکتـه مهـم دیگـری کـه نبایـد از نظـر دور 
داشـت ایـن اسـت کـه دولـت خرید هـای 
حداقـل  پایـه  بـر  مناقصـات  در  را  خـود 
قیمـت انجـام می دهـد و همیـن امـر بـه 
کاهش اهمیت کیفیـت محصولات منجر 
هـر  کـه  اسـت  در حالـی  ایـن  می شـود. 
یـک از تجهیـزات بـه کار رفتـه در خطوط 
انتقـال و توزیـع و پسـت های فشـارقوی 
دارای حساسـیت های جـدی بـرای حفظ 
پایداری شـبکه هسـتند. تمرکـز بر قیمت 
باعـث می شـود گاهـی تجهیـزات بـه کار 
رفتـه در شـبکه فاقد کیفیت لازم باشـند و 
ایـن امـر به سیسـتم صنعت بـرق و حتی 
کـه  آنچـه  می رسـاند.  آسـیب  مشـترکان 
در ایـن میـان نبایـد نادیده انگاشـته شـود، 
اهمیـت حیاتی و کلیـدی صنعت برق در 
تامیـن رفـاه و حفـظ پایـداری در اقتصاد و 
صنعت کشـور اسـت. از این رو اگر دولت 
و سـایر نهاد هـای حاکمیتی به مشـکلات 
راهبرد هـای  تعییـن  و  صنعـت  ایـن 
عملیاتـی بـرای رفـع آن هـا توجـه نکننـد، 
بـدون تردیـد تامین بـرق پایـدار در نتیجه 
ایـن  حیاتـی  زیرسـاخت های  تضعیـف 
و  انتقـال  تولیـد،  حوزه هـای  در  صنعـت 
توزیـع، دچـار مخاطره جدی خواهد شـد. 
از ایـن رو بـا توجـه بـه اینکـه اصلی تریـن 
بـرق،  صنعـت  مشـکل  مهمتریـن  و 
تابعـه  شـرکت های  معـوق  بدهی هـای 
چاره اندیشـی  شـاید  اسـت،  نیـرو  وزارت 
ایـن  بازپرداخـت  و  مالـی  تامیـن  بـرای 

بدهی هـا بـا اتـکا بـه ابزار هـای مختلـف 
را بتـوان مهمتریـن و کلیدی تریـن راهبـرد 
بـرای عبور صنعت برق از شـرایط بحرانی 
کنونـی دانسـت. البتـه اگـر وزارت نیـرو به 
دنبـال حفـظ ظرفیت هـای فعلی سـاخت 
اسـت،  پیمانـکاری بخـش خصوصـی  و 
بایـد بـرای پرداخت خسـارت دیرکـرد هم 
یـک فرآینـد مشـخص و قابـل پیگیـری 
تعریـف کنـد. در غیـر ایـن صـورت رونـد 
عـدم انجـام تعهـدات قـراردادی از سـوی 
کارفرمایـان دولتـی همچنـان ادامـه خواهد 
ابـلاغ  و  تصویـب  بیـن  ایـن  در  یافـت. 
از  تیـپ منصفانـه هـم می توانـد  قـرارداد 
تکـرار بحـران مطالبات معـوق در صنعت 

بـرق جلوگیـری کنـد. 
ایـن راهبرد هـا تنهـا  فرامـوش نکنیـم کـه 
می توانـد از تکـرار بحران هـای فعلـی در 
آینـده جلوگیـری کنـد و آنچـه کـه امـروز 
صنعـت بـرق کشـور را نجـات می دهـد، 
ابزار هـای  از  اسـتفاده  یـا  و  مالـی  تامیـن 
جایگزیـن و ایجاد سـاختار های مالی موثر 
بـرای تعییـن تکلیـف بدهی هـای وزارت 
اگـر  اسـت.  بخـش خصوصـی  بـه  نیـرو 
بـرای پرداخـت این مطالبات چاره اندیشـی 
نشـود، ادامـه کار بـرای فعـالان ایـن بخـش 

بسـیار دشـوار خواهـد شـد.
الزامـات  بـرق  صنعـت  توسـعه  البتـه 
کـه  دارد  هـم  دیگـری  ضرورت هـای  و 
و  قیمـت  ارزان  تسـهیلات  بـه  دسترسـی 
تسـهیل صـادرات تجهیـزات و خدمـات 
مهمتریـن  جملـه  از  مهندسـی  و  فنـی 
آنهاسـت. در حقیقـت بـا توجـه بـه اینکه 
تامیـن تسـهیلات ارزان قیمـت همـواره به 
عنـوان راهـکاری بـرای توسـعه صنعتی در 
تمرکـز  می شـود،  مطـرح  کشـور ها  تمـام 
بـرای  می توانـد  هـم  موضـوع  ایـن  بـر 
فعـالان صنعـت بـرق کارسـاز واقـع شـود. 
آمار هـا نشـان داده در دیگـر کشـورها، بـه 
شـرکت های تولیدکننـده و سـازنده کـه بـه 

ناخالـص  تولیـد  و  افـزوده  ارزش  افزایـش 
ملی کشـور ها کمـک می کنند، تسـهیلات 
بـا سـود 18 درصـد تعلـق نمی گیـرد. ایـن 
میـزان سـود عـلاوه بـر اینکـه قیمـت تمام 
افزایـش  شـدت  بـه  را  محصـولات  شـده 
می دهـد، عملا امـکان رقابـت در بازار های 
شـرکت ها  از  را  بین المللـی  و  منطقـه ای 
شـرایطی  در  عـلاوه  بـه  می کنـد.  سـلب 
تحریم هـا  دلیـل  بـه  کـه همـه شـرکت ها 
بـرای صدور تجهیـزات و خدمـات فنی و 
مهندسـی و حتـی اخـذ ضمانت نامه هـای 
دولـت  هسـتند،  مسـاله  دچـار  بانکـی 
امتیـازات  گرفتـن  نظـر  در  بـا  می توانـد 
خـاص از جملـه معافیت هـای مالیاتـی و 
مشـوق های صادراتـی بـرای صادرکننـدگان 

واقعـی از آن هـا حمایـت کنـد.
نکتـه مهـم دیگـری کـه نبایـد ازنظـر دور 
داشـت این اسـت که شـرکت های کوچک 
و متوسـط عمدتـا از حمایت هـای اندکـی 
از سـوی سـفارتخانه ها و دولـت ایـران در 
کشـور های هـدف برخـوردار هسـتند. این 
در حالی اسـت که سـفرای سـایر کشور ها 
حتـی به منظور اخـذ پروژه های بـاری خود 
نیـز چانه زنی های گسـترده دارند و بیش از 
هـر چیـز بر دیپلماسـی اقتصـادی متمرکز 
هسـتند. اما هنوز کشـور ما در دیپلماسـی 
بین المللـی، ایجـاد فرصت هـای اقتصادی 
عنـوان  بـه  را  ایرانـی  صادرکننـدگان  بـرای 
یـک ماموریـت کلیـدی نپذیرفته اسـت. به 
همیـن دلیـل عمـده صادرکننـدگان ایرانـی 
در کشـور ها و بازار هـای هدف خـود بدون 
پشـتوانه جـدی فعالیـت می کننـد و ایـن 
برای تولیدکننـدگان تجهیزات صنعت برق 
نقطـه ضعـف جـدی محسـوب می شـود؛ 
بنابرایـن دولـت بایـد بـه وظیفه خـود برای 
بـه درسـتی عمـل  تسـهیلگری صـادرات 
کنـد، چراکـه در شـرایط کنونـی، صـادرات 
یکـی از مهم تریـن راهکار های بـرون رفت 

اقتصـاد کشـور از رکـود و تورم اسـت 

پرداخت مطالبات بدون خسارت دیرکرد؛ 

درمان دیرهنگام و بی تاثیر

رئیس هیات مدیره شرکت تابان نیرو شیرازالله زمانی
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بیـش از ده سـال از آغـاز بحـران نقدینگـی و انباشـت مطالبـات بخش خصوصـی صنعت برق ایـران می گذرد و همچنان این مسـاله بـا ابعادی 
گسـترده تر، سـازندگان، پیمانـکاران، مشـاوران و تامین کننـدگان بخـش خصوصـی ایـن صنعـت را تضعیـف می کنـد. واقعیـت ایـن اسـت کـه 
صنعـت بـرق بـرای شـرکت های فعـال ایـن حـوزه بـه یـک کارزار نابرابر بـرای ادامه بقـا تبدیل شـده اسـت. از گرفتاری هـای پرتعداد فعـالان این 
صنعـت در حیطـه قرارداد هـای یک سـویه تا عدم پرداخت مطالبـات و بی تفاوتی کارفرمایان دولتی نسـبت به مقوله تعدیل و خسـارات دیرکرد، 
همگـی عواملـی هسـتند کـه یـک بنـگاه اقتصـادی را وارد جدالـی تمام نشـدنی بـرای باقی ماندن در عرصـه رقابـت می کنند. این شـرکت ها که 
عمدتـا بـا سـرمایه های غیردولتـی تاسـیس شـده و فعالیـت می کننـد، زیـر سـایه سـنگین بدعهـدی وزارت نیـرو در پرداخـت بدهی هایش، هر 
سـاله ناگزیـر بـه کاهـش ظرفیـت تولیـد خود شـده اند، بـه طوری که امـروز بسـیاری از آن هـا در آسـتانه ورشکسـتگی و تعطیلی قـرار گرفته اند. 
حـال اگـر بـه ایـن جریـان ناکارآمـد مالـی، نظـام غیرشـفاف، یکسـویه و ناعادلانـه حقوقـی و قـراردادی این صنعـت هم افـزوده شـود، در نهایت 
نتیجـه ای جـز کاهـش چشـمگیر ظرفیت هـای تولیـد تجهیزات و خدمـات فنی و مهندسـی به دسـت نخواهد آمـد. این نابسـامانی جدی در 

حـوزه مالـی و قـراردادی صنعـت بـرق بـا بخـش خصوصی، تمایـل و انگیزه آن هـا را برای توسـعه فعالیت هـا، ورود سـرمایه های جدید و نیز 
توسـعه بازار در این صنعت از بین برده اسـت. در حقیقت روند توسـعه زیرسـاختی صنعت برق زیر سـایه سـنگین مطالبات انباشـته شـده 

و نبـود قـرارداد تیپ، به شـدت کند شـده اسـت.
بـه دلیـل گسـتردگی اثرات و پیامد های منفی مسـاله انباشـت مطالبات، سـندیکای صنعت بـرق ایران در طول سـال های اخیـر به نمایندگی 
از بخـش خصوصـی ایـن صنعت همـواره پیگیری این مطالبات را به عنوان یکی از مهمترین اقدامات خود در دسـتور کار داشـته، اما علیرغم 
تلاش هـای صـورت گرفتـه همچنـان مطالبات معوق یکـی از اصلی ترین و مهمترین چالش هـای بنگاه های اقتصادی این صنعت محسـوب 
می شـود. ایـن موضـوع در کنـار سـایر چالش هـای جـدی فعـالان صنعـت برق پی گرفته شـد و متاسـفانه علیرغم شـرایط دشـوار شـرکت ها 
بـه دلیـل رکـود، افزایـش نـرخ ارز، افزایـش قیمت مـواد اولیـه و قرارداد های بلاتکلیـف و در حالیکه ارزش پـول ملی هر روز در حـال کاهش و 

تـورم در حـال افزایـش اسـت، وزارت نیـرو همچنـان برای تسـویه بدهی ها و پرداخت مطالبات این شـرکت ها اقدام موثری نداشـته اسـت.
بـا ایـن وجـود سـندیکا همـواره تلاش کرده اسـت به دور از گلایه ورزی های مرسـوم تشـکل های صنفـی، در کنـار وزارت نیرو و شـرکت توانیر 
بـه راهکار هـای عملیاتـی پرداختـه و توان خود را بر حل مشـکلات صنعت برق از مسـیر مشـارکت، همفکـری و همکاری متمرکـز کند. اما 
متاسـفانه بـه نظـر می رسـد وزارت نیـرو و شـرکت توانیـر به جـز اقدامات معمـول و متداول که بـا وجود کمبود شـدید نقدینگی در کشـور و 

نیـز تحریم هـای بین المللـی عمـلا راه بـه جایی نمی برنـد، اقدام مشـخص دیگری را در دسـتور کار خـود ندارند.
در حالـی کـه وزارت نیـرو می توانـد بـا اتـکا بـه ظرفیت های قانـون بودجه ابزار هـای جدیدی را بـرای تامین منابـع مالی پروژه هـا تعریف کرده 
و از ظرفیـت بـازار سـرمایه بـه درسـتی بهـره بگیـرد و یـا بـرای ایجـاد صنـدوق پروژه های صنعـت بـرق برنامه ریزی کنـد، همچنـان در همان 
مسـیر گذشـته نـه تنهـا اقدام عملیاتی بـرای کاهش میزان مطالبات شـرکت ها صورت نـداده، بلکه هـر روز بر رقم بدهی هـای خود به بخش 

خصوصـی می افزاید. 
ـــالا و نوســـانات شـــدید اقتصـــادی،  ـــه دلیـــل عـــدم پرداخـــت خســـارت دیرکـــرد و همچنیـــن تـــورم ب فرامـــوش نکنیـــم کـــه مســـاله مطالبـــات ب
ـــرکت ها در  ـــات ش ـــت، دارد. ارزش مطالب ـــاهده اس ـــل مش ـــطح قاب ـــه در س ـــه ک ـــترده تر از آنچ ـــیار گس ـــادی بس ـــخ، ابع ـــوه ی ـــک ک ـــد ی مانن
ـــد  ـــات چن ـــم مطالب ـــروز ه ـــن ام ـــرکت ها همی ـــر ش ـــن اگ ـــت، بنابرای ـــش اس ـــال کاه ـــم در ح ـــور دائ ـــه ط ـــران ب ـــان ای ـــر نوس ـــاد پ ـــتر اقتص بس
ـــه کمتـــر از درصـــد بهـــای واقعـــی اش رســـیده  ـــاز هـــم قطعـــا ارزش ایـــن نقدینگـــی ب ســـال اخیـــر خـــود را بـــه صـــورت نقـــد دریافـــت کننـــد ب

اســـت. 
نکته بسـیار مهم دیگر این اسـت که در بسـتر این بدعهدی و ضریب اندک نقدشـوندگی مطالبات، سـرمایه ها به سـرعت در حال خروج از 
صنعـت بـرق هسـتند، افـت زیرسـاختی این صنعت ظرف سـال های اخیر، بروز خاموشـی ها و کند شـدن روند توسـعه برق ناشـی از همین 

رویکرد نادرسـت در سیاسـتگذاری این صنعت است. 
ایـن امـر در تعلـل وزارت نیـرو بـرای بهره گیـری از فرصت هـای قانونـی کـه در بودجه های سـالانه و قوانین توسـعه پنج سـاله کشـور بـه ویژه 
جهـت اسـتفاده از ظرفیت هـای بـازار سـرمایه، اوراق بهـادار و سـایر امکانـات مالـی بـرای بازپرداخـت بدهی هـا پیش بینـی شـده، ابعـادی به 
مراتـب زیـان بارتـر پیـدا می کنـد. امروز فعـالان بخش خصوصی صنعـت برق رقمی بالغ بـر هزار میلیارد تومـان مطالبات معـوق دارند، هیچ 
مکانیزمـی بـرای پرداخـت خسـارت دیرکـرد و تعدیـل بـرای ایـن رقـم در قرارداد هـا پیش بینـی نشـده و هیچ افـق روشـنی از زمـان تادیه این 
بدهی ها از سـوی وزارت نیرو تعیین نشـده اسـت. بر این اسـاس شـرکت های سـازنده، پیمانکار، مهندسـی مشـاور و مهندسـی بازرگانی در 
فضایـی پـر ابهـام و پرمخاطـره و فقـط برای حفظ بقـا فعالیت می کنند. این هشـدار برای صنعت برق کشـور که همواره داعیـه دار خودکفایی 
بـوده، بسـیار جـدی اسـت و عـوارض آن ابعـادی بسـیار گسـترده تر از صنعـت برق خواهد داشـت. همانطور که سـال گذشـته خاموشـی ها 

عـلاوه بـر مشـترکین برق، خسـارات گسـترده اقتصادی بـرای صنایع بـزرگ و زیربنایی کشـور به دنبال داشـت.
بـا توجـه بـه اهمیـت این موضـوع ضروری اسـت که وزارت نیـرو ضمن عمل بـه وظایف حاکمیتـی خود، بـرای بازپرداخـت بدهی های خود 
بـه عنـوان یـک الـزام قانونـی، برنامه ریـزی کـرده و عـلاوه بـر جلوگیـری از تعطیلی بنگاه هـای اقتصـادی صنعت بـرق و پیامد هـای اجتماعی 
ناشـی از آن از جملـه ایجـاد مـوج مخربـی از بیـکاری و نارضایتـی، دسـتاورد های چهـل سـاله ایـن صنعـت در حوزه سـاخت، پیمانـکاری و 
مشـاوره را حفـظ کـرده و صیانـت از زیرسـاخت های ایـن صنعت اسـتراتژیک را در دسـتور کار خود قرار دهـد. در غیراین صـورت بدون هیچ 
تردیـدی ایـن وزارتخانـه علیرغـم همـه اقدامات و خدمـات خود باید پاسـخگوی از میان رفتن ظرفیت های سـاخت، پیمانکاری و مهندسـی 

مشـاوری باشـد کـه در طـول چهـار دهه اخیـر پرچمـداران خودکفایی و صـادرات تجهیـزات و خدمات فنی و مهندسـی کشـور بوده اند 
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 به نام

بیـش از ده سـال از آغـاز بحـران نقدینگـی و انباشـت مطالبـات بخش خصوصـی صنعت برق ایـران می گذرد و همچنان این مسـاله بـا ابعادی 
گسـترده تر، سـازندگان، پیمانـکاران، مشـاوران و تامین کننـدگان بخـش خصوصـی ایـن صنعـت را تضعیـف می کنـد. واقعیـت ایـن اسـت کـه 
صنعـت بـرق بـرای شـرکت های فعـال ایـن حـوزه بـه یـک کارزار نابرابر بـرای ادامه بقـا تبدیل شـده اسـت. از گرفتاری هـای پرتعداد فعـالان این 
صنعـت در حیطـه قرارداد هـای یک سـویه تا عدم پرداخت مطالبـات و بی تفاوتی کارفرمایان دولتی نسـبت به مقوله تعدیل و خسـارات دیرکرد، 
همگـی عواملـی هسـتند کـه یـک بنـگاه اقتصـادی را وارد جدالـی تمام نشـدنی بـرای باقی ماندن در عرصـه رقابـت می کنند. این شـرکت ها که 
عمدتـا بـا سـرمایه های غیردولتـی تاسـیس شـده و فعالیـت می کننـد، زیـر سـایه سـنگین بدعهـدی وزارت نیـرو در پرداخـت بدهی هایش، هر 
سـاله ناگزیـر بـه کاهـش ظرفیـت تولیـد خود شـده اند، بـه طوری که امـروز بسـیاری از آن هـا در آسـتانه ورشکسـتگی و تعطیلی قـرار گرفته اند. 
حـال اگـر بـه ایـن جریـان ناکارآمـد مالـی، نظـام غیرشـفاف، یکسـویه و ناعادلانـه حقوقـی و قـراردادی این صنعـت هم افـزوده شـود، در نهایت 
نتیجـه ای جـز کاهـش چشـمگیر ظرفیت هـای تولیـد تجهیزات و خدمـات فنی و مهندسـی به دسـت نخواهد آمـد. این نابسـامانی جدی در 

حـوزه مالـی و قـراردادی صنعـت بـرق بـا بخـش خصوصی، تمایـل و انگیزه آن هـا را برای توسـعه فعالیت هـا، ورود سـرمایه های جدید و نیز 
توسـعه بازار در این صنعت از بین برده اسـت. در حقیقت روند توسـعه زیرسـاختی صنعت برق زیر سـایه سـنگین مطالبات انباشـته شـده 

و نبـود قـرارداد تیپ، به شـدت کند شـده اسـت.
بـه دلیـل گسـتردگی اثرات و پیامد های منفی مسـاله انباشـت مطالبات، سـندیکای صنعت بـرق ایران در طول سـال های اخیـر به نمایندگی 
از بخـش خصوصـی ایـن صنعت همـواره پیگیری این مطالبات را به عنوان یکی از مهمترین اقدامات خود در دسـتور کار داشـته، اما علیرغم 
تلاش هـای صـورت گرفتـه همچنـان مطالبات معوق یکـی از اصلی ترین و مهمترین چالش هـای بنگاه های اقتصادی این صنعت محسـوب 
می شـود. ایـن موضـوع در کنـار سـایر چالش هـای جـدی فعـالان صنعـت برق پی گرفته شـد و متاسـفانه علیرغم شـرایط دشـوار شـرکت ها 
بـه دلیـل رکـود، افزایـش نـرخ ارز، افزایـش قیمت مـواد اولیـه و قرارداد های بلاتکلیـف و در حالیکه ارزش پـول ملی هر روز در حـال کاهش و 

تـورم در حـال افزایـش اسـت، وزارت نیـرو همچنـان برای تسـویه بدهی ها و پرداخت مطالبات این شـرکت ها اقدام موثری نداشـته اسـت.
بـا ایـن وجـود سـندیکا همـواره تلاش کرده اسـت به دور از گلایه ورزی های مرسـوم تشـکل های صنفـی، در کنـار وزارت نیرو و شـرکت توانیر 
بـه راهکار هـای عملیاتـی پرداختـه و توان خود را بر حل مشـکلات صنعت برق از مسـیر مشـارکت، همفکـری و همکاری متمرکـز کند. اما 
متاسـفانه بـه نظـر می رسـد وزارت نیـرو و شـرکت توانیـر به جـز اقدامات معمـول و متداول که بـا وجود کمبود شـدید نقدینگی در کشـور و 

نیـز تحریم هـای بین المللـی عمـلا راه بـه جایی نمی برنـد، اقدام مشـخص دیگری را در دسـتور کار خـود ندارند.
در حالـی کـه وزارت نیـرو می توانـد بـا اتـکا بـه ظرفیت های قانـون بودجه ابزار هـای جدیدی را بـرای تامین منابـع مالی پروژه هـا تعریف کرده 
و از ظرفیـت بـازار سـرمایه بـه درسـتی بهـره بگیـرد و یـا بـرای ایجـاد صنـدوق پروژه های صنعـت بـرق برنامه ریزی کنـد، همچنـان در همان 
مسـیر گذشـته نـه تنهـا اقدام عملیاتی بـرای کاهش میزان مطالبات شـرکت ها صورت نـداده، بلکه هـر روز بر رقم بدهی هـای خود به بخش 

خصوصـی می افزاید. 
ـــالا و نوســـانات شـــدید اقتصـــادی،  ـــه دلیـــل عـــدم پرداخـــت خســـارت دیرکـــرد و همچنیـــن تـــورم ب فرامـــوش نکنیـــم کـــه مســـاله مطالبـــات ب
ـــرکت ها در  ـــات ش ـــت، دارد. ارزش مطالب ـــاهده اس ـــل مش ـــطح قاب ـــه در س ـــه ک ـــترده تر از آنچ ـــیار گس ـــادی بس ـــخ، ابع ـــوه ی ـــک ک ـــد ی مانن
ـــد  ـــات چن ـــم مطالب ـــروز ه ـــن ام ـــرکت ها همی ـــر ش ـــن اگ ـــت، بنابرای ـــش اس ـــال کاه ـــم در ح ـــور دائ ـــه ط ـــران ب ـــان ای ـــر نوس ـــاد پ ـــتر اقتص بس
ـــه کمتـــر از درصـــد بهـــای واقعـــی اش رســـیده  ـــاز هـــم قطعـــا ارزش ایـــن نقدینگـــی ب ســـال اخیـــر خـــود را بـــه صـــورت نقـــد دریافـــت کننـــد ب

اســـت. 
نکته بسـیار مهم دیگر این اسـت که در بسـتر این بدعهدی و ضریب اندک نقدشـوندگی مطالبات، سـرمایه ها به سـرعت در حال خروج از 
صنعـت بـرق هسـتند، افـت زیرسـاختی این صنعت ظرف سـال های اخیر، بروز خاموشـی ها و کند شـدن روند توسـعه برق ناشـی از همین 

رویکرد نادرسـت در سیاسـتگذاری این صنعت است. 
ایـن امـر در تعلـل وزارت نیـرو بـرای بهره گیـری از فرصت هـای قانونـی کـه در بودجه های سـالانه و قوانین توسـعه پنج سـاله کشـور بـه ویژه 
جهـت اسـتفاده از ظرفیت هـای بـازار سـرمایه، اوراق بهـادار و سـایر امکانـات مالـی بـرای بازپرداخـت بدهی هـا پیش بینـی شـده، ابعـادی به 
مراتـب زیـان بارتـر پیـدا می کنـد. امروز فعـالان بخش خصوصی صنعـت برق رقمی بالغ بـر هزار میلیارد تومـان مطالبات معـوق دارند، هیچ 
مکانیزمـی بـرای پرداخـت خسـارت دیرکـرد و تعدیـل بـرای ایـن رقـم در قرارداد هـا پیش بینـی نشـده و هیچ افـق روشـنی از زمـان تادیه این 
بدهی ها از سـوی وزارت نیرو تعیین نشـده اسـت. بر این اسـاس شـرکت های سـازنده، پیمانکار، مهندسـی مشـاور و مهندسـی بازرگانی در 
فضایـی پـر ابهـام و پرمخاطـره و فقـط برای حفظ بقـا فعالیت می کنند. این هشـدار برای صنعت برق کشـور که همواره داعیـه دار خودکفایی 
بـوده، بسـیار جـدی اسـت و عـوارض آن ابعـادی بسـیار گسـترده تر از صنعـت برق خواهد داشـت. همانطور که سـال گذشـته خاموشـی ها 

عـلاوه بـر مشـترکین برق، خسـارات گسـترده اقتصادی بـرای صنایع بـزرگ و زیربنایی کشـور به دنبال داشـت.
بـا توجـه بـه اهمیـت این موضـوع ضروری اسـت که وزارت نیـرو ضمن عمل بـه وظایف حاکمیتـی خود، بـرای بازپرداخـت بدهی های خود 
بـه عنـوان یـک الـزام قانونـی، برنامه ریـزی کـرده و عـلاوه بـر جلوگیـری از تعطیلی بنگاه هـای اقتصـادی صنعت بـرق و پیامد هـای اجتماعی 
ناشـی از آن از جملـه ایجـاد مـوج مخربـی از بیـکاری و نارضایتـی، دسـتاورد های چهـل سـاله ایـن صنعـت در حوزه سـاخت، پیمانـکاری و 
مشـاوره را حفـظ کـرده و صیانـت از زیرسـاخت های ایـن صنعت اسـتراتژیک را در دسـتور کار خود قرار دهـد. در غیراین صـورت بدون هیچ 
تردیـدی ایـن وزارتخانـه علیرغـم همـه اقدامات و خدمـات خود باید پاسـخگوی از میان رفتن ظرفیت های سـاخت، پیمانکاری و مهندسـی 

مشـاوری باشـد کـه در طـول چهـار دهه اخیـر پرچمـداران خودکفایی و صـادرات تجهیـزات و خدمات فنی و مهندسـی کشـور بوده اند 
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اعضا روی خـــــــــــــط
1. تعریــف پروژه هــای جدیــد بــدون پشــتوانه مالــی، عــدم بهــره گیــری از ابــزار هــای مالــی نظیــر گشــایش اعتبــاری 
ریالــی و کســری بودجــه وزارت نیــرو از اصلی تریــن عوامــل انباشــت مطالبــات هســتند. از نظــر جنابعالــی مهمتریــن 

دالیــل انباشــت مطالبــات شــرکت های ســازنده و پیمانــکار می توانــد کــدام یــک از ایــن مــوارد ذکــر شــده باشــد؟

3. در شــرکت خــود بــرای وصــول مطالبــات و تامیــن نقدینگــی 
ــن  ــه ای از ای ــه نتیج ــد و چ ــش گرفته ای ــی پی ــه راهکارهای چ

ــت؟ ــده اس ــل ش ــد حاص فرآین

ــش  ــای پی ــن راهکاره ــما مهمتری ــدگاه ش 5. از دی
ــی  ــن مال ــرای تامی ــرق ب ــت ب ــاالن صنع روی فع
پروژه هــا و عــدم توقــف فعالیت هایشــان چیســت؟

4. کمبــود نقدینگــی بــه خصــوص در شــرایط رکود و 
شــیوع ویــروس کرونــا چــه مســائلی را بــرای مجموعه 

تحــت مدیریــت جنابعالــی ایجــاد کرده اســت؟

6. از دیــدگاه شــما اقدامات ســندیکا در وصــول مطالبات 
اعضــا تــا چــه حــد موثــر بــوده اســت و شــما در پیگیری 

ایــن موضــوع چــه انتظــاری از ایــن تشــکل دارید؟

ــول  ــدم وص ــای ع ــن پیامده 2. مهمتری
کارفرمایــی  شــرکت های  از  مطالبــات 
ــت؟ ــوده اس ــه ب ــما چ ــرکت ش ــرای ش ب

انباشت مطالبات 
و بحران های ناتمام

متین جنتیان پیما برق

صنعت برق گریبانگیر 
اثرات مخرب عدم 

پرداخت مطالبات

مدیرعامل شرکت پیما برق

  کسـری بودجـه وزارت نیـرو تبدیـل بـه بیماری مزمـن برای صنعت برق شـده و اثـرات مخرب آن 
چنـد سـالی اسـت کـه گریبـان فعـالان تولیـد و انتقـال در صنعـت بـرق را گرفته اسـت. ایـن امر در 
شـرایط پیـک و اوج مصـرف ضربـات جبران ناپذیـری بـه صنایـع و زیرسـاخت های توسـعه ای وارد 
می کنـد. عـدم وصـول مطالبـات از سـازمان هدفمنـدی یارانه هـا، صعوبـت در دریافـت مطالبات از 
بابـت صـادرات بـرق، یارانه هـای پنهـان برق به صنایـع پرمصـرف و تحریم های خصمانـه و ... هر 

یـک بـه نوعـی سـاز و کار مالـی وزارت نیـرو را بـا چالش هـای فراوانی روبرو سـاخته اسـت.
  عـدم وصـول بـه موقـع مطالبات ضمن انباشـت دیـون، باعث وقـوع تاخیرات ناخواسـته در حین 
قـرارداد می شـود. نکتـه قابـل تامـل آنکـه کارفرمایـان به خصـوص در مجموعـه وزارت نیـرو ضمن 
اسـتدلال بر اسـاس نشـریه 5490 شرایط عمومی پیمان طرح و سـاخت به روش صنعتی از محاسبه 
تاخیـر مالـی امتنـاع ورزیـده و گاهـا انتظار دارند شـرکت های EPC نسـبت بـه تامین مالـی پروژه ها 
نیـز اقـدام کننـد. حـال آنکـه این تاخیـر در وصول مطالبـات و پرداخـت صـورت وضعیت ها باعث 
افزایـش هزینه هـای جـاری و بالاسـری و بالتبع کوچک شـدن سـفره کارآفرینی شـرکت ها می شـود. 
  پیگیـری وصـول مطالبـات از طریـق توانیـر بـه صورت انفـرادی و از طریق سـندیکا دوسـاز و کار 
اصلـی مـا بـرای وصـول مطالبات بوده اسـت که تا امـروز هم علیرغم تمامی مشـکلات ادامه داشـته 
اسـت. بدیهی اسـت نتایـج حاصله تمامی منافع بنـگاه  را حفظ نکرد و صرفا التیامی بر مشـکلات 

حادث شـده پیشـین بوده است.
  کمبـــود نقدینگـــی در هـــر شـــرکت بـــه تناســـب فصـــل حیـــات بنـــگاه مربوطـــه تاثیـــر و 
ـــور  ـــوده و بط ـــتثنی نب ـــده مس ـــن قاع ـــم از ای ـــا ه ـــه م ـــت. مجموع ـــد داش ـــی خواه ـــی خاص اثربخش
ـــدد  ـــع متع ـــاد موان ـــی و ایج ـــور مدیریت ـــدرت مان ـــدن ق ـــم ش ـــث ک ـــی باع ـــود نقدینگ ـــع کمب قط
ــه بـــه حمایـــت مجموعـــه  ــا توجـ ــا شـــده اســـت هرچنـــد بـ ــیر گســـترش فعالیت هـ در مسـ
ـــع  ـــی از مناب ـــق نقدینگ ـــه تزری ـــه ب ـــا توج ـــاس ب ـــی حس ـــع زمان ـــته ایم در مقاط ـــهامداران توانس س

داخلـــی فعالیت هـــا را همچـــون گذشـــته ادامـــه دهیـــم.
ـــت  ـــالان صنع ـــی فع ـــوان مال ـــل ت ـــز تحلی ـــه ای ج ـــی نتیج ـــع فعل ـــتمرار وض ـــک اس ـــدون ش   ب
ـــی  ـــد چندان ـــادی امی ـــی اقتص ـــت فعل ـــه وضعی ـــه ب ـــا توج ـــی ب ـــت و از طرف ـــد داش ـــرق نخواه ب
ـــو  ـــای گفتگ ـــاد فض ـــدارد ایج ـــود ن ـــا وج ـــی در پروژه ه ـــی و خارج ـــرمایه گذار داخل ـــذب س ـــه ج ب
ـــدگان  ـــه تصمیم گیرن ـــا ب ـــای اعض ـــال دغدغه ه ـــزایی در انتق ـــر بس ـــر تاثی ـــندیکا و توانی ـــن س فیمابی
ـــی از  ـــم بخش ـــون تنظی ـــاده 81 قان ـــی م ـــه اجرای ـــت آیین نام ـــتفاده از ظرفی ـــال اس ـــور مث ـــه ط دارد ب
ـــی  ـــتگاه های اجرای ـــایر دس ـــه س ـــده در حالیک ـــول مان ـــرو مغف ـــت در وزارت نی ـــی دول ـــررات مال مق

بخـــش خصوصـــی صنعـــت بـــرق کـــه از نظـــر اقتصـــادی حـــدود نیمـــی از ارزش افـــزوده و بیـــش از دو 
ـــرکت های  ـــه ای از ش ـــی معوق ـــات مال ـــواره مطالب ـــار دارد، هم ـــت را در اختی ـــن صنع ـــتغال ای ـــوم اش س
ـــی   ـــای طولان ـــن تاخیره ـــود. ای ـــت می ش ـــی پرداخ ـــای طولان ـــا تاخیره ـــه ب ـــرو دارد ک ـــه وزارت نی تابع
ـــای  ـــا چالش ه ـــی را ب ـــش خصوص ـــالان بخ ـــور، فع ـــاد کش ـــی اقتص ـــرایط کنون ـــژه در ش ـــه وی ـــدت ب م
ـــان و  ـــه کارکن ـــود ب ـــدات خ ـــن تعه ـــراردادی و همچنی ـــدات ق ـــام تعه ـــت انج ـــرای پرداخ ـــدی ب ج
نیروهـــای شـــاغل در واحدهـــای اقتصـــادی مواجـــه کـــرده اســـت. علیرغـــم پیگیری هـــای مکـــرر 
صـــورت پذیرفتـــه تاکنـــون اهتمـــام لازم از ســـوی شـــرکت های تابعـــه بـــرای پرداخـــت مطالبـــات 

ـــود. ـــده نمی ش ـــی دی ـــش خصوص ـــکاران بخ ـــازندگان و پیمان ـــوق س مع

ــادی  ــات اقتصـ ــرق تبعـ ــت بـ ــات صنعـ ــدگان کالا و خدمـ ــات تامین کننـ ــدن مطالبـ ــوق مانـ معـ
زیانبـــاری بـــرای فعـــالان کســـب و کار ایجـــاد کـــرده و منجـــر بـــه عـــدم تحقـــق جهـــش تولیـــد 
و تعطیلـــی و ورشکســـتگی ســـازندگان و پیمانـــکاران صنعـــت بـــرق شـــده اســـت. اختـــلال در 
ـــز از دیگـــر  ـــن نی ـــدار و مطمئ ـــرق پای ـــن ب ـــع آن وقفـــه در تأمی ـــه تب ـــن صنعـــت و ب ـــن ای ـــره تامی زنجی
ـــه  ـــارت ب ـــاد خس ـــر ایج ـــلاوه ب ـــد ع ـــه می توان ـــت ک ـــد داش ـــراه خواه ـــه هم ـــت را ب ـــی اس پیامدهای
تمامـــی بخش هـــا، لطمـــات جبران ناپذیـــری بـــر کل اقتصـــاد کشـــور وارد کنـــد. لـــذا لازم اســـت 
ـــری اســـتفاده  ـــع و فراگیرت ـــی از راهکارهـــای جام ـــی بخـــش خصوص ـــویه بده ـــرای تس ـــرو ب وزارت نی
ـــوص  ـــوال در خص ـــش س ـــه ش ـــندیکا ب ـــو س ـــرکت های عض ـــدگان ش ـــتا نماین ـــن راس ـــد. در همی کن

ـــد: ـــخ داده ان ـــات پاس مطالب
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اعضا روی خـــــــــــــط
1. تعریــف پروژه هــای جدیــد بــدون پشــتوانه مالــی، عــدم بهــره گیــری از ابــزار هــای مالــی نظیــر گشــایش اعتبــاری 
ریالــی و کســری بودجــه وزارت نیــرو از اصلی تریــن عوامــل انباشــت مطالبــات هســتند. از نظــر جنابعالــی مهمتریــن 

دالیــل انباشــت مطالبــات شــرکت های ســازنده و پیمانــکار می توانــد کــدام یــک از ایــن مــوارد ذکــر شــده باشــد؟

3. در شــرکت خــود بــرای وصــول مطالبــات و تامیــن نقدینگــی 
ــن  ــه ای از ای ــه نتیج ــد و چ ــش گرفته ای ــی پی ــه راهکارهای چ

ــت؟ ــده اس ــل ش ــد حاص فرآین

ــش  ــای پی ــن راهکاره ــما مهمتری ــدگاه ش 5. از دی
ــی  ــن مال ــرای تامی ــرق ب ــت ب ــاالن صنع روی فع
پروژه هــا و عــدم توقــف فعالیت هایشــان چیســت؟

4. کمبــود نقدینگــی بــه خصــوص در شــرایط رکود و 
شــیوع ویــروس کرونــا چــه مســائلی را بــرای مجموعه 

تحــت مدیریــت جنابعالــی ایجــاد کرده اســت؟

6. از دیــدگاه شــما اقدامات ســندیکا در وصــول مطالبات 
اعضــا تــا چــه حــد موثــر بــوده اســت و شــما در پیگیری 

ایــن موضــوع چــه انتظــاری از ایــن تشــکل دارید؟

ــول  ــدم وص ــای ع ــن پیامده 2. مهمتری
کارفرمایــی  شــرکت های  از  مطالبــات 
ــت؟ ــوده اس ــه ب ــما چ ــرکت ش ــرای ش ب

انباشت مطالبات 
و بحران های ناتمام

متین جنتیان پیما برق

صنعت برق گریبانگیر 
اثرات مخرب عدم 

پرداخت مطالبات

مدیرعامل شرکت پیما برق

  کسـری بودجـه وزارت نیـرو تبدیـل بـه بیماری مزمـن برای صنعت برق شـده و اثـرات مخرب آن 
چنـد سـالی اسـت کـه گریبـان فعـالان تولیـد و انتقـال در صنعـت بـرق را گرفته اسـت. ایـن امر در 
شـرایط پیـک و اوج مصـرف ضربـات جبران ناپذیـری بـه صنایـع و زیرسـاخت های توسـعه ای وارد 
می کنـد. عـدم وصـول مطالبـات از سـازمان هدفمنـدی یارانه هـا، صعوبـت در دریافـت مطالبات از 
بابـت صـادرات بـرق، یارانه هـای پنهـان برق به صنایـع پرمصـرف و تحریم های خصمانـه و ... هر 

یـک بـه نوعـی سـاز و کار مالـی وزارت نیـرو را بـا چالش هـای فراوانی روبرو سـاخته اسـت.
  عـدم وصـول بـه موقـع مطالبات ضمن انباشـت دیـون، باعث وقـوع تاخیرات ناخواسـته در حین 
قـرارداد می شـود. نکتـه قابـل تامـل آنکـه کارفرمایـان به خصـوص در مجموعـه وزارت نیـرو ضمن 
اسـتدلال بر اسـاس نشـریه 5490 شرایط عمومی پیمان طرح و سـاخت به روش صنعتی از محاسبه 
تاخیـر مالـی امتنـاع ورزیـده و گاهـا انتظار دارند شـرکت های EPC نسـبت بـه تامین مالـی پروژه ها 
نیـز اقـدام کننـد. حـال آنکـه این تاخیـر در وصول مطالبـات و پرداخـت صـورت وضعیت ها باعث 
افزایـش هزینه هـای جـاری و بالاسـری و بالتبع کوچک شـدن سـفره کارآفرینی شـرکت ها می شـود. 
  پیگیـری وصـول مطالبـات از طریـق توانیـر بـه صورت انفـرادی و از طریق سـندیکا دوسـاز و کار 
اصلـی مـا بـرای وصـول مطالبات بوده اسـت که تا امـروز هم علیرغم تمامی مشـکلات ادامه داشـته 
اسـت. بدیهی اسـت نتایـج حاصله تمامی منافع بنـگاه  را حفظ نکرد و صرفا التیامی بر مشـکلات 

حادث شـده پیشـین بوده است.
  کمبـــود نقدینگـــی در هـــر شـــرکت بـــه تناســـب فصـــل حیـــات بنـــگاه مربوطـــه تاثیـــر و 
ـــور  ـــوده و بط ـــتثنی نب ـــده مس ـــن قاع ـــم از ای ـــا ه ـــه م ـــت. مجموع ـــد داش ـــی خواه ـــی خاص اثربخش
ـــدد  ـــع متع ـــاد موان ـــی و ایج ـــور مدیریت ـــدرت مان ـــدن ق ـــم ش ـــث ک ـــی باع ـــود نقدینگ ـــع کمب قط
ــه بـــه حمایـــت مجموعـــه  ــا توجـ ــا شـــده اســـت هرچنـــد بـ ــیر گســـترش فعالیت هـ در مسـ
ـــع  ـــی از مناب ـــق نقدینگ ـــه تزری ـــه ب ـــا توج ـــاس ب ـــی حس ـــع زمان ـــته ایم در مقاط ـــهامداران توانس س

داخلـــی فعالیت هـــا را همچـــون گذشـــته ادامـــه دهیـــم.
ـــت  ـــالان صنع ـــی فع ـــوان مال ـــل ت ـــز تحلی ـــه ای ج ـــی نتیج ـــع فعل ـــتمرار وض ـــک اس ـــدون ش   ب
ـــی  ـــد چندان ـــادی امی ـــی اقتص ـــت فعل ـــه وضعی ـــه ب ـــا توج ـــی ب ـــت و از طرف ـــد داش ـــرق نخواه ب
ـــو  ـــای گفتگ ـــاد فض ـــدارد ایج ـــود ن ـــا وج ـــی در پروژه ه ـــی و خارج ـــرمایه گذار داخل ـــذب س ـــه ج ب
ـــدگان  ـــه تصمیم گیرن ـــا ب ـــای اعض ـــال دغدغه ه ـــزایی در انتق ـــر بس ـــر تاثی ـــندیکا و توانی ـــن س فیمابی
ـــی از  ـــم بخش ـــون تنظی ـــاده 81 قان ـــی م ـــه اجرای ـــت آیین نام ـــتفاده از ظرفی ـــال اس ـــور مث ـــه ط دارد ب
ـــی  ـــتگاه های اجرای ـــایر دس ـــه س ـــده در حالیک ـــول مان ـــرو مغف ـــت در وزارت نی ـــی دول ـــررات مال مق

بخـــش خصوصـــی صنعـــت بـــرق کـــه از نظـــر اقتصـــادی حـــدود نیمـــی از ارزش افـــزوده و بیـــش از دو 
ـــرکت های  ـــه ای از ش ـــی معوق ـــات مال ـــواره مطالب ـــار دارد، هم ـــت را در اختی ـــن صنع ـــتغال ای ـــوم اش س
ـــی   ـــای طولان ـــن تاخیره ـــود. ای ـــت می ش ـــی پرداخ ـــای طولان ـــا تاخیره ـــه ب ـــرو دارد ک ـــه وزارت نی تابع
ـــای  ـــا چالش ه ـــی را ب ـــش خصوص ـــالان بخ ـــور، فع ـــاد کش ـــی اقتص ـــرایط کنون ـــژه در ش ـــه وی ـــدت ب م
ـــان و  ـــه کارکن ـــود ب ـــدات خ ـــن تعه ـــراردادی و همچنی ـــدات ق ـــام تعه ـــت انج ـــرای پرداخ ـــدی ب ج
نیروهـــای شـــاغل در واحدهـــای اقتصـــادی مواجـــه کـــرده اســـت. علیرغـــم پیگیری هـــای مکـــرر 
صـــورت پذیرفتـــه تاکنـــون اهتمـــام لازم از ســـوی شـــرکت های تابعـــه بـــرای پرداخـــت مطالبـــات 

ـــود. ـــده نمی ش ـــی دی ـــش خصوص ـــکاران بخ ـــازندگان و پیمان ـــوق س مع

ــادی  ــات اقتصـ ــرق تبعـ ــت بـ ــات صنعـ ــدگان کالا و خدمـ ــات تامین کننـ ــدن مطالبـ ــوق مانـ معـ
زیانبـــاری بـــرای فعـــالان کســـب و کار ایجـــاد کـــرده و منجـــر بـــه عـــدم تحقـــق جهـــش تولیـــد 
و تعطیلـــی و ورشکســـتگی ســـازندگان و پیمانـــکاران صنعـــت بـــرق شـــده اســـت. اختـــلال در 
ـــز از دیگـــر  ـــن نی ـــدار و مطمئ ـــرق پای ـــن ب ـــع آن وقفـــه در تأمی ـــه تب ـــن صنعـــت و ب ـــن ای ـــره تامی زنجی
ـــه  ـــارت ب ـــاد خس ـــر ایج ـــلاوه ب ـــد ع ـــه می توان ـــت ک ـــد داش ـــراه خواه ـــه هم ـــت را ب ـــی اس پیامدهای
تمامـــی بخش هـــا، لطمـــات جبران ناپذیـــری بـــر کل اقتصـــاد کشـــور وارد کنـــد. لـــذا لازم اســـت 
ـــری اســـتفاده  ـــع و فراگیرت ـــی از راهکارهـــای جام ـــی بخـــش خصوص ـــویه بده ـــرای تس ـــرو ب وزارت نی
ـــوص  ـــوال در خص ـــش س ـــه ش ـــندیکا ب ـــو س ـــرکت های عض ـــدگان ش ـــتا نماین ـــن راس ـــد. در همی کن

ـــد: ـــخ داده ان ـــات پاس مطالب
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از ایـــن ظرفیـــت قانونـــی بـــه شـــکل بهتـــری بهره بـــرداری می کننـــد و ســـندیکا در تبییـــن ایـــن 
ـــد.  ـــا کن ـــری ایف ـــش موث ـــد نق ـــم می توان مه

همچنیـن تعریـف بودجـه پروژه هـا از محـل منابـع اوراق تضمینـی خزانـه اسـلامی، تهاتـر مطالبـات 
معـوق پیمانـکاران و سـازندگان بـا مصالح و تجهیـزات کارخانه هـای بدهکار بابت بـرق بها همچون 
سـیمان، فـولاد بـه نرخ زمـان ارسـال کالا یا صورت وضعیـت و... به عنـوان راهکار کوتـاه مدت جهت 
گـذر از وضعیـت فعلـی می توانـد کمـک شـایانی بـه گـردش مالـی کنـد. بعـلاوه دولـت می بایسـت 
در شـرایط جنـگ اقتصـادی برنامـه حمایتـی جهت تسـهیل شـرایط مالیاتـی و بیمه ای بانکـی برای 

شـرکت های صنعـت احـداث در نظـر بگیرد.
  بـــدون شـــک نقـــش نهادهـــای صنعتـــی در پیگیـــری وصـــول مطالبـــات اجتناب ناپذیـــر بـــوده 
ـــک  ـــدون ش ـــا ب ـــی اعض ـــار تمام ـــت. انتظ ـــر اس ـــل تقدی ـــز قاب ـــندیکا نی ـــات س ـــه اقدام و مجموع
ـــه  ـــا ب ـــی از اعض ـــر خواه ـــج و نظ ـــکاس نتای ـــوص و انع ـــن خص ـــه در ای ـــری مجدان ـــتمرار پیگی اس
ـــی در  ـــدی نقدینگ ـــرح هدفمن ـــی شـــدن ط ـــری اجرای ـــی اســـت. پیگی ـــن اســـتراتژی جمع منظـــور تبیی
ـــاخص های  ـــازی ش ـــت واقعی س ـــه جه ـــه و بودج ـــازمان برنام ـــا س ـــی ب ـــرو، رایزن ـــه وزارت نی مجموع
ـــع  ـــرق صنای ـــای ب ـــذف یارانه ه ـــری ح ـــی و پیگی ـــتورالعمل های جبران ـــلاغ دس ـــه و اب ـــل و تهی تعدی
ـــرق  ـــت ب ـــندیکای صنع ـــالان از س ـــا و فع ـــارات اعض ـــر انتظ ـــه دیگ ـــتی از جمل ـــرف بالادس ـــر مص پ

ـــت.  ـــران اس ای

حامد گرشاسبی  رهشاد الکتریک

عدم پرداخت 
مطالبات مساوی است 
با افزایش تلفات شبکه

مدیرعامل شرکت رهشاد الکتریک

  هـر سـه عامـل ذکـر شـده بسـیار تأثیرگذارنـد. بـا آمدن "سـامانه سـتاد" تصـور بر ایـن بود کـه ردیف 
بودجـه ای بـرای پروژه هـای جدیـد تعریـف و تخصیـص داده می شـود. از طـرف دیگر سـامانه تدارکات 
دولـت نیـز دچـار تغییـرات ماهیتی شـد که عمـلًا وصول مطالبـات را با ابهـام جدی مواجه کرده اسـت. 
پشـتوانه مالـی در تعریـف پروژه هـای جدیـد امـر مهمی  اسـت که در سـامانه سـتاد تا حدودی کارسـاز 
بـود امـا در حـال حاضـر نمی تـوان با اطمینان قطعـی در پروژه هـای جدید مشـارکت کرد. نبود ال سـی 
ریالـی در حجـم عـام و مصـرف عمومی هم بـه این التهـاب دامن زده اسـت در صورتیکـه ذینفعان این 
معامـلاتـ  کـه معمـولا هـر دو از بدنـه دولـت هسـتندـ  بـه صـورت مسـتقیم یا غیر مسـتقیم، با سـاز 

وکارهایـی همچـون تخصیـص ال سـی ریالـی به پروژه، انباشـت مطالبـات را کاهـش می دهد. 
  کاهـش حجـم نقدینگـی، افـت سـرمایه در گـردش، کاهـش حجـم موجـودی انبار مـواد اولیـه، عدم 
تمایـل بـه انجـام پروژ ه هـای وزارت نیـرو بصـورت مسـتقیم، فرامـوش شـدن برنـد شـرکت ها از اذهـان 
کارفرمایـان دولتـی، حـذف از فهرسـت تأمین کننـدگان کارفرمایان به علت عدم مشـارکت در اسـتعلام ها 
و مناقصـات و بسـیاری از پیامدهـای کوچـک و بـزرگ دیگـر که به علـت محدودیت هـای رقابتی قابل 

1. تعریــف پروژه هــای جدیــد بــدون پشــتوانه مالــی، عــدم بهــره گیــری از ابــزار هــای مالــی نظیــر گشــایش اعتبــاری 
ریالــی و کســری بودجــه وزارت نیــرو از اصلی تریــن عوامــل انباشــت مطالبــات هســتند. از نظــر جنابعالــی مهمتریــن 

دالیــل انباشــت مطالبــات شــرکت های ســازنده و پیمانــکار می توانــد کــدام یــک از ایــن مــوارد ذکــر شــده باشــد؟

3. در شــرکت خــود بــرای وصــول مطالبــات و تامیــن نقدینگــی 
ــن  ــه ای از ای ــه نتیج ــد و چ ــش گرفته ای ــی پی ــه راهکارهای چ

ــت؟ ــده اس ــل ش ــد حاص فرآین

ــش  ــای پی ــن راهکاره ــما مهمتری ــدگاه ش 5. از دی
ــی  ــن مال ــرای تامی ــرق ب ــت ب ــاالن صنع روی فع
پروژه هــا و عــدم توقــف فعالیت هایشــان چیســت؟

4. کمبــود نقدینگــی بــه خصــوص در شــرایط رکود و 
شــیوع ویــروس کرونــا چــه مســائلی را بــرای مجموعه 

تحــت مدیریــت جنابعالــی ایجــاد کرده اســت؟

6. از دیــدگاه شــما اقدامات ســندیکا در وصــول مطالبات 
اعضــا تــا چــه حــد موثــر بــوده اســت و شــما در پیگیری 

ایــن موضــوع چــه انتظــاری از ایــن تشــکل دارید؟

ــول  ــدم وص ــای ع ــن پیامده 2. مهمتری
کارفرمایــی  شــرکت های  از  مطالبــات 
ــت؟ ــوده اس ــه ب ــما چ ــرکت ش ــرای ش ب

ذکـر نیسـت. لکـن پیامدهـای بسـیار بزرگ تری بـرای کارفرمایـان هم بوجود آمده اسـت کـه در این مجال بـه طور مختصر به آن اشـاره 
می شـود: ایجـاد رانـت تامیـن کالا یا خدمـات، افزایش بهای تمام شـده کالاها، کاهش کیفیـت کالاهای دریافتی، افزایش تلفات شـبکه، 

انحصـار در تامیـن برخـی از کالاهـا و اقلام مصرفـی و غیره...
  افزایش سـرمایه، دریافت تسـهیلات بانکی و تغییر سیاسـت گذاری ها در سـبد مشـتریان، سـه موضوع اساسی اسـت که در پنج سال 
اخیر در این شـرکت اجرا شـده اسـت. لیکن علاوه بر پارامتر انباشـت مطالبات، تورم موجود در کشـور، حذف ارز ترجیحی و بی ثباتی 

سیاسـی و اقتصادی و همواره تعدیل موازنه عوامل کاهنده و فزاینده سـرمایه در گردش، موضوع اول تصمیمات در شرکت هاسـت.
  کاهـش حجم فعالیت شـرکت های تحت مدیریت، سیاسـت های انقباضـی در صرف هزینه ها، صدمه جدی به صادرات شـرکت ها 
بـه علـت انباشـت مطالبـات در کارفرمایـان تابعـه وزارت نیـرو، کاهش قـدرت پولی مالـی و به تبع آن تغییـر در نـوع تصمیم گیری ها از 

جملـه مهمتریـن مصائبی بـود که با آن مواجه شـده ایم.
  تغییر سـبد مشـتریان، تنوع محصولات و خدمات با هدف گسـترش و تغییر ماهیت، امکان سـنجی جهت دریافت تسـهیلات کم 
بهـره بـا اقسـاط بلندمـدت بدون مسـدود شـدن سـپرده، تلاش جهـت دانش بنیان شـدن شـرکت ها و دریافت تسـهیلات مالـی ویژه در 

ایـن حـوزه، هزینه یابـی کیفیـت )COQ( و کاهش هزینه های سـربار جاری
  قطعـًا عزیـزان سـندیکا از هیـات مدیـره تـا دبیرخانـه هر یک به سـهم خـود تـلاش لازم را کرده انـد و مـا از نزدیک شـاهد و ناظر این 
اقدامـات هسـتیم. حتـی عزیـزان حاضـر در اتـاق بازرگانی که از مسـیر سـندیکا در ایـن جایگاه ها قـرار گرفته اند نیز در تـلاش و تکاپو 
هسـتند. سال هاسـت که در نشـریه سـتبران نیز به موضوع مطالبات پرداخته می شـود و شـاید به همین علت اسـت که این شـائبه به 
وجود آمده که کاری از دسـت سـندیکا بر نمی آید. اما شـاهدیم که در این ده سـال اخیر سـندیکا و اعضای فعال آن لحظه ای از تلاش 
بـرای وصـول مطالبـات اعضـا دسـت برنداشـته اند لکـن از کف دسـتی که مـو نـدارد، مویی کنده نمی شـود. خدایـا چنان کن سـرانجام 

کار/ تو خشـنود باشـی و ما رستگار. 

عبداله قاری زادهسیمکات

عدم وصول به موقع 
مطالبات و تحمیل 

خسارات جبران ناپذیر

مدیرعامل شرکت سیم و کابل تبریز )سیمکات(

  بـا توجـه بـه تجربـه چندیـن سـاله همـکاری بـا پروژه هـای تامیـن کابـل شـرکت های زیـر 
مجموعـه توانیـر، متاسـفانه مهمتریـن مـوردی کـه در تعریـف پروژه هـای شـرکت های زیـر 
مجموعـه توانیـر مـد نظـر قـرار نمی گیرد، نحـوه پرداخـت دسـتمزد فـروش کالا و خدمات به 
تولیدکننـدگان و پیمانـکاران اسـت بـه راسـتی کـه این شـرکت ها هیـچ ارزش و اهمیتـی برای 
تامین کننـدگان و تولیدکننـدگان قائـل نیسـتند آنقـدر کـه اذعـان می دارنـد پرداخـت مطالبـات 

تولیدکننـده بـه پـس از تامیـن حقـوق کارمنـدان شـرکت های توزیـع، موکـول خواهـد شـد. 
  از مهمتریـن پیامدهـای عـدم وصول بـه موقع مطالبـات، تحمیل ضرر و زیـان جبران ناپذیر 
به علـت افزایـش شـدید قیمـت و عـدم تامیـن به موقـع مـواد اولیـه و بالتبـع بـروز تاخیـر در 
تحویـل کالا و اعمـال جریمـه از سـوی شـرکتی کـه خـود بـه تعهـدات مالـی اش عمـل نکرده 

اسـت، می باشـد.

اعضا روی خـــــــــــــط
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از ایـــن ظرفیـــت قانونـــی بـــه شـــکل بهتـــری بهره بـــرداری می کننـــد و ســـندیکا در تبییـــن ایـــن 
ـــد.  ـــا کن ـــری ایف ـــش موث ـــد نق ـــم می توان مه

همچنیـن تعریـف بودجـه پروژه هـا از محـل منابـع اوراق تضمینـی خزانـه اسـلامی، تهاتـر مطالبـات 
معـوق پیمانـکاران و سـازندگان بـا مصالح و تجهیـزات کارخانه هـای بدهکار بابت بـرق بها همچون 
سـیمان، فـولاد بـه نرخ زمـان ارسـال کالا یا صورت وضعیـت و... به عنـوان راهکار کوتـاه مدت جهت 
گـذر از وضعیـت فعلـی می توانـد کمـک شـایانی بـه گـردش مالـی کنـد. بعـلاوه دولـت می بایسـت 
در شـرایط جنـگ اقتصـادی برنامـه حمایتـی جهت تسـهیل شـرایط مالیاتـی و بیمه ای بانکـی برای 

شـرکت های صنعـت احـداث در نظـر بگیرد.
  بـــدون شـــک نقـــش نهادهـــای صنعتـــی در پیگیـــری وصـــول مطالبـــات اجتناب ناپذیـــر بـــوده 
ـــک  ـــدون ش ـــا ب ـــی اعض ـــار تمام ـــت. انتظ ـــر اس ـــل تقدی ـــز قاب ـــندیکا نی ـــات س ـــه اقدام و مجموع
ـــه  ـــا ب ـــی از اعض ـــر خواه ـــج و نظ ـــکاس نتای ـــوص و انع ـــن خص ـــه در ای ـــری مجدان ـــتمرار پیگی اس
ـــی در  ـــدی نقدینگ ـــرح هدفمن ـــی شـــدن ط ـــری اجرای ـــی اســـت. پیگی ـــن اســـتراتژی جمع منظـــور تبیی
ـــاخص های  ـــازی ش ـــت واقعی س ـــه جه ـــه و بودج ـــازمان برنام ـــا س ـــی ب ـــرو، رایزن ـــه وزارت نی مجموع
ـــع  ـــرق صنای ـــای ب ـــذف یارانه ه ـــری ح ـــی و پیگی ـــتورالعمل های جبران ـــلاغ دس ـــه و اب ـــل و تهی تعدی
ـــرق  ـــت ب ـــندیکای صنع ـــالان از س ـــا و فع ـــارات اعض ـــر انتظ ـــه دیگ ـــتی از جمل ـــرف بالادس ـــر مص پ

ـــت.  ـــران اس ای

حامد گرشاسبی  رهشاد الکتریک

عدم پرداخت 
مطالبات مساوی است 
با افزایش تلفات شبکه

مدیرعامل شرکت رهشاد الکتریک

  هـر سـه عامـل ذکـر شـده بسـیار تأثیرگذارنـد. بـا آمدن "سـامانه سـتاد" تصـور بر ایـن بود کـه ردیف 
بودجـه ای بـرای پروژه هـای جدیـد تعریـف و تخصیـص داده می شـود. از طـرف دیگر سـامانه تدارکات 
دولـت نیـز دچـار تغییـرات ماهیتی شـد که عمـلًا وصول مطالبـات را با ابهـام جدی مواجه کرده اسـت. 
پشـتوانه مالـی در تعریـف پروژه هـای جدیـد امـر مهمی  اسـت که در سـامانه سـتاد تا حدودی کارسـاز 
بـود امـا در حـال حاضـر نمی تـوان با اطمینان قطعـی در پروژه هـای جدید مشـارکت کرد. نبود ال سـی 
ریالـی در حجـم عـام و مصـرف عمومی هم بـه این التهـاب دامن زده اسـت در صورتیکـه ذینفعان این 
معامـلاتـ  کـه معمـولا هـر دو از بدنـه دولـت هسـتندـ  بـه صـورت مسـتقیم یا غیر مسـتقیم، با سـاز 

وکارهایـی همچـون تخصیـص ال سـی ریالـی به پروژه، انباشـت مطالبـات را کاهـش می دهد. 
  کاهـش حجـم نقدینگـی، افـت سـرمایه در گـردش، کاهـش حجـم موجـودی انبار مـواد اولیـه، عدم 
تمایـل بـه انجـام پروژ ه هـای وزارت نیـرو بصـورت مسـتقیم، فرامـوش شـدن برنـد شـرکت ها از اذهـان 
کارفرمایـان دولتـی، حـذف از فهرسـت تأمین کننـدگان کارفرمایان به علت عدم مشـارکت در اسـتعلام ها 
و مناقصـات و بسـیاری از پیامدهـای کوچـک و بـزرگ دیگـر که به علـت محدودیت هـای رقابتی قابل 

1. تعریــف پروژه هــای جدیــد بــدون پشــتوانه مالــی، عــدم بهــره گیــری از ابــزار هــای مالــی نظیــر گشــایش اعتبــاری 
ریالــی و کســری بودجــه وزارت نیــرو از اصلی تریــن عوامــل انباشــت مطالبــات هســتند. از نظــر جنابعالــی مهمتریــن 

دالیــل انباشــت مطالبــات شــرکت های ســازنده و پیمانــکار می توانــد کــدام یــک از ایــن مــوارد ذکــر شــده باشــد؟

3. در شــرکت خــود بــرای وصــول مطالبــات و تامیــن نقدینگــی 
ــن  ــه ای از ای ــه نتیج ــد و چ ــش گرفته ای ــی پی ــه راهکارهای چ

ــت؟ ــده اس ــل ش ــد حاص فرآین

ــش  ــای پی ــن راهکاره ــما مهمتری ــدگاه ش 5. از دی
ــی  ــن مال ــرای تامی ــرق ب ــت ب ــاالن صنع روی فع
پروژه هــا و عــدم توقــف فعالیت هایشــان چیســت؟

4. کمبــود نقدینگــی بــه خصــوص در شــرایط رکود و 
شــیوع ویــروس کرونــا چــه مســائلی را بــرای مجموعه 

تحــت مدیریــت جنابعالــی ایجــاد کرده اســت؟

6. از دیــدگاه شــما اقدامات ســندیکا در وصــول مطالبات 
اعضــا تــا چــه حــد موثــر بــوده اســت و شــما در پیگیری 

ایــن موضــوع چــه انتظــاری از ایــن تشــکل دارید؟

ــول  ــدم وص ــای ع ــن پیامده 2. مهمتری
کارفرمایــی  شــرکت های  از  مطالبــات 
ــت؟ ــوده اس ــه ب ــما چ ــرکت ش ــرای ش ب

ذکـر نیسـت. لکـن پیامدهـای بسـیار بزرگ تری بـرای کارفرمایـان هم بوجود آمده اسـت کـه در این مجال بـه طور مختصر به آن اشـاره 
می شـود: ایجـاد رانـت تامیـن کالا یا خدمـات، افزایش بهای تمام شـده کالاها، کاهش کیفیـت کالاهای دریافتی، افزایش تلفات شـبکه، 

انحصـار در تامیـن برخـی از کالاهـا و اقلام مصرفـی و غیره...
  افزایش سـرمایه، دریافت تسـهیلات بانکی و تغییر سیاسـت گذاری ها در سـبد مشـتریان، سـه موضوع اساسی اسـت که در پنج سال 
اخیر در این شـرکت اجرا شـده اسـت. لیکن علاوه بر پارامتر انباشـت مطالبات، تورم موجود در کشـور، حذف ارز ترجیحی و بی ثباتی 

سیاسـی و اقتصادی و همواره تعدیل موازنه عوامل کاهنده و فزاینده سـرمایه در گردش، موضوع اول تصمیمات در شرکت هاسـت.
  کاهـش حجم فعالیت شـرکت های تحت مدیریت، سیاسـت های انقباضـی در صرف هزینه ها، صدمه جدی به صادرات شـرکت ها 
بـه علـت انباشـت مطالبـات در کارفرمایـان تابعـه وزارت نیـرو، کاهش قـدرت پولی مالـی و به تبع آن تغییـر در نـوع تصمیم گیری ها از 

جملـه مهمتریـن مصائبی بـود که با آن مواجه شـده ایم.
  تغییر سـبد مشـتریان، تنوع محصولات و خدمات با هدف گسـترش و تغییر ماهیت، امکان سـنجی جهت دریافت تسـهیلات کم 
بهـره بـا اقسـاط بلندمـدت بدون مسـدود شـدن سـپرده، تلاش جهـت دانش بنیان شـدن شـرکت ها و دریافت تسـهیلات مالـی ویژه در 

ایـن حـوزه، هزینه یابـی کیفیـت )COQ( و کاهش هزینه های سـربار جاری
  قطعـًا عزیـزان سـندیکا از هیـات مدیـره تـا دبیرخانـه هر یک به سـهم خـود تـلاش لازم را کرده انـد و مـا از نزدیک شـاهد و ناظر این 
اقدامـات هسـتیم. حتـی عزیـزان حاضـر در اتـاق بازرگانی که از مسـیر سـندیکا در ایـن جایگاه ها قـرار گرفته اند نیز در تـلاش و تکاپو 
هسـتند. سال هاسـت که در نشـریه سـتبران نیز به موضوع مطالبات پرداخته می شـود و شـاید به همین علت اسـت که این شـائبه به 
وجود آمده که کاری از دسـت سـندیکا بر نمی آید. اما شـاهدیم که در این ده سـال اخیر سـندیکا و اعضای فعال آن لحظه ای از تلاش 
بـرای وصـول مطالبـات اعضـا دسـت برنداشـته اند لکـن از کف دسـتی که مـو نـدارد، مویی کنده نمی شـود. خدایـا چنان کن سـرانجام 

کار/ تو خشـنود باشـی و ما رستگار. 

عبداله قاری زادهسیمکات

عدم وصول به موقع 
مطالبات و تحمیل 

خسارات جبران ناپذیر

مدیرعامل شرکت سیم و کابل تبریز )سیمکات(

  بـا توجـه بـه تجربـه چندیـن سـاله همـکاری بـا پروژه هـای تامیـن کابـل شـرکت های زیـر 
مجموعـه توانیـر، متاسـفانه مهمتریـن مـوردی کـه در تعریـف پروژه هـای شـرکت های زیـر 
مجموعـه توانیـر مـد نظـر قـرار نمی گیرد، نحـوه پرداخـت دسـتمزد فـروش کالا و خدمات به 
تولیدکننـدگان و پیمانـکاران اسـت بـه راسـتی کـه این شـرکت ها هیـچ ارزش و اهمیتـی برای 
تامین کننـدگان و تولیدکننـدگان قائـل نیسـتند آنقـدر کـه اذعـان می دارنـد پرداخـت مطالبـات 

تولیدکننـده بـه پـس از تامیـن حقـوق کارمنـدان شـرکت های توزیـع، موکـول خواهـد شـد. 
  از مهمتریـن پیامدهـای عـدم وصول بـه موقع مطالبـات، تحمیل ضرر و زیـان جبران ناپذیر 
به علـت افزایـش شـدید قیمـت و عـدم تامیـن به موقـع مـواد اولیـه و بالتبـع بـروز تاخیـر در 
تحویـل کالا و اعمـال جریمـه از سـوی شـرکتی کـه خـود بـه تعهـدات مالـی اش عمـل نکرده 

اسـت، می باشـد.

اعضا روی خـــــــــــــط
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ایمان روحانی  پردیسان فناوران نیرو

ضرورت فعال شدن ماده 
8 قانون حداکثر استفاده 

از خدمات تولیدی و 
خدماتی کشور

مدیرعامل شرکت پردیسان فناوران نیرو

  ایـن شـرکت جهـت وصـول مطالبـات خـود از شـرکت های زیـر مجموعـه توانیـر، مراجعـه 
حضـوری، مکاتبه هـای مکـرر را همـواره در دسـتور کار داشـته اما متاسـفانه تاثیـر چندانی در 
رونـد پرداخـت مطالبـات نداشـته و پاسـخ شـرکت های توزیع همـواره این بوده کـه در صورت 
تامیـن نقدینگـی از سـوی توانیـر و پرداخـت حقـوق کارکنـان و در نهایـت در صـورت باقـی 

مانـدن نقدینگـی، مطالبـات تولیدکننـدگان پرداخت خواهد شـد.
  تامیـن مـواد اولیـه تولیـد سـیم و کابـل از بـورس و پرداخـت آن بـه صورت نقدی اسـت به 
دلیـل کمبـود نقدینگـی، مشـکلات زیـادی در تامیـن مـواد اولیـه رخ می دهد و تاثیر مسـتقیم 

در تولیـد و اجـرای تعهدات قـراردادی خواهد داشـت.
انجـام کار را  )پیمانـکار( ضمانتنامـه حسـن  از فروشـنده    همانطـور کـه خریدار)کارفرمـا( 
دریافـت می کنـد منصفانـه اسـت کـه  کارفرمـا نیـز ضمانتنامـه ای مبنی بـر تعهـد پرداخت به 

پیمانـکار تسـلیم نمایـد.
  ضمـن تشـکر از اقدامـات و پیگیری هـای صـورت گرفتـه از سـوی سـندیکا، متاسـفانه 
تاکنـون نتیجـه قابـل توجهـی حاصـل نشـده و بـه نظـر می رسـد بـه منظـور حصـول نتیجـه 
مطلـوب بایسـتی بازنگـری در نحـوه عقـد قـرارداد بیـن تولیدکننـدگان و شـرکت های توزیـع 

صـورت  پذیـرد.

  وجـود قوانیـن خـوب و عـدم اجـرای درسـت آن هـا در کنـار عـدم بـاور صحیـح دسـتگاه های 
اجرایـی بـه توانایی هـا و محدودیت هـای بخـش خصوصـی زیربنـای مشـکلات مالـی فعـالان 
اقتصـادی بخش خصوصی اسـت. فقط کافی اسـت مـواد 9 و 10 قانون مناقصـات بعلاوه تحقق 
نقدینگی دو سـال قبل در دسـتگاه اجرایی مورد توجه قرار گیرد و سـپس اقدام به انتشـار اسـناد 

مناقصـه جدیـد بـا همـان روش های قبلـی و یـا ادامـه قرارداد های موجود شـود.
  عـدم وصـول مطالبـات بـه موقع و به اندازه به مثابه سـرطان، سـلول های حیاتی هر شـرکت را 
در می نـوردد، کاهـش درجـه اعتباری شـرکت، کاهش سـرمایه در گردش و کاهش نیروی انسـانی 

از مهمتریـن پیامدهای عدم وصول مطالبات اسـت. 
  افزایش سـرمایه، اسـتقراض از بانک ها و پیگیری از دسـتگاه های اجرایی و تشـکل هایی مانند 
سـندیکا از راهکارهایـی اسـت که شـرکت پردیسـان فناوران نیرو بـرای تامین نقدینگـی و وصول 
مطالبـات خـود از آنهـا اسـتفاده کـرده اسـت اما حجم مطالبـات آنقدر زیاد اسـت کـه راهکار های 
فـوق حتـی اگـر جـواب دهنـد، اثـرات کوتـاه مـدت دارنـد و به نوعـی پاک کـردن صورت مسـاله 

هسـتند و مشـکل امـروز را بصـورت چند برابری بـه آینده منتقـل می کنند.

1. تعریــف پروژه هــای جدیــد بــدون پشــتوانه مالــی، عــدم بهــره گیــری از ابــزار هــای مالــی نظیــر گشــایش اعتبــاری 
ریالــی و کســری بودجــه وزارت نیــرو از اصلی تریــن عوامــل انباشــت مطالبــات هســتند. از نظــر جنابعالــی مهمتریــن 

دالیــل انباشــت مطالبــات شــرکت های ســازنده و پیمانــکار می توانــد کــدام یــک از ایــن مــوارد ذکــر شــده باشــد؟

3. در شــرکت خــود بــرای وصــول مطالبــات و تامیــن نقدینگــی 
ــن  ــه ای از ای ــه نتیج ــد و چ ــش گرفته ای ــی پی ــه راهکارهای چ

ــت؟ ــده اس ــل ش ــد حاص فرآین

ــش  ــای پی ــن راهکاره ــما مهمتری ــدگاه ش 5. از دی
ــی  ــن مال ــرای تامی ــرق ب ــت ب ــاالن صنع روی فع
پروژه هــا و عــدم توقــف فعالیت هایشــان چیســت؟

4. کمبــود نقدینگــی بــه خصــوص در شــرایط رکود و 
شــیوع ویــروس کرونــا چــه مســائلی را بــرای مجموعه 

تحــت مدیریــت جنابعالــی ایجــاد کرده اســت؟

6. از دیــدگاه شــما اقدامات ســندیکا در وصــول مطالبات 
اعضــا تــا چــه حــد موثــر بــوده اســت و شــما در پیگیری 

ایــن موضــوع چــه انتظــاری از ایــن تشــکل دارید؟

ــول  ــدم وص ــای ع ــن پیامده 2. مهمتری
کارفرمایــی  شــرکت های  از  مطالبــات 
ــت؟ ــوده اس ــه ب ــما چ ــرکت ش ــرای ش ب

  کسـری بودجـه وزارت نیـرو را می تـوان یکـی از اصلی تریـن علت هـای انباشـت مطالبـات 
دانسـت. متاسـفانه وزارت نیـرو بعنـوان متولی و نماینـده بخش حاکمیتی صنعت بـرق در نقش 
رقیـب بـا بخـش خصوصی ظاهـر شـده و از طرف دیگـر با سیاسـت گذاری های خـود در تلاش 

اسـت کـه کسـری بودجـه خـود را از جیب پیمانـکاران بخـش خصوصی جبـران کند.  
  بـه روز نشـدن تجهیـزات بخش هـای مختلـف صنعت بـرق و از بیـن رفتـن تدریجی حضور 
تولیدکننـدگان و پیمانـکاران، مهمتریـن پیامد هـای عدم وصول مطالبات اسـت، در همین راسـتا 

نیـز افزایـش مصـرف برق، خاموشـی های سـال اخیر را در پی داشـته اسـت.
  ایـن شـرکت بـه منظور وصـول مطالبات و تامین نقدینگی اقدام به اخذ تسـهیلات با سـود بالا 
و تعویـق انداختـن حقـوق ذینفعان خود کرده اسـت کـه این موضوع منجر بـه تحمیل هزینه های 

مالـی، ایجـاد نارضایتی و عدم تمایل به سـرمایه گذاری در این بخش شـده اسـت.
  کمبـود نقدینگـی باعـث ایجـاد مشـکلاتی همچون عـدم تامین تجهیـزات حفـظ و نگهداری 
و توسـعه ماشـین آلات شـرکت، انباشـت پرداخـت مالیـات سـالیانه، معـوق شـدن بازپرداخـت 
تسـهیلات، نارضایتـی پرسـنل و صـرف 70% ظرفیـت فکـری مجموعـه مدیریتـی شـرکت بـرای 

تأمیـن نقدینگی شـده اسـت.
  درخواسـت مجدانه جهت تغییر بخش های مدیریتی و تصمیم سـاز در بخش های حاکمیتی 
و شـرکت های کارفرمـای دولتـی همچـون توزیـع توانیـر و ... کـه در چندسـال اخیـر در موضـوع 

مطالبات نشـان داده اند که بسـیار ناکارآمد و مسئله سـاز هسـتند.
  سـندیکای صنعـت بـرق ایـران درخصـوص مطالبات برای شـرکت تک نیرو- با توجـه به اینکه 

این شـرکت نیروگاه اسـت- اقدام خاصی را به انجام نرسـانده اسـت.

مهدی آبران تک نیرو

کسری بودجه وزارت 
نیرو؛ علت اصلی انباشت 

مطالبات

مدیرعامل شرکت تک نیرو

  کارفرمـا فقـط یـک وظیفه در قـرارداد دارد و آن هم پرداخت مطالبات اسـت که شـوربختانه طی 
یـک دهـه اخیـر در عمـل بـه این تنهـا وظیفه خـود هم ناتـوان بـوده اسـت. دسـتگاه های دولتی، 
بخـش خصوصـی را بـه عنـوان پـل وقـت بـرای پیروزی خـود تلقـی می کننـد، البته تـا جایی که 

بخـش خصوصی پول داشـته باشـد. 
  فعـال شـدن مـاده 8 قانـون حداکثـر اسـتفاده از خدمـات تولیـدی و خدماتی کشـور و حمایت 
از کالای ایرانـی موضـوع نحـوه واگـذاری مطالبـات قـراردادی و درج اعتبـار اسـنادی داخلـی بعلاوه 

پوشـش ریسـک در قرارداد هـا از راهکار هـای کاهـش مشـکلات پیـش رو خواهـد بود. 
  از اقدامات سندیکا قدردانی می شود.

اعضا روی خـــــــــــــط



3839
صفحهصفحه

مصاحبه مکتوبمصاحبه مکتوب

بهار 1401، دوره جدیدبهار 1401، دوره جدید 88

ایمان روحانی  پردیسان فناوران نیرو

ضرورت فعال شدن ماده 
8 قانون حداکثر استفاده 

از خدمات تولیدی و 
خدماتی کشور

مدیرعامل شرکت پردیسان فناوران نیرو

  ایـن شـرکت جهـت وصـول مطالبـات خـود از شـرکت های زیـر مجموعـه توانیـر، مراجعـه 
حضـوری، مکاتبه هـای مکـرر را همـواره در دسـتور کار داشـته اما متاسـفانه تاثیـر چندانی در 
رونـد پرداخـت مطالبـات نداشـته و پاسـخ شـرکت های توزیع همـواره این بوده کـه در صورت 
تامیـن نقدینگـی از سـوی توانیـر و پرداخـت حقـوق کارکنـان و در نهایـت در صـورت باقـی 

مانـدن نقدینگـی، مطالبـات تولیدکننـدگان پرداخت خواهد شـد.
  تامیـن مـواد اولیـه تولیـد سـیم و کابـل از بـورس و پرداخـت آن بـه صورت نقدی اسـت به 
دلیـل کمبـود نقدینگـی، مشـکلات زیـادی در تامیـن مـواد اولیـه رخ می دهد و تاثیر مسـتقیم 

در تولیـد و اجـرای تعهدات قـراردادی خواهد داشـت.
انجـام کار را  )پیمانـکار( ضمانتنامـه حسـن  از فروشـنده    همانطـور کـه خریدار)کارفرمـا( 
دریافـت می کنـد منصفانـه اسـت کـه  کارفرمـا نیـز ضمانتنامـه ای مبنی بـر تعهـد پرداخت به 

پیمانـکار تسـلیم نمایـد.
  ضمـن تشـکر از اقدامـات و پیگیری هـای صـورت گرفتـه از سـوی سـندیکا، متاسـفانه 
تاکنـون نتیجـه قابـل توجهـی حاصـل نشـده و بـه نظـر می رسـد بـه منظـور حصـول نتیجـه 
مطلـوب بایسـتی بازنگـری در نحـوه عقـد قـرارداد بیـن تولیدکننـدگان و شـرکت های توزیـع 

صـورت  پذیـرد.

  وجـود قوانیـن خـوب و عـدم اجـرای درسـت آن هـا در کنـار عـدم بـاور صحیـح دسـتگاه های 
اجرایـی بـه توانایی هـا و محدودیت هـای بخـش خصوصـی زیربنـای مشـکلات مالـی فعـالان 
اقتصـادی بخش خصوصی اسـت. فقط کافی اسـت مـواد 9 و 10 قانون مناقصـات بعلاوه تحقق 
نقدینگی دو سـال قبل در دسـتگاه اجرایی مورد توجه قرار گیرد و سـپس اقدام به انتشـار اسـناد 

مناقصـه جدیـد بـا همـان روش های قبلـی و یـا ادامـه قرارداد های موجود شـود.
  عـدم وصـول مطالبـات بـه موقع و به اندازه به مثابه سـرطان، سـلول های حیاتی هر شـرکت را 
در می نـوردد، کاهـش درجـه اعتباری شـرکت، کاهش سـرمایه در گردش و کاهش نیروی انسـانی 

از مهمتریـن پیامدهای عدم وصول مطالبات اسـت. 
  افزایش سـرمایه، اسـتقراض از بانک ها و پیگیری از دسـتگاه های اجرایی و تشـکل هایی مانند 
سـندیکا از راهکارهایـی اسـت که شـرکت پردیسـان فناوران نیرو بـرای تامین نقدینگـی و وصول 
مطالبـات خـود از آنهـا اسـتفاده کـرده اسـت اما حجم مطالبـات آنقدر زیاد اسـت کـه راهکار های 
فـوق حتـی اگـر جـواب دهنـد، اثـرات کوتـاه مـدت دارنـد و به نوعـی پاک کـردن صورت مسـاله 

هسـتند و مشـکل امـروز را بصـورت چند برابری بـه آینده منتقـل می کنند.

1. تعریــف پروژه هــای جدیــد بــدون پشــتوانه مالــی، عــدم بهــره گیــری از ابــزار هــای مالــی نظیــر گشــایش اعتبــاری 
ریالــی و کســری بودجــه وزارت نیــرو از اصلی تریــن عوامــل انباشــت مطالبــات هســتند. از نظــر جنابعالــی مهمتریــن 

دالیــل انباشــت مطالبــات شــرکت های ســازنده و پیمانــکار می توانــد کــدام یــک از ایــن مــوارد ذکــر شــده باشــد؟

3. در شــرکت خــود بــرای وصــول مطالبــات و تامیــن نقدینگــی 
ــن  ــه ای از ای ــه نتیج ــد و چ ــش گرفته ای ــی پی ــه راهکارهای چ

ــت؟ ــده اس ــل ش ــد حاص فرآین

ــش  ــای پی ــن راهکاره ــما مهمتری ــدگاه ش 5. از دی
ــی  ــن مال ــرای تامی ــرق ب ــت ب ــاالن صنع روی فع
پروژه هــا و عــدم توقــف فعالیت هایشــان چیســت؟

4. کمبــود نقدینگــی بــه خصــوص در شــرایط رکود و 
شــیوع ویــروس کرونــا چــه مســائلی را بــرای مجموعه 

تحــت مدیریــت جنابعالــی ایجــاد کرده اســت؟

6. از دیــدگاه شــما اقدامات ســندیکا در وصــول مطالبات 
اعضــا تــا چــه حــد موثــر بــوده اســت و شــما در پیگیری 

ایــن موضــوع چــه انتظــاری از ایــن تشــکل دارید؟

ــول  ــدم وص ــای ع ــن پیامده 2. مهمتری
کارفرمایــی  شــرکت های  از  مطالبــات 
ــت؟ ــوده اس ــه ب ــما چ ــرکت ش ــرای ش ب

  کسـری بودجـه وزارت نیـرو را می تـوان یکـی از اصلی تریـن علت هـای انباشـت مطالبـات 
دانسـت. متاسـفانه وزارت نیـرو بعنـوان متولی و نماینـده بخش حاکمیتی صنعت بـرق در نقش 
رقیـب بـا بخـش خصوصی ظاهـر شـده و از طرف دیگـر با سیاسـت گذاری های خـود در تلاش 

اسـت کـه کسـری بودجـه خـود را از جیب پیمانـکاران بخـش خصوصی جبـران کند.  
  بـه روز نشـدن تجهیـزات بخش هـای مختلـف صنعت بـرق و از بیـن رفتـن تدریجی حضور 
تولیدکننـدگان و پیمانـکاران، مهمتریـن پیامد هـای عدم وصول مطالبات اسـت، در همین راسـتا 

نیـز افزایـش مصـرف برق، خاموشـی های سـال اخیر را در پی داشـته اسـت.
  ایـن شـرکت بـه منظور وصـول مطالبات و تامین نقدینگی اقدام به اخذ تسـهیلات با سـود بالا 
و تعویـق انداختـن حقـوق ذینفعان خود کرده اسـت کـه این موضوع منجر بـه تحمیل هزینه های 

مالـی، ایجـاد نارضایتی و عدم تمایل به سـرمایه گذاری در این بخش شـده اسـت.
  کمبـود نقدینگـی باعـث ایجـاد مشـکلاتی همچون عـدم تامین تجهیـزات حفـظ و نگهداری 
و توسـعه ماشـین آلات شـرکت، انباشـت پرداخـت مالیـات سـالیانه، معـوق شـدن بازپرداخـت 
تسـهیلات، نارضایتـی پرسـنل و صـرف 70% ظرفیـت فکـری مجموعـه مدیریتـی شـرکت بـرای 

تأمیـن نقدینگی شـده اسـت.
  درخواسـت مجدانه جهت تغییر بخش های مدیریتی و تصمیم سـاز در بخش های حاکمیتی 
و شـرکت های کارفرمـای دولتـی همچـون توزیـع توانیـر و ... کـه در چندسـال اخیـر در موضـوع 

مطالبات نشـان داده اند که بسـیار ناکارآمد و مسئله سـاز هسـتند.
  سـندیکای صنعـت بـرق ایـران درخصـوص مطالبات برای شـرکت تک نیرو- با توجـه به اینکه 

این شـرکت نیروگاه اسـت- اقدام خاصی را به انجام نرسـانده اسـت.

مهدی آبران تک نیرو

کسری بودجه وزارت 
نیرو؛ علت اصلی انباشت 

مطالبات

مدیرعامل شرکت تک نیرو

  کارفرمـا فقـط یـک وظیفه در قـرارداد دارد و آن هم پرداخت مطالبات اسـت که شـوربختانه طی 
یـک دهـه اخیـر در عمـل بـه این تنهـا وظیفه خـود هم ناتـوان بـوده اسـت. دسـتگاه های دولتی، 
بخـش خصوصـی را بـه عنـوان پـل وقـت بـرای پیروزی خـود تلقـی می کننـد، البته تـا جایی که 

بخـش خصوصی پول داشـته باشـد. 
  فعـال شـدن مـاده 8 قانـون حداکثـر اسـتفاده از خدمـات تولیـدی و خدماتی کشـور و حمایت 
از کالای ایرانـی موضـوع نحـوه واگـذاری مطالبـات قـراردادی و درج اعتبـار اسـنادی داخلـی بعلاوه 

پوشـش ریسـک در قرارداد هـا از راهکار هـای کاهـش مشـکلات پیـش رو خواهـد بود. 
  از اقدامات سندیکا قدردانی می شود.

اعضا روی خـــــــــــــط
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ـــت  ـــاله در صنع ـــن س ـــه چندی ـــری بودج ـــی و کس ـــع مال ـــتمر مناب ـــود مس کمب
ـــش  ـــه بخ ـــت ک ـــت اس ـــن صنع ـــاله در ای ـــن س ـــه و چندی ـــه ای دیرین ـــرق، قص ب
قابـــل توجهـــی از آن حاصـــل اقتصـــاد ناکارآمـــد بـــرق اســـت. ناتـــراری 
ـــکلات  ـــمگیر مش ـــتردگی چش ـــار گس ـــت در کن ـــن صنع ـــرج ای ـــل و خ ـــداوم دخ م
ـــن  ـــرای تامی ـــد ب ـــای جدی ـــی روش ه ـــب و کار، پیش بین ـــم کس ـــای پرتلاط فض
ـــت.  ـــرده اس ـــی ک ـــروری و حیات ـــرق را ض ـــاختی ب ـــای زیرس ـــی پروژه ه مال
توقـــف پروژه هـــای جـــاری و عـــدم تعریـــف پروژه هـــای جدیـــد 
تنهـــا بخشـــی از پیامدهـــای نبـــود ابزارهـــای مالـــی نویـــن تامیـــن مالـــی 
ـــت. ـــوزه اس ـــن ح ـــه ای ای ـــول و کلیش ـــای معم ـــا روش ه ـــی آن ب و جایگزین

ـــا و  ـــی ضرورت ه ـــر بررس ـــلاوه ب ـــتبران ع ـــریه س ـــماره از نش ـــن ش ـــژه ای ـــگاه وی ن
ـــن  ـــرق، کلیدی تری ـــت ب ـــی در صنع ـــن مال ـــای نوی ـــی ابزاره ـــات پیش بین الزام
ـــت. ـــرده اس ـــوزه واکاوی ک ـــن ح ـــز در ای ـــی را نی ـــش خصوص ـــنهادات بخ پیش

راه حل هایی

شنیده نشد
 که
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تأمین مالی

طرح نوسازی 
شبکه های فرسوده برق

در شـرایط فعلـی بخشـی از شـبکه بـرق کشـور دچار فرسـودگی 
اسـت و نیـاز به نوسـازی دارد، ایـن بازسـازی و ترمیم، مسـتلزم 
سـازمان دهی پروژه هـا بـه نحوی اسـت که بـا شـرایط اقتصادی 
موجـود و متکـی بـه دارایی هـای صنعت بـرق قابل  اجرا باشـد. 
اجـرای این پروژه هـا علاوه بر دانش فنی و مهندسـی مـورد نیاز 
طرح هـای صنعـت بـرق، نیازمنـد مدل هـای کسـب وکار و مالی 
اسـت کـه بـه نحـو خوداتـکا بتوانـد منابـع مالـی لازم را فراهم 
سـازد. از طـرف دیگـر پروژه هـای مذکور بـه دلیل آنکـه از نظر 
مالـی معمـولًا مولـد نیسـتند و منافـع آن هـا به صـورت جمعی و 
به صـورت افزایـش کیفیـت، کاهـش خرابـی و قطعـی شـبکه و 
کاهـش هزینه هـای آتـی و پیش بینی نشـده اسـت، مـدل مالـی 
آن هـا نمی توانـد از طریـق مدل هـای سـرمایه گذاری انتفاعـی 
و یـا در قالـب مشـارکت عمومی-خصوصـی  بـه شـکلی کـه در 
پروژه هـای مولد اقتصـادی رایج اسـت، انجام شـود. بخصوص 
کـه این نوسـازی ها در شـبکه های انتقـال و توزیع برق اسـت که 
از نظـر مالکیتی و حقوقـی نیز با محدودیت هایی برای مشـارکت 

بخش خصوصـی مواجه اسـت.

معاونت پژوهش و برنامه ریزی سندیکای صنعت برق ایران

ــو و  ــک  سـ ــبکه از یـ ــازی شـ ــالای نوسـ ــه بـ ــت هزینـ ــی اسـ بدیهـ
عام المنفعـــه بـــودن آن به عنـــوان یـــک طـــرح ملـــی، موضـــوع 
اهمیـــت طراحـــی و تدویـــن مـــدل تأمیـــن منابـــع مالـــی موردنیـــاز 
ـــن  ـــل تأمی ـــه مح ـــی ک ـــا زمان ـــه ت ـــاخت. چراک ـــد س ـــکار خواه را آش
ـــا واردات  ـــاخت و ی ـــفارش س ـــرای س ـــا ب ـــاز پروژه ه ـــی موردنی نقدینگ
ـــی و مهندســـی  ـــزات و قطعـــات و پرداخـــت بابـــت خدمـــات فن تجهی
ارائـــه  شـــده، مشـــخص نشـــود، اجـــرای آن امکان پذیـــر نیســـت. از 
ـــز تکافـــوی  ـــرو نی ـــه وزارت نی ـــی متعلقـــه ب ســـوی دیگـــر بودجـــه عموم
پرداخـــت هزینه هـــای مترتـــب را نخواهـــد داشـــت. صنعـــت بـــرق 
ــذاری  ــادی اســـت و قیمت گـ ــه معیـــوب اقتصـ ــار یـــک چرخـ دچـ
ـــه  ـــده و نتیج ـــه ش ـــا و هزین ـــوازن درآمده ـــدم ت ـــه ع ـــر ب ـــت منج نادرس
ـــت  ـــی اس ـــت بده ـــت و انباش ـــه دول ـــری بودج ـــوازن، کس ـــدم ت ـــن ع ای
ـــال 1387  ـــرق از س ـــت ب ـــرمایه گذاری در صنع ـــد س ـــر آن رون ـــه در اث ک

نزولـــی شـــده و منابـــع کافـــی بـــرای توســـعه 
ـــه  ـــش یافت ـــبکه ای کاه ـــاخت های ش زیرس
ـــی مـــدل لازم  ـــرای طراح ـــن ب اســـت. بنابرای
اســـت جریان هـــای مالـــی ایـــن طرح هـــا 
بررســـی  شـــود و ســـپس اســـتراتژی های 
ــردار  ــاز بهره بـ ــی موردنیـ ــن نقدینگـ تأمیـ
ــرد و  ــت هزینه کـ ــر( جهـ ــرکت توانیـ )شـ
ســـرمایه گذاری در پروژه هـــای نوســـازی 
ارائـــه  شـــود. در ادامـــه مـــدل پیشـــنهادی 
ســـندیکای صنعـــت بـــرق ایـــران ارائـــه 
ــلاش  شـــده اســـت. در ایـــن گـــزارش تـ
شـــده راهکارهایـــی بـــرای تأمیـــن مالـــی 
موردنیـــاز ایـــن طرح هـــا تدویـــن شـــود. 
ـــی قابل اســـتفاده در  ـــای مال ـــه، ابزاره در ادام
ـــت  ـــده اس ـــی  ش ـــز بررس ـــا نی ـــن طرح ه ای

ـــه  ـــا وقف ـــتراتژی ها، ب ـــن اس ـــی از ای ـــل از برخ ـــی حاص ـــه نقدینگ چراک
ـــه از  ـــن فاصل ـــه در ای ـــت ک ـــاز اس ـــد و نی ـــد ش ـــل خواه ـــی حاص زمان

ـــرد.  ـــتفاده ک ـــی اس ـــای مال ـــود در بازاره ـــع موج مناب

مدل کسب وکار و استراتژی تأمین مالی طرح
ـــا«  ـــت؛ »کارفرم ـــی اس ـــن اصل ـــه رک ـــر س ـــی ب ـــا مبتن ـــن طرح ه ـــرای ای اج
ــع نیـــروی بـــرق  ــر و شـــرکت های توزیـ ــامل شـــرکت توانیـ ــه شـ کـ
هســـتند )بخـــش بهره بـــردار طـــرح کـــه دولتـــی / عمومـــی اســـت(؛ 
ـــزات،  ـــن تجهی ـــی، تأمی ـــه طراح ـــه وظیف ـــرکت EPC« ک ـــری / ش »مج
ـــی رود  ـــار م ـــه انتظ ـــده دارد ک ـــورت EPC( را برعه ـــب )به ص ـــرا و نص اج
ـــرمایه گذار«  ـــرده و »س ـــرکت ک ـــرح ش ـــن ط ـــیوم در ای ـــورت کنسرس به ص

ـــده دارد. ـــر عه ـــروژه را ب ـــی پ ـــن مال ـــئولیت تأمی ـــه مس ک
ـــدزا  ـــا درآم ـــد ی ـــی مول ـــر مال ـــبکه ازنظ ـــه پروژه هـــای نوســـازی ش ازآنجاک
محســـوب نمی شـــوند، تأمیـــن مالـــی آن هـــا از درآمدهـــای آینـــده 
طرح هـــا ممکـــن نیســـت، بنابرایـــن تأمیـــن مالـــی ایـــن پروژه هـــا 
ـــب وکار  ـــدل کس ـــن م ـــروژه اســـت؛ بنابرای ـــع خـــارج از پ ـــه مناب ـــی ب متک
ـــور  ـــروژه همانط ـــام پ ـــای انج ـــن هزینه ه ـــرح و تأمی ـــی ط ـــان مال و جری
کـــه در تصویـــر زیـــر قابـــل مشـــاهده اســـت، از دو محـــل صـــورت 

می پذیـــرد. 

الف( توسط کارفرما از محل منابع داخلی صنعت برق:
ـــا 30 درصـــد  ـــد ت ـــی بتوان ـــع داخل ـــی رود کارفرمـــا از محـــل مناب انتظـــار م
هزینه هـــای انجـــام پـــروژه را به صـــورت زیـــر تأمیـــن مالـــی کنـــد. 

ـــت: ـــوارد اس ـــن م ـــامل ای ـــع ش ـــن مناب ای

)درآمدهـــای 	  جـــاری  دارایی هـــای  از  بخشـــی  تخصیـــص 
عملیاتـــی( وزارت نیـــرو

ـــرژی 	  ـــادرات ان ـــل از ص ـــای حاص ـــی از درآمده ـــص بخش تخصی
ـــرق ب

بودجه عمومی	 

ب( توسط سرمایه گذار از محل عواید حاصل 
از دریافت »امتیاز بهره برداری از تغییر کاربری 

دارایی های فیزیکی« متعلق به کارفرما:
ـــه ای از  ـــرو مجموع ـــع وزارت نی ـــرکت های تاب ـــه ش ـــه اینک ـــه ب ـــا توج ب
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تأمین مالی

طرح نوسازی 
شبکه های فرسوده برق

در شـرایط فعلـی بخشـی از شـبکه بـرق کشـور دچار فرسـودگی 
اسـت و نیـاز به نوسـازی دارد، ایـن بازسـازی و ترمیم، مسـتلزم 
سـازمان دهی پروژه هـا بـه نحوی اسـت که بـا شـرایط اقتصادی 
موجـود و متکـی بـه دارایی هـای صنعت بـرق قابل  اجرا باشـد. 
اجـرای این پروژه هـا علاوه بر دانش فنی و مهندسـی مـورد نیاز 
طرح هـای صنعـت بـرق، نیازمنـد مدل هـای کسـب وکار و مالی 
اسـت کـه بـه نحـو خوداتـکا بتوانـد منابـع مالـی لازم را فراهم 
سـازد. از طـرف دیگـر پروژه هـای مذکور بـه دلیل آنکـه از نظر 
مالـی معمـولًا مولـد نیسـتند و منافـع آن هـا به صـورت جمعی و 
به صـورت افزایـش کیفیـت، کاهـش خرابـی و قطعـی شـبکه و 
کاهـش هزینه هـای آتـی و پیش بینی نشـده اسـت، مـدل مالـی 
آن هـا نمی توانـد از طریـق مدل هـای سـرمایه گذاری انتفاعـی 
و یـا در قالـب مشـارکت عمومی-خصوصـی  بـه شـکلی کـه در 
پروژه هـای مولد اقتصـادی رایج اسـت، انجام شـود. بخصوص 
کـه این نوسـازی ها در شـبکه های انتقـال و توزیع برق اسـت که 
از نظـر مالکیتی و حقوقـی نیز با محدودیت هایی برای مشـارکت 

بخش خصوصـی مواجه اسـت.

معاونت پژوهش و برنامه ریزی سندیکای صنعت برق ایران

ــو و  ــک  سـ ــبکه از یـ ــازی شـ ــالای نوسـ ــه بـ ــت هزینـ ــی اسـ بدیهـ
عام المنفعـــه بـــودن آن به عنـــوان یـــک طـــرح ملـــی، موضـــوع 
اهمیـــت طراحـــی و تدویـــن مـــدل تأمیـــن منابـــع مالـــی موردنیـــاز 
ـــن  ـــل تأمی ـــه مح ـــی ک ـــا زمان ـــه ت ـــاخت. چراک ـــد س ـــکار خواه را آش
ـــا واردات  ـــاخت و ی ـــفارش س ـــرای س ـــا ب ـــاز پروژه ه ـــی موردنی نقدینگ
ـــی و مهندســـی  ـــزات و قطعـــات و پرداخـــت بابـــت خدمـــات فن تجهی
ارائـــه  شـــده، مشـــخص نشـــود، اجـــرای آن امکان پذیـــر نیســـت. از 
ـــز تکافـــوی  ـــرو نی ـــه وزارت نی ـــی متعلقـــه ب ســـوی دیگـــر بودجـــه عموم
پرداخـــت هزینه هـــای مترتـــب را نخواهـــد داشـــت. صنعـــت بـــرق 
ــذاری  ــادی اســـت و قیمت گـ ــه معیـــوب اقتصـ ــار یـــک چرخـ دچـ
ـــه  ـــده و نتیج ـــه ش ـــا و هزین ـــوازن درآمده ـــدم ت ـــه ع ـــر ب ـــت منج نادرس
ـــت  ـــی اس ـــت بده ـــت و انباش ـــه دول ـــری بودج ـــوازن، کس ـــدم ت ـــن ع ای
ـــال 1387  ـــرق از س ـــت ب ـــرمایه گذاری در صنع ـــد س ـــر آن رون ـــه در اث ک

نزولـــی شـــده و منابـــع کافـــی بـــرای توســـعه 
ـــه  ـــش یافت ـــبکه ای کاه ـــاخت های ش زیرس
ـــی مـــدل لازم  ـــرای طراح ـــن ب اســـت. بنابرای
اســـت جریان هـــای مالـــی ایـــن طرح هـــا 
بررســـی  شـــود و ســـپس اســـتراتژی های 
ــردار  ــاز بهره بـ ــی موردنیـ ــن نقدینگـ تأمیـ
ــرد و  ــت هزینه کـ ــر( جهـ ــرکت توانیـ )شـ
ســـرمایه گذاری در پروژه هـــای نوســـازی 
ارائـــه  شـــود. در ادامـــه مـــدل پیشـــنهادی 
ســـندیکای صنعـــت بـــرق ایـــران ارائـــه 
ــلاش  شـــده اســـت. در ایـــن گـــزارش تـ
شـــده راهکارهایـــی بـــرای تأمیـــن مالـــی 
موردنیـــاز ایـــن طرح هـــا تدویـــن شـــود. 
ـــی قابل اســـتفاده در  ـــای مال ـــه، ابزاره در ادام
ـــت  ـــده اس ـــی  ش ـــز بررس ـــا نی ـــن طرح ه ای

ـــه  ـــا وقف ـــتراتژی ها، ب ـــن اس ـــی از ای ـــل از برخ ـــی حاص ـــه نقدینگ چراک
ـــه از  ـــن فاصل ـــه در ای ـــت ک ـــاز اس ـــد و نی ـــد ش ـــل خواه ـــی حاص زمان

ـــرد.  ـــتفاده ک ـــی اس ـــای مال ـــود در بازاره ـــع موج مناب

مدل کسب وکار و استراتژی تأمین مالی طرح
ـــا«  ـــت؛ »کارفرم ـــی اس ـــن اصل ـــه رک ـــر س ـــی ب ـــا مبتن ـــن طرح ه ـــرای ای اج
ــع نیـــروی بـــرق  ــر و شـــرکت های توزیـ ــامل شـــرکت توانیـ ــه شـ کـ
هســـتند )بخـــش بهره بـــردار طـــرح کـــه دولتـــی / عمومـــی اســـت(؛ 
ـــزات،  ـــن تجهی ـــی، تأمی ـــه طراح ـــه وظیف ـــرکت EPC« ک ـــری / ش »مج
ـــی رود  ـــار م ـــه انتظ ـــده دارد ک ـــورت EPC( را برعه ـــب )به ص ـــرا و نص اج
ـــرمایه گذار«  ـــرده و »س ـــرکت ک ـــرح ش ـــن ط ـــیوم در ای ـــورت کنسرس به ص

ـــده دارد. ـــر عه ـــروژه را ب ـــی پ ـــن مال ـــئولیت تأمی ـــه مس ک
ـــدزا  ـــا درآم ـــد ی ـــی مول ـــر مال ـــبکه ازنظ ـــه پروژه هـــای نوســـازی ش ازآنجاک
محســـوب نمی شـــوند، تأمیـــن مالـــی آن هـــا از درآمدهـــای آینـــده 
طرح هـــا ممکـــن نیســـت، بنابرایـــن تأمیـــن مالـــی ایـــن پروژه هـــا 
ـــب وکار  ـــدل کس ـــن م ـــروژه اســـت؛ بنابرای ـــع خـــارج از پ ـــه مناب ـــی ب متک
ـــور  ـــروژه همانط ـــام پ ـــای انج ـــن هزینه ه ـــرح و تأمی ـــی ط ـــان مال و جری
کـــه در تصویـــر زیـــر قابـــل مشـــاهده اســـت، از دو محـــل صـــورت 

می پذیـــرد. 

الف( توسط کارفرما از محل منابع داخلی صنعت برق:
ـــا 30 درصـــد  ـــد ت ـــی بتوان ـــع داخل ـــی رود کارفرمـــا از محـــل مناب انتظـــار م
هزینه هـــای انجـــام پـــروژه را به صـــورت زیـــر تأمیـــن مالـــی کنـــد. 

ـــت: ـــوارد اس ـــن م ـــامل ای ـــع ش ـــن مناب ای

)درآمدهـــای 	  جـــاری  دارایی هـــای  از  بخشـــی  تخصیـــص 
عملیاتـــی( وزارت نیـــرو

ـــرژی 	  ـــادرات ان ـــل از ص ـــای حاص ـــی از درآمده ـــص بخش تخصی
ـــرق ب

بودجه عمومی	 

ب( توسط سرمایه گذار از محل عواید حاصل 
از دریافت »امتیاز بهره برداری از تغییر کاربری 

دارایی های فیزیکی« متعلق به کارفرما:
ـــه ای از  ـــرو مجموع ـــع وزارت نی ـــرکت های تاب ـــه ش ـــه اینک ـــه ب ـــا توج ب
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ـــتند  ـــتغلات را دارا هس ـــن و مس ـــورت زمی ـــی به ص ـــای فیزیک دارایی ه
کـــه در حـــال حاضـــر امـــکان بهره بـــرداری و ایجـــاد جریـــان مالـــی 
نیســـت، ایـــن امـــکان وجـــود دارد کـــه کاربـــری آن هـــا تغییـــر یابـــد )و یـــا 
بهبـــود کارایـــی( و امتیـــاز بهره بـــرداری از ایـــن دارایی هـــا، به صـــورت 
ـــود و  ـــذار ش ـــرمایه گذار واگ ـــه س ـــدت ب ـــک دوره بلندم ـــرای ی ـــا ب یکج
ــک  ــرای یـ ــای بـ ــن دارایی هـ ــرداری از ایـ ــرمایه گذار در ازای بهره بـ سـ
ـــد  ـــدود 70 درص ـــقف ح ـــا س ـــروژه را ت ـــی پ ـــن مال ـــدت، تأمی دوره بلندم

ـــرد. ـــده گی برعه
ـــتغلاتی اســـت  ـــلاک و مس ـــر دارای ام ـــرکت توانی ـــر ش در حـــال حاض
ـــژه  ـــر به وی ـــال های اخی ـــک در س ـــای مل ـــش به ـــل افزای ـــه دلی ـــه ب ک
ـــی برخـــوردار  ـــی بالای در مناطـــق شـــهری و کلان شـــهرها، از ارزش ریال
اســـت. ایـــن ارزش بـــالا، باعـــث می شـــود کـــه هزینـــه فرصـــت 
ـــه  ـــه مقول ـــد ک ـــد آن باش ـــه و نیازمن ـــالا رفت ـــوال ب ـــن ام ـــداری از ای نگه
ـــای  ـــه درآمده ـــرد و چنانچ ـــرار گی ـــری ق ـــورد بازنگ ـــا م ـــی آن ه کارای
ایجـــادی کمتـــر از هزینـــه فرصـــت نگهـــداری از آن هـــا بـــود، لازم 
اســـت کـــه در خصـــوص واگـــذاری یـــا اجـــاره آن هـــا تجدیدنظـــر 
شـــود. بـــا توجـــه بـــه آنکـــه فـــروش و واگـــذاری امـــوال دولتـــی 
مســـتلزم رعایـــت ضوابـــط و مقـــررات مربوطـــه اســـت، در قـــدم 
ـــی  ـــوال بررس ـــن ام ـــروش ای ـــررات ف ـــی و مق ـــه مبان ـــت ک اول لازم اس
ـــروش  ـــواری در ف ـــون و دش ـــای قان ـــه محدودیت ه ـــه ب ـــا توج ـــود. ب ش
ـــن  ـــروش ای ـــی از ف ـــوه دریافت ـــه وج ـــی و اینک ـــوال دولت ـــذاری ام و واگ
ـــز  ـــه داری کل واری ـــزد خزان ـــی ن ـــد عموم ـــوان درآم ـــد به عن ـــوال بای ام
شـــود، می تـــوان به جـــای فـــروش از راهـــکار اجـــاره بلندمـــدت و 
ـــرد.  ـــتفاده ک ـــول اس ـــوال غیرمنق ـــرداری ام ـــق بهره ب ـــت ح ـــال موق انتق
ــرای  ــداری بـ ــی پایـ ــان نقدینگـ ــوان جریـ ــکار می تـ ــن راهـ ــا ایـ بـ
ـــرد.  ـــاد ک ـــوده ایج ـــبکه فرس ـــازی ش ـــای نوس ـــی طرح ه ـــن مال تأمی
بـــرای درآمدزایـــی از ایـــن مکان هـــا، بـــدواً لازم اســـت کـــه امـــوال 
قابـــل اجـــاره دادن مشـــخص شـــده و ســـپس بـــا ارزیابـــی ارزش 

ـــرد.  ـــم ک ـــاره را فراه ـــه اج ـــوط ب ـــات مرب ـــک، مقدم ـــی هری ترهین
از  می تـــوان  فیزیکـــی  دارایی هـــای  کارایـــی  بهبـــود  بـــرای 
ـــه  ـــت ها، ب ـــتقر در پس ـــزات مس ـــال تجهی ـــه انتق ـــی ازجمل راهکارهای
ـــرد.  ـــاره ک ـــادی اش ـــای آزاد ایج ـــتفاده از فض ـــپس اس ـــن و س زیرزمی
ـــزات و  ـــر تجهی ـــه تغیی ـــدا هزین ـــه ابت ـــت ک ـــیوه لازم اس ـــن ش در ای
انتقـــال آن بـــه زیرزمیـــن را محاســـبه و بـــرآورد کـــرد. ایـــن هزینـــه 
ـــن  ـــل تأمی ـــرداری از مح ـــی بهره ب ـــای آت ـــل درآمده ـــد از مح ـــز بای نی
شـــود. در خصـــوص بهره بـــرداری از ایـــن امـــوال می تـــوان از 
شـــیوه های مشـــارکتی ماننـــد مشـــارکت بـــا شـــهرداری ها جهـــت 
ـــای  ـــداث فضاه ـــزه و اح ـــی و مکانی ـــای طبقات ـــداث پارکینگ ه اح
ـــاری  ـــلاک تج ـــاخت ام ـــا س ـــا ب ـــتفاده و ی ـــی اس ـــی و تفریح فرهنگ

و اداری، به صـــورت مشـــارکتی بـــا بخـــش خصوصـــی، از انتفـــاع 
ــرد.  ــتفاده کـ ــا اسـ ــن مکان هـ ــدت از ایـ ــرداری بلندمـ بهره بـ

ـــلاک و  ـــدا ام ـــن گزینه هـــای مشـــارکتی، ابت ـــن بهتری ـــرای انتخـــاب بی ب
ـــرآورد  ـــی ب ـــر کارای ـــای تغیی ـــده، هزینه ه ـــه شناسایی ش ـــوال مربوط ام
می شـــود. ســـپس بـــا برگـــزاری مزایـــده، پیشـــنهادات مشـــارکتی 
ـــع  ـــر مناف ـــلاوه ب ـــه در آن ع ـــنهاد ک ـــن پیش ـــود. بهتری ـــع می ش تجمی
ـــال  ـــز اعم ـــی نی ـــای قانون ـــط و محدودیت ه ـــر، ضواب ـــرکت توانی ش
ـــه  ـــی حاصـــل در پرداخـــت ب ـــده شـــده و نقدینگ شـــده باشـــد، برگزی

طرح هـــا مورداســـتفاده قـــرار می گیـــرد. 

 ابزارهای مالی تأمین نقدینگی
بـــا توجـــه بـــه اینکـــه جریـــان ورودی و خروجـــی نقدینگـــی 
ـــی  ـــر زمان ـــرمایه گذاری از نظ ـــل از س ـــد حاص ـــرح و عوای ـــاز ط موردنی
یکســـان نیســـتند، لازم اســـت کـــه ســـرمایه گذار از محـــل منابـــع 
ــا منابـــع موجـــود در بازارهـــای مالـــی بـــرای  داخلـــی خـــود و یـ
ــن  ــد. در ایـ ــتفاده کننـ ــا اسـ ــاز پروژه هـ ــی موردنیـ ــن نقدینگـ تأمیـ
روش ســـرمایه گذار، نقدینگـــی لازم را مطابـــق بـــا مبالـــغ منـــدرج 
در قـــرارداد فیمابیـــن خـــود و بـــر اســـاس هزینه هـــای پـــروژه در 
ـــی  ـــرمایه گذار نقدینگ ـــد. س ـــرار می ده ـــری ق ـــرکت مج ـــار ش اختی
موردنیـــاز را از ابزارهـــای بـــازار پـــول )نظـــام بانکـــی( و یـــا بـــازار 
ــرداری  ــل بهره بـ ــپس از محـ ــد. سـ ــن می کنـ ــرمایه )اوراق( تأمیـ سـ
ــی را  ــغ دریافتـ ــرع مبالـ ــل  و فـ ــی اصـ ــای فیزیکـ ــاز دارایی هـ امتیـ
ـــازار  ـــای ب ـــروژه ابزاره ـــرایط پ ـــه ش ـــه ب ـــا توج ـــد. ب ـــت می کن بازپرداخ
ـــر  ـــرح زی ـــه ش ـــود ب ـــد ب ـــتفاده خواهن ـــل  اس ـــه قاب ـــرمایه ک ـــول و س پ

می شـــوند: پیش بینـــی 

الف( ابزارهای بازارهای پولی:
ـــات  ـــور و مؤسس ـــی کش ـــبکه بانک ـــکل از ش ـــی متش ـــای پول بازاره
ـــدات،  ـــول تعه ـــهیلات و قب ـــت تس ـــا پرداخ ـــه ب ـــت ک ـــاری اس اعتب
ـــروژه کمـــک  ـــرای پ ـــاز در اج ـــی موردنی ـــن نقدینگ ـــه تأمی ـــد ب می توانن
ـــپرده های  ـــل س ـــب از مح ـــا اغل ـــن بازاره ـــود در ای ـــع موج ـــد. مناب کنن
مردمـــی بـــوده و تســـهیلات پرداختـــی در ایـــن بـــازار، کوتاه مـــدت 
ـــداری  ـــون بانک ـــاس قان ـــر اس ـــی، ب ـــبکه بانک ـــهیلات ش ـــت. تس اس
ـــت  ـــی پرداخ ـــه متقاض ـــلامی ب ـــود اس ـــاس عق ـــر اس ـــا و ب ـــدون رب ب
ــهیلات و  ــوه مصـــرف تسـ ــی از نحـ ــرح دقیقـ ــذا شـ ــود. لـ می شـ
ــهیلات  ــف تسـ ــا از وظایـ ــرای پروژه هـ ــن اجـ ــر حسـ ــارت بـ نظـ
دهنـــده اســـت تـــا احتمـــال نکـــول و ریســـک عـــدم بازپرداخـــت 
ـــهیلات  ـــه تس ـــد. ازجمل ـــش ده ـــن کاه ـــد ممک ـــا ح ـــهیلات را ت تس
ـــا  ـــه ب ـــور ک ـــرق کش ـــبکه ب ـــازی ش ـــای نوس ـــتفاده در پروژه ه ـــل اس قاب

ـــه  ـــتند، ب ـــص هس ـــل تخصی ـــا قاب ـــن پروژه ه ـــت ای ـــه ماهی ـــه ب توج
ـــت: ـــر اس ـــرح زی ش

تسهیلات استصناع	 
اوراق گام	 
تسهیلات مرابحه	 

ب( ابزارهای بازار سرمایه
بـــازار ســـرمایه در ســـال های اخیـــر رشـــد قابل توجهـــی داشـــته 
اســـت و نقدینگـــی آن به طـــور فزاینـــده افزایـــش یافتـــه اســـت. 
در ایـــن بـــازار می تـــوان از ابزارهـــای مالـــی کـــه بـــر پایـــه بدهـــی 
هســـتند و یـــا مدیریـــت ریســـک ماننـــد مـــوارد زیـــر را اســـتفاده 

ـــود: ش
اوراق یا صکوک	 
ـــرات 	  ـــب مخاط ـــهیم مناس ـــک و تس ـــت ریس ـــای مدیری ابزاره

ـــتقه  ـــه اوراق مش ازجمل
ــروژه و 	  ــدوق پـ ــیس صنـ ــد تأسـ ــرمایه ای ماننـ ــای سـ ابزارهـ

خصوصـــی صندوق هـــای 
ــدا در  ــت ابتـ ــا لازم اسـ ــن اوراق و ابزارهـ ــک از ایـ ــرد هریـ در کاربـ
گزارشـــی مشـــروح و مســـتقل، نـــوع عقـــود هریـــک از صکـــوک 
ابزارهـــای قابل اســـتفاده و ضوابـــط قانونـــی و  پیشـــنهادی و 
دســـتورالعمل های مربوطـــه گـــردآوری و ســـپس مزایـــا و معایـــب 
هریـــک از آن هـــا بررســـی شـــود. بـــا توجـــه بـــه موانـــع اجرایـــی 
هریـــک، ضـــروری اســـت راهکارهـــای پیاده ســـازی آن هـــا در 
طرح هـــای نوســـازی شـــبکه فرســـوده شناسایی شـــده و چنانچـــه 
ایـــن موانـــع مســـتلزم اخـــذ مجـــوز و یـــا تغییراتـــی در دســـتورالعمل ها 
ـــرد. در  ـــاب ک ـــی مج ـــرح توجیه ـــه ط ـــا ارائ ـــط را ب ـــد، ارکان ذی رب باش
ادامـــه روش هـــای انگیزشـــی بـــرای ســـرمایه گذاران و شـــرکت های 
ـــه  ـــای نوآوران ـــتفاده از راهکاره ـــا اس ـــن را ب ـــرمایه و ضامنی ـــن س تأمی
طراحـــی کـــرد تـــا بتـــوان بـــه نحـــو شایســـته ای از پتانســـیل های 

بـــازار ســـرمایه در تأمیـــن مالـــی طرح هـــا اســـتفاده کـــرد.

جمع بندی
ـــرق کشـــور دچـــار فرســـودگی  ـــبکه ب ـــی از ش ـــی بخش ـــرایط فعل در ش
ـــتلزم  ـــم، مس ـــازی و ترمی ـــن بازس ـــازی دارد و ای ـــه نوس ـــاز ب ـــت و نی اس
ـــادی  ـــرایط اقتص ـــا ش ـــه ب ـــت ک ـــوی اس ـــه نح ـــا ب ـــازمان دهی پروژه ه س
ـــد.  ـــرا باش ـــرق قابل اج ـــت ب ـــای صنع ـــه دارایی ه ـــی ب ـــود و متک موج
ـــتند و  ـــد نیس ـــولًا مول ـــی معم ـــر مال ـــای ازنظ ـــن  پروژه ه ـــه ای ازآنجاک
منافـــع آن هـــا به صـــورت جمعـــی و به صـــورت افزایـــش کیفیـــت، 
کاهـــش خرابـــی و قطعـــی شـــبکه و کاهـــش هزینه هـــای آتـــی و 

پیش بینی نشـــده می باشـــد، مـــدل مالـــی آن هـــا نمی توانـــد از 
ـــارکت  ـــب مش ـــا در قال ـــی و ی ـــرمایه گذاری انتفاع ـــای س ـــق مدل ه طری
ـــادی  ـــد اقتص ـــای مول ـــه در پروژه ه ـــکلی ک ـــه ش ـــی ب عمومی-خصوص
رایـــج اســـت، انجـــام شـــود. در مـــدل پیشـــنهادی کـــه مبتنـــی بـــر 
ــت،  ــرمایه گذار« اسـ ــری« و »سـ ــر«، »مجـ ــن »کارفرما/توانیـ ــه رکـ سـ
مـــدل کســـب وکار و جریـــان مالـــی طـــرح بـــه نحـــوی اســـت کـــه 
ـــورت می پذیـــرد:  ـــل ص ـــروژه از دو مح ـــام پ ـــای انج تأمیـــن هزینه ه
ـــا از  ـــط کارفرم ـــروژه توس ـــام پ ـــای انج ـــد هزینه ه ـــا 30 درص ـــف( ت )ال
ـــی  ـــص بخش ـــه تخصی ـــرق ازجمل ـــت ب ـــی صنع ـــع داخل ـــل مناب مح
از دارایی هـــای جـــاری و درآمدهـــای عملیاتـــی وزارت نیـــرو شـــامل 
ـــرق  ـــرژی ب ـــی از درآمدهـــای حاصـــل از صـــادرات ان ـــص بخش تخصی
ـــروژه  ـــام پ ـــای انج ـــد هزینه ه ـــا 70 درص ـــی و )ب( ت ـــه عموم و بودج
ـــاز  ـــت امتی ـــل از دریاف ـــد حاص ـــل »عوای ـــرمایه گذار از مح ـــط س توس
بهره بـــرداری از تغییـــر یـــا بهبـــود کاربـــری دارایی هـــای فیزیکـــی ) 

ـــا(.  ـــه کارفرم ـــق ب ـــتغلات متعل ـــن و مس زمی
ـــاز  ـــی موردنی ـــی نقدینگ ـــان ورودی و خروج ـــه اینکـــه جری ـــا توجـــه ب  ب
طـــرح و عوایـــد حاصـــل از ســـرمایه گذاری ازنظـــر زمانـــی یکســـان 
ــی  ــن نقدینگـ ــرای تأمیـ ــرمایه گذار بـ ــه سـ ــت کـ ــت لازم اسـ نیسـ
ــع  ــا منابـ ــود و یـ ــع داخلـــی خـ ــل منابـ ــا از محـ ــاز پروژه هـ موردنیـ
ـــتصناع، اوراق گام،  ـــهیلات اس ـــد )تس ـــی مانن ـــای مال ـــود در بازاره موج

ـــد.  ـــتفاده کن ـــوک( اس ـــا صک ـــی ی ـــه، اوراق بده مرابح
ـــوان  ـــه عن ـــه ب ـــی ک ـــه جایگاه ـــه ب ـــا توج ـــرق ب ـــت ب ـــندیکای صنع س
ـــت  ـــن صنع ـــت در ای ـــی و دول ـــش خصوص ـــط بخ ـــاد واس ـــک نه ی
دارد می توانـــد نقـــش تســـهیلگری را در اجـــرای هرچـــه موفق تـــر 
ـــرد  ـــده بگی ـــر عه ـــرق ب ـــوده ب ـــبکه های فرس ـــازی ش ـــای نوس پروژه ه
ــی  ــان مالـ ــکل از کارشناسـ ــی متشـ ــرکت در کارگروه هایـ ــا شـ و بـ
ســـندیکا و شـــرکت توانیـــر، کاربـــرد ابزارهـــای مالـــی را شناســـایی 
ــتفاده و  ــای قابل اسـ ــنهادی و ابزارهـ ــوک پیشـ ــود صکـ ــوع عقـ و نـ
ضوابـــط قانونـــی و دســـتورالعمل های مربوطـــه را گـــردآوری کنـــد و 
ـــن  ـــا و معایـــب هریـــک از آن هـــا را بررســـی کنـــد. همچنی ســـپس مزای
ــازی  ــای نوسـ ــا را در طرح هـ ــن ایده هـ ــازی ایـ ــای پیاده سـ راهکارهـ
ـــذ  ـــتلزم اخ ـــع مس ـــن موان ـــه ای ـــایی  و چنانچ ـــوده شناس ـــبکه فرس ش
مجـــوز و یـــا تغییراتـــی در دســـتورالعمل ها باشـــد، بـــرای مجـــاب 
ـــکاری  ـــر هم ـــا توانی ـــی ب ـــرح توجیه ـــه ط ـــط و ارائ ـــردن ارکان ذی رب ک
ـــرکت های  ـــه از ش ـــی ک ـــه شـــناخت بالای ـــا توجـــه ب ـــن ب ـــد. همچنی کن
عضـــو و توانمندی هـــای هریـــک دارد، شـــرکای مناســـبی را بـــرای 
ـــاب  ـــو انتخ ـــرکت های عض ـــان ش ـــازی از می ـــای نوس ـــرای طرح ه اج
ـــی و  ـــش خصوص ـــرکت های بخ ـــن ش ـــکاری بی ـــاد هم ـــتر ایج و بس

ـــد  ـــم کن ـــز فراه ـــیوم را نی ـــکیل کنسرس تش
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ـــتند  ـــتغلات را دارا هس ـــن و مس ـــورت زمی ـــی به ص ـــای فیزیک دارایی ه
کـــه در حـــال حاضـــر امـــکان بهره بـــرداری و ایجـــاد جریـــان مالـــی 
نیســـت، ایـــن امـــکان وجـــود دارد کـــه کاربـــری آن هـــا تغییـــر یابـــد )و یـــا 
بهبـــود کارایـــی( و امتیـــاز بهره بـــرداری از ایـــن دارایی هـــا، به صـــورت 
ـــود و  ـــذار ش ـــرمایه گذار واگ ـــه س ـــدت ب ـــک دوره بلندم ـــرای ی ـــا ب یکج
ــک  ــرای یـ ــای بـ ــن دارایی هـ ــرداری از ایـ ــرمایه گذار در ازای بهره بـ سـ
ـــد  ـــدود 70 درص ـــقف ح ـــا س ـــروژه را ت ـــی پ ـــن مال ـــدت، تأمی دوره بلندم

ـــرد. ـــده گی برعه
ـــتغلاتی اســـت  ـــلاک و مس ـــر دارای ام ـــرکت توانی ـــر ش در حـــال حاض
ـــژه  ـــر به وی ـــال های اخی ـــک در س ـــای مل ـــش به ـــل افزای ـــه دلی ـــه ب ک
ـــی برخـــوردار  ـــی بالای در مناطـــق شـــهری و کلان شـــهرها، از ارزش ریال
اســـت. ایـــن ارزش بـــالا، باعـــث می شـــود کـــه هزینـــه فرصـــت 
ـــه  ـــه مقول ـــد ک ـــد آن باش ـــه و نیازمن ـــالا رفت ـــوال ب ـــن ام ـــداری از ای نگه
ـــای  ـــه درآمده ـــرد و چنانچ ـــرار گی ـــری ق ـــورد بازنگ ـــا م ـــی آن ه کارای
ایجـــادی کمتـــر از هزینـــه فرصـــت نگهـــداری از آن هـــا بـــود، لازم 
اســـت کـــه در خصـــوص واگـــذاری یـــا اجـــاره آن هـــا تجدیدنظـــر 
شـــود. بـــا توجـــه بـــه آنکـــه فـــروش و واگـــذاری امـــوال دولتـــی 
مســـتلزم رعایـــت ضوابـــط و مقـــررات مربوطـــه اســـت، در قـــدم 
ـــی  ـــوال بررس ـــن ام ـــروش ای ـــررات ف ـــی و مق ـــه مبان ـــت ک اول لازم اس
ـــروش  ـــواری در ف ـــون و دش ـــای قان ـــه محدودیت ه ـــه ب ـــا توج ـــود. ب ش
ـــن  ـــروش ای ـــی از ف ـــوه دریافت ـــه وج ـــی و اینک ـــوال دولت ـــذاری ام و واگ
ـــز  ـــه داری کل واری ـــزد خزان ـــی ن ـــد عموم ـــوان درآم ـــد به عن ـــوال بای ام
شـــود، می تـــوان به جـــای فـــروش از راهـــکار اجـــاره بلندمـــدت و 
ـــرد.  ـــتفاده ک ـــول اس ـــوال غیرمنق ـــرداری ام ـــق بهره ب ـــت ح ـــال موق انتق
ــرای  ــداری بـ ــی پایـ ــان نقدینگـ ــوان جریـ ــکار می تـ ــن راهـ ــا ایـ بـ
ـــرد.  ـــاد ک ـــوده ایج ـــبکه فرس ـــازی ش ـــای نوس ـــی طرح ه ـــن مال تأمی
بـــرای درآمدزایـــی از ایـــن مکان هـــا، بـــدواً لازم اســـت کـــه امـــوال 
قابـــل اجـــاره دادن مشـــخص شـــده و ســـپس بـــا ارزیابـــی ارزش 

ـــرد.  ـــم ک ـــاره را فراه ـــه اج ـــوط ب ـــات مرب ـــک، مقدم ـــی هری ترهین
از  می تـــوان  فیزیکـــی  دارایی هـــای  کارایـــی  بهبـــود  بـــرای 
ـــه  ـــت ها، ب ـــتقر در پس ـــزات مس ـــال تجهی ـــه انتق ـــی ازجمل راهکارهای
ـــرد.  ـــاره ک ـــادی اش ـــای آزاد ایج ـــتفاده از فض ـــپس اس ـــن و س زیرزمی
ـــزات و  ـــر تجهی ـــه تغیی ـــدا هزین ـــه ابت ـــت ک ـــیوه لازم اس ـــن ش در ای
انتقـــال آن بـــه زیرزمیـــن را محاســـبه و بـــرآورد کـــرد. ایـــن هزینـــه 
ـــن  ـــل تأمی ـــرداری از مح ـــی بهره ب ـــای آت ـــل درآمده ـــد از مح ـــز بای نی
شـــود. در خصـــوص بهره بـــرداری از ایـــن امـــوال می تـــوان از 
شـــیوه های مشـــارکتی ماننـــد مشـــارکت بـــا شـــهرداری ها جهـــت 
ـــای  ـــداث فضاه ـــزه و اح ـــی و مکانی ـــای طبقات ـــداث پارکینگ ه اح
ـــاری  ـــلاک تج ـــاخت ام ـــا س ـــا ب ـــتفاده و ی ـــی اس ـــی و تفریح فرهنگ

و اداری، به صـــورت مشـــارکتی بـــا بخـــش خصوصـــی، از انتفـــاع 
ــرد.  ــتفاده کـ ــا اسـ ــن مکان هـ ــدت از ایـ ــرداری بلندمـ بهره بـ

ـــلاک و  ـــدا ام ـــن گزینه هـــای مشـــارکتی، ابت ـــن بهتری ـــرای انتخـــاب بی ب
ـــرآورد  ـــی ب ـــر کارای ـــای تغیی ـــده، هزینه ه ـــه شناسایی ش ـــوال مربوط ام
می شـــود. ســـپس بـــا برگـــزاری مزایـــده، پیشـــنهادات مشـــارکتی 
ـــع  ـــر مناف ـــلاوه ب ـــه در آن ع ـــنهاد ک ـــن پیش ـــود. بهتری ـــع می ش تجمی
ـــال  ـــز اعم ـــی نی ـــای قانون ـــط و محدودیت ه ـــر، ضواب ـــرکت توانی ش
ـــه  ـــی حاصـــل در پرداخـــت ب ـــده شـــده و نقدینگ شـــده باشـــد، برگزی

طرح هـــا مورداســـتفاده قـــرار می گیـــرد. 

 ابزارهای مالی تأمین نقدینگی
بـــا توجـــه بـــه اینکـــه جریـــان ورودی و خروجـــی نقدینگـــی 
ـــی  ـــر زمان ـــرمایه گذاری از نظ ـــل از س ـــد حاص ـــرح و عوای ـــاز ط موردنی
یکســـان نیســـتند، لازم اســـت کـــه ســـرمایه گذار از محـــل منابـــع 
ــا منابـــع موجـــود در بازارهـــای مالـــی بـــرای  داخلـــی خـــود و یـ
ــن  ــد. در ایـ ــتفاده کننـ ــا اسـ ــاز پروژه هـ ــی موردنیـ ــن نقدینگـ تأمیـ
روش ســـرمایه گذار، نقدینگـــی لازم را مطابـــق بـــا مبالـــغ منـــدرج 
در قـــرارداد فیمابیـــن خـــود و بـــر اســـاس هزینه هـــای پـــروژه در 
ـــی  ـــرمایه گذار نقدینگ ـــد. س ـــرار می ده ـــری ق ـــرکت مج ـــار ش اختی
موردنیـــاز را از ابزارهـــای بـــازار پـــول )نظـــام بانکـــی( و یـــا بـــازار 
ــرداری  ــل بهره بـ ــپس از محـ ــد. سـ ــن می کنـ ــرمایه )اوراق( تأمیـ سـ
ــی را  ــغ دریافتـ ــرع مبالـ ــل  و فـ ــی اصـ ــای فیزیکـ ــاز دارایی هـ امتیـ
ـــازار  ـــای ب ـــروژه ابزاره ـــرایط پ ـــه ش ـــه ب ـــا توج ـــد. ب ـــت می کن بازپرداخ
ـــر  ـــرح زی ـــه ش ـــود ب ـــد ب ـــتفاده خواهن ـــل  اس ـــه قاب ـــرمایه ک ـــول و س پ

می شـــوند: پیش بینـــی 

الف( ابزارهای بازارهای پولی:
ـــات  ـــور و مؤسس ـــی کش ـــبکه بانک ـــکل از ش ـــی متش ـــای پول بازاره
ـــدات،  ـــول تعه ـــهیلات و قب ـــت تس ـــا پرداخ ـــه ب ـــت ک ـــاری اس اعتب
ـــروژه کمـــک  ـــرای پ ـــاز در اج ـــی موردنی ـــن نقدینگ ـــه تأمی ـــد ب می توانن
ـــپرده های  ـــل س ـــب از مح ـــا اغل ـــن بازاره ـــود در ای ـــع موج ـــد. مناب کنن
مردمـــی بـــوده و تســـهیلات پرداختـــی در ایـــن بـــازار، کوتاه مـــدت 
ـــداری  ـــون بانک ـــاس قان ـــر اس ـــی، ب ـــبکه بانک ـــهیلات ش ـــت. تس اس
ـــت  ـــی پرداخ ـــه متقاض ـــلامی ب ـــود اس ـــاس عق ـــر اس ـــا و ب ـــدون رب ب
ــهیلات و  ــوه مصـــرف تسـ ــی از نحـ ــرح دقیقـ ــذا شـ ــود. لـ می شـ
ــهیلات  ــف تسـ ــا از وظایـ ــرای پروژه هـ ــن اجـ ــر حسـ ــارت بـ نظـ
دهنـــده اســـت تـــا احتمـــال نکـــول و ریســـک عـــدم بازپرداخـــت 
ـــهیلات  ـــه تس ـــد. ازجمل ـــش ده ـــن کاه ـــد ممک ـــا ح ـــهیلات را ت تس
ـــا  ـــه ب ـــور ک ـــرق کش ـــبکه ب ـــازی ش ـــای نوس ـــتفاده در پروژه ه ـــل اس قاب

ـــه  ـــتند، ب ـــص هس ـــل تخصی ـــا قاب ـــن پروژه ه ـــت ای ـــه ماهی ـــه ب توج
ـــت: ـــر اس ـــرح زی ش

تسهیلات استصناع	 
اوراق گام	 
تسهیلات مرابحه	 

ب( ابزارهای بازار سرمایه
بـــازار ســـرمایه در ســـال های اخیـــر رشـــد قابل توجهـــی داشـــته 
اســـت و نقدینگـــی آن به طـــور فزاینـــده افزایـــش یافتـــه اســـت. 
در ایـــن بـــازار می تـــوان از ابزارهـــای مالـــی کـــه بـــر پایـــه بدهـــی 
هســـتند و یـــا مدیریـــت ریســـک ماننـــد مـــوارد زیـــر را اســـتفاده 

ـــود: ش
اوراق یا صکوک	 
ـــرات 	  ـــب مخاط ـــهیم مناس ـــک و تس ـــت ریس ـــای مدیری ابزاره

ـــتقه  ـــه اوراق مش ازجمل
ــروژه و 	  ــدوق پـ ــیس صنـ ــد تأسـ ــرمایه ای ماننـ ــای سـ ابزارهـ

خصوصـــی صندوق هـــای 
ــدا در  ــت ابتـ ــا لازم اسـ ــن اوراق و ابزارهـ ــک از ایـ ــرد هریـ در کاربـ
گزارشـــی مشـــروح و مســـتقل، نـــوع عقـــود هریـــک از صکـــوک 
ابزارهـــای قابل اســـتفاده و ضوابـــط قانونـــی و  پیشـــنهادی و 
دســـتورالعمل های مربوطـــه گـــردآوری و ســـپس مزایـــا و معایـــب 
هریـــک از آن هـــا بررســـی شـــود. بـــا توجـــه بـــه موانـــع اجرایـــی 
هریـــک، ضـــروری اســـت راهکارهـــای پیاده ســـازی آن هـــا در 
طرح هـــای نوســـازی شـــبکه فرســـوده شناسایی شـــده و چنانچـــه 
ایـــن موانـــع مســـتلزم اخـــذ مجـــوز و یـــا تغییراتـــی در دســـتورالعمل ها 
ـــرد. در  ـــاب ک ـــی مج ـــرح توجیه ـــه ط ـــا ارائ ـــط را ب ـــد، ارکان ذی رب باش
ادامـــه روش هـــای انگیزشـــی بـــرای ســـرمایه گذاران و شـــرکت های 
ـــه  ـــای نوآوران ـــتفاده از راهکاره ـــا اس ـــن را ب ـــرمایه و ضامنی ـــن س تأمی
طراحـــی کـــرد تـــا بتـــوان بـــه نحـــو شایســـته ای از پتانســـیل های 

بـــازار ســـرمایه در تأمیـــن مالـــی طرح هـــا اســـتفاده کـــرد.

جمع بندی
ـــرق کشـــور دچـــار فرســـودگی  ـــبکه ب ـــی از ش ـــی بخش ـــرایط فعل در ش
ـــتلزم  ـــم، مس ـــازی و ترمی ـــن بازس ـــازی دارد و ای ـــه نوس ـــاز ب ـــت و نی اس
ـــادی  ـــرایط اقتص ـــا ش ـــه ب ـــت ک ـــوی اس ـــه نح ـــا ب ـــازمان دهی پروژه ه س
ـــد.  ـــرا باش ـــرق قابل اج ـــت ب ـــای صنع ـــه دارایی ه ـــی ب ـــود و متک موج
ـــتند و  ـــد نیس ـــولًا مول ـــی معم ـــر مال ـــای ازنظ ـــن  پروژه ه ـــه ای ازآنجاک
منافـــع آن هـــا به صـــورت جمعـــی و به صـــورت افزایـــش کیفیـــت، 
کاهـــش خرابـــی و قطعـــی شـــبکه و کاهـــش هزینه هـــای آتـــی و 

پیش بینی نشـــده می باشـــد، مـــدل مالـــی آن هـــا نمی توانـــد از 
ـــارکت  ـــب مش ـــا در قال ـــی و ی ـــرمایه گذاری انتفاع ـــای س ـــق مدل ه طری
ـــادی  ـــد اقتص ـــای مول ـــه در پروژه ه ـــکلی ک ـــه ش ـــی ب عمومی-خصوص
رایـــج اســـت، انجـــام شـــود. در مـــدل پیشـــنهادی کـــه مبتنـــی بـــر 
ــت،  ــرمایه گذار« اسـ ــری« و »سـ ــر«، »مجـ ــن »کارفرما/توانیـ ــه رکـ سـ
مـــدل کســـب وکار و جریـــان مالـــی طـــرح بـــه نحـــوی اســـت کـــه 
ـــورت می پذیـــرد:  ـــل ص ـــروژه از دو مح ـــام پ ـــای انج تأمیـــن هزینه ه
ـــا از  ـــط کارفرم ـــروژه توس ـــام پ ـــای انج ـــد هزینه ه ـــا 30 درص ـــف( ت )ال
ـــی  ـــص بخش ـــه تخصی ـــرق ازجمل ـــت ب ـــی صنع ـــع داخل ـــل مناب مح
از دارایی هـــای جـــاری و درآمدهـــای عملیاتـــی وزارت نیـــرو شـــامل 
ـــرق  ـــرژی ب ـــی از درآمدهـــای حاصـــل از صـــادرات ان ـــص بخش تخصی
ـــروژه  ـــام پ ـــای انج ـــد هزینه ه ـــا 70 درص ـــی و )ب( ت ـــه عموم و بودج
ـــاز  ـــت امتی ـــل از دریاف ـــد حاص ـــل »عوای ـــرمایه گذار از مح ـــط س توس
بهره بـــرداری از تغییـــر یـــا بهبـــود کاربـــری دارایی هـــای فیزیکـــی ) 

ـــا(.  ـــه کارفرم ـــق ب ـــتغلات متعل ـــن و مس زمی
ـــاز  ـــی موردنی ـــی نقدینگ ـــان ورودی و خروج ـــه اینکـــه جری ـــا توجـــه ب  ب
طـــرح و عوایـــد حاصـــل از ســـرمایه گذاری ازنظـــر زمانـــی یکســـان 
ــی  ــن نقدینگـ ــرای تأمیـ ــرمایه گذار بـ ــه سـ ــت کـ ــت لازم اسـ نیسـ
ــع  ــا منابـ ــود و یـ ــع داخلـــی خـ ــل منابـ ــا از محـ ــاز پروژه هـ موردنیـ
ـــتصناع، اوراق گام،  ـــهیلات اس ـــد )تس ـــی مانن ـــای مال ـــود در بازاره موج

ـــد.  ـــتفاده کن ـــوک( اس ـــا صک ـــی ی ـــه، اوراق بده مرابح
ـــوان  ـــه عن ـــه ب ـــی ک ـــه جایگاه ـــه ب ـــا توج ـــرق ب ـــت ب ـــندیکای صنع س
ـــت  ـــن صنع ـــت در ای ـــی و دول ـــش خصوص ـــط بخ ـــاد واس ـــک نه ی
دارد می توانـــد نقـــش تســـهیلگری را در اجـــرای هرچـــه موفق تـــر 
ـــرد  ـــده بگی ـــر عه ـــرق ب ـــوده ب ـــبکه های فرس ـــازی ش ـــای نوس پروژه ه
ــی  ــان مالـ ــکل از کارشناسـ ــی متشـ ــرکت در کارگروه هایـ ــا شـ و بـ
ســـندیکا و شـــرکت توانیـــر، کاربـــرد ابزارهـــای مالـــی را شناســـایی 
ــتفاده و  ــای قابل اسـ ــنهادی و ابزارهـ ــوک پیشـ ــود صکـ ــوع عقـ و نـ
ضوابـــط قانونـــی و دســـتورالعمل های مربوطـــه را گـــردآوری کنـــد و 
ـــن  ـــا و معایـــب هریـــک از آن هـــا را بررســـی کنـــد. همچنی ســـپس مزای
ــازی  ــای نوسـ ــا را در طرح هـ ــن ایده هـ ــازی ایـ ــای پیاده سـ راهکارهـ
ـــذ  ـــتلزم اخ ـــع مس ـــن موان ـــه ای ـــایی  و چنانچ ـــوده شناس ـــبکه فرس ش
مجـــوز و یـــا تغییراتـــی در دســـتورالعمل ها باشـــد، بـــرای مجـــاب 
ـــکاری  ـــر هم ـــا توانی ـــی ب ـــرح توجیه ـــه ط ـــط و ارائ ـــردن ارکان ذی رب ک
ـــرکت های  ـــه از ش ـــی ک ـــه شـــناخت بالای ـــا توجـــه ب ـــن ب ـــد. همچنی کن
عضـــو و توانمندی هـــای هریـــک دارد، شـــرکای مناســـبی را بـــرای 
ـــاب  ـــو انتخ ـــرکت های عض ـــان ش ـــازی از می ـــای نوس ـــرای طرح ه اج
ـــی و  ـــش خصوص ـــرکت های بخ ـــن ش ـــکاری بی ـــاد هم ـــتر ایج و بس

ـــد  ـــم کن ـــز فراه ـــیوم را نی ـــکیل کنسرس تش
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پرونده ای که در وزارت نیـــــــــــرو خاک می خورد
کمبـود منابع مالی، کسـری بودجه و انباشـت 
ایـن روز هـای  مطالبـات، بزرگتریـن کابـوس 
صنعـت بـرق ایـران اسـت. کابوسـی کـه هر 
سـال در بطـن بی توجهـی مسـتمر دولت به 
اقتصـاد ناکارآمـد و بیمار ایـن صنعت تلخ تر 
و سـیاه تر شـده و عملا آرامش و اعتمـاد را از 
همـه بخش هـای این صنعـت اعـم از دولتی 
و خصوصـی در حوزه هـای مختلـف تولیـد، 
انتقـال و توزیـع سـلب کـرده اسـت. واقعیت 
ایـن اسـت کـه بخـش خصوصـی همـواره 
بـه چاره اندیشـی بـرای اصـلاح رونـد تامیـن 
مالـی پروژه های زیرسـاختی بـرق و همچنین 
ابزار هـای  و  متنـوع  روش هـای  از  اسـتفاده 
نویـن بـازار سـرمایه داخلـی و خارجـی بـه 
عنـوان یـک ضـرورت جـدی بـرای نجـات 
ایـن صنعـت نگریسـته و در طول سـال های 
اخیـر این مهم را به شـکل جـدی دنبال کرده 

است. 
در شـرایطی کـه بخـش عمومـی بـه تنهایـی 
قـادر به تامین خدمات عمومی با اسـتفاده از 
منابـع داخلی خود نیسـت، مشـارکت سـایر 
بخش هـای جامعـه جهـت ایجـاد، حفـظ و 
تعمیـر زیرسـاخت های اقتصـادی کشـور بـا 
اسـتفاده از دانـش، تجربـه و منابـع مالی آن ها 
ضرورتـی غیـر قابـل چشـم پوشـی می یابد. 
فرصت هـای  از  اسـتفاده  بـا  آنکـه  ویـژه  بـه 
ایجاد شـده، بخـش خصوصی هـم می تواند 
کسـب و کار خود را رونق و توسـعه بخشیده 
و عـلاوه بـر اشـتغالزایی و کارآفرینـی، منابـع 
بـه  سـوداگری  بازار هـای  از  را  خـود  مالـی 

سـمت تولیـد سـوق دهد.
ـــرق  ـــت ب ـــندیکای صنع ـــتا س ـــن راس در همی
ـــزی  ـــر تمرک ـــال اخی ـــد س ـــرف چن ـــران ظ ای

نامه هـــای  طـــرح  تدویـــن  بـــر  ویـــژه 
ـــتند  ـــنهاداتی مس ـــه پیش ـــرای ارائ ـــی ب پژوهش
ــای  ــن روش هـ ــرای تدویـ ــکا بـ ــل اتـ و قابـ
جدیـــد تامیـــن مالـــی پروژه هـــای صنعـــت 
بـــرق داشـــته اســـت. در حقیقـــت ایـــن 
تشـــکل بـــا بـــاور بـــه ایـــن موضـــوع کـــه 
پروژه هـــای صنعـــت بـــرق بـــه شـــدت 
تحت الشـــعاع محدودیـــت منابـــع مالـــی قـــرار 
ـــای  ـــایر روش ه ـــه س ـــکا ب ـــدون ات ـــه و ب گرفت
تامیـــن مالـــی و ابزار هـــای بـــازار ســـرمایه، 
ـــن  ـــا ناممک ـــوار و گا ه ـــاله دش ـــن مس ـــع ای رف
ــود را  ــف خـ ــرده وظایـ ــلاش کـ ــت، تـ اسـ
بـــرای بهبـــود فضـــای کســـب و کار اعضـــا 
ـــور  ـــن منظ ـــه همی ـــد. ب ـــا کن ـــتی ایف ـــه درس ب
ــا  ــکل بـ ــن تشـ ــات ایـ ــی از مکاتبـ در یکـ
ـــر  ـــرکت توانی ـــل ش ـــردی، مدیرعام آرش ک
ـــران  ـــترده بح ـــاد گس ـــر ابع ـــد ب ـــن تاکی ضم
ــده  ــوان شـ ــرق، عنـ ــت بـ ــی در صنعـ مالـ
ـــده  ـــوان نماین ـــه عن ـــن ســـندیکا ب اســـت: »ای
بخـــش خصوصـــی بـــه منظـــور توســـعه 
ــت  ــت، جهـ ــن صنعـ ــاخت های ایـ زیرسـ
بهره گیـــری از ظرفیت هـــای نظـــام مالـــی و 
بکارگیـــری روش هـــای مبتنـــی بـــر مشـــارکت 
عمومـــی خصوصـــی در بخـــش انتقـــال و 
توزیـــع، تمهیـــدات لازم را بـــه عمـــل آورده و 
ـــا  ـــی و تفاهـــم ب ـــرات مقدمات ـــا انجـــام مذاک ب
برخـــی از شـــرکت های ســـرمایه گذاری 
تامیـــن ســـرمایه و بانک هـــای منتخـــب و 
ـــرق  ـــاوری ب ـــش و فن ـــدوق پژوه ـــا صن ایض
و انـــرژی، جهـــت همـــکاری در طراحـــی 
برگزیـــدن  مالـــی،  نویـــن  مدل هـــای 
ــای  ــی طرح هـ ــده مالـ ــای تامین کننـ نهاد هـ
توجیه پذیـــر و دارای اولویـــت و انعقـــاد 

تفاهـــم و قرارداد هـــای مربوطـــه آمادگـــی 
دارد. 

توانیـر  مدیرعامـل شـرکت  از  نامـه  ایـن  در 
حاضـر  حـال  در  چنانچـه  شـده،  خواسـته 
طـرح یـا پـروژه دارای اولویـت بـا موضوعاتـی 
تلفـات  بهـره وری، کاهـش  ارتقـاء  از جملـه 
و  بـازار  توسـعه  مصـرف،  بهینه سـازی  و 
نوسـازی در دسـت اقـدام بـوده، امـا بـه دلیـل 
کمبـود منابـع مالی متوقـف شـده اند، مراتب 
بـه سـندیکای صنعـت برق گـزارش شـود تا 
گام هـای لازم جهـت اجرایی کـردن پروژه های 
مذکـور از طریـق هماهنگی بـا نهاد های مالی 
و با اسـتفاده از ظرفیت هـای موجود از جمله 
قانـون   15 تبصـره  در  منـدرج  مجوز هـای 
بودجـه بـه ویـژه تشـکیل صنـدوق پروژه هـا 

برداشـته شـود.
صنعـت  سـندیکای  می رسـد  نظـر  بـه 
بـرای پیگیـری موضـوع تدویـن  ایـران  بـرق 
روش هـای نویـن مالی بـرای کاهـش تاثیرات 
منفی کسـری بودجـه در صنعت بـرق، بیش 
از هـر چیـز بر ظرفیت هـای قانونـی در مفاد 
بنـد 1-1 تبصـره 4 مـاده واحده قانـون بودجه 
1401 در خصـوص ایجـاد کارگـروه راهبـردی 
مشـارکت بـه منظـور جلب مشـارکت بخش 
غیردولتـی جهـت اتمـام هـر چـه سـریعتر 
سـرمایه ای  دارایی هـای  تملـک  طرح هـای 
همچنیـن  تشـکل  ایـن  اسـت.  متمرکـز 
فرصت هـای قانونـی در بنـد )ز( تبصـره 15 
قانـون بودجـه در خصـوص مجـوز اعطایـی 
صنـدوق  تاسـیس  جهـت  نیـرو  وزارت  بـه 
پروژه با مشـارکت متقاضیان و سـرمایه گذاران 
بخـش غیردولتـی را از مسـیر مقامات ارشـد 
وزارت نیـرو و توانیر به شـکل جدی پیگیری 

روش هــای نویــن تامین مالــی در صنعــت برق

می کنـد. 
پیش از آن هم سـندیکا مکاتبات گسـترده ای 
نویـن  روش هـای  ارائـه  لـزوم  موضـوع  بـا 
تأمیـن مالـی و راهکار هـای خلاقانـه تأمیـن 
بـا سـازمان ها  بـرق  اولیـه در صنعـت  مـواد 
داشـته  کشـور  سـاز  تصمیـم  نهاد هـای  و 
اسـت. در عمـده ایـن مکاتبـات بـر اهمیت 
صنایـع پایین دسـتی کشـور ازجملـه صنعت 
و  کشـور  تأمیـن صنعـت  زنجیـره  در  بـرق 
و  تاکیـد  اشـتغال  در  آن  قابل توجـه  سـهم 
اخیـر  سـال های  »در  اسـت:  شـده  اذعـان 
مالـی  و  تجـاری  سیاسـت های  به واسـطه 
حاکـم بر اقتصاد کشـور و فشـار های ناشـی 
بـوده  شـدیدی  تنگنا هـای  در  تحریم هـا،  از 
اسـت. اکنـون صنایـع پایین دسـتی کشـور از 
دو ناحیـه »کاهـش تـوان تولیـدی« و »اختلال 
در جریـان نقدینگی« به شـدت دچار مخاطره 
شـده و بیـم آن می رود در صـورت ادامه وضع 
موجـود و عـدم ارائـه راهکار هـای کاربـردی، 
بـا زیـان مضاعـف مواجـه و بـه تعطیلـی و 

ورشکسـتگی کشـانده شـوند.« 
در این مکاتبات همچنین اشـاره شـده است: 
»صنایع بالادسـتی نیز که عمدتـًا در مالکیت 
نهاد هـای  یـا  و  دولـت  مسـتقیم  کنتـرل  و 
از  بهره منـدی  دلیـل  بـه  هسـتند،  عمومـی 
دارای  متعـدد،  پنهـان  و  آشـکار  یارانه هـای 
قـدرت نقدینگـی و سـودآوری های زیـاد بوده 
و انگیـزه لازم جهت اصلاح نظـام عرضه مواد 
خـام و اولیـه واحد هـای تولیـدی را ندارنـد. 
از سـوی دیگـر هرگونـه نوسـان در نـرخ ارز و 
قیمت هـای جهانی فلـزات نیز مسـتقیمًا به 
قیمـت تأمیـن مـواد اولیـه منتقل شـده و این 
تـاب آوری  مناسـب ریسـک،  عـدم تسـهیم 

بحران هـای  برابـر  در  پایین دسـتی  صنایـع 
موجـود را افزایـش داده اسـت.«

راهکار هـای پیشـنهادی کـه عمدتـا از سـوی 
بوده انـد  تاییـد  مـورد  هـم  بـورس  سـازمان 
شـامل اسـتفاده از »سـلف مـوازی« و »اوراق 
مالـی  تأمیـن  جهـت  کالایـی«  دیـن  خریـد 
پروژه هـای سـاخت تجهیـزات صنعـت بـرق 
بـوده، ضمـن اینکـه جهت مدیریت ریسـک، 
»کشـف قیمـت پریمیـوم« به عنـوان راهـکار 
قابـل  ارائـه بـه صنایع پایین دسـتی کـه عمده 
خریـداران فلـزات رنگـی در کشـور هسـتند، 
پیشـنهاد شـده اسـت. اما مشـکل اینجاست 
کـه عمده ایـن ابزار ها تاکنـون در صنعت برق 
کشـور مـورد اسـتفاده قـرار نگرفته و بـا توجه 
به ضـرورت مطالعـه دقیـق موردی مـدل پیش 
از معرفـی آن به عنـوان یـک ابـزار کارآمـد بـه 
نهاد هـای سیاسـت گذار، سـندیکای صنعـت 
برق ایـران در مذاکرات گسـترده خود با بورس 
کالا تـلاش کـرد بـه نمایندگـی از واحد هـای 
تولیـدی و صنعتـی کشـور، بـا مشـارکت این 
ارکان موجـود در  متقاعدسـازی سـایر  نهـاد، 
نهاد هـای  و  صنعـت  ایـن  تأمیـن  زنجیـره 
سیاسـت گذاری کشـور را در دسـتور کار قـرار 
داد تـا بـا اجرایـی شـدن راهکار هـای تسـهیم 
و  پروژه هـا  مالـی  تأمیـن  ریسـک،  مناسـب 
سـهولت دسترسـی به نهاده های تولید، زمینه 
بحران هـای  از  پایین دسـتی  صنایـع  عبـور 

موجـود را فراهـم کنـد. 
از  دیگـری  بخـش  در  همچنیـن  سـندیکا 
پیگیری هـای خـود بـرای ایجـاد روش هـا و 
ابزار هـای نویـن تامین مالی ارائه پیشـنهادات 
مشـارکت  »لایحـه  خصـوص  در  اصلاحـی 
خـود  دسـتورکار  در  را  عمومی-خصوصـی«، 

قـرار داد. در کنـار آن در طـول سـال های اخیر 
مطالعات و بررسـی های پژوهشی گسترده ای 
نیـز در ایـن خصـوص صـورت گرفتـه کـه 
طـرح نامـه پژوهشـی »مدل های نویـن تامین 
مالـی و سـرمایه گـذاری در صنعـت بـرق« و 
همچنیـن »ارائـه مـدل تامیـن مالـی صنعت 
بـرق از طریق مشـارکت بخـش خصوصی با 
اسـتفاده از ابزار هـای بـازار سـرمایه )بـا تمرکز 
بـر بخش انتقـال و توزیع(« بخشـی از همین 

اسـت.  اقدامات 
موضـوع اصلاح سـاختار های تامیـن مالی در 
طـول سـال هایی کـه صنعت بـرق زیر سـایه 
سـنگین کسـری بودجـه بـه شـدت گرفتـار 
بحـران بـوده، همـواره یکـی از دغدغه هـای 
کلیـدی سـندیکای صنعـت برق بوده اسـت، 
بـا ایـن وجـود بـه نظـر می رسـد بزرگتریـن 
مانـع در برابـر بهبـود شـرایط کنونـی، عـدم 
توجـه دولـت و در راس آن وزارت نیـرو بـه 
برابـر  در  انفعـال  و  پیشـنهادی  راهکار هـای 
شـرایطی اسـت کـه زیرسـاخت های کلیـدی 

ایـن صنعـت را نشـانه رفتـه اسـت. 
عـدم اقدام موثر از سـوی وزارت نیرو علیرغم 
آمادگـی بخـش خصوصی برای مشـارکت در 
تامیـن مالی و اجـرای پروژه ها نشـان می دهد 
کـه سیاسـت کلـی ایـن وزارتخانـه خـودداری 
سـاختار های  از  خـارج  اقداماتـی  انجـام  از 
مرسـوم و کلیشـه ای اسـت که تا امـروز دنبال 
کـرده اسـت. بـه همیـن دلیـل هم بـه جرات 
می تـوان گفـت صنعـت بـرق بـرای گـذر از 
بـه  هـر چیـز  از  بیـش  کنونـی  بحران هـای 
اقدامـات  و  شـجاعانه  تصمیم گیری هـای 
جسـورانه بـرای عملیاتـی کـردن راهکار های 

پیـش رو نیـاز دارد 
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پرونده ای که در وزارت نیـــــــــــرو خاک می خورد
کمبـود منابع مالی، کسـری بودجه و انباشـت 
ایـن روز هـای  مطالبـات، بزرگتریـن کابـوس 
صنعـت بـرق ایـران اسـت. کابوسـی کـه هر 
سـال در بطـن بی توجهـی مسـتمر دولت به 
اقتصـاد ناکارآمـد و بیمار ایـن صنعت تلخ تر 
و سـیاه تر شـده و عملا آرامش و اعتمـاد را از 
همـه بخش هـای این صنعـت اعـم از دولتی 
و خصوصـی در حوزه هـای مختلـف تولیـد، 
انتقـال و توزیـع سـلب کـرده اسـت. واقعیت 
ایـن اسـت کـه بخـش خصوصـی همـواره 
بـه چاره اندیشـی بـرای اصـلاح رونـد تامیـن 
مالـی پروژه های زیرسـاختی بـرق و همچنین 
ابزار هـای  و  متنـوع  روش هـای  از  اسـتفاده 
نویـن بـازار سـرمایه داخلـی و خارجـی بـه 
عنـوان یـک ضـرورت جـدی بـرای نجـات 
ایـن صنعـت نگریسـته و در طول سـال های 
اخیـر این مهم را به شـکل جـدی دنبال کرده 

است. 
در شـرایطی کـه بخـش عمومـی بـه تنهایـی 
قـادر به تامین خدمات عمومی با اسـتفاده از 
منابـع داخلی خود نیسـت، مشـارکت سـایر 
بخش هـای جامعـه جهـت ایجـاد، حفـظ و 
تعمیـر زیرسـاخت های اقتصـادی کشـور بـا 
اسـتفاده از دانـش، تجربـه و منابـع مالی آن ها 
ضرورتـی غیـر قابـل چشـم پوشـی می یابد. 
فرصت هـای  از  اسـتفاده  بـا  آنکـه  ویـژه  بـه 
ایجاد شـده، بخـش خصوصی هـم می تواند 
کسـب و کار خود را رونق و توسـعه بخشیده 
و عـلاوه بـر اشـتغالزایی و کارآفرینـی، منابـع 
بـه  سـوداگری  بازار هـای  از  را  خـود  مالـی 

سـمت تولیـد سـوق دهد.
ـــرق  ـــت ب ـــندیکای صنع ـــتا س ـــن راس در همی
ـــزی  ـــر تمرک ـــال اخی ـــد س ـــرف چن ـــران ظ ای

نامه هـــای  طـــرح  تدویـــن  بـــر  ویـــژه 
ـــتند  ـــنهاداتی مس ـــه پیش ـــرای ارائ ـــی ب پژوهش
ــای  ــن روش هـ ــرای تدویـ ــکا بـ ــل اتـ و قابـ
جدیـــد تامیـــن مالـــی پروژه هـــای صنعـــت 
بـــرق داشـــته اســـت. در حقیقـــت ایـــن 
تشـــکل بـــا بـــاور بـــه ایـــن موضـــوع کـــه 
پروژه هـــای صنعـــت بـــرق بـــه شـــدت 
تحت الشـــعاع محدودیـــت منابـــع مالـــی قـــرار 
ـــای  ـــایر روش ه ـــه س ـــکا ب ـــدون ات ـــه و ب گرفت
تامیـــن مالـــی و ابزار هـــای بـــازار ســـرمایه، 
ـــن  ـــا ناممک ـــوار و گا ه ـــاله دش ـــن مس ـــع ای رف
ــود را  ــف خـ ــرده وظایـ ــلاش کـ ــت، تـ اسـ
بـــرای بهبـــود فضـــای کســـب و کار اعضـــا 
ـــور  ـــن منظ ـــه همی ـــد. ب ـــا کن ـــتی ایف ـــه درس ب
ــا  ــکل بـ ــن تشـ ــات ایـ ــی از مکاتبـ در یکـ
ـــر  ـــرکت توانی ـــل ش ـــردی، مدیرعام آرش ک
ـــران  ـــترده بح ـــاد گس ـــر ابع ـــد ب ـــن تاکی ضم
ــده  ــوان شـ ــرق، عنـ ــت بـ ــی در صنعـ مالـ
ـــده  ـــوان نماین ـــه عن ـــن ســـندیکا ب اســـت: »ای
بخـــش خصوصـــی بـــه منظـــور توســـعه 
ــت  ــت، جهـ ــن صنعـ ــاخت های ایـ زیرسـ
بهره گیـــری از ظرفیت هـــای نظـــام مالـــی و 
بکارگیـــری روش هـــای مبتنـــی بـــر مشـــارکت 
عمومـــی خصوصـــی در بخـــش انتقـــال و 
توزیـــع، تمهیـــدات لازم را بـــه عمـــل آورده و 
ـــا  ـــی و تفاهـــم ب ـــرات مقدمات ـــا انجـــام مذاک ب
برخـــی از شـــرکت های ســـرمایه گذاری 
تامیـــن ســـرمایه و بانک هـــای منتخـــب و 
ـــرق  ـــاوری ب ـــش و فن ـــدوق پژوه ـــا صن ایض
و انـــرژی، جهـــت همـــکاری در طراحـــی 
برگزیـــدن  مالـــی،  نویـــن  مدل هـــای 
ــای  ــی طرح هـ ــده مالـ ــای تامین کننـ نهاد هـ
توجیه پذیـــر و دارای اولویـــت و انعقـــاد 

تفاهـــم و قرارداد هـــای مربوطـــه آمادگـــی 
دارد. 

توانیـر  مدیرعامـل شـرکت  از  نامـه  ایـن  در 
حاضـر  حـال  در  چنانچـه  شـده،  خواسـته 
طـرح یـا پـروژه دارای اولویـت بـا موضوعاتـی 
تلفـات  بهـره وری، کاهـش  ارتقـاء  از جملـه 
و  بـازار  توسـعه  مصـرف،  بهینه سـازی  و 
نوسـازی در دسـت اقـدام بـوده، امـا بـه دلیـل 
کمبـود منابـع مالی متوقـف شـده اند، مراتب 
بـه سـندیکای صنعـت برق گـزارش شـود تا 
گام هـای لازم جهـت اجرایی کـردن پروژه های 
مذکـور از طریـق هماهنگی بـا نهاد های مالی 
و با اسـتفاده از ظرفیت هـای موجود از جمله 
قانـون   15 تبصـره  در  منـدرج  مجوز هـای 
بودجـه بـه ویـژه تشـکیل صنـدوق پروژه هـا 

برداشـته شـود.
صنعـت  سـندیکای  می رسـد  نظـر  بـه 
بـرای پیگیـری موضـوع تدویـن  ایـران  بـرق 
روش هـای نویـن مالی بـرای کاهـش تاثیرات 
منفی کسـری بودجـه در صنعت بـرق، بیش 
از هـر چیـز بر ظرفیت هـای قانونـی در مفاد 
بنـد 1-1 تبصـره 4 مـاده واحده قانـون بودجه 
1401 در خصـوص ایجـاد کارگـروه راهبـردی 
مشـارکت بـه منظـور جلب مشـارکت بخش 
غیردولتـی جهـت اتمـام هـر چـه سـریعتر 
سـرمایه ای  دارایی هـای  تملـک  طرح هـای 
همچنیـن  تشـکل  ایـن  اسـت.  متمرکـز 
فرصت هـای قانونـی در بنـد )ز( تبصـره 15 
قانـون بودجـه در خصـوص مجـوز اعطایـی 
صنـدوق  تاسـیس  جهـت  نیـرو  وزارت  بـه 
پروژه با مشـارکت متقاضیان و سـرمایه گذاران 
بخـش غیردولتـی را از مسـیر مقامات ارشـد 
وزارت نیـرو و توانیر به شـکل جدی پیگیری 

روش هــای نویــن تامین مالــی در صنعــت برق

می کنـد. 
پیش از آن هم سـندیکا مکاتبات گسـترده ای 
نویـن  روش هـای  ارائـه  لـزوم  موضـوع  بـا 
تأمیـن مالـی و راهکار هـای خلاقانـه تأمیـن 
بـا سـازمان ها  بـرق  اولیـه در صنعـت  مـواد 
داشـته  کشـور  سـاز  تصمیـم  نهاد هـای  و 
اسـت. در عمـده ایـن مکاتبـات بـر اهمیت 
صنایـع پایین دسـتی کشـور ازجملـه صنعت 
و  کشـور  تأمیـن صنعـت  زنجیـره  در  بـرق 
و  تاکیـد  اشـتغال  در  آن  قابل توجـه  سـهم 
اخیـر  سـال های  »در  اسـت:  شـده  اذعـان 
مالـی  و  تجـاری  سیاسـت های  به واسـطه 
حاکـم بر اقتصاد کشـور و فشـار های ناشـی 
بـوده  شـدیدی  تنگنا هـای  در  تحریم هـا،  از 
اسـت. اکنـون صنایـع پایین دسـتی کشـور از 
دو ناحیـه »کاهـش تـوان تولیـدی« و »اختلال 
در جریـان نقدینگی« به شـدت دچار مخاطره 
شـده و بیـم آن می رود در صـورت ادامه وضع 
موجـود و عـدم ارائـه راهکار هـای کاربـردی، 
بـا زیـان مضاعـف مواجـه و بـه تعطیلـی و 

ورشکسـتگی کشـانده شـوند.« 
در این مکاتبات همچنین اشـاره شـده است: 
»صنایع بالادسـتی نیز که عمدتـًا در مالکیت 
نهاد هـای  یـا  و  دولـت  مسـتقیم  کنتـرل  و 
از  بهره منـدی  دلیـل  بـه  هسـتند،  عمومـی 
دارای  متعـدد،  پنهـان  و  آشـکار  یارانه هـای 
قـدرت نقدینگـی و سـودآوری های زیـاد بوده 
و انگیـزه لازم جهت اصلاح نظـام عرضه مواد 
خـام و اولیـه واحد هـای تولیـدی را ندارنـد. 
از سـوی دیگـر هرگونـه نوسـان در نـرخ ارز و 
قیمت هـای جهانی فلـزات نیز مسـتقیمًا به 
قیمـت تأمیـن مـواد اولیـه منتقل شـده و این 
تـاب آوری  مناسـب ریسـک،  عـدم تسـهیم 

بحران هـای  برابـر  در  پایین دسـتی  صنایـع 
موجـود را افزایـش داده اسـت.«

راهکار هـای پیشـنهادی کـه عمدتـا از سـوی 
بوده انـد  تاییـد  مـورد  هـم  بـورس  سـازمان 
شـامل اسـتفاده از »سـلف مـوازی« و »اوراق 
مالـی  تأمیـن  جهـت  کالایـی«  دیـن  خریـد 
پروژه هـای سـاخت تجهیـزات صنعـت بـرق 
بـوده، ضمـن اینکـه جهت مدیریت ریسـک، 
»کشـف قیمـت پریمیـوم« به عنـوان راهـکار 
قابـل  ارائـه بـه صنایع پایین دسـتی کـه عمده 
خریـداران فلـزات رنگـی در کشـور هسـتند، 
پیشـنهاد شـده اسـت. اما مشـکل اینجاست 
کـه عمده ایـن ابزار ها تاکنـون در صنعت برق 
کشـور مـورد اسـتفاده قـرار نگرفته و بـا توجه 
به ضـرورت مطالعـه دقیـق موردی مـدل پیش 
از معرفـی آن به عنـوان یـک ابـزار کارآمـد بـه 
نهاد هـای سیاسـت گذار، سـندیکای صنعـت 
برق ایـران در مذاکرات گسـترده خود با بورس 
کالا تـلاش کـرد بـه نمایندگـی از واحد هـای 
تولیـدی و صنعتـی کشـور، بـا مشـارکت این 
ارکان موجـود در  متقاعدسـازی سـایر  نهـاد، 
نهاد هـای  و  صنعـت  ایـن  تأمیـن  زنجیـره 
سیاسـت گذاری کشـور را در دسـتور کار قـرار 
داد تـا بـا اجرایـی شـدن راهکار هـای تسـهیم 
و  پروژه هـا  مالـی  تأمیـن  ریسـک،  مناسـب 
سـهولت دسترسـی به نهاده های تولید، زمینه 
بحران هـای  از  پایین دسـتی  صنایـع  عبـور 

موجـود را فراهـم کنـد. 
از  دیگـری  بخـش  در  همچنیـن  سـندیکا 
پیگیری هـای خـود بـرای ایجـاد روش هـا و 
ابزار هـای نویـن تامین مالی ارائه پیشـنهادات 
مشـارکت  »لایحـه  خصـوص  در  اصلاحـی 
خـود  دسـتورکار  در  را  عمومی-خصوصـی«، 

قـرار داد. در کنـار آن در طـول سـال های اخیر 
مطالعات و بررسـی های پژوهشی گسترده ای 
نیـز در ایـن خصـوص صـورت گرفتـه کـه 
طـرح نامـه پژوهشـی »مدل های نویـن تامین 
مالـی و سـرمایه گـذاری در صنعـت بـرق« و 
همچنیـن »ارائـه مـدل تامیـن مالـی صنعت 
بـرق از طریق مشـارکت بخـش خصوصی با 
اسـتفاده از ابزار هـای بـازار سـرمایه )بـا تمرکز 
بـر بخش انتقـال و توزیع(« بخشـی از همین 

اسـت.  اقدامات 
موضـوع اصلاح سـاختار های تامیـن مالی در 
طـول سـال هایی کـه صنعت بـرق زیر سـایه 
سـنگین کسـری بودجـه بـه شـدت گرفتـار 
بحـران بـوده، همـواره یکـی از دغدغه هـای 
کلیـدی سـندیکای صنعـت برق بوده اسـت، 
بـا ایـن وجـود بـه نظـر می رسـد بزرگتریـن 
مانـع در برابـر بهبـود شـرایط کنونـی، عـدم 
توجـه دولـت و در راس آن وزارت نیـرو بـه 
برابـر  در  انفعـال  و  پیشـنهادی  راهکار هـای 
شـرایطی اسـت کـه زیرسـاخت های کلیـدی 

ایـن صنعـت را نشـانه رفتـه اسـت. 
عـدم اقدام موثر از سـوی وزارت نیرو علیرغم 
آمادگـی بخـش خصوصی برای مشـارکت در 
تامیـن مالی و اجـرای پروژه ها نشـان می دهد 
کـه سیاسـت کلـی ایـن وزارتخانـه خـودداری 
سـاختار های  از  خـارج  اقداماتـی  انجـام  از 
مرسـوم و کلیشـه ای اسـت که تا امـروز دنبال 
کـرده اسـت. بـه همیـن دلیـل هم بـه جرات 
می تـوان گفـت صنعـت بـرق بـرای گـذر از 
بـه  هـر چیـز  از  بیـش  کنونـی  بحران هـای 
اقدامـات  و  شـجاعانه  تصمیم گیری هـای 
جسـورانه بـرای عملیاتـی کـردن راهکار های 

پیـش رو نیـاز دارد 
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لزوم ایجاد تنوع 
در تأمین مالی 

صنعت برق

انتخـــاب بیـــن قطـــع بـــرق مصـــارف خانگـــی و قطـــع بـــرق صنایـــع تولیـــدی شـــاید یکـــی 
ــه  ــا توجـ ــت، بـ ــوده اسـ ــر بـ ــال اخیـ ــد سـ ــا در چنـ ــای دولت هـ ــخت ترین انتخاب هـ از سـ
بـــه همبســـتگی مصـــارف بـــرق کارخانجـــات تولیـــدی بـــا میـــزان تولیـــدات، ارزش افـــزوده و 
ـــدی و  ـــع تولی ـــه صنای ـــیار ب ـــان بس ـــث زی ـــی باع ـــن قطع ـــور، ای ـــادی کش ـــد اقتص ـــه رش در نتیج
ـــث  ـــز باع ـــی نی ـــارف خانگ ـــرق مص ـــع ب ـــه قط ـــر تجرب ـــوی دیگ ـــت. از س ـــده اس ـــی ش ـــاد مل اقتص
ایجـــاد نارضایتی هـــای اجتماعـــی و در نتیجـــه از دســـت رفتـــن ســـرمایه اجتماعـــی دولت هـــا 

ـــرق؟ ـــع ب ـــرا قط ـــی چ ـــت. ول ـــوده اس ـــهروندان ب ـــوم ش ـــزد عم ن
ــی  ــرق طـ ــت بـ ــرمایه گذاری در صنعـ ــی سـ ــطوح ناکافـ ــان، سـ ــار کارشناسـ ــاس اظهـ ــر اسـ بـ
ســـالیان اخیـــر در کنـــار رشـــد مصـــارف خانگـــی و صنعتـــی بـــه صـــورت مســـتمر، باعـــث 
عـــدم تعـــادل بیـــن عرضـــه و تقاضـــای بـــرق و در نتیجـــه ناتـــرازی جـــدی در ایـــن صنعـــت 
ـــش  ـــل کاه ـــت. دلای ـــع اس ـــرق صنای ـــی ب ـــی ها و قطع ـــود آن خاموش ـــن نم ـــه اولی ـــت ک ـــده اس ش
ســـرمایه گذاری در ایـــن صنعـــت بســـیار متنـــوع و در حوزه هـــای مختلـــف ســـاختار اقتصـــاد 
ـــی  ـــوع مبحث ـــت موض ـــل اهمی ـــه دلی ـــه ب ـــت ک ـــث اس ـــل بح ـــب و کار و ... قاب ـــای کس کلان، فض
ـــرق  ـــت ب ـــندیکای صنع ـــی در س ـــمند و دقیق ـــات ارزش ـــه مطالع ـــه البت ـــد ک ـــه را می طلب جداگان
ـــی  ـــه خوب ـــوع ب ـــن موض ـــه و ای ـــورت گرفت ـــوص ص ـــن خص ـــادی در ای ـــالان اقتص ـــط فع و توس
ــط  ــث مرتبـ ــز مباحـ ــرمایه گذاری نیـ ــل کاهـــش سـ ــی از عوامـ ــت. یکـ ــده اسـ ــه یابی شـ ریشـ
بـــا تأمیـــن مالـــی اســـت بـــه ایـــن صـــورت کـــه در شـــرایط برابـــر هـــر چـــه دسترســـی بـــه 
ـــال  ـــکان و احتم ـــت، ام ـــد جذابی ـــم باش ـــتر فراه ـــی بیش ـــن مال ـــای تأمی ـــع و روش ه ـــا، مناب ابزاره
ســـرمایه گذاری فعـــالان بخـــش خصوصـــی نیـــز بیشـــتر خواهـــد بـــود. یکـــی از عارضه هـــای 
جـــدی فضـــای کســـب و کار ایـــران اتـــکای بیـــش از حـــد فعـــالان اقتصـــادی بـــه بانک هـــا 
اســـت، اساســـا هـــر جـــا صحبـــت از تأمیـــن مالـــی مطـــرح شـــود عمـــده نگاه هـــا معطـــوف 
ـــه در  ـــت ک ـــی اس ـــبکه بانک ـــا از ش ـــم صرف ـــور( و آن ه ـــی مح ـــتقراضی )بده ـــای اس ـــه روش ه ب
نتیجـــه ســـرمایه گذاران بیشـــتر مراجعـــه بـــه گیشـــه بانک هـــا خواهنـــد داشـــت و در صـــورت 
ـــتباه  ـــه اش ـــود را ب ـــروژه خ ـــی پ ـــن مال ـــیر تامی ـــک مس ـــاری بان ـــی از ارکان اعتب ـــخ منف ـــت پاس دریاف
شکســـت خـــورده تلقـــی می کننـــد. ایـــن رویکـــرد از دو جهـــت کلـــی دارای ایـــراد اســـت اول 
اینکـــه تامیـــن مالـــی صرفـــا بـــه معنـــای اســـتقراض و بدهـــی نیســـت و بـــا تحلیـــل جامـــع 
و هوشـــمندانه مدیـــران مالـــی از تمـــام اجـــزا و بخش هـــای ســـمت چـــپ ترازنامـــه بنـــگاه، 
ـــت  ـــا می بایس ـــا حتم ـــرای پروژ ه ـــوص در اج ـــه خص ـــز ب ـــارکت نی ـــر مش ـــی ب ـــای مبتن روش ه
مـــد نظـــر ســـرمایه گذاران باشـــد، دوم اینکـــه بـــا فـــرض تاکیـــد بـــر روش هـــای مبتنـــی بـــر 
بدهـــی، تنهـــا محـــل اســـتقراض بانک هـــا نیســـتند و در حـــال حاضـــر ظرفیت هـــای خوبـــی 
ـــا  ـــی اســـلامی )صکـــوک( و ی ـــواع اوراق مال ـــق انتشـــار ان ـــرمایه از طری ـــازار س ـــرای اســـتقراض در ب ب
ـــترس  ـــی در دس ـــای مالیات ـــر معافیت ه ـــی نظی ـــا مزایای ـــی ب ـــخاص حقوق ـــایر اش ـــتقراض از س اس

ـــرار دارد. ـــادی ق ـــالان اقتص فع
بـــا توجـــه بـــه اظهـــار اعضـــای ســـندیکای صنعـــت بـــرق و همچنیـــن تولیدکننـــدگان قطعـــات 
ـــرمایه در  ـــرای س ـــی ب ـــع مال ـــاز مناب ـــواره نی ـــت هم ـــن صنع ـــکاران ای ـــی و پیمان ـــزات برق و تجهی
ـــاد  ـــت ایج ـــه لازم اس ـــوده ک ـــهود ب ـــرق مش ـــت ب ـــالان صنع ـــن فع ـــت در بی ـــرمایه ثاب ـــردش و س گ
ـــی  ـــه صنف ـــک وظیف ـــوان ی ـــه عن ـــرق ب ـــت ب ـــالان صنع ـــی فع ـــن مال ـــبد تأمی ـــاف در س ـــوع و انعط تن
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انتخـــاب بیـــن قطـــع بـــرق مصـــارف خانگـــی و قطـــع بـــرق صنایـــع تولیـــدی شـــاید یکـــی 
ــه  ــا توجـ ــت، بـ ــوده اسـ ــر بـ ــال اخیـ ــد سـ ــا در چنـ ــای دولت هـ ــخت ترین انتخاب هـ از سـ
بـــه همبســـتگی مصـــارف بـــرق کارخانجـــات تولیـــدی بـــا میـــزان تولیـــدات، ارزش افـــزوده و 
ـــدی و  ـــع تولی ـــه صنای ـــیار ب ـــان بس ـــث زی ـــی باع ـــن قطع ـــور، ای ـــادی کش ـــد اقتص ـــه رش در نتیج
ـــث  ـــز باع ـــی نی ـــارف خانگ ـــرق مص ـــع ب ـــه قط ـــر تجرب ـــوی دیگ ـــت. از س ـــده اس ـــی ش ـــاد مل اقتص
ایجـــاد نارضایتی هـــای اجتماعـــی و در نتیجـــه از دســـت رفتـــن ســـرمایه اجتماعـــی دولت هـــا 

ـــرق؟ ـــع ب ـــرا قط ـــی چ ـــت. ول ـــوده اس ـــهروندان ب ـــوم ش ـــزد عم ن
ــی  ــرق طـ ــت بـ ــرمایه گذاری در صنعـ ــی سـ ــطوح ناکافـ ــان، سـ ــار کارشناسـ ــاس اظهـ ــر اسـ بـ
ســـالیان اخیـــر در کنـــار رشـــد مصـــارف خانگـــی و صنعتـــی بـــه صـــورت مســـتمر، باعـــث 
عـــدم تعـــادل بیـــن عرضـــه و تقاضـــای بـــرق و در نتیجـــه ناتـــرازی جـــدی در ایـــن صنعـــت 
ـــش  ـــل کاه ـــت. دلای ـــع اس ـــرق صنای ـــی ب ـــی ها و قطع ـــود آن خاموش ـــن نم ـــه اولی ـــت ک ـــده اس ش
ســـرمایه گذاری در ایـــن صنعـــت بســـیار متنـــوع و در حوزه هـــای مختلـــف ســـاختار اقتصـــاد 
ـــی  ـــوع مبحث ـــت موض ـــل اهمی ـــه دلی ـــه ب ـــت ک ـــث اس ـــل بح ـــب و کار و ... قاب ـــای کس کلان، فض
ـــرق  ـــت ب ـــندیکای صنع ـــی در س ـــمند و دقیق ـــات ارزش ـــه مطالع ـــه البت ـــد ک ـــه را می طلب جداگان
ـــی  ـــه خوب ـــوع ب ـــن موض ـــه و ای ـــورت گرفت ـــوص ص ـــن خص ـــادی در ای ـــالان اقتص ـــط فع و توس
ــط  ــث مرتبـ ــز مباحـ ــرمایه گذاری نیـ ــل کاهـــش سـ ــی از عوامـ ــت. یکـ ــده اسـ ــه یابی شـ ریشـ
بـــا تأمیـــن مالـــی اســـت بـــه ایـــن صـــورت کـــه در شـــرایط برابـــر هـــر چـــه دسترســـی بـــه 
ـــال  ـــکان و احتم ـــت، ام ـــد جذابی ـــم باش ـــتر فراه ـــی بیش ـــن مال ـــای تأمی ـــع و روش ه ـــا، مناب ابزاره
ســـرمایه گذاری فعـــالان بخـــش خصوصـــی نیـــز بیشـــتر خواهـــد بـــود. یکـــی از عارضه هـــای 
جـــدی فضـــای کســـب و کار ایـــران اتـــکای بیـــش از حـــد فعـــالان اقتصـــادی بـــه بانک هـــا 
اســـت، اساســـا هـــر جـــا صحبـــت از تأمیـــن مالـــی مطـــرح شـــود عمـــده نگاه هـــا معطـــوف 
ـــه در  ـــت ک ـــی اس ـــبکه بانک ـــا از ش ـــم صرف ـــور( و آن ه ـــی مح ـــتقراضی )بده ـــای اس ـــه روش ه ب
نتیجـــه ســـرمایه گذاران بیشـــتر مراجعـــه بـــه گیشـــه بانک هـــا خواهنـــد داشـــت و در صـــورت 
ـــتباه  ـــه اش ـــود را ب ـــروژه خ ـــی پ ـــن مال ـــیر تامی ـــک مس ـــاری بان ـــی از ارکان اعتب ـــخ منف ـــت پاس دریاف
شکســـت خـــورده تلقـــی می کننـــد. ایـــن رویکـــرد از دو جهـــت کلـــی دارای ایـــراد اســـت اول 
اینکـــه تامیـــن مالـــی صرفـــا بـــه معنـــای اســـتقراض و بدهـــی نیســـت و بـــا تحلیـــل جامـــع 
و هوشـــمندانه مدیـــران مالـــی از تمـــام اجـــزا و بخش هـــای ســـمت چـــپ ترازنامـــه بنـــگاه، 
ـــت  ـــا می بایس ـــا حتم ـــرای پروژ ه ـــوص در اج ـــه خص ـــز ب ـــارکت نی ـــر مش ـــی ب ـــای مبتن روش ه
مـــد نظـــر ســـرمایه گذاران باشـــد، دوم اینکـــه بـــا فـــرض تاکیـــد بـــر روش هـــای مبتنـــی بـــر 
بدهـــی، تنهـــا محـــل اســـتقراض بانک هـــا نیســـتند و در حـــال حاضـــر ظرفیت هـــای خوبـــی 
ـــا  ـــی اســـلامی )صکـــوک( و ی ـــواع اوراق مال ـــق انتشـــار ان ـــرمایه از طری ـــازار س ـــرای اســـتقراض در ب ب
ـــترس  ـــی در دس ـــای مالیات ـــر معافیت ه ـــی نظی ـــا مزایای ـــی ب ـــخاص حقوق ـــایر اش ـــتقراض از س اس

ـــرار دارد. ـــادی ق ـــالان اقتص فع
بـــا توجـــه بـــه اظهـــار اعضـــای ســـندیکای صنعـــت بـــرق و همچنیـــن تولیدکننـــدگان قطعـــات 
ـــرمایه در  ـــرای س ـــی ب ـــع مال ـــاز مناب ـــواره نی ـــت هم ـــن صنع ـــکاران ای ـــی و پیمان ـــزات برق و تجهی
ـــاد  ـــت ایج ـــه لازم اس ـــوده ک ـــهود ب ـــرق مش ـــت ب ـــالان صنع ـــن فع ـــت در بی ـــرمایه ثاب ـــردش و س گ
ـــی  ـــه صنف ـــک وظیف ـــوان ی ـــه عن ـــرق ب ـــت ب ـــالان صنع ـــی فع ـــن مال ـــبد تأمی ـــاف در س ـــوع و انعط تن
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ـــت  ـــن صنع ـــی ای ـــن مال ـــد در تامی ـــه می توانن ـــی ک ـــرد. روش های ـــرار گی ـــندیکا ق ـــتور کار س در دس
موثـــر واقـــع شـــوند متعـــدد و متنـــوع اســـت کـــه از ایـــن بیـــن ســـه روش زیـــر بـــا توجـــه بـــه 

نیاز هـــای جـــاری و توســـعه ای اعضـــای ســـندیکا شـــرح داده می شـــود:

فاکتورینگ )کارگزاری(:
ـــه  ـــا مراجع ـــکار( ب ـــکار )پیمان ـــه در آن طلب ـــت ک ـــرارداد اس ـــتوانه ق ـــه پش ـــی ب ـــن مال ـــیوه تامی ش
ـــی  ـــن مال ـــود تأمی ـــات خ ـــی و مطالب ـــاب های دریافتن ـــتوانه حس ـــه پش ـــک( ب ـــی )بان ـــاد مال ـــه نه ب
ــالان  ــی فعـ ــدی و تاریخـ ــای جـ ــی از محدودیت هـ ــن روش یکـ ــلا در ایـ ــد و عمـ ــد شـ خواهـ
ـــع  ـــر( اســـت مرتف ـــی )توانی ـــای دولت ـــزد کارفرم ـــکاران ن ـــات پیمان ـــه انباشـــت مطالب ـــرق ک صنعـــت ب
ـــکار  ـــط پیمان ـــروژه توس ـــل از پ ـــی حاص ـــع مال ـــت مناف ـــن روش دریاف ـــای ای ـــد. از مزای ـــد ش خواه
ـــوان  ـــت ت ـــه تقوی ـــدل زمین ـــن م ـــه در صـــورت توســـعه اســـتفاده از ای ـــروژه اســـت ک ـــام پ ـــل از اتم قب
ـــن  ـــی در ای ـــر و مل ـــای توجیه پذی ـــل پروژه ه ـــه تکمی ـــرق و در نتیج ـــت ب ـــکاران صنع ـــی پیمان مال
ـــاده  ـــه م ـــتناد ب ـــا اس ـــد ب ـــات مجازن ـــدگان کالا و خدم ـــد.  تأمین کنن ـــد آم ـــم خواه ـــت فراه صنع
ـــق  ـــات از طری ـــذاری مطالب ـــی واگ ـــن مال ـــوب تأمی ـــات و در چهارچ ـــزاری مناقص ـــون برگ )10( قان
کارگـــزاری )فاکتورینـــگ(، تمـــام یـــا بخشـــی از مطالبـــات قـــراردادی محقـــق شـــده و محقـــق 
نشـــده خـــود را بـــه اشـــخاص حقیقـــی و حقوقـــی ثالـــث )پذیرنـــدگان( اعـــم از بانک هـــا یـــا 
مؤسســـات اعتبـــاری واگـــذار کنند"کـــه در پـــی آن آیین نامـــه فاکتورنیـــگ طـــی تصویـــب نامـــه 
ـــور اقتصـــادی  ـــرای وزارت ام ـــی ب ـــه در آن تکالیف ـــلاغ شـــد ک ـــران اب ـــات وزی ـــورخ 1399/07/22 هی م
ـــده  ـــه ش ـــر گرفت ـــامانه در نظ ـــی س ـــور در طراح ـــه کش ـــه و بودج ـــازمان برنام ـــز س ـــی و نی و دارای
ـــوع را  ـــن موض ـــددا ای ـــذار مج ـــد قانونگ ـــث ش ـــگ باع ـــه فاکتورنی ـــرای آیین  نام ـــر در اج ـــود، تاخی ب
ـــال جاری  ـــه س ـــون بودج ـــره 2 قان ـــد )ک( تبص ـــی در بن ـــارد تومان ـــزار میلی ـــت 80 ه ـــد ظرفی ـــا قی ب
نیـــز قـــرار دهـــد کـــه امیـــد اســـت بـــا هماهنگـــی ســـه دســـتگاه )ســـازمان برنامـــه و بودجـــه، 
ـــرای  ـــم ب ـــزار مه ـــن اب ـــدن ای ـــی ش ـــاهد عملیات ـــزی( ش ـــک مرک ـــی و بان ـــادی دارای ـــور اقتص وزارت ام

ـــیم. ـــکاران باش پیمان

صندوق پروژه:
صنـــدوق پـــروژه یکـــی از انـــواع صندوق هـــای ســـرمایه گذاری قابـــل معاملـــه در بـــازار ســـرمایه 
ـــوز  ـــذ مج ـــس از اخ ـــر و پ ـــخص و توجیه پذی ـــروژه ای مش ـــی پ ـــن مال ـــدف تامی ـــا ه ـــه ب ـــت ک اس
ـــای  ـــا واحد ه ـــن صندوق ه ـــع در ای ـــود. در واق ـــاد می ش ـــادار ایج ـــورس و اوراق به ـــازمان ب لازم از س
ســـرمایه گذاری بـــه عمـــوم مـــردم و ســـرمایه گذاران فروختـــه می شـــود و از ایـــن طریـــق منابـــع 
ـــع آوری  ـــت جم ـــده اس ـــاره ش ـــه آن اش ـــدوق ب ـــنامه صن ـــه در اساس ـــروژه ای ک ـــرای پ ـــرای اج لازم ب
و تجهیـــز خواهـــد شـــد و عمـــلا ســـرمایه های خـــرد مردمـــی باعـــث تامیـــن مالـــی پـــروژه ای 
بـــزرگ و ملـــی خواهـــد شـــد کـــه از لحـــاظ اقتصـــاد کلان، اشـــتغالزایی و هدایـــت نقدینگـــی 
جامعـــه نیـــز آثـــار مثبتـــی دارد. از نـــکات و مزایـــای قابـــل توجـــه ایـــن صندوق هـــا امـــکان 
ـــت،  ـــرمایه اس ـــازار س ـــای ب ـــی در فض ـــر بورس ـــاص و غی ـــهامی خ ـــرکت های س ـــی ش ـــن مال تامی
ـــرمایه در  ـــیر افزایـــش س ـــرش و عرضـــه ســـهام ضمـــن اینکـــه مس ـــی مراحـــل پذی ـــدون ط آن هـــم ب
ایـــن صندوق هـــا نیـــز بســـیار کوتاه تـــر از شـــرکت های بورســـی خواهـــد بـــود. امـــا بـــا وجـــود 

ـــون  ـــروژه تاکن ـــدوق پ ـــتفاده از صن ـــتورالعمل اس ـــلاغ دس ـــب و اب ـــال از تصوی ـــش س ـــت ش گذش
ایـــن ابـــزار فقـــط در مـــورد یـــک پـــروژه بـــه کار گرفتـــه شـــده کـــه آن پـــروژه هـــم نیروگاهـــی 
بـــوده اســـت و موضـــوع مالیـــات نقـــل و انتقـــال دارایی هـــا مانـــع اصلـــی عـــدم بهره گیـــری 
ـــال  ـــه س ـــون بودج ـــره 4 قان ـــد )هــــ( تبص ـــع در بن ـــن مان ـــه ای ـــت ک ـــوده اس ـــزار ب ـــن اب ـــب از ای مناس
ـــای  ـــی پروژه ه ـــن مال ـــه تامی ـــد زمین ـــی می توان ـــه خوب ـــزار ب ـــن اب ـــت و ای ـــده اس ـــع ش 1401 مرتف

ـــم آورد. ـــرق را فراه ـــت ب ـــر صنع ـــه پذی توجی

مشارکت بین اشخاص:
برداشـــت عمـــوم از واژه مشـــارکت اکثـــرا نوعـــی تســـهیلات بانکـــی اســـت کـــه در پروژه هـــای 
ایجـــادی و نیمـــه تمـــام کاربـــرد دارد، ولـــی واژه مشـــارکت می توانـــد در تامیـــن مالـــی بیـــن 
ــاده 30 قانـــون رفـــع موانـــع تولیـــد  ــته باشـــد. قانونگـــذار در مـ ــز کاربـــرد داشـ اشـــخاص نیـ
رقابت پذیـــر )مـــاده 138 مکـــرر ق م م( بـــرای عقـــود مشـــارکتی بیـــن اشـــخاص مشـــوق های 
ـــدی  ـــدف آورده نق ـــا ه ـــده ب ـــن ش ـــع تامی ـــه مناب ـــه اینک ـــوط ب ـــت من ـــه اس ـــر گرفت ـــی در نظ مالیات
بـــرای پـــروژه و طـــرح خـــاص و یـــا ســـرمایه در گـــردش باشـــد. ایـــن منابـــع در صورتـــی کـــه 
ـــد  ـــه تایی ـــری آن ب ـــه کارگی ـــخیص ب ـــوند و تش ـــارج نش ـــرمایه پذیر خ ـــگاه س ـــال از بن ـــا دو س ت
اداره امـــور مالیاتـــی مربـــوط برســـد بـــرای ســـرمایه گذار معافیـــت مالیـــات بـــر درآمـــد ســـود 
ـــه  ـــوان هزین ـــه عن ـــرمایه گذار ب ـــه س ـــی ب ـــود پرداخت ـــز س ـــرمایه پذیر نی ـــرای س ـــابی دارد و ب اکتس
قابـــل قبـــول مالیاتـــی پذیرفتـــه خواهـــد شـــد. ایـــن ظرفیـــت قانونـــی یکـــی از بســـتر های 
ـــه  ـــا توج ـــه ب ـــن اینک ـــود ضم ـــد ب ـــرق خواه ـــت ب ـــای صنع ـــی پروژه ه ـــن مال ـــرای تامی ـــر ب موث
بـــه پیگیری هـــای انجـــام شـــده معافیـــت مالیاتـــی اشـــاره شـــده تـــا 1.2 برابـــر ســـود عقـــود 
ـــی  ـــاده قانون ـــن م ـــت ای ـــرده و جذابی ـــدا ک ـــش پی ـــار افزای ـــول و اعتب ـــورای پ ـــوب ش ـــارکتی مص مش
ـــد  ـــلاع دارن ـــت اط ـــن ظرفی ـــی از ای ـــخاص کم ـــراد و اش ـــفانه اف ـــی متاس ـــت، ول ـــده اس ـــتر ش بیش
ـــز  ـــیار حائ ـــوع بس ـــن موض ـــج ای ـــانی و تروی ـــرق در اطلاع رس ـــت ب ـــندیکای صنع ـــش س ـــه نق ک

ـــود. ـــد ب ـــت خواه اهمی
در تمـــام ایـــن روش هـــای ذکـــر شـــده عـــلاوه بـــر تقویـــت رونـــد تشـــکیل ســـرمایه و 
ســـرمایه گذاری های جدیـــد و همچنیـــن اشـــتغالزایی در صنعـــت بـــرق، اتفـــاق بســـیار مهـــم 
ـــزات  ـــین آلات و تجهی ـــاخت ماش ـــت س ـــا در صنع ـــت تقاض ـــاد و آن تقوی ـــد افت ـــم خواه ـــری ه دیگ
بـــرق و الکترونیـــک بـــه عنـــوان صنعتـــی دانش بنیـــان، مـــادر، محـــرک و تعیین کننـــده اســـت. 
ـــلامی  ـــی اس ـــواع اوراق مال ـــار ان ـــر انتش ـــی نظی ـــده ابزار های ـــاره ش ـــای اش ـــوارد و ابزار ه ـــر م ـــلاوه ب ع
)صکـــوک( در بـــازار ســـرمایه، اســـتفاده از صندوق هـــای خصوصـــی در بـــازار ســـرمایه، انتشـــار 
ـــرق  ـــه ط ـــک ب ـــر ی ـــز ه ـــه نی ـــت بیم ـــاص و صنع ـــرمایه گذاری خ ـــژه س ـــدت دار وی ـــپرده م ـــی س گواه
و شـــرایطی می تواننـــد در تامیـــن مالـــی پروژه هـــای صنعـــت بـــرق موثـــر واقـــع شـــوند کـــه در 
ـــا  ـــه قطع ـــروری اســـت ک ـــه ض ـــن نکت ـــه ای ـــان توجـــه ب فرصـــت مناســـب اشـــاره خواهـــد شـــد. در پای
ـــاره  ـــود و اش ـــد ب ـــران آن خواه ـــگاه و مدی ـــود بن ـــده خ ـــر عه ـــب ب ـــی مناس ـــن مال ـــاب روش تأمی انتخ
ـــاره  ـــق اش ـــت و از طری ـــی نیس ـــن مال ـــای تأمی ـــایر روش ه ـــذاری س ـــی اثرگ ـــده ناف ـــاد ش ـــای ی ـــه مزای ب
بـــه ایـــن مباحـــث صرفـــا تـــلاش بـــر ایـــن اســـت تـــا دایـــره گســـترده تری از ابزار هـــای نویـــن 
ـــرد. ـــرار گی ـــرق ق ـــت ب ـــال در صنع ـــرکت های فع ـــاب ش ـــنایی و انتخ ـــرض آش ـــی در مع ـــن مال تأمی
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ـــت  ـــن صنع ـــی ای ـــن مال ـــد در تامی ـــه می توانن ـــی ک ـــرد. روش های ـــرار گی ـــندیکا ق ـــتور کار س در دس
موثـــر واقـــع شـــوند متعـــدد و متنـــوع اســـت کـــه از ایـــن بیـــن ســـه روش زیـــر بـــا توجـــه بـــه 

نیاز هـــای جـــاری و توســـعه ای اعضـــای ســـندیکا شـــرح داده می شـــود:

فاکتورینگ )کارگزاری(:
ـــه  ـــا مراجع ـــکار( ب ـــکار )پیمان ـــه در آن طلب ـــت ک ـــرارداد اس ـــتوانه ق ـــه پش ـــی ب ـــن مال ـــیوه تامی ش
ـــی  ـــن مال ـــود تأمی ـــات خ ـــی و مطالب ـــاب های دریافتن ـــتوانه حس ـــه پش ـــک( ب ـــی )بان ـــاد مال ـــه نه ب
ــالان  ــی فعـ ــدی و تاریخـ ــای جـ ــی از محدودیت هـ ــن روش یکـ ــلا در ایـ ــد و عمـ ــد شـ خواهـ
ـــع  ـــر( اســـت مرتف ـــی )توانی ـــای دولت ـــزد کارفرم ـــکاران ن ـــات پیمان ـــه انباشـــت مطالب ـــرق ک صنعـــت ب
ـــکار  ـــط پیمان ـــروژه توس ـــل از پ ـــی حاص ـــع مال ـــت مناف ـــن روش دریاف ـــای ای ـــد. از مزای ـــد ش خواه
ـــوان  ـــت ت ـــه تقوی ـــدل زمین ـــن م ـــه در صـــورت توســـعه اســـتفاده از ای ـــروژه اســـت ک ـــام پ ـــل از اتم قب
ـــن  ـــی در ای ـــر و مل ـــای توجیه پذی ـــل پروژه ه ـــه تکمی ـــرق و در نتیج ـــت ب ـــکاران صنع ـــی پیمان مال
ـــاده  ـــه م ـــتناد ب ـــا اس ـــد ب ـــات مجازن ـــدگان کالا و خدم ـــد.  تأمین کنن ـــد آم ـــم خواه ـــت فراه صنع
ـــق  ـــات از طری ـــذاری مطالب ـــی واگ ـــن مال ـــوب تأمی ـــات و در چهارچ ـــزاری مناقص ـــون برگ )10( قان
کارگـــزاری )فاکتورینـــگ(، تمـــام یـــا بخشـــی از مطالبـــات قـــراردادی محقـــق شـــده و محقـــق 
نشـــده خـــود را بـــه اشـــخاص حقیقـــی و حقوقـــی ثالـــث )پذیرنـــدگان( اعـــم از بانک هـــا یـــا 
مؤسســـات اعتبـــاری واگـــذار کنند"کـــه در پـــی آن آیین نامـــه فاکتورنیـــگ طـــی تصویـــب نامـــه 
ـــور اقتصـــادی  ـــرای وزارت ام ـــی ب ـــه در آن تکالیف ـــلاغ شـــد ک ـــران اب ـــات وزی ـــورخ 1399/07/22 هی م
ـــده  ـــه ش ـــر گرفت ـــامانه در نظ ـــی س ـــور در طراح ـــه کش ـــه و بودج ـــازمان برنام ـــز س ـــی و نی و دارای
ـــوع را  ـــن موض ـــددا ای ـــذار مج ـــد قانونگ ـــث ش ـــگ باع ـــه فاکتورنی ـــرای آیین  نام ـــر در اج ـــود، تاخی ب
ـــال جاری  ـــه س ـــون بودج ـــره 2 قان ـــد )ک( تبص ـــی در بن ـــارد تومان ـــزار میلی ـــت 80 ه ـــد ظرفی ـــا قی ب
نیـــز قـــرار دهـــد کـــه امیـــد اســـت بـــا هماهنگـــی ســـه دســـتگاه )ســـازمان برنامـــه و بودجـــه، 
ـــرای  ـــم ب ـــزار مه ـــن اب ـــدن ای ـــی ش ـــاهد عملیات ـــزی( ش ـــک مرک ـــی و بان ـــادی دارای ـــور اقتص وزارت ام

ـــیم. ـــکاران باش پیمان

صندوق پروژه:
صنـــدوق پـــروژه یکـــی از انـــواع صندوق هـــای ســـرمایه گذاری قابـــل معاملـــه در بـــازار ســـرمایه 
ـــوز  ـــذ مج ـــس از اخ ـــر و پ ـــخص و توجیه پذی ـــروژه ای مش ـــی پ ـــن مال ـــدف تامی ـــا ه ـــه ب ـــت ک اس
ـــای  ـــا واحد ه ـــن صندوق ه ـــع در ای ـــود. در واق ـــاد می ش ـــادار ایج ـــورس و اوراق به ـــازمان ب لازم از س
ســـرمایه گذاری بـــه عمـــوم مـــردم و ســـرمایه گذاران فروختـــه می شـــود و از ایـــن طریـــق منابـــع 
ـــع آوری  ـــت جم ـــده اس ـــاره ش ـــه آن اش ـــدوق ب ـــنامه صن ـــه در اساس ـــروژه ای ک ـــرای پ ـــرای اج لازم ب
و تجهیـــز خواهـــد شـــد و عمـــلا ســـرمایه های خـــرد مردمـــی باعـــث تامیـــن مالـــی پـــروژه ای 
بـــزرگ و ملـــی خواهـــد شـــد کـــه از لحـــاظ اقتصـــاد کلان، اشـــتغالزایی و هدایـــت نقدینگـــی 
جامعـــه نیـــز آثـــار مثبتـــی دارد. از نـــکات و مزایـــای قابـــل توجـــه ایـــن صندوق هـــا امـــکان 
ـــت،  ـــرمایه اس ـــازار س ـــای ب ـــی در فض ـــر بورس ـــاص و غی ـــهامی خ ـــرکت های س ـــی ش ـــن مال تامی
ـــرمایه در  ـــیر افزایـــش س ـــرش و عرضـــه ســـهام ضمـــن اینکـــه مس ـــی مراحـــل پذی ـــدون ط آن هـــم ب
ایـــن صندوق هـــا نیـــز بســـیار کوتاه تـــر از شـــرکت های بورســـی خواهـــد بـــود. امـــا بـــا وجـــود 

ـــون  ـــروژه تاکن ـــدوق پ ـــتفاده از صن ـــتورالعمل اس ـــلاغ دس ـــب و اب ـــال از تصوی ـــش س ـــت ش گذش
ایـــن ابـــزار فقـــط در مـــورد یـــک پـــروژه بـــه کار گرفتـــه شـــده کـــه آن پـــروژه هـــم نیروگاهـــی 
بـــوده اســـت و موضـــوع مالیـــات نقـــل و انتقـــال دارایی هـــا مانـــع اصلـــی عـــدم بهره گیـــری 
ـــال  ـــه س ـــون بودج ـــره 4 قان ـــد )هــــ( تبص ـــع در بن ـــن مان ـــه ای ـــت ک ـــوده اس ـــزار ب ـــن اب ـــب از ای مناس
ـــای  ـــی پروژه ه ـــن مال ـــه تامی ـــد زمین ـــی می توان ـــه خوب ـــزار ب ـــن اب ـــت و ای ـــده اس ـــع ش 1401 مرتف

ـــم آورد. ـــرق را فراه ـــت ب ـــر صنع ـــه پذی توجی

مشارکت بین اشخاص:
برداشـــت عمـــوم از واژه مشـــارکت اکثـــرا نوعـــی تســـهیلات بانکـــی اســـت کـــه در پروژه هـــای 
ایجـــادی و نیمـــه تمـــام کاربـــرد دارد، ولـــی واژه مشـــارکت می توانـــد در تامیـــن مالـــی بیـــن 
ــاده 30 قانـــون رفـــع موانـــع تولیـــد  ــته باشـــد. قانونگـــذار در مـ ــز کاربـــرد داشـ اشـــخاص نیـ
رقابت پذیـــر )مـــاده 138 مکـــرر ق م م( بـــرای عقـــود مشـــارکتی بیـــن اشـــخاص مشـــوق های 
ـــدی  ـــدف آورده نق ـــا ه ـــده ب ـــن ش ـــع تامی ـــه مناب ـــه اینک ـــوط ب ـــت من ـــه اس ـــر گرفت ـــی در نظ مالیات
بـــرای پـــروژه و طـــرح خـــاص و یـــا ســـرمایه در گـــردش باشـــد. ایـــن منابـــع در صورتـــی کـــه 
ـــد  ـــه تایی ـــری آن ب ـــه کارگی ـــخیص ب ـــوند و تش ـــارج نش ـــرمایه پذیر خ ـــگاه س ـــال از بن ـــا دو س ت
اداره امـــور مالیاتـــی مربـــوط برســـد بـــرای ســـرمایه گذار معافیـــت مالیـــات بـــر درآمـــد ســـود 
ـــه  ـــوان هزین ـــه عن ـــرمایه گذار ب ـــه س ـــی ب ـــود پرداخت ـــز س ـــرمایه پذیر نی ـــرای س ـــابی دارد و ب اکتس
قابـــل قبـــول مالیاتـــی پذیرفتـــه خواهـــد شـــد. ایـــن ظرفیـــت قانونـــی یکـــی از بســـتر های 
ـــه  ـــا توج ـــه ب ـــن اینک ـــود ضم ـــد ب ـــرق خواه ـــت ب ـــای صنع ـــی پروژه ه ـــن مال ـــرای تامی ـــر ب موث
بـــه پیگیری هـــای انجـــام شـــده معافیـــت مالیاتـــی اشـــاره شـــده تـــا 1.2 برابـــر ســـود عقـــود 
ـــی  ـــاده قانون ـــن م ـــت ای ـــرده و جذابی ـــدا ک ـــش پی ـــار افزای ـــول و اعتب ـــورای پ ـــوب ش ـــارکتی مص مش
ـــد  ـــلاع دارن ـــت اط ـــن ظرفی ـــی از ای ـــخاص کم ـــراد و اش ـــفانه اف ـــی متاس ـــت، ول ـــده اس ـــتر ش بیش
ـــز  ـــیار حائ ـــوع بس ـــن موض ـــج ای ـــانی و تروی ـــرق در اطلاع رس ـــت ب ـــندیکای صنع ـــش س ـــه نق ک

ـــود. ـــد ب ـــت خواه اهمی
در تمـــام ایـــن روش هـــای ذکـــر شـــده عـــلاوه بـــر تقویـــت رونـــد تشـــکیل ســـرمایه و 
ســـرمایه گذاری های جدیـــد و همچنیـــن اشـــتغالزایی در صنعـــت بـــرق، اتفـــاق بســـیار مهـــم 
ـــزات  ـــین آلات و تجهی ـــاخت ماش ـــت س ـــا در صنع ـــت تقاض ـــاد و آن تقوی ـــد افت ـــم خواه ـــری ه دیگ
بـــرق و الکترونیـــک بـــه عنـــوان صنعتـــی دانش بنیـــان، مـــادر، محـــرک و تعیین کننـــده اســـت. 
ـــلامی  ـــی اس ـــواع اوراق مال ـــار ان ـــر انتش ـــی نظی ـــده ابزار های ـــاره ش ـــای اش ـــوارد و ابزار ه ـــر م ـــلاوه ب ع
)صکـــوک( در بـــازار ســـرمایه، اســـتفاده از صندوق هـــای خصوصـــی در بـــازار ســـرمایه، انتشـــار 
ـــرق  ـــه ط ـــک ب ـــر ی ـــز ه ـــه نی ـــت بیم ـــاص و صنع ـــرمایه گذاری خ ـــژه س ـــدت دار وی ـــپرده م ـــی س گواه
و شـــرایطی می تواننـــد در تامیـــن مالـــی پروژه هـــای صنعـــت بـــرق موثـــر واقـــع شـــوند کـــه در 
ـــا  ـــه قطع ـــروری اســـت ک ـــه ض ـــن نکت ـــه ای ـــان توجـــه ب فرصـــت مناســـب اشـــاره خواهـــد شـــد. در پای
ـــاره  ـــود و اش ـــد ب ـــران آن خواه ـــگاه و مدی ـــود بن ـــده خ ـــر عه ـــب ب ـــی مناس ـــن مال ـــاب روش تأمی انتخ
ـــاره  ـــق اش ـــت و از طری ـــی نیس ـــن مال ـــای تأمی ـــایر روش ه ـــذاری س ـــی اثرگ ـــده ناف ـــاد ش ـــای ی ـــه مزای ب
بـــه ایـــن مباحـــث صرفـــا تـــلاش بـــر ایـــن اســـت تـــا دایـــره گســـترده تری از ابزار هـــای نویـــن 
ـــرد. ـــرار گی ـــرق ق ـــت ب ـــال در صنع ـــرکت های فع ـــاب ش ـــنایی و انتخ ـــرض آش ـــی در مع ـــن مال تأمی
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فاصله معنادار دانش بنیان ها 
با سرمایه گذاری های خطرپذیر

شـرکت های دانش بنیـان در سـالی که با عنـوان تولیـد؛ دانش بنیان و اشـتغال آفرین 
نام گـذاری شـده به عنوان یکی از محورهای سیاسـتگذاری های صنعتـی و اقتصادی 
شـناخته می شـوند. بـا مـرور عمـر حـدود  10 سـاله دانش بنیان هـای صنعـت بـرق 
درمی یابیـم، وزارت نیـرو همـواره جزو پیشـتازان حوزه حمایـت از تکنولوژی های 
جدیـد و سـاخت داخـل بـوده اسـت. در حقیقـت صنعـت برق بـه عنـوان یکی از 
صنایع زیرسـاختی کشـور، در طـول سـال های پس از انقـلاب، بر موضـوع حمایت 
از سـاخت داخل، توانمندسـازی شـرکت های خصوصی و توسـعه دانش در صنعت، 
تمرکـز ویژه داشـته اسـت. بـه بیـان سـاده تر پیـش از آنکه موضـوع دانش بنیـان به 
ادبیـات اقتصـادی راه پیـدا کنـد، وزارت نیـرو از توانمندسـازی علمی  شـرکت ها و 
سـاخت تجهیزات بـا تکنولوژی جدیـد حمایت کـرده و همین رویکـرد صنعت برق 
را بـه یکـی از صنایـع پیشـرو در حـوزه سـاخت تجهیـزات و تولیـد خدمـات فنی و 

مهندسـی تبدیل کـرده بود.

گســـترده،  فضاســـازی های  به رغـــم 
صنعـــت بـــرق طـــی یـــک دهـــه 
اخیـــر بـــه دلایـــل متعـــدد از جملـــه 
بـــرق، عـــدم  اقتصـــاد  نابســـامانی 
ــعه  ــر توسـ ــی بـ ــرمایه گذاری مکفـ سـ
انتقـــال و  تولیـــد،  زیرســـاخت های 
توزیـــع و گســـتردگی بحـــران کمبـــود 
منابـــع مالـــی، بـــه نقطـــه ای رســـیده 
ـــت  ـــای حمای ـــه ج ـــرو ب ـــه وزارت نی ک
دانش محـــور صنعـــت،  توســـعه  از 
ناگزیـــر بـــه حـــل و فصـــل مســـائل 
ــرایطی  ــت. در شـ ــده اسـ ــره شـ روزمـ
ــکلات  ــا مشـ ــرق بـ ــت بـ ــه صنعـ کـ
ــد ده  ــی چنـ ــد بدهـ ــده ای ماننـ عدیـ
هـــزار میلیـــارد تومانـــی، قراردادهـــای 
افـــت  و  خاموشـــی ها  متوقـــف، 
ـــت،  ـــه اس ـــرمایه گذاری مواج ـــدی س ج
ـــر توســـعه و حمایـــت  قاعدتـــا تمرکـــز ب

اولویـــت  یـــک  دانش بنیان هـــا  از 
جـــدی بـــرای وزارت نیـــرو نخواهـــد 
ـــوع  ـــار موض ـــه در کن ـــن اینک ـــود، ضم ب
ــران  ــا بحـ ــه بـ ــن وزارتخانـ ــرق، ایـ بـ
اســـت  مواجـــه  هـــم  آب  جـــدی 
مشـــکلات  محاصـــره  در  عمـــلا  و 

ــت. ــه اسـ ــرار گرفتـ ــف قـ مختلـ
شـــاید بـــه همیـــن دلیـــل اســـت کـــه 
ـــتگاه های  ـــایر دس ـــم س ـــروز می بینی ام
اجرایـــی و وزارتخانه هـــا در حـــوزه 
و  داخـــل  ســـاخت  از  حمایـــت 
دانش بنیان هـــا  بـــه  توسعه بخشـــی 
در حـــال پیشـــی گرفتـــن از وزارت 
ــا  ــن حوزه هـ ــتند و در ایـ ــرو هسـ نیـ
دارنـــد.  منســـجم تری  برنامه هـــای 
ایـــن در حالـــی اســـت کـــه طـــی 
نیـــرو  وزارت  اخیـــر  ســـال های 
برنامـــه موثـــر و هدفمنـــدی بـــرای 

حمایـــت از دانش بنیان هـــا نداشـــته 
حـــوزه  پیشـــرفت های  عمـــده  و 
بـــرق  صنعـــت  در  دانش بنیان هـــا 
نســـبی  حمایت هـــای  به رغـــم 
ـــش  ـــلاش بخ ـــل ت ـــرو، حاص وزارت نی
خصوصـــی بـــوده اســـت. مســـاله 
ســـال های  طـــی  کـــه  اینجاســـت 
ـــرمایه گذاری  ـــه س ـــن وزارتخان ـــر ای اخی
ـــرای توســـعه  ـــری ب و سیاســـتگذاری موث
ایـــن  دانش بنیـــان  زیرســـاخت های 

ــت. ــته اسـ ــت نداشـ صنعـ
ـــت  ـــون حمای ـــه قان ـــک ده ـــر از ی کمت
دانش بنیـــان  شـــرکت های  از 
ـــطه  ـــه واس ـــد و ب ـــلاغ ش ـــوب و اب مص
و  تدویـــن  حمایت هایـــی  آن 
زیرســـاخت هایی نیـــز بـــرای توســـعه 
ـــه  ـــد ک ـــاد ش ـــش ایج ـــن بخ ـــالان ای فع
ایـــن قوانیـــن زمینـــه را بـــرای رشـــد 
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فراهـــم  دانش بنیان هـــا  توســـعه  و 
ـــتم  ـــد هس ـــن معتق ـــود ای ـــا وج ـــرد. ب ک
ـــن  ـــرو از ای ـــری وزارت نی ـــهم بهره گی س
بـــوده  ناچیـــز  عمـــلا  حمایت هـــا 
از  امـــر بســـیاری  اســـت. همیـــن 
فعـــال  دانش بنیـــان  شـــرکت های 
ـــرای  ـــرده، ب ـــر ک ـــرق را ناگزی ـــت ب صنع
بهره منـــدی از حمایت هـــای موجـــود 
وزارتخانه هـــا  ســـایر  مســـیر  از 
اقـــدام کننـــد. مشـــکل اینجاســـت 
شـــرکت های  از  بســـیاری  کـــه 
ـــدات  ـــت، تولی ـــن صنع ـــان ای دانش بنی
و حـــوزه فعالیتـــی کامـــلا وابســـته 
بـــه وزارت نیـــرو داشـــته و از ایـــن 
ــرای  ــواری بـ ــرایط دشـ ــا شـ ــر بـ منظـ
ــازات  ــا و امتیـ ــتفاده از حمایت هـ اسـ
تعریـــف شـــده مواجـــه هســـتند. بـــه 
بیـــان دیگـــر تعاریـــف ارائـــه  شـــده از 
ســـوی معاونـــت علمـــی  و صنـــدوق 
نـــوآوری و عـــدم حضـــور جـــدی 
وزارت نیـــرو محدودیت هایـــی بـــرای 
ایجـــاد  دانش بنیـــان  شـــرکت های 
می کنـــد. عمـــده ایـــن تعاریـــف بـــر 
اســـاس مفهـــوم کلیـــدی ســـاخت 
ـــیاری  ـــت. بس ـــده اس ـــه ش ـــار اول ارائ ب
و  دانش بنیـــان  شـــرکت های  از 
ـــه وزارت  ـــم از جمل ـــای مه وزارتخانه ه
نفـــت در طـــول ســـال های اخیـــر از 
امتیـــازات گســـترده ایـــن قوانیـــن بهـــره 
برده انـــد، امـــا در صنعـــت بـــرق کمتـــر 
ـــتفاده  ـــازات اس ـــن امتی ـــته ایم از ای توانس
ـــاله  ـــن مس ـــد ای ـــر باش ـــاید بهت ـــم. ش کنی
ـــرا وزارت  ـــه چ ـــود ک ـــی ش آسیب شناس
ـــذب  ـــتی در ج ـــه درس ـــته ب ـــرو نتوانس نی
دانش بنیـــان  حـــوزه  حمایت هـــای 
ــیت های  ــرا حساسـ ــد؟ چـ ــدام کنـ اقـ
لازم در ایـــن وزارتخانـــه و شـــرکت 
ــکا  ــا اتـ ــا بـ ــدارد تـ ــود نـ ــر وجـ توانیـ
و  دانش بنیان هـــا  ظرفیـــت  بـــه 
ــی  ــای قانونـ بهره منـــدی از حمایت هـ
موجـــود، طـــرح کلان و زیرســـاختی را 

ــد؟ ــد بزننـ ــت کلیـ ــن صنعـ در ایـ
از طرفـــی بـــا نام گـــذاری امســـال، 
ــه  ــان بـ ــرکت های دانش بنیـ ــد شـ امیـ
فعال تـــر شـــدن نهادهایـــی ماننـــد 
وزارت نیـــرو بـــرای توســـعه ایـــن 
ـــع  ـــت. در واق ـــده اس ـــتر ش ـــوزه بیش ح
ــش  ــعه دانـ ــه توسـ ــدی بـ ــه جـ توجـ
مهم تریـــن  از  یکـــی  تکنولـــوژی  و 
ـــای  ـــور از چالش ه ـــرای عب ـــا ب راهبرده
ـــل  ـــی ح ـــه حت ـــرا ک ـــت، چ ـــی اس فعل
ـــن  ـــم از همی ـــرق ه ـــاد ب ـــل اقتص معض
مســـیر می گـــذرد. البتـــه بایـــد ایـــن 
مســـاله را بپذیریـــم کـــه شـــرکت های 
حتمـــا  نیســـت  لازم  دانش بنیـــان 
تولیدکننـــده یـــک محصـــول باشـــند، 
ــا  ــد یـ ــاد یـــک فرآینـ ــه ایجـ ــرا کـ چـ
ـــوط  ـــای مرب ـــات و راهبرده ـــن کلی تبیی
نظیـــر  کلیـــدی  موضوعـــات  بـــه 
ـــی  ـــتلزم کار علم ـــرژی، مس ـــاد ان اقتص
بنابرایـــن  اســـت.  دانش بنیـــان   و 
ـــرو،  ـــه وزارت نی ـــرورت دارد مجموع ض
ــه  ــرکت های زیرمجموعـ ــر و شـ توانیـ
ــا  ــائل دانش بنیان هـ ــه مسـ ــبت بـ نسـ
آنهـــا  پیشـــنهادی  طرح هـــای  و 
ایـــن  و  کـــرده  عمـــل  فعال تـــر 
ـــوزه  ـــن ح ـــعه ای ـــرای توس ـــت را ب فرص

ــمارند. ــت بشـ غنیمـ
در  ســـرمایه گذاری  حـــوزه  در 
در  نیـــز  دانش بنیـــان  شـــرکت های 
ـــدوق  ـــش از 40 صن ـــر بی ـــال حاض ح
ـــال  ـــور فع ـــاوری در کش ـــش و فن پژوه
هســـتند کـــه رســـالت اصلـــی آنهـــا 
فنـــاوری  و  نـــوآوری  از  حمایـــت 
ارزان قیمـــت  تســـهیلات  ارائـــه  و 
شـــرکت های  بـــه  بلندمـــدت  و 
دانش بنیـــان اســـت. ایـــن تســـهیلات 
ســـرمایه  تامیـــن  بـــرای  عمدتـــا 
صنعتی ســـازی،  گـــردش،  در 
ایـــن  از  مـــواردی  و  تجاری ســـازی 
البتـــه  می شـــود.  اعطـــا  دســـت 
روی  می تواننـــد  صندوق هـــا  ایـــن 
ــده  ــرح شـ ــای مطـ ــا و طرح هـ ایده هـ

ــه  ــد. اگرچـ ــرمایه گذاری کننـ ــز سـ نیـ
صندوق هـــای پژوهـــش و فنـــاوری 
ــر  ــرمایه گذاری خطرپذیـ ــوزه سـ در حـ
بـــه شـــکل مـــوردی و محـــدود ورود 
ـــه  ـــیدن ب ـــا رس ـــوز ت ـــا هن ـــد، ام کرده ان
ســـاختاری بـــرای ســـرمایه گذاری های 
ـــم. ـــاداری داری ـــه معن ـــر فاصل خطرپذی
صندوق هـــای  فعالیـــت  به رغـــم 
هنـــوز  خطرپذیـــر،  ســـرمایه گذاری 
ــرمایه گذاری  ــوع از سـ ــن نـ ــم ایـ حجـ
در کشـــور انـــدک اســـت و عمـــلا 
ـــی  ـــعه همخوان ـــه توس ـــا ب ـــاز م ـــا نی ب
نوآوری هـــا،  توســـعه  نـــدارد. 
کـــه  خلاقیت هایـــی  و  ایده هـــا 
قابلیـــت صنعتـــی شـــدن دارنـــد، 
موثـــر،  قوانیـــن  تدویـــن  نیازمنـــد 
ایجـــاد فرهنـــگ ریســـک پذیری در 
ســـرمایه گذاری و همچنیـــن ایجـــاد 
ــهیل  ــرای تسـ ــاخت های لازم بـ زیرسـ
ایده هاســـت.  ایـــن  تجاری ســـازی 
ایـــن مســـاله  از  البتـــه نمی تـــوان 
چشـــم پوشـــید کـــه قانون گذاری هـــا 
و ریل گذاری هـــای مناســـبی بـــرای 
انجـــام  دانش بنیان هـــا  توســـعه 
شـــده کـــه قانـــون احـــراز صلاحیـــت 
دســـتورالعمل های  و  دانش بنیـــان 
مربوطـــه یکـــی از آنهـــا اســـت. مـــا 
می توانیـــم بهبـــود ایـــن قوانیـــن و 
در  را  مربوطـــه  دســـتورالعمل های 
ــرایط  ــم و شـ ــرار دهیـ ــتور کار قـ دسـ
حـــوزه  ایـــن  فعـــالان  بـــرای  را 
ــتا  ــن راسـ ــم. در همیـ ــهیل کنیـ تسـ
ضـــروری اســـت کـــه از مشـــارکت 
تشـــکل های  و  بخش خصوصـــی 
بهـــره  حـــوزه  ایـــن  تخصصـــی 
بگیریـــم و از تـــوان تخصصـــی آنهـــا 
ــتفاده  در تدویـــن دســـتورالعمل ها اسـ
ــوع از  ــن نـ ــد ایـ ــدون تردیـ ــم. بـ کنیـ
بهتریـــن  مشـــارکت  و  همفکـــری 
خروجی هـــا را بـــرای صنعـــت بـــرق 
ــد  ــان خواهـ ــرکت های دانش بنیـ و شـ

داشـــت  
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فاصله معنادار دانش بنیان ها 
با سرمایه گذاری های خطرپذیر

شـرکت های دانش بنیـان در سـالی که با عنـوان تولیـد؛ دانش بنیان و اشـتغال آفرین 
نام گـذاری شـده به عنوان یکی از محورهای سیاسـتگذاری های صنعتـی و اقتصادی 
شـناخته می شـوند. بـا مـرور عمـر حـدود  10 سـاله دانش بنیان هـای صنعـت بـرق 
درمی یابیـم، وزارت نیـرو همـواره جزو پیشـتازان حوزه حمایـت از تکنولوژی های 
جدیـد و سـاخت داخـل بـوده اسـت. در حقیقـت صنعـت برق بـه عنـوان یکی از 
صنایع زیرسـاختی کشـور، در طـول سـال های پس از انقـلاب، بر موضـوع حمایت 
از سـاخت داخل، توانمندسـازی شـرکت های خصوصی و توسـعه دانش در صنعت، 
تمرکـز ویژه داشـته اسـت. بـه بیـان سـاده تر پیـش از آنکه موضـوع دانش بنیـان به 
ادبیـات اقتصـادی راه پیـدا کنـد، وزارت نیـرو از توانمندسـازی علمی  شـرکت ها و 
سـاخت تجهیزات بـا تکنولوژی جدیـد حمایت کـرده و همین رویکـرد صنعت برق 
را بـه یکـی از صنایـع پیشـرو در حـوزه سـاخت تجهیـزات و تولیـد خدمـات فنی و 

مهندسـی تبدیل کـرده بود.

گســـترده،  فضاســـازی های  به رغـــم 
صنعـــت بـــرق طـــی یـــک دهـــه 
اخیـــر بـــه دلایـــل متعـــدد از جملـــه 
بـــرق، عـــدم  اقتصـــاد  نابســـامانی 
ــعه  ــر توسـ ــی بـ ــرمایه گذاری مکفـ سـ
انتقـــال و  تولیـــد،  زیرســـاخت های 
توزیـــع و گســـتردگی بحـــران کمبـــود 
منابـــع مالـــی، بـــه نقطـــه ای رســـیده 
ـــت  ـــای حمای ـــه ج ـــرو ب ـــه وزارت نی ک
دانش محـــور صنعـــت،  توســـعه  از 
ناگزیـــر بـــه حـــل و فصـــل مســـائل 
ــرایطی  ــت. در شـ ــده اسـ ــره شـ روزمـ
ــکلات  ــا مشـ ــرق بـ ــت بـ ــه صنعـ کـ
ــد ده  ــی چنـ ــد بدهـ ــده ای ماننـ عدیـ
هـــزار میلیـــارد تومانـــی، قراردادهـــای 
افـــت  و  خاموشـــی ها  متوقـــف، 
ـــت،  ـــه اس ـــرمایه گذاری مواج ـــدی س ج
ـــر توســـعه و حمایـــت  قاعدتـــا تمرکـــز ب

اولویـــت  یـــک  دانش بنیان هـــا  از 
جـــدی بـــرای وزارت نیـــرو نخواهـــد 
ـــوع  ـــار موض ـــه در کن ـــن اینک ـــود، ضم ب
ــران  ــا بحـ ــه بـ ــن وزارتخانـ ــرق، ایـ بـ
اســـت  مواجـــه  هـــم  آب  جـــدی 
مشـــکلات  محاصـــره  در  عمـــلا  و 

ــت. ــه اسـ ــرار گرفتـ ــف قـ مختلـ
شـــاید بـــه همیـــن دلیـــل اســـت کـــه 
ـــتگاه های  ـــایر دس ـــم س ـــروز می بینی ام
اجرایـــی و وزارتخانه هـــا در حـــوزه 
و  داخـــل  ســـاخت  از  حمایـــت 
دانش بنیان هـــا  بـــه  توسعه بخشـــی 
در حـــال پیشـــی گرفتـــن از وزارت 
ــا  ــن حوزه هـ ــتند و در ایـ ــرو هسـ نیـ
دارنـــد.  منســـجم تری  برنامه هـــای 
ایـــن در حالـــی اســـت کـــه طـــی 
نیـــرو  وزارت  اخیـــر  ســـال های 
برنامـــه موثـــر و هدفمنـــدی بـــرای 

حمایـــت از دانش بنیان هـــا نداشـــته 
حـــوزه  پیشـــرفت های  عمـــده  و 
بـــرق  صنعـــت  در  دانش بنیان هـــا 
نســـبی  حمایت هـــای  به رغـــم 
ـــش  ـــلاش بخ ـــل ت ـــرو، حاص وزارت نی
خصوصـــی بـــوده اســـت. مســـاله 
ســـال های  طـــی  کـــه  اینجاســـت 
ـــرمایه گذاری  ـــه س ـــن وزارتخان ـــر ای اخی
ـــرای توســـعه  ـــری ب و سیاســـتگذاری موث
ایـــن  دانش بنیـــان  زیرســـاخت های 

ــت. ــته اسـ ــت نداشـ صنعـ
ـــت  ـــون حمای ـــه قان ـــک ده ـــر از ی کمت
دانش بنیـــان  شـــرکت های  از 
ـــطه  ـــه واس ـــد و ب ـــلاغ ش ـــوب و اب مص
و  تدویـــن  حمایت هایـــی  آن 
زیرســـاخت هایی نیـــز بـــرای توســـعه 
ـــه  ـــد ک ـــاد ش ـــش ایج ـــن بخ ـــالان ای فع
ایـــن قوانیـــن زمینـــه را بـــرای رشـــد 
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فراهـــم  دانش بنیان هـــا  توســـعه  و 
ـــتم  ـــد هس ـــن معتق ـــود ای ـــا وج ـــرد. ب ک
ـــن  ـــرو از ای ـــری وزارت نی ـــهم بهره گی س
بـــوده  ناچیـــز  عمـــلا  حمایت هـــا 
از  امـــر بســـیاری  اســـت. همیـــن 
فعـــال  دانش بنیـــان  شـــرکت های 
ـــرای  ـــرده، ب ـــر ک ـــرق را ناگزی ـــت ب صنع
بهره منـــدی از حمایت هـــای موجـــود 
وزارتخانه هـــا  ســـایر  مســـیر  از 
اقـــدام کننـــد. مشـــکل اینجاســـت 
شـــرکت های  از  بســـیاری  کـــه 
ـــدات  ـــت، تولی ـــن صنع ـــان ای دانش بنی
و حـــوزه فعالیتـــی کامـــلا وابســـته 
بـــه وزارت نیـــرو داشـــته و از ایـــن 
ــرای  ــواری بـ ــرایط دشـ ــا شـ ــر بـ منظـ
ــازات  ــا و امتیـ ــتفاده از حمایت هـ اسـ
تعریـــف شـــده مواجـــه هســـتند. بـــه 
بیـــان دیگـــر تعاریـــف ارائـــه  شـــده از 
ســـوی معاونـــت علمـــی  و صنـــدوق 
نـــوآوری و عـــدم حضـــور جـــدی 
وزارت نیـــرو محدودیت هایـــی بـــرای 
ایجـــاد  دانش بنیـــان  شـــرکت های 
می کنـــد. عمـــده ایـــن تعاریـــف بـــر 
اســـاس مفهـــوم کلیـــدی ســـاخت 
ـــیاری  ـــت. بس ـــده اس ـــه ش ـــار اول ارائ ب
و  دانش بنیـــان  شـــرکت های  از 
ـــه وزارت  ـــم از جمل ـــای مه وزارتخانه ه
نفـــت در طـــول ســـال های اخیـــر از 
امتیـــازات گســـترده ایـــن قوانیـــن بهـــره 
برده انـــد، امـــا در صنعـــت بـــرق کمتـــر 
ـــتفاده  ـــازات اس ـــن امتی ـــته ایم از ای توانس
ـــاله  ـــن مس ـــد ای ـــر باش ـــاید بهت ـــم. ش کنی
ـــرا وزارت  ـــه چ ـــود ک ـــی ش آسیب شناس
ـــذب  ـــتی در ج ـــه درس ـــته ب ـــرو نتوانس نی
دانش بنیـــان  حـــوزه  حمایت هـــای 
ــیت های  ــرا حساسـ ــد؟ چـ ــدام کنـ اقـ
لازم در ایـــن وزارتخانـــه و شـــرکت 
ــکا  ــا اتـ ــا بـ ــدارد تـ ــود نـ ــر وجـ توانیـ
و  دانش بنیان هـــا  ظرفیـــت  بـــه 
ــی  ــای قانونـ بهره منـــدی از حمایت هـ
موجـــود، طـــرح کلان و زیرســـاختی را 

ــد؟ ــد بزننـ ــت کلیـ ــن صنعـ در ایـ
از طرفـــی بـــا نام گـــذاری امســـال، 
ــه  ــان بـ ــرکت های دانش بنیـ ــد شـ امیـ
فعال تـــر شـــدن نهادهایـــی ماننـــد 
وزارت نیـــرو بـــرای توســـعه ایـــن 
ـــع  ـــت. در واق ـــده اس ـــتر ش ـــوزه بیش ح
ــش  ــعه دانـ ــه توسـ ــدی بـ ــه جـ توجـ
مهم تریـــن  از  یکـــی  تکنولـــوژی  و 
ـــای  ـــور از چالش ه ـــرای عب ـــا ب راهبرده
ـــل  ـــی ح ـــه حت ـــرا ک ـــت، چ ـــی اس فعل
ـــن  ـــم از همی ـــرق ه ـــاد ب ـــل اقتص معض
مســـیر می گـــذرد. البتـــه بایـــد ایـــن 
مســـاله را بپذیریـــم کـــه شـــرکت های 
حتمـــا  نیســـت  لازم  دانش بنیـــان 
تولیدکننـــده یـــک محصـــول باشـــند، 
ــا  ــد یـ ــاد یـــک فرآینـ ــه ایجـ ــرا کـ چـ
ـــوط  ـــای مرب ـــات و راهبرده ـــن کلی تبیی
نظیـــر  کلیـــدی  موضوعـــات  بـــه 
ـــی  ـــتلزم کار علم ـــرژی، مس ـــاد ان اقتص
بنابرایـــن  اســـت.  دانش بنیـــان   و 
ـــرو،  ـــه وزارت نی ـــرورت دارد مجموع ض
ــه  ــرکت های زیرمجموعـ ــر و شـ توانیـ
ــا  ــائل دانش بنیان هـ ــه مسـ ــبت بـ نسـ
آنهـــا  پیشـــنهادی  طرح هـــای  و 
ایـــن  و  کـــرده  عمـــل  فعال تـــر 
ـــوزه  ـــن ح ـــعه ای ـــرای توس ـــت را ب فرص

ــمارند. ــت بشـ غنیمـ
در  ســـرمایه گذاری  حـــوزه  در 
در  نیـــز  دانش بنیـــان  شـــرکت های 
ـــدوق  ـــش از 40 صن ـــر بی ـــال حاض ح
ـــال  ـــور فع ـــاوری در کش ـــش و فن پژوه
هســـتند کـــه رســـالت اصلـــی آنهـــا 
فنـــاوری  و  نـــوآوری  از  حمایـــت 
ارزان قیمـــت  تســـهیلات  ارائـــه  و 
شـــرکت های  بـــه  بلندمـــدت  و 
دانش بنیـــان اســـت. ایـــن تســـهیلات 
ســـرمایه  تامیـــن  بـــرای  عمدتـــا 
صنعتی ســـازی،  گـــردش،  در 
ایـــن  از  مـــواردی  و  تجاری ســـازی 
البتـــه  می شـــود.  اعطـــا  دســـت 
روی  می تواننـــد  صندوق هـــا  ایـــن 
ــده  ــرح شـ ــای مطـ ــا و طرح هـ ایده هـ

ــه  ــد. اگرچـ ــرمایه گذاری کننـ ــز سـ نیـ
صندوق هـــای پژوهـــش و فنـــاوری 
ــر  ــرمایه گذاری خطرپذیـ ــوزه سـ در حـ
بـــه شـــکل مـــوردی و محـــدود ورود 
ـــه  ـــیدن ب ـــا رس ـــوز ت ـــا هن ـــد، ام کرده ان
ســـاختاری بـــرای ســـرمایه گذاری های 
ـــم. ـــاداری داری ـــه معن ـــر فاصل خطرپذی
صندوق هـــای  فعالیـــت  به رغـــم 
هنـــوز  خطرپذیـــر،  ســـرمایه گذاری 
ــرمایه گذاری  ــوع از سـ ــن نـ ــم ایـ حجـ
در کشـــور انـــدک اســـت و عمـــلا 
ـــی  ـــعه همخوان ـــه توس ـــا ب ـــاز م ـــا نی ب
نوآوری هـــا،  توســـعه  نـــدارد. 
کـــه  خلاقیت هایـــی  و  ایده هـــا 
قابلیـــت صنعتـــی شـــدن دارنـــد، 
موثـــر،  قوانیـــن  تدویـــن  نیازمنـــد 
ایجـــاد فرهنـــگ ریســـک پذیری در 
ســـرمایه گذاری و همچنیـــن ایجـــاد 
ــهیل  ــرای تسـ ــاخت های لازم بـ زیرسـ
ایده هاســـت.  ایـــن  تجاری ســـازی 
ایـــن مســـاله  از  البتـــه نمی تـــوان 
چشـــم پوشـــید کـــه قانون گذاری هـــا 
و ریل گذاری هـــای مناســـبی بـــرای 
انجـــام  دانش بنیان هـــا  توســـعه 
شـــده کـــه قانـــون احـــراز صلاحیـــت 
دســـتورالعمل های  و  دانش بنیـــان 
مربوطـــه یکـــی از آنهـــا اســـت. مـــا 
می توانیـــم بهبـــود ایـــن قوانیـــن و 
در  را  مربوطـــه  دســـتورالعمل های 
ــرایط  ــم و شـ ــرار دهیـ ــتور کار قـ دسـ
حـــوزه  ایـــن  فعـــالان  بـــرای  را 
ــتا  ــن راسـ ــم. در همیـ ــهیل کنیـ تسـ
ضـــروری اســـت کـــه از مشـــارکت 
تشـــکل های  و  بخش خصوصـــی 
بهـــره  حـــوزه  ایـــن  تخصصـــی 
بگیریـــم و از تـــوان تخصصـــی آنهـــا 
ــتفاده  در تدویـــن دســـتورالعمل ها اسـ
ــوع از  ــن نـ ــد ایـ ــدون تردیـ ــم. بـ کنیـ
بهتریـــن  مشـــارکت  و  همفکـــری 
خروجی هـــا را بـــرای صنعـــت بـــرق 
ــد  ــان خواهـ ــرکت های دانش بنیـ و شـ

داشـــت  
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گزارش هـای آمـاری نشـان می دهـد درآمـد شـرکت  های دانش  بنیـان در سـال 1400 بـه 400 هـزار میلیـارد 
تومـان رسـیده اسـت. ایـن آمار حاکی از آن اسـت که زیسـت بوم نوآوری کشـور در مسـیر رشـد قـرار گرفته و 
شـرکت  های دانش  بنیـان در حـال تثبیـت جایگاه خـود در نقش  آفرینـی اقتصادی هسـتند اما در شـرایط فعلی 
اقتصـاد کشـور و بـا وجود تـداوم تحریم های بین المللـی و افزایش مکـرر نـرخ ارز و قیمت  ها که تامیـن مالی را 
بـه یکـی از مهم تریـن دغدغه هـای تولیدکننـدگان کالا و خدمات تبدیـل کرده، ایـن چالش برای شـرکت  های 

دانش  بنیـان کـه ظرفیت  هـای تـاب  آوری این شـرایط را ندارنـد، دوچندان می شـود. 

شـــرکت  های نوپـــا و نـــوآور امـــکان دسترســـی بـــه تامیـــن 
ـــی  ـــام بانک ـــع از نظ ـــذب مناب ـــا ج ـــرمایه ی ـــازار س ـــی از ب مال
ــرای  ــه تامین  مالـــی بـ ــه همیـــن دلیـــل هزینـ را ندارنـــد و بـ
ــی  ــررات و ضوابطـ ــع مقـ ــا تابـ ــاد اســـت. بانک هـ ــا زیـ آنهـ
ســـختگیرانه از جملـــه لـــزوم ارائـــه صورت  هـــای مالـــی 
ـــه  ـــزام در ارائ ـــه، ال ـــبت مالکان ـــودن نس ـــده، بالاب حسابرسی ش
ــا  ــای بـ ــودن دارایی  هـ ــالا بـ ــی و بـ ــاب مالیاتـ ــا حسـ مفاصـ
نقدپذیـــری بـــالا جهـــت اطمینـــان از تـــوان مالـــی شـــرکت، 
بـــرای پرداخـــت تســـهیلات هســـتند. همچنیـــن بانک هـــا 
ـــه  ـــا ب ـــرکت  های نوپ ـــدات ش ـــول تعه ـــه قب ـــوارد ب ـــب م در غال
ـــن  ـــن رک ـــه مهم تری ـــاری ک ـــی و اعتب ـــوابق مال ـــود س ـــل نب دلی

تصمیم گیـــری بـــرای آنهاســـت، تمایلـــی ندارنـــد.
از ســـوی دیگـــر بانک هـــا، بـــه عنـــوان موسســـات انتفاعـــی 
ـــرای ســـهامداران خـــود فراهـــم  ـــد امـــکان ســـودآوری را ب ـــه بای ک
کننـــد، بـــه ناچـــار ریســـک  پذیری پایینـــی دارنـــد و بـــرای 
ـــق بیشـــتری  ـــی وثای ـــع مال ـــان مناب پوشـــش ریســـک، از متقاضی
ــای  ــیاری از ایده هـ ــه بسـ ــی کـ ــد. درحالـ ــت می کننـ دریافـ

ــص و  ــای متخصـ ــه از نیروهـ ــه، برگرفتـ ــه و فناورانـ خلاقانـ
ـــرایط  ـــد ش ـــا فاق ـــد، ام ـــی دارن ـــش کاف ـــه دان ـــت ک ـــی اس جوان
ـــرای  ـــختگیری  ها، ب ـــن س ـــتند. ای ـــی هس ـــام بانک ـــر نظ مدنظ
ــی  ــا طولانـ ــو بـ ــه از یکسـ ــرق کـ ــت بـ ــرکت  های صنعـ شـ
ــا  ــرمایه پروژه هـ ــت سـ ــی و دوره بازگشـ ــان مالـ ــودن جریـ بـ
مواجهنـــد و از ســـوی دیگـــر از شـــرایط نامتـــوازن اقتصـــاد 
صنعـــت بـــرق رنـــج می برنـــد، بـــه مراتـــب بیشـــتر اســـت.

امـــا در ایـــن بیـــن صندوق هـــای پژوهـــش و فنـــاوری از 
ـــتند  ـــور هس ـــوآوری کش ـــت بوم ن ـــی زیس ـــای مال ـــه نهاده جمل
ـــرکت  های  ـــد ش ـــره رش ـــال زنجی ـــل اتص ـــی مح ـــه نوع ـــه ب ک
دانش بنیـــان بـــه شـــمار می  رونـــد و مکلـــف هســـتند 
ــام  ــق نظـ ــی از طریـ ــن مالـ ــرای تامیـ ــه بـ ــکلاتی را کـ مشـ
بانکـــی وجـــود دارد تســـهیل و برطـــرف کننـــد و خدمـــات 
ــرار  ــالان ایـــن حـــوزه قـ ــار فعـ مالـــی ارزان  تـــری را در اختیـ
دهنـــد. ایـــن صندوق هـــای حمایتـــی بـــا توجـــه بـــه منابـــع 
ــاوری  ــای مالـــی معاونـــت علمـــی و فنـ ــود و ظرفیت  هـ خـ
ـــکان  ـــکوفایی، ام ـــوآوری و ش ـــدوق ن ـــوری و صن ـــت جمه ریاس
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دســـتیابی فنـــاوران و نـــوآوران را بـــه منابـــع مالـــی ســـریع و 
ـــش  ـــا پوش ـــف و ب ـــوع و منعط ـــای متن ـــا روش ه ـــت ب ارزان قیم
ایـــن صندوق هـــا  می  کننـــد.  فراهـــم  لازم،  ریســـک  های 
ــا  ــی اعطـ ــام بانکـ ــه نظـ ــبت بـ ــری نسـ ــهیلات ارزان  تـ تسـ
کـــرده و انـــواع ضمانت نامه هـــا را بـــا شـــرایط ســـهل  تر 
از بانک هـــای تجـــاری بـــرای شـــرکت  های دانش بنیـــان 
ــای  ــن در طرح هـ ــا همچنیـ ــن نهادهـ ــد. ایـ ــادر می کننـ صـ
جســـورانه  ســـرمایه  گذاری  های  بـــا  فناورانـــه  و  نوآورانـــه 
ـــک  ـــش ریس ـــات پوش ـــه خدم ـــا ارائ ـــد و ب ـــارکت می کنن مش
از طریـــق ابزارهـــای مالـــی، ریســـک تجـــاری طرح هـــا را بـــه 

حداقـــل می  رســـانند.
در همیـــن راســـتا »صنـــدوق پژوهـــش و فنـــاوری صنعـــت 
ـــی  ـــدوق تخصص ـــک صن ـــوان ی ـــه عن ـــز ب ـــرژی« نی ـــرق و ان ب
ـــاوری  ـــش و فن ـــای پژوه ـــعه و ارتق ـــه توس ـــک ب ـــدف کم ـــا ه ب
ــر  ــال های اخیـ ــی سـ ــده و طـ ــکیل شـ ــوزه تشـ ــن حـ در ایـ
بـــا حمایـــت و همـــکاری صنـــدوق نـــوآوری و شـــکوفایی و 
ـــرده  ـــلاش ک ـــت جمهوری ت ـــاوری ریاس ـــی و فن ـــت علم معاون
ــت  ــرژی حمایـ ــرق و انـ ــت بـ ــه صنعـ ــای فناورانـ از طرح هـ
ـــن صنعـــت  ـــد و در راســـتای تعمیـــق ســـاخت داخـــل ای کن
گام بـــردارد. ولـــی بـــا وجـــود گذشـــت بیـــش از 7 ســـال از 
ــرکت  ــش از 700 شـ ــود بیـ ــدوق و وجـ ــن صنـ ــیس ایـ تاسـ
دانش  بنیـــان در حـــوزه صنعـــت آب و بـــرق کـــه معـــادل 12 
درصـــد کل شـــرکت  های دانش  بنیـــان کشـــور را تشـــکیل 
می دهنـــد، ســـهم وزارت نیـــرو از کل ســـرمایه  گذاری  های 
حـــوزه صندوق هـــای  در  کشـــور  عمومـــی  بخش هـــای 
ـــا  ـــه تناســـبی ب ـــوده ک ـــاوری، تنهـــا یـــک درصـــد ب پژوهـــش و فن
ــان  ــرکت  های دانش  بنیـ ــای شـ ــا و نیازهـ ــم فعالیت  هـ حجـ
ـــی  ـــع مال ـــت مناب ـــروری اس ـــن رو ض ـــدارد. از ای ـــوزه ن ـــن ح ای
ــت های کلان  ــا سیاسـ ــق بـ ــرژی مطابـ ــرق و انـ ــدوق بـ صنـ
ـــی  ـــت علم ـــژه معاون ـــه وی ـــت ب ـــوی دول ـــده از س ـــن ش تدوی
نهادهـــای  تقویـــت  بـــرای  فنـــاوری ریاســـت جمهوری  و 
مالـــی تخصصـــی در راســـتای توســـعه کســـب  وکارهای 
دانش بنیـــان و افزایـــش ســـهم آنهـــا از اقتصـــاد ملـــی و 
ــعار  ــق شـ ــرای تحقـ ــرو بـ ــای وزارت نیـ ــن برنامه هـ همچنیـ

ســـال، تقویـــت شـــود.
ــاوری صنعـــت بـــرق و انـــرژی در  صنـــدوق پژوهـــش و فنـ
صـــورت تقویـــت منابـــع و حمایـــت از ســـوی وزارت  نیـــرو 
ــت  ــه، ظرفیـ ــه و زیرمجموعـ ــای تابعـ ــرکت  ها و نهادهـ و شـ
ـــذار در  ـــی تاثیرگ ـــی تخصص ـــاد مال ـــک نه ـــه ی ـــدن ب تبدیل  ش
ـــر در  ـــش موث ـــای نق ـــور و ایف ـــروی کش ـــاوری نی ـــت بوم فن زیس
تامیـــن   مالـــی طرح هـــای نوآورانـــه، فناورانـــه و دانش  بنیـــان 
ایـــن حـــوزه را دارد. تحقـــق بهنـــگام اولویت هـــای راهبـــردی 

وزارت نیـــرو در تامیـــن مالـــی طرح هـــا، تنوع  بخشـــی و 
در  خطرپذیـــر  ســـرمایه  گذاری  های  ســـبد  بهینه  ســـازی 
حوزه هـــای بـــرق و آب و انـــرژی تجدیدپذیـــر و بهـــره  وری 
انـــرژی، توســـعه ابزارهـــای پوشـــش   ریســـک بـــرای جـــذب 
نظـــام  مشـــارکت  و جلـــب  ســـرمایه  گذاران خصوصـــی 
ـــن  ـــرمایه  گذاری   ای ـــه س ـــر در عرص ـــور موث ـــرای حض ـــی ب بانک
حـــوزه، از ظرفیت  هـــای بالقـــوه ایـــن صنـــدوق اســـت کـــه 
ـــان  ـــن ذی نفع ـــل بی ـــی و تعام ـــاد هماهنگ ـــریع در ایج ـــا تس ب
کلیـــدی زیســـت بوم نـــوآوری نیـــرو قابلیـــت فعلیـــت پیـــدا 

ــد. ــدت را دارنـ ــردن در کوتاه مـ کـ
بـــا نام گـــذاری ســـال 1401 بـــه عنـــوان »تولیـــد؛ دانش بنیـــان 
تولیـــد جهش بنیـــان  قانـــون  ابـــلاغ  و  اشـــتغال  آفرین«  و 
در اردیبهشـــت   ســـال جـــاری توســـط مجلـــس شـــورای 
اســـلامی و همچنیـــن وجـــود ظرفیت  هـــای لازم در بنـــد 
ــرای  ــور بـ ــال 1401 کشـ ــه سـ ــون بودجـ ــره 15 قانـ ط تبصـ
لازم  دانش  بنیـــان، ریل  گذاری  هـــای  تقویـــت شـــرکت  های 
ــرکت  های  ــرو و شـ ــوآوری نیـ ــت  بوم نـ ــعه زیسـ ــرای توسـ بـ
دانش  بنیـــان فراهـــم شـــده اســـت. فرصت  هایـــی کـــه 
امســـال بـــرای توســـعه زیســـت بوم نـــوآوری نیـــرو فراهـــم 
شـــده، شـــاید تکرا رنشـــدنی باشـــند. از ایـــن  رو وزارت نیـــرو 
ـــر و  ـــرژی تجدیدپذی ـــرق و آب و ان ـــی حـــوزه ب ـــوان متول ـــه عن ب
ـــن  ـــی بی ـــریع در هماهنگ ـــا تس ـــد ب ـــرژی، می توان ـــره  وری ان به
عناصـــر پشـــتیبان ایـــن زیســـت  بوم از جملـــه شـــرکت  های 
ــه  ــرو، موسسـ ــگاه نیـ ــه، پژوهشـ ــی و تابعـ ــادر تخصصـ مـ
ــازمان  ــرو و سـ ــاوری نیـ ــم و فنـ ــارک علـ ــات آب، پـ تحقیقـ
انرژی  هـــای تجدیدپذیـــر و بهـــره  وری انـــرژی از یکســـو 
و تقویـــت عناصـــر پیشـــخوان آن از جملـــه صنـــدوق 
ـــرو،  ـــوآوری نی ـــه ن ـــرژی، کارخان ـــرق و ان ـــاوری ب ـــش و فن پژوه
شـــتاب دهنده های تخصصـــی، مراکـــز رشـــد و توســـعه 
فنـــاوری از ســـوی دیگـــر، همگرایـــی و هم  افزایـــی بیشـــتر 
ـــرکت  های  ـــوازی  کاری در ش ـــرده و از م ـــم ک ـــوزه را فراه ـــن ح ای

تابعـــه و زیرمجموعـــه جلوگیـــری کنـــد.
و  دانش  بنیـــان  تولیـــد  از  حمایـــت  کـــه  اکنـــون 
ــادی در  ــش اقتصـ ــرک و جهـ ــاد تحـ ــتغال  آفرین و ایجـ اشـ
حوزه هـــای مختلـــف فنـــاوری و نـــوآوری کشـــور بـــه یکـــی 
از مهم تریـــن ماموریت  هـــای قـــوای ســـه  گانه و تمامـــی 
ــد،  ــاب می کنـ ــده، ایجـ ــل شـ ــی تبدیـ ــتگاه های اجرایـ دسـ
ــرق  ــت بـ ــان صنعـ ــاد دانش  بنیـ ــعه اقتصـ ــای توسـ برنامه هـ
ـــد و  ـــال نباش ـــعار س ـــق ش ـــه تحق ـــدود ب ـــز مح ـــرژی نی و ان
نقـــش و جایـــگاه فعالیت  هـــای دانش  بنیـــان حـــوزه نیـــرو 
در سیاســـت های برنامـــه هفتـــم توســـعه نیـــز بـــه درســـتی 

مـــد نظـــر قـــرار گیـــرد 
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گزارش هـای آمـاری نشـان می دهـد درآمـد شـرکت  های دانش  بنیـان در سـال 1400 بـه 400 هـزار میلیـارد 
تومـان رسـیده اسـت. ایـن آمار حاکی از آن اسـت که زیسـت بوم نوآوری کشـور در مسـیر رشـد قـرار گرفته و 
شـرکت  های دانش  بنیـان در حـال تثبیـت جایگاه خـود در نقش  آفرینـی اقتصادی هسـتند اما در شـرایط فعلی 
اقتصـاد کشـور و بـا وجود تـداوم تحریم های بین المللـی و افزایش مکـرر نـرخ ارز و قیمت  ها که تامیـن مالی را 
بـه یکـی از مهم تریـن دغدغه هـای تولیدکننـدگان کالا و خدمات تبدیـل کرده، ایـن چالش برای شـرکت  های 

دانش  بنیـان کـه ظرفیت  هـای تـاب  آوری این شـرایط را ندارنـد، دوچندان می شـود. 

شـــرکت  های نوپـــا و نـــوآور امـــکان دسترســـی بـــه تامیـــن 
ـــی  ـــام بانک ـــع از نظ ـــذب مناب ـــا ج ـــرمایه ی ـــازار س ـــی از ب مال
ــرای  ــه تامین  مالـــی بـ ــه همیـــن دلیـــل هزینـ را ندارنـــد و بـ
ــی  ــررات و ضوابطـ ــع مقـ ــا تابـ ــاد اســـت. بانک هـ ــا زیـ آنهـ
ســـختگیرانه از جملـــه لـــزوم ارائـــه صورت  هـــای مالـــی 
ـــه  ـــزام در ارائ ـــه، ال ـــبت مالکان ـــودن نس ـــده، بالاب حسابرسی ش
ــا  ــای بـ ــودن دارایی  هـ ــالا بـ ــی و بـ ــاب مالیاتـ ــا حسـ مفاصـ
نقدپذیـــری بـــالا جهـــت اطمینـــان از تـــوان مالـــی شـــرکت، 
بـــرای پرداخـــت تســـهیلات هســـتند. همچنیـــن بانک هـــا 
ـــه  ـــا ب ـــرکت  های نوپ ـــدات ش ـــول تعه ـــه قب ـــوارد ب ـــب م در غال
ـــن  ـــن رک ـــه مهم تری ـــاری ک ـــی و اعتب ـــوابق مال ـــود س ـــل نب دلی

تصمیم گیـــری بـــرای آنهاســـت، تمایلـــی ندارنـــد.
از ســـوی دیگـــر بانک هـــا، بـــه عنـــوان موسســـات انتفاعـــی 
ـــرای ســـهامداران خـــود فراهـــم  ـــد امـــکان ســـودآوری را ب ـــه بای ک
کننـــد، بـــه ناچـــار ریســـک  پذیری پایینـــی دارنـــد و بـــرای 
ـــق بیشـــتری  ـــی وثای ـــع مال ـــان مناب پوشـــش ریســـک، از متقاضی
ــای  ــیاری از ایده هـ ــه بسـ ــی کـ ــد. درحالـ ــت می کننـ دریافـ

ــص و  ــای متخصـ ــه از نیروهـ ــه، برگرفتـ ــه و فناورانـ خلاقانـ
ـــرایط  ـــد ش ـــا فاق ـــد، ام ـــی دارن ـــش کاف ـــه دان ـــت ک ـــی اس جوان
ـــرای  ـــختگیری  ها، ب ـــن س ـــتند. ای ـــی هس ـــام بانک ـــر نظ مدنظ
ــی  ــا طولانـ ــو بـ ــه از یکسـ ــرق کـ ــت بـ ــرکت  های صنعـ شـ
ــا  ــرمایه پروژه هـ ــت سـ ــی و دوره بازگشـ ــان مالـ ــودن جریـ بـ
مواجهنـــد و از ســـوی دیگـــر از شـــرایط نامتـــوازن اقتصـــاد 
صنعـــت بـــرق رنـــج می برنـــد، بـــه مراتـــب بیشـــتر اســـت.

امـــا در ایـــن بیـــن صندوق هـــای پژوهـــش و فنـــاوری از 
ـــتند  ـــور هس ـــوآوری کش ـــت بوم ن ـــی زیس ـــای مال ـــه نهاده جمل
ـــرکت  های  ـــد ش ـــره رش ـــال زنجی ـــل اتص ـــی مح ـــه نوع ـــه ب ک
دانش بنیـــان بـــه شـــمار می  رونـــد و مکلـــف هســـتند 
ــام  ــق نظـ ــی از طریـ ــن مالـ ــرای تامیـ ــه بـ ــکلاتی را کـ مشـ
بانکـــی وجـــود دارد تســـهیل و برطـــرف کننـــد و خدمـــات 
ــرار  ــالان ایـــن حـــوزه قـ ــار فعـ مالـــی ارزان  تـــری را در اختیـ
دهنـــد. ایـــن صندوق هـــای حمایتـــی بـــا توجـــه بـــه منابـــع 
ــاوری  ــای مالـــی معاونـــت علمـــی و فنـ ــود و ظرفیت  هـ خـ
ـــکان  ـــکوفایی، ام ـــوآوری و ش ـــدوق ن ـــوری و صن ـــت جمه ریاس

ــدنی  ــت  های تکرارنشـــ فرصــــ
ــدنی  ــت  های تکرارنشـــ فرصــــ
ــدنی  ــت  های تکرارنشـــ فرصــــ
ــدنی  ــت  های تکرارنشـــ فرصــــ
ــدنی  ــت  های تکرارنشـــ فرصــــ
ــدنی  ــت  های تکرارنشـــ توسعه زیست بوم نوآوری نیروفرصــــ

ــدنی  ــت  های تکرارنشـــ فرصــــ
ــدنی  ــت  های تکرارنشـــ فرصــــ

دســـتیابی فنـــاوران و نـــوآوران را بـــه منابـــع مالـــی ســـریع و 
ـــش  ـــا پوش ـــف و ب ـــوع و منعط ـــای متن ـــا روش ه ـــت ب ارزان قیم
ایـــن صندوق هـــا  می  کننـــد.  فراهـــم  لازم،  ریســـک  های 
ــا  ــی اعطـ ــام بانکـ ــه نظـ ــبت بـ ــری نسـ ــهیلات ارزان  تـ تسـ
کـــرده و انـــواع ضمانت نامه هـــا را بـــا شـــرایط ســـهل  تر 
از بانک هـــای تجـــاری بـــرای شـــرکت  های دانش بنیـــان 
ــای  ــن در طرح هـ ــا همچنیـ ــن نهادهـ ــد. ایـ ــادر می کننـ صـ
جســـورانه  ســـرمایه  گذاری  های  بـــا  فناورانـــه  و  نوآورانـــه 
ـــک  ـــش ریس ـــات پوش ـــه خدم ـــا ارائ ـــد و ب ـــارکت می کنن مش
از طریـــق ابزارهـــای مالـــی، ریســـک تجـــاری طرح هـــا را بـــه 

حداقـــل می  رســـانند.
در همیـــن راســـتا »صنـــدوق پژوهـــش و فنـــاوری صنعـــت 
ـــی  ـــدوق تخصص ـــک صن ـــوان ی ـــه عن ـــز ب ـــرژی« نی ـــرق و ان ب
ـــاوری  ـــش و فن ـــای پژوه ـــعه و ارتق ـــه توس ـــک ب ـــدف کم ـــا ه ب
ــر  ــال های اخیـ ــی سـ ــده و طـ ــکیل شـ ــوزه تشـ ــن حـ در ایـ
بـــا حمایـــت و همـــکاری صنـــدوق نـــوآوری و شـــکوفایی و 
ـــرده  ـــلاش ک ـــت جمهوری ت ـــاوری ریاس ـــی و فن ـــت علم معاون
ــت  ــرژی حمایـ ــرق و انـ ــت بـ ــه صنعـ ــای فناورانـ از طرح هـ
ـــن صنعـــت  ـــد و در راســـتای تعمیـــق ســـاخت داخـــل ای کن
گام بـــردارد. ولـــی بـــا وجـــود گذشـــت بیـــش از 7 ســـال از 
ــرکت  ــش از 700 شـ ــود بیـ ــدوق و وجـ ــن صنـ ــیس ایـ تاسـ
دانش  بنیـــان در حـــوزه صنعـــت آب و بـــرق کـــه معـــادل 12 
درصـــد کل شـــرکت  های دانش  بنیـــان کشـــور را تشـــکیل 
می دهنـــد، ســـهم وزارت نیـــرو از کل ســـرمایه  گذاری  های 
حـــوزه صندوق هـــای  در  کشـــور  عمومـــی  بخش هـــای 
ـــا  ـــه تناســـبی ب ـــوده ک ـــاوری، تنهـــا یـــک درصـــد ب پژوهـــش و فن
ــان  ــرکت  های دانش  بنیـ ــای شـ ــا و نیازهـ ــم فعالیت  هـ حجـ
ـــی  ـــع مال ـــت مناب ـــروری اس ـــن رو ض ـــدارد. از ای ـــوزه ن ـــن ح ای
ــت های کلان  ــا سیاسـ ــق بـ ــرژی مطابـ ــرق و انـ ــدوق بـ صنـ
ـــی  ـــت علم ـــژه معاون ـــه وی ـــت ب ـــوی دول ـــده از س ـــن ش تدوی
نهادهـــای  تقویـــت  بـــرای  فنـــاوری ریاســـت جمهوری  و 
مالـــی تخصصـــی در راســـتای توســـعه کســـب  وکارهای 
دانش بنیـــان و افزایـــش ســـهم آنهـــا از اقتصـــاد ملـــی و 
ــعار  ــق شـ ــرای تحقـ ــرو بـ ــای وزارت نیـ ــن برنامه هـ همچنیـ

ســـال، تقویـــت شـــود.
ــاوری صنعـــت بـــرق و انـــرژی در  صنـــدوق پژوهـــش و فنـ
صـــورت تقویـــت منابـــع و حمایـــت از ســـوی وزارت  نیـــرو 
ــت  ــه، ظرفیـ ــه و زیرمجموعـ ــای تابعـ ــرکت  ها و نهادهـ و شـ
ـــذار در  ـــی تاثیرگ ـــی تخصص ـــاد مال ـــک نه ـــه ی ـــدن ب تبدیل  ش
ـــر در  ـــش موث ـــای نق ـــور و ایف ـــروی کش ـــاوری نی ـــت بوم فن زیس
تامیـــن   مالـــی طرح هـــای نوآورانـــه، فناورانـــه و دانش  بنیـــان 
ایـــن حـــوزه را دارد. تحقـــق بهنـــگام اولویت هـــای راهبـــردی 

وزارت نیـــرو در تامیـــن مالـــی طرح هـــا، تنوع  بخشـــی و 
در  خطرپذیـــر  ســـرمایه  گذاری  های  ســـبد  بهینه  ســـازی 
حوزه هـــای بـــرق و آب و انـــرژی تجدیدپذیـــر و بهـــره  وری 
انـــرژی، توســـعه ابزارهـــای پوشـــش   ریســـک بـــرای جـــذب 
نظـــام  مشـــارکت  و جلـــب  ســـرمایه  گذاران خصوصـــی 
ـــن  ـــرمایه  گذاری   ای ـــه س ـــر در عرص ـــور موث ـــرای حض ـــی ب بانک
حـــوزه، از ظرفیت  هـــای بالقـــوه ایـــن صنـــدوق اســـت کـــه 
ـــان  ـــن ذی نفع ـــل بی ـــی و تعام ـــاد هماهنگ ـــریع در ایج ـــا تس ب
کلیـــدی زیســـت بوم نـــوآوری نیـــرو قابلیـــت فعلیـــت پیـــدا 

ــد. ــدت را دارنـ ــردن در کوتاه مـ کـ
بـــا نام گـــذاری ســـال 1401 بـــه عنـــوان »تولیـــد؛ دانش بنیـــان 
تولیـــد جهش بنیـــان  قانـــون  ابـــلاغ  و  اشـــتغال  آفرین«  و 
در اردیبهشـــت   ســـال جـــاری توســـط مجلـــس شـــورای 
اســـلامی و همچنیـــن وجـــود ظرفیت  هـــای لازم در بنـــد 
ــرای  ــور بـ ــال 1401 کشـ ــه سـ ــون بودجـ ــره 15 قانـ ط تبصـ
لازم  دانش  بنیـــان، ریل  گذاری  هـــای  تقویـــت شـــرکت  های 
ــرکت  های  ــرو و شـ ــوآوری نیـ ــت  بوم نـ ــعه زیسـ ــرای توسـ بـ
دانش  بنیـــان فراهـــم شـــده اســـت. فرصت  هایـــی کـــه 
امســـال بـــرای توســـعه زیســـت بوم نـــوآوری نیـــرو فراهـــم 
شـــده، شـــاید تکرا رنشـــدنی باشـــند. از ایـــن  رو وزارت نیـــرو 
ـــر و  ـــرژی تجدیدپذی ـــرق و آب و ان ـــی حـــوزه ب ـــوان متول ـــه عن ب
ـــن  ـــی بی ـــریع در هماهنگ ـــا تس ـــد ب ـــرژی، می توان ـــره  وری ان به
عناصـــر پشـــتیبان ایـــن زیســـت  بوم از جملـــه شـــرکت  های 
ــه  ــرو، موسسـ ــگاه نیـ ــه، پژوهشـ ــی و تابعـ ــادر تخصصـ مـ
ــازمان  ــرو و سـ ــاوری نیـ ــم و فنـ ــارک علـ ــات آب، پـ تحقیقـ
انرژی  هـــای تجدیدپذیـــر و بهـــره  وری انـــرژی از یکســـو 
و تقویـــت عناصـــر پیشـــخوان آن از جملـــه صنـــدوق 
ـــرو،  ـــوآوری نی ـــه ن ـــرژی، کارخان ـــرق و ان ـــاوری ب ـــش و فن پژوه
شـــتاب دهنده های تخصصـــی، مراکـــز رشـــد و توســـعه 
فنـــاوری از ســـوی دیگـــر، همگرایـــی و هم  افزایـــی بیشـــتر 
ـــرکت  های  ـــوازی  کاری در ش ـــرده و از م ـــم ک ـــوزه را فراه ـــن ح ای

تابعـــه و زیرمجموعـــه جلوگیـــری کنـــد.
و  دانش  بنیـــان  تولیـــد  از  حمایـــت  کـــه  اکنـــون 
ــادی در  ــش اقتصـ ــرک و جهـ ــاد تحـ ــتغال  آفرین و ایجـ اشـ
حوزه هـــای مختلـــف فنـــاوری و نـــوآوری کشـــور بـــه یکـــی 
از مهم تریـــن ماموریت  هـــای قـــوای ســـه  گانه و تمامـــی 
ــد،  ــاب می کنـ ــده، ایجـ ــل شـ ــی تبدیـ ــتگاه های اجرایـ دسـ
ــرق  ــت بـ ــان صنعـ ــاد دانش  بنیـ ــعه اقتصـ ــای توسـ برنامه هـ
ـــد و  ـــال نباش ـــعار س ـــق ش ـــه تحق ـــدود ب ـــز مح ـــرژی نی و ان
نقـــش و جایـــگاه فعالیت  هـــای دانش  بنیـــان حـــوزه نیـــرو 
در سیاســـت های برنامـــه هفتـــم توســـعه نیـــز بـــه درســـتی 

مـــد نظـــر قـــرار گیـــرد 



5657
صفحهصفحه

بهار 1401، دوره جدیدبهار 1401، دوره جدید 88

تامین مالی صنعت برقتامین مالی صنعت برق

یادداشـــت



5657
صفحهصفحه

بهار 1401، دوره جدیدبهار 1401، دوره جدید 88

تامین مالی صنعت برقتامین مالی صنعت برق

یادداشـــت



5859
صفحهصفحه

یادداشتیادداشت

بهار 1401، دوره جدیدبهار 1401، دوره جدید 88

عضو هیات مدیره سندیکای صنعت برق ایران و مدیرعامل شرکت صانیرمنصور سعیدی

وابسـتگی بـه ارز حاصـل از صـادرات نفـت 
کـه  اسـت  ایـران  اقتصـاد  ویژگی هـای  از 
متاسـفانه ایـن منبـع عظیـم و گـران بهـا نیز 
در حـال تمـام شـدن اسـت و بعنـوان یـک 
ابزار سیاسـی همواره دچار نوسـانات قیمتی 
زیـادی اسـت و همیـن امـر باعـث بی ثباتی 
در آمد هـای ارزی در اقتصـاد ایـران می شـود؛ 
لـذا هـرگاه بخواهند فشـار ها را افزایش دهند 
در اولیـن قـدم تحریـم نفتـی می کننـد و در 
ضمـن اگـر ایـن منابـع ارزی بـه پـول ملـی 
)ریـال( تبدیـل و بـه اقتصـاد کشـور تزریـق 
شـود، باعث افزایش حجم پـول و نقدینگی 
در جامعـه شـده کـه خـود باعـث افزایـش 
سـطح عمومـی قیمت هـا و کاهـش ارزش 
پـول داخلـی و در نهایـت افزایـش نـرخ ارز 

حقیقـی خواهد شـد.
در تمـام کشـور ها مخصوصا کشـور های در 
حـال توسـعه، صـادرات غیر نفتی بـه عنوان 
موتـور رشـد اقتصادی معرفی شـده اسـت و 
در مدل هـای مختلـف اقتصاد سـنجی قابل 
اثبـات اسـت کـه هـر یـک واحـد صـادرات 
غیرنفتـی حداقل 1/6 واحـد تولید ناخالص 

داخلـی را افزایـش خواهد داد.
در چنـد سـال اخیـر متاسـفانه طبـق آمـار 
شـاهد  بین المللـی  معتبـر  اطلاعـات  و 

کاهـش ارزش صـادرات غیـر نفتـی و سـهم 
مخصوصـا  و  جهانـی  تجـارت  در  ایـران 
نظـر  بـه  کـه  هسـتیم  منطقـه  کشـور های 
اینجانـب این موضـوع ارتباطی بـا تحریم ها، 
مسـائل بانکـی، منابـع، امکانـات، موقعیت 
نـدارد  نسـبی  مزیت هـای  و  جغرافیایـی 
)گرچه تمـام این عوامـل خصوصا تحریم ها 
بـر صادرات غیرنفتی تاثیر خواهند داشـت(، 
ولـی معضـل اصلـی در مدیریـت اقتصـادی 
در  مشـکل  اسـت،  کشـور  برنامه ریـزی  و 
برداشـت ها، نگرش هـا، نحوه اجـرا و قوانین 
داخلـی  تحریم هـای  عبارتـی  بـه  و  مانـع زا 
فرهنـگ  گفـت  می تـوان  واقـع  در  اسـت 

صادراتـی در ایـران وجـود نـدارد.
برای کاهش آسـیب های سیاسـی، اجتماعی 
اثـرات  از  کشـور  حفاظـت  و  اقتصـادی  و 
نوسـانات میزان و قیمت نفـت، تنها راه حل 
رشـد و توسـعه اقتصاد کشور رشـد صادرات 
غیـر نفتی و ایجاد تنـوع در درآمد هـای ارزی 
کشـور اسـت. در مطالعات اقتصادی روشـن 
واردات  مثـل  متغیر هایـی  کـه  اسـت  شـده 
کالا های سـرمایه ای، حضور در سـازمان های 
بین المللـی مثل سـازمان تجـارت جهانی و 
نـرخ ارز، اثـرات مثبتی بر صـادرات غیرنفتی 
بـالا اشـاره  دارنـد، ولـی نـرخ تـورم )کـه در 

شـد کـه یکـی از علـل آن ورود درآمد هـای 
ارزی نفتـی اسـت( تاثیـر منفـی بر صـادرات 

غیرنفتـی خواهد داشـت.
صنعـت برق ایـران با توجـه به برخـورداری از 
بهتریـن نیرو هـای متخصـص )در هـر سـال 
رتبه هـای برتر کنکور رشـته برق را بـرای ادامه 
تحصیل انتخاب می کنند و اگر بررسـی شود 
مهندسـین این رشـته در ایران به لحاظ دانش 
فنـی جـز برتریـن مهندسـین دنیـا هسـتند(، 
بهـره وری بـالا در تولید محصولات )بسـیاری 
از محصـولات تولیـدی در صنعت بـرق ایران 
مطابق آخرین اسـتاندارد های جهانی سـاخته 
شـده و در بهتریـن مراکـز آزمایشـگاهی مورد 
تسـت و بررسـی قـرار گرفته انـد( و حضـور 
بخـش  )شـرکت های  بازار هـای جهانـی  در 
خصوصـی صنعـت بـرق ایـران حداقـل در 
50 کشـور جهانـی دارای رفرنس هـای قابـل 
قبـول هسـتند( می توانـد بالاتریـن جایـگاه را 
در صـادرات غیرنفتی داشـته باشـد و اگر این 
نـگاه در بین دولتمردان ایران نیز وجود داشـته 
باشـد بـا حمایـت از ایـن صنعت، صـادرات 
چند ده میلیارد دلاری در سـال دور از دسترس 

نیست.
بـاور بخـش خصوصـی  و  نگـرش  تغییـر 
صنعت بـرق اولین قـدم در افزایش صادرات 

ــن کاال  ــن کاال صرفه تری ــن کاال صرفه تری ــن کاال صرفه تری صرفه تری
ــن کاال  ــن کاال صرفه تری ــن کاال صرفه تری صرفه تری
ــن کاال  صرفه تری
ــن کاال  بــــــــــــــــــرق با صرفه تری

بــرای صــادرات غیــر نفتی

ــن کاال  صرفه تری
غیـر نفتـی بـا محوریـت بخـش خصوصی 
صنعـت بـرق اسـت. هـر گاه در سـفر های 
مسـئولان کشور به کشـور های دیگر حداقل 
80 درصـد نفـرات تشـکیل دهنـده هیـات، 
تجـار و نمایندگان بخش خصوصی باشـند 
دال بـر عـزم دولـت بـرای رشـد و افزایـش 

صـادرات غیرنفتـی خواهـد بود.
شـرکت های سـندیکای برق ایران در بسیاری 
از کشـور ها مشـغول کار هسـتند ولی جهت 
گسـترش کار خـود و اتمـام به موقـع پروژه ها 
نیـاز بـه حمایـت مـادی و معنـوی دولـت و 
دسـتگاه دیپلماسـی اقتصـادی دارنـد. اولیـن 
قـدم بـرای صـدور تجهیـزات صنعـت برق، 
صـدور خدمـات فنی و مهندسـی اسـت که 
در غالـب آن می تـوان تجهیـزات بـا کیفیـت 
را صـادر و باعـث رونـق شـرکت های تولیدی 
در داخل ایران شـد و جهـت صدور خدمات 
فنـی و مهندسـی حمایـت دولـت در صدور 
ضمانـت نامـه در آن کشـور ها را می طلبـد 
همسـایه  کشـور های  بـه  می توانـد  دولـت 
تضمیـن دولتـی )از طریـق منابـع خـود در 
آن کشـورها( بدهـد و در قبـال آن در ایـران از 
شـرکت ها ضمانت نامه بانکـی دریافت کند، 
دولـت می توانـد در قبـال نفـت و گازی که به 
کشـور های منطقـه می فروشـد یـا در قبـال 
ایجـاد امنیـت بـرای کشـور هایی مثل سـوریه 
برای شـرکت های بخـش خصوصی صنعت 
بـرق پـروژه دریافت کنـد. وقتی کشـوری مثل 
عـراق بـه بـرق و گاز ایـران وابسـتگی شـدید 
دارد چـرا پروژه های برق خود را به کشـور های 
دیگـر می دهد دسـتگاه دیپلماسـی اقتصادی 
بایـد میـز صنعـت بـرق را داشـته و در تمـام 
مذاکـرات نماینده بخـش خصوصی صنعت 

بـرق حضور داشـته باشـد.
ایـران در کشـور هایی مثـل پاکسـتان، عـراق 
زیـادی  مالـی  منابـع  دارای  افغانسـتان  و 
اسـت، بـه چـه دلیلـی از ایـن منابـع جهـت 
فاینانـس پروژه هـای برق و زیر سـاخت های 
هـم  تـا  نمی شـود  اسـتفاده  کشـور ها  آن 

و  کننـد  پیـدا  رونـق  داخلـی  شـرکت های 
هـم پـول راکـد بـه پول هـای مولد و سـودآور 
شـرکت های  معضـل  چـرا  گـردد؟  تبدیـل 
بایـد مسـائل گمرکـی،  بخـش خصوصـی 
مالیاتـی و برگشـت ارز حاصـل از صـادرات 
صـورت  بـه  شـرکت ها  از  بسـیاری  باشـد 
تهاتـری )در قبـال بدهـی بـه آن کشـور مثل 
بدهی هـای خریـد برق و گاز( به آن کشـور ها 
دریافـت  بـرای  ولـی  می کننـد،  صـادر  کالا 

می ماننـد. معطـل  مجـوز 
مدل و روش صدور خدمات فنی و مهندسی 
و تجهیـزات صنعـت بـرق بـا بقیـه صنایـع 
اسـت  لازم  کـه  دارد  عمـده ای  تفاوت هـای 
اولا بـرای ایـن موضـوع نظـام نامـه صادراتـی 
نوشـته شـود )سـندیکای صنعـت بـرق ایران 
آمادگـی تدویـن ایـن نظـام نامـه را دارد( و ثانیا 
کمیتـه ای مخصـوص صـادرات صنعت برق 
تشـکیل شـود و رئیـس ایـن کمیتـه نماینده 
تام الاختیـار ریاسـت محتـرم جمهـور باشـد. 
اعضای کمیته حداقل شـامل ریاست سازمان 
توسـعه تجارت، معاون دیپلماسـی اقتصادی 
وزارت امـور خارجه، ریاسـت گمرک، مدیرکل 
صـادرات وزارت نیـرو، رئیس سـندیکای برق 
ایـران، رئیـس بانـک مرکـزی، رئیـس بانـک 
توسـعه صـادرات، رئیـس صنـدوق ضمانت 
صـادرات، مدیرعامل سـاتکاب و سرپرسـت 
مرکـز توسـعه صـادرات و پشـتیبانی صنایـع 
آب و بـرق وزارت نیـرو )در صورتی که امکان 
حضـور منظـم مسـئولان ایـن نهاد هـا وجـود 
نـدارد نماینـدگان تصمیم گیـر و تام الاختیـار 
معرفی شـوند( باشـند. با تشـکیل این کمیته 
و تصمیمـات اجرایـی و سـریع آن، امـکان 
رشـد چشـمگیر در صـدور خدمـات فنی و 
مهندسـی و تجهیزات بـرق قابل پیش بینی 

و تحقق اسـت.
بـرق کالایـی )نـه خدمـات( اسـت کـه تمـام 
پاکسـتان،  )مخصوصـًا  منطقـه  کشـور های 
افغانسـتان و عـراق( بـه شـدت بـه آن نیـاز 
مشـکلات  می توانـد  خاموشـی ها  و  دارنـد 

مختلـف اجتماعـی در ایـن کشـور ها ایجـاد 
کنـد لـذا بـا ایـن ابـزار هـم دولـت می توانـد 
بـرای  کشـور ها  ایـن  از  بزرگـی  پروژه هـای 
کاری  )همـان  بگیـرد  خصوصـی  بخـش 
هـم  می دهنـد(  انجـام  کشـور ها  دیگـر  کـه 
می توانـد بـا ورود بخـش خصوصـی خریـد 
)بخـش  ببخشـد  رونـق  را  بـرق  فـروش  و 
خصوصی اگر بدانـد تولیدش قابل صادرات 
کشـور ها  بـا  می توانـد  خـودش  و  اسـت 
مذاکـره کنـد قطعـا در فاینانس پروژه هـا وارد 
خواهـد شـد( ابـزار فـروش بـرق و گاز بـرای 
پروژه هـای مختلـف  امـکان گرفتـن  دولـت 
بـرای بخش خصوصی را دارد هـرگاه مدیران 
ارشـد بـه کشـور ها در خصـوص تامین برق 
و گاز ایـن کشـور ها سـفر می کننـد مدیـران 
بخـش خصوصـی را به همراه داشـته باشـند 
و  خـط  نیـروگاه،  احـداث  قرارداد هـای  تـا 
پسـت منعقـد کننـد و ایـن موضـوع رونـق 
تولیـدات داخلی را به همراه خواهد داشـت.

بخـش  شـرکت های  کـه  مـواردی  از  یکـی 
دولـت  کنـار  در  بـرق  صنعـت  خصوصـی 
می توانـد قـرار بگیـرد موضـوع صـادرات و 
واردات بـرق اسـت، ایـران ظرفیت صـادرات 
و واردات بـرق بـه کشـور های ترکمنسـتان، 
ارمنسـتان، آذربایجان، افغانسـتان، پاکستان، 
عراق و ترکیه را دارد. هم اکنون ایران ظرفیت 
واردات 1350 مـگاوات و ظرفیـت صـادرات 
2320 مـگاوات را دارد و در صـورت توسـعه 
مذکـور  کشـور های  و  ایـران  بیـن  خطـوط 
می تـوان واردات را 2550 مگاوات و صادرات 
را 1650 مـگاوات افزایـش داد. )خـط مـاری 
-  سـرخس بیـن ایـران و ترکمنسـتان، تایباد 
- هـرات و زارنـگ بیـن ایـران و افغانسـتان، 
زاهدان-کویتـه بیـن ایـران و پاکسـتان، جلفـا 
و هریـس - هـرازدان بیـن ایـران و ارمنسـتان( 
در تمـام ایـن موارد بـا تصمیم گیـری وزارت 
نیـرو و اسـتفاده از ظرفیت بخش خصوصی 
در خریـد و فـروش بـرق و ترانزیـت بـرق 

می تـوان صنعـت بـرق را نجـات داد 
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وابسـتگی بـه ارز حاصـل از صـادرات نفـت 
کـه  اسـت  ایـران  اقتصـاد  ویژگی هـای  از 
متاسـفانه ایـن منبـع عظیـم و گـران بهـا نیز 
در حـال تمـام شـدن اسـت و بعنـوان یـک 
ابزار سیاسـی همواره دچار نوسـانات قیمتی 
زیـادی اسـت و همیـن امـر باعـث بی ثباتی 
در آمد هـای ارزی در اقتصـاد ایـران می شـود؛ 
لـذا هـرگاه بخواهند فشـار ها را افزایش دهند 
در اولیـن قـدم تحریـم نفتـی می کننـد و در 
ضمـن اگـر ایـن منابـع ارزی بـه پـول ملـی 
)ریـال( تبدیـل و بـه اقتصـاد کشـور تزریـق 
شـود، باعث افزایش حجم پـول و نقدینگی 
در جامعـه شـده کـه خـود باعـث افزایـش 
سـطح عمومـی قیمت هـا و کاهـش ارزش 
پـول داخلـی و در نهایـت افزایـش نـرخ ارز 

حقیقـی خواهد شـد.
در تمـام کشـور ها مخصوصا کشـور های در 
حـال توسـعه، صـادرات غیر نفتی بـه عنوان 
موتـور رشـد اقتصادی معرفی شـده اسـت و 
در مدل هـای مختلـف اقتصاد سـنجی قابل 
اثبـات اسـت کـه هـر یـک واحـد صـادرات 
غیرنفتـی حداقل 1/6 واحـد تولید ناخالص 

داخلـی را افزایـش خواهد داد.
در چنـد سـال اخیـر متاسـفانه طبـق آمـار 
شـاهد  بین المللـی  معتبـر  اطلاعـات  و 

کاهـش ارزش صـادرات غیـر نفتـی و سـهم 
مخصوصـا  و  جهانـی  تجـارت  در  ایـران 
نظـر  بـه  کـه  هسـتیم  منطقـه  کشـور های 
اینجانـب این موضـوع ارتباطی بـا تحریم ها، 
مسـائل بانکـی، منابـع، امکانـات، موقعیت 
نـدارد  نسـبی  مزیت هـای  و  جغرافیایـی 
)گرچه تمـام این عوامـل خصوصا تحریم ها 
بـر صادرات غیرنفتی تاثیر خواهند داشـت(، 
ولـی معضـل اصلـی در مدیریـت اقتصـادی 
در  مشـکل  اسـت،  کشـور  برنامه ریـزی  و 
برداشـت ها، نگرش هـا، نحوه اجـرا و قوانین 
داخلـی  تحریم هـای  عبارتـی  بـه  و  مانـع زا 
فرهنـگ  گفـت  می تـوان  واقـع  در  اسـت 

صادراتـی در ایـران وجـود نـدارد.
برای کاهش آسـیب های سیاسـی، اجتماعی 
اثـرات  از  کشـور  حفاظـت  و  اقتصـادی  و 
نوسـانات میزان و قیمت نفـت، تنها راه حل 
رشـد و توسـعه اقتصاد کشور رشـد صادرات 
غیـر نفتی و ایجاد تنـوع در درآمد هـای ارزی 
کشـور اسـت. در مطالعات اقتصادی روشـن 
واردات  مثـل  متغیر هایـی  کـه  اسـت  شـده 
کالا های سـرمایه ای، حضور در سـازمان های 
بین المللـی مثل سـازمان تجـارت جهانی و 
نـرخ ارز، اثـرات مثبتی بر صـادرات غیرنفتی 
بـالا اشـاره  دارنـد، ولـی نـرخ تـورم )کـه در 

شـد کـه یکـی از علـل آن ورود درآمد هـای 
ارزی نفتـی اسـت( تاثیـر منفـی بر صـادرات 

غیرنفتـی خواهد داشـت.
صنعـت برق ایـران با توجـه به برخـورداری از 
بهتریـن نیرو هـای متخصـص )در هـر سـال 
رتبه هـای برتر کنکور رشـته برق را بـرای ادامه 
تحصیل انتخاب می کنند و اگر بررسـی شود 
مهندسـین این رشـته در ایران به لحاظ دانش 
فنـی جـز برتریـن مهندسـین دنیـا هسـتند(، 
بهـره وری بـالا در تولید محصولات )بسـیاری 
از محصـولات تولیـدی در صنعت بـرق ایران 
مطابق آخرین اسـتاندارد های جهانی سـاخته 
شـده و در بهتریـن مراکـز آزمایشـگاهی مورد 
تسـت و بررسـی قـرار گرفته انـد( و حضـور 
بخـش  )شـرکت های  بازار هـای جهانـی  در 
خصوصـی صنعـت بـرق ایـران حداقـل در 
50 کشـور جهانـی دارای رفرنس هـای قابـل 
قبـول هسـتند( می توانـد بالاتریـن جایـگاه را 
در صـادرات غیرنفتی داشـته باشـد و اگر این 
نـگاه در بین دولتمردان ایران نیز وجود داشـته 
باشـد بـا حمایـت از ایـن صنعت، صـادرات 
چند ده میلیارد دلاری در سـال دور از دسترس 

نیست.
بـاور بخـش خصوصـی  و  نگـرش  تغییـر 
صنعت بـرق اولین قـدم در افزایش صادرات 

ــن کاال  ــن کاال صرفه تری ــن کاال صرفه تری ــن کاال صرفه تری صرفه تری
ــن کاال  ــن کاال صرفه تری ــن کاال صرفه تری صرفه تری
ــن کاال  صرفه تری
ــن کاال  بــــــــــــــــــرق با صرفه تری

بــرای صــادرات غیــر نفتی

ــن کاال  صرفه تری
غیـر نفتـی بـا محوریـت بخـش خصوصی 
صنعـت بـرق اسـت. هـر گاه در سـفر های 
مسـئولان کشور به کشـور های دیگر حداقل 
80 درصـد نفـرات تشـکیل دهنـده هیـات، 
تجـار و نمایندگان بخش خصوصی باشـند 
دال بـر عـزم دولـت بـرای رشـد و افزایـش 

صـادرات غیرنفتـی خواهـد بود.
شـرکت های سـندیکای برق ایران در بسیاری 
از کشـور ها مشـغول کار هسـتند ولی جهت 
گسـترش کار خـود و اتمـام به موقـع پروژه ها 
نیـاز بـه حمایـت مـادی و معنـوی دولـت و 
دسـتگاه دیپلماسـی اقتصـادی دارنـد. اولیـن 
قـدم بـرای صـدور تجهیـزات صنعـت برق، 
صـدور خدمـات فنی و مهندسـی اسـت که 
در غالـب آن می تـوان تجهیـزات بـا کیفیـت 
را صـادر و باعـث رونـق شـرکت های تولیدی 
در داخل ایران شـد و جهـت صدور خدمات 
فنـی و مهندسـی حمایـت دولـت در صدور 
ضمانـت نامـه در آن کشـور ها را می طلبـد 
همسـایه  کشـور های  بـه  می توانـد  دولـت 
تضمیـن دولتـی )از طریـق منابـع خـود در 
آن کشـورها( بدهـد و در قبـال آن در ایـران از 
شـرکت ها ضمانت نامه بانکـی دریافت کند، 
دولـت می توانـد در قبـال نفـت و گازی که به 
کشـور های منطقـه می فروشـد یـا در قبـال 
ایجـاد امنیـت بـرای کشـور هایی مثل سـوریه 
برای شـرکت های بخـش خصوصی صنعت 
بـرق پـروژه دریافت کنـد. وقتی کشـوری مثل 
عـراق بـه بـرق و گاز ایـران وابسـتگی شـدید 
دارد چـرا پروژه های برق خود را به کشـور های 
دیگـر می دهد دسـتگاه دیپلماسـی اقتصادی 
بایـد میـز صنعـت بـرق را داشـته و در تمـام 
مذاکـرات نماینده بخـش خصوصی صنعت 

بـرق حضور داشـته باشـد.
ایـران در کشـور هایی مثـل پاکسـتان، عـراق 
زیـادی  مالـی  منابـع  دارای  افغانسـتان  و 
اسـت، بـه چـه دلیلـی از ایـن منابـع جهـت 
فاینانـس پروژه هـای برق و زیر سـاخت های 
هـم  تـا  نمی شـود  اسـتفاده  کشـور ها  آن 

و  کننـد  پیـدا  رونـق  داخلـی  شـرکت های 
هـم پـول راکـد بـه پول هـای مولد و سـودآور 
شـرکت های  معضـل  چـرا  گـردد؟  تبدیـل 
بایـد مسـائل گمرکـی،  بخـش خصوصـی 
مالیاتـی و برگشـت ارز حاصـل از صـادرات 
صـورت  بـه  شـرکت ها  از  بسـیاری  باشـد 
تهاتـری )در قبـال بدهـی بـه آن کشـور مثل 
بدهی هـای خریـد برق و گاز( به آن کشـور ها 
دریافـت  بـرای  ولـی  می کننـد،  صـادر  کالا 

می ماننـد. معطـل  مجـوز 
مدل و روش صدور خدمات فنی و مهندسی 
و تجهیـزات صنعـت بـرق بـا بقیـه صنایـع 
اسـت  لازم  کـه  دارد  عمـده ای  تفاوت هـای 
اولا بـرای ایـن موضـوع نظـام نامـه صادراتـی 
نوشـته شـود )سـندیکای صنعـت بـرق ایران 
آمادگـی تدویـن ایـن نظـام نامـه را دارد( و ثانیا 
کمیتـه ای مخصـوص صـادرات صنعت برق 
تشـکیل شـود و رئیـس ایـن کمیتـه نماینده 
تام الاختیـار ریاسـت محتـرم جمهـور باشـد. 
اعضای کمیته حداقل شـامل ریاست سازمان 
توسـعه تجارت، معاون دیپلماسـی اقتصادی 
وزارت امـور خارجه، ریاسـت گمرک، مدیرکل 
صـادرات وزارت نیـرو، رئیس سـندیکای برق 
ایـران، رئیـس بانـک مرکـزی، رئیـس بانـک 
توسـعه صـادرات، رئیـس صنـدوق ضمانت 
صـادرات، مدیرعامل سـاتکاب و سرپرسـت 
مرکـز توسـعه صـادرات و پشـتیبانی صنایـع 
آب و بـرق وزارت نیـرو )در صورتی که امکان 
حضـور منظـم مسـئولان ایـن نهاد هـا وجـود 
نـدارد نماینـدگان تصمیم گیـر و تام الاختیـار 
معرفی شـوند( باشـند. با تشـکیل این کمیته 
و تصمیمـات اجرایـی و سـریع آن، امـکان 
رشـد چشـمگیر در صـدور خدمـات فنی و 
مهندسـی و تجهیزات بـرق قابل پیش بینی 

و تحقق اسـت.
بـرق کالایـی )نـه خدمـات( اسـت کـه تمـام 
پاکسـتان،  )مخصوصـًا  منطقـه  کشـور های 
افغانسـتان و عـراق( بـه شـدت بـه آن نیـاز 
مشـکلات  می توانـد  خاموشـی ها  و  دارنـد 

مختلـف اجتماعـی در ایـن کشـور ها ایجـاد 
کنـد لـذا بـا ایـن ابـزار هـم دولـت می توانـد 
بـرای  کشـور ها  ایـن  از  بزرگـی  پروژه هـای 
کاری  )همـان  بگیـرد  خصوصـی  بخـش 
هـم  می دهنـد(  انجـام  کشـور ها  دیگـر  کـه 
می توانـد بـا ورود بخـش خصوصـی خریـد 
)بخـش  ببخشـد  رونـق  را  بـرق  فـروش  و 
خصوصی اگر بدانـد تولیدش قابل صادرات 
کشـور ها  بـا  می توانـد  خـودش  و  اسـت 
مذاکـره کنـد قطعـا در فاینانس پروژه هـا وارد 
خواهـد شـد( ابـزار فـروش بـرق و گاز بـرای 
پروژه هـای مختلـف  امـکان گرفتـن  دولـت 
بـرای بخش خصوصی را دارد هـرگاه مدیران 
ارشـد بـه کشـور ها در خصـوص تامین برق 
و گاز ایـن کشـور ها سـفر می کننـد مدیـران 
بخـش خصوصـی را به همراه داشـته باشـند 
و  خـط  نیـروگاه،  احـداث  قرارداد هـای  تـا 
پسـت منعقـد کننـد و ایـن موضـوع رونـق 
تولیـدات داخلی را به همراه خواهد داشـت.

بخـش  شـرکت های  کـه  مـواردی  از  یکـی 
دولـت  کنـار  در  بـرق  صنعـت  خصوصـی 
می توانـد قـرار بگیـرد موضـوع صـادرات و 
واردات بـرق اسـت، ایـران ظرفیت صـادرات 
و واردات بـرق بـه کشـور های ترکمنسـتان، 
ارمنسـتان، آذربایجان، افغانسـتان، پاکستان، 
عراق و ترکیه را دارد. هم اکنون ایران ظرفیت 
واردات 1350 مـگاوات و ظرفیـت صـادرات 
2320 مـگاوات را دارد و در صـورت توسـعه 
مذکـور  کشـور های  و  ایـران  بیـن  خطـوط 
می تـوان واردات را 2550 مگاوات و صادرات 
را 1650 مـگاوات افزایـش داد. )خـط مـاری 
-  سـرخس بیـن ایـران و ترکمنسـتان، تایباد 
- هـرات و زارنـگ بیـن ایـران و افغانسـتان، 
زاهدان-کویتـه بیـن ایـران و پاکسـتان، جلفـا 
و هریـس - هـرازدان بیـن ایـران و ارمنسـتان( 
در تمـام ایـن موارد بـا تصمیم گیـری وزارت 
نیـرو و اسـتفاده از ظرفیت بخش خصوصی 
در خریـد و فـروش بـرق و ترانزیـت بـرق 

می تـوان صنعـت بـرق را نجـات داد 
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عضو هیات مدیره سندیکای صنعت برق ایران  و مدیرعامل شرکت صنایع آزمایشگاه های انرژی )اپیل(سیدمحسن میرصدری

همچنـان کـه محصـولات طراحی، تولیـد، توزیع و روانه بازار می شـوند نگرانی هایی را بـرای جامعه ایجاد 
می کننـد و جهـت اطمینـان از کیفیـت محصـولات، ذینفعان اصلـی )مصرف کننـده، کارفرمـا و نهاد های 

قانـون گـذار( می بایسـت بـه لزوم ارزیابی انطباق توسـط شـخص ثالـث توجه کنند.
گواهـی کـردن محصـول )Product Certification( فعالیـت ارزیابـی انطبـاق اسـتقرار یافته ای اسـت 
کـه اعتمـاد مصرف کننـدگان را مبنـی بـر اینکـه محصـولات بـا الزامـات مشـخص شـده از جملـه 

لزوم ارزیابی 

کیفیت 
تجهیزات صادراتی صنعت برق

استاندارد های صادراتی و 

بـا توجه بـه رویکـردی کـه در پروژه های زیرسـاختی در حـوزه برق در سـال های اخیـر اتفاق افتـاده اهمیت 
صـادرات تجهیـزات و خدمـات فنی-مهندسـی صنعـت بـرق بـرای مدیـران و ذینفعان ایـن حـوزه دو چندان 
شـده اسـت. لازم به ذکر اسـت، ظرفیت های بالقـوه ای در ایـن صنعت وجـود دارد که می تواند در اسـتراتژی 
توسـعه صـادرات مـورد توجه قرار گیـرد. ضمنا به منظـور حمایت از صـادرات باید بـه الزامات و نیـاز بازار های 
بین المللـی توجه ویژه داشـت و متناسـب با آن از دانـش فنی، تکنولوژی ها، اسـتاندارد ها و دسـتورالعمل های 

بـه روز دنیـا بهـره گرفت تـا محصـولات و خدماتی با کیفیـت به جهان عرضه شـود.

عملکـرد محصـول، ایمنـی، پایـداری و ... منطبـق باشـند، جلـب می کند. بـه طور قطع عـدم رعایت 
اسـتاندارد های بین المللی در محصولات و خدمات صادراتی و عدم تامین کیفیت در سـطح جهانی، 
صدمـات جبران ناپذیـری بـه سـهم و اعتبـار کشـورمان در بازار هـای منطقـه و بعضا بازار هـای جهانی 

وارد خواهـد کرد. 
بـه منظـور بهبود شـرایط صادراتی محصولات صنعت بـرق و حصول اطمینان از صـادرات محصولات و 
تجهیـزات بـا کیفیـت، الزام تولیدکننـدگان داخلی به اخذ گواهینامـه انطبـاق )CoC( از نهاد های بی طرف 
و معتبـر کـه دارای گواهینامـه ISO/IEC ۱۷۰۶۵ بـا قابلیـت ردیابـی بین المللـی باشـد، راهکاری مناسـب 
اسـت. مراحـل اخـذ گواهینامـه محصـول متناسـب با نـوع تجهیز و محیـط کاربـری متفاوت اسـت و در 
کشـور های مختلف در قالب CE Marking، ATEX، IECEE، IECEx، FDA و ... نمود پیدا می کند.

 ۱۷۰۶۷ ISO/IEC های مندرج در اسـتانداردCertification Scheme فرآیند صدور گواهینامه بر اسـاس
 Type انجـام می شـود. بـه عنوان مثـال در صورتی که برای تولیـدات داخلی گواهینامه محصول بر اسـاس
Certification Scheme ۵ دریافـت گـردد، می بایسـت از انجـام آزمون هـای تجهیـز در آزمایشـگاه های 
معتبـر و دارای تائیدیـه ISO/IEC ۱۷۰۲۵ )بـا قابلیت ردیابی به ILAC(، ارزیابی تکنیکال فایل، شناسـنامه 
محصـول، صحت سـنجی مـدارک فنی و نقشـه ها و غیره، ممیزی و بازرسـی خط تولید، بررسـی رعایت 
الزامـات اسـتاندارد های سیسـتم های مدیریـت کیفیـت )ماننـد ISO ۹۰۰۱(، وجـود زیرسـاخت های مـورد 
نیـاز و انجـام روتیـن تسـت ها در خط تولید مربوطـه اطمینان حاصل کرد و در صورتـی که هر تغییری در 
کیفیـت و جزئیـات فنـی محصـول و خط تولید رخ دهد توسـط مراجع ذیربط قابل پیگیـری خواهد بود. 
نهـاد گواهی کننـده بـرای فراهم آوردن اطمینان در خصوص اینکه محصولات سـاخته شـده پس از گواهی 
کـردن اولیـه، در برآوردن الزامات مشـخص شـده تداوم دارند، ممیزی هـای مراقبتـی )Surveillance( را به 
تعـداد دفعاتـی کـه در Certification Scheme مشـخص شـده اسـت، انجام می دهند. اگـر در بازبینی 
عـدم انطبـاق بـا الزامـات گواهی یافت شـود بـه نحوی که کارفرمـا نتوانـد آن را به راحتی اصـلاح کند، نهاد 

گواهی کننـده، تصمیـم به تعلیق/ابطال گواهینامـه خواهد گرفت. 
متاسـفانه در سـال های اخیر تعـدادی از تولیدکننـدگان، گواهینامه های مختلفی نظیـر گواهینامه CE اخذ 
کرده انـد کـه گا هـا ایـن گواهینامه هـا فاقـد اعتبار بـوده و قابلیـت ردیابـی بین المللـی ندارنـد و در صورت 
تـداوم صـادرات ایـن تجهیـزات به بازار هـای بین المللی اعتبار صنعت برق کشـور ایران خدشـه دارخواهد 
شـد. برخـی از ایـن گواهینامه هـا کـه بـر مبنـای خوداظهـاری صـادر می شـوند، تنهـا قابلیت اسـتفاده در 
اتحادیه اروپا را دارند، زیرا در آن کشـور ها نظارت بر بازار بصورت مسـتمر انجام می شـود و تولیدکنندگان 
در قالـب Authorized Representative، مسـئولیت پاسـخگویی بـه هر گونه عواقب ناشـی از توزیع 
تجهیـز بی کیفیـت در کشـور های عضو ایـن اتحادیه را دارند. فلذا می بایسـت از قوانینـی تبعیت کرد که 

در کلیـه کشـور های دنیا معتبر باشـند. 
مع الوصـف می بایسـت نهـاد صادرکننـده گواهینامـه محصـول، دارای گواهینامـه ISO/IEC ۱۷۰۶۵ بـا 
قابلیـت ردیابـی به IAF بوده و اسـتاندارد مربوطه در اسـکوپ تائید صلاحیت آن نهاد ذکر شـده باشـد. از 
سـوی دیگـر گواهینامـه فوق می بایسـت حتما بر مبنای گزارشـات آزمون در آزمایشـگاه های معتبـر دارای 
تائیدیـه ISO/IEC ۱۷۰۲۵ قابلیـت ردیابـی در ILAC در حـوزه مربوطه صادر شـود. اهمیت انجام آزمون 
در آزمایشـگاه های دارای تائیـد صلاحیـت ISO/IEC ۱۷۰۲۵ اطمینـان از صحت روش هـای آزمون مطابق 
بـا اسـتاندارد های بین المللـی، قابلیـت ردیابـی کالیبراسـیون تجهیزات به یکا هـای SI و صحـه گذاری ها 
نتایـج، بررسـی عـدم قطعیـت آزمون هـا، مقایسـات بیـن آزمایشـگاهی، کنتـرل سـوابق و ... اسـت که با 

رعایـت مـوارد ذکـر شـده می تـوان از نتایج آزمـون صادر شـده اطمینان حاصـل کرد. 
قابلیـت ردیابـی   ۱۷۰۲۵  ISO/IEC تائیدیـه گزارش هـای آزمونـی کـه در آزمایشـگاه های معتبـر دارای 
بین المللـی صـادر شـود در همـه جـای دنیـا قابـل ارائـه بـوده و اعتبـار بین المللی دارنـد. به طـور قطع با 
ایـن روش هـا می تـوان سـهم تولیدات و خدمـات فنی مهندسـی صنعت برق ایـران در بازار هـای جهانی 

را افزایـش داده و بـه سـطح بالاتـری از درآمد هـای صادراتـی دسـت یافـت 
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عضو هیات مدیره سندیکای صنعت برق ایران  و مدیرعامل شرکت صنایع آزمایشگاه های انرژی )اپیل(سیدمحسن میرصدری

همچنـان کـه محصـولات طراحی، تولیـد، توزیع و روانه بازار می شـوند نگرانی هایی را بـرای جامعه ایجاد 
می کننـد و جهـت اطمینـان از کیفیـت محصـولات، ذینفعان اصلـی )مصرف کننـده، کارفرمـا و نهاد های 

قانـون گـذار( می بایسـت بـه لزوم ارزیابی انطباق توسـط شـخص ثالـث توجه کنند.
گواهـی کـردن محصـول )Product Certification( فعالیـت ارزیابـی انطبـاق اسـتقرار یافته ای اسـت 
کـه اعتمـاد مصرف کننـدگان را مبنـی بـر اینکـه محصـولات بـا الزامـات مشـخص شـده از جملـه 

لزوم ارزیابی 

کیفیت 
تجهیزات صادراتی صنعت برق

استاندارد های صادراتی و 

بـا توجه بـه رویکـردی کـه در پروژه های زیرسـاختی در حـوزه برق در سـال های اخیـر اتفاق افتـاده اهمیت 
صـادرات تجهیـزات و خدمـات فنی-مهندسـی صنعـت بـرق بـرای مدیـران و ذینفعان ایـن حـوزه دو چندان 
شـده اسـت. لازم به ذکر اسـت، ظرفیت های بالقـوه ای در ایـن صنعت وجـود دارد که می تواند در اسـتراتژی 
توسـعه صـادرات مـورد توجه قرار گیـرد. ضمنا به منظـور حمایت از صـادرات باید بـه الزامات و نیـاز بازار های 
بین المللـی توجه ویژه داشـت و متناسـب با آن از دانـش فنی، تکنولوژی ها، اسـتاندارد ها و دسـتورالعمل های 

بـه روز دنیـا بهـره گرفت تـا محصـولات و خدماتی با کیفیـت به جهان عرضه شـود.

عملکـرد محصـول، ایمنـی، پایـداری و ... منطبـق باشـند، جلـب می کند. بـه طور قطع عـدم رعایت 
اسـتاندارد های بین المللی در محصولات و خدمات صادراتی و عدم تامین کیفیت در سـطح جهانی، 
صدمـات جبران ناپذیـری بـه سـهم و اعتبـار کشـورمان در بازار هـای منطقـه و بعضا بازار هـای جهانی 

وارد خواهـد کرد. 
بـه منظـور بهبود شـرایط صادراتی محصولات صنعت بـرق و حصول اطمینان از صـادرات محصولات و 
تجهیـزات بـا کیفیـت، الزام تولیدکننـدگان داخلی به اخذ گواهینامـه انطبـاق )CoC( از نهاد های بی طرف 
و معتبـر کـه دارای گواهینامـه ISO/IEC ۱۷۰۶۵ بـا قابلیـت ردیابـی بین المللـی باشـد، راهکاری مناسـب 
اسـت. مراحـل اخـذ گواهینامـه محصـول متناسـب با نـوع تجهیز و محیـط کاربـری متفاوت اسـت و در 
کشـور های مختلف در قالب CE Marking، ATEX، IECEE، IECEx، FDA و ... نمود پیدا می کند.

 ۱۷۰۶۷ ISO/IEC های مندرج در اسـتانداردCertification Scheme فرآیند صدور گواهینامه بر اسـاس
 Type انجـام می شـود. بـه عنوان مثـال در صورتی که برای تولیـدات داخلی گواهینامه محصول بر اسـاس
Certification Scheme ۵ دریافـت گـردد، می بایسـت از انجـام آزمون هـای تجهیـز در آزمایشـگاه های 
معتبـر و دارای تائیدیـه ISO/IEC ۱۷۰۲۵ )بـا قابلیت ردیابی به ILAC(، ارزیابی تکنیکال فایل، شناسـنامه 
محصـول، صحت سـنجی مـدارک فنی و نقشـه ها و غیره، ممیزی و بازرسـی خط تولید، بررسـی رعایت 
الزامـات اسـتاندارد های سیسـتم های مدیریـت کیفیـت )ماننـد ISO ۹۰۰۱(، وجـود زیرسـاخت های مـورد 
نیـاز و انجـام روتیـن تسـت ها در خط تولید مربوطـه اطمینان حاصل کرد و در صورتـی که هر تغییری در 
کیفیـت و جزئیـات فنـی محصـول و خط تولید رخ دهد توسـط مراجع ذیربط قابل پیگیـری خواهد بود. 
نهـاد گواهی کننـده بـرای فراهم آوردن اطمینان در خصوص اینکه محصولات سـاخته شـده پس از گواهی 
کـردن اولیـه، در برآوردن الزامات مشـخص شـده تداوم دارند، ممیزی هـای مراقبتـی )Surveillance( را به 
تعـداد دفعاتـی کـه در Certification Scheme مشـخص شـده اسـت، انجام می دهند. اگـر در بازبینی 
عـدم انطبـاق بـا الزامـات گواهی یافت شـود بـه نحوی که کارفرمـا نتوانـد آن را به راحتی اصـلاح کند، نهاد 

گواهی کننـده، تصمیـم به تعلیق/ابطال گواهینامـه خواهد گرفت. 
متاسـفانه در سـال های اخیر تعـدادی از تولیدکننـدگان، گواهینامه های مختلفی نظیـر گواهینامه CE اخذ 
کرده انـد کـه گا هـا ایـن گواهینامه هـا فاقـد اعتبار بـوده و قابلیـت ردیابـی بین المللـی ندارنـد و در صورت 
تـداوم صـادرات ایـن تجهیـزات به بازار هـای بین المللی اعتبار صنعت برق کشـور ایران خدشـه دارخواهد 
شـد. برخـی از ایـن گواهینامه هـا کـه بـر مبنـای خوداظهـاری صـادر می شـوند، تنهـا قابلیت اسـتفاده در 
اتحادیه اروپا را دارند، زیرا در آن کشـور ها نظارت بر بازار بصورت مسـتمر انجام می شـود و تولیدکنندگان 
در قالـب Authorized Representative، مسـئولیت پاسـخگویی بـه هر گونه عواقب ناشـی از توزیع 
تجهیـز بی کیفیـت در کشـور های عضو ایـن اتحادیه را دارند. فلذا می بایسـت از قوانینـی تبعیت کرد که 

در کلیـه کشـور های دنیا معتبر باشـند. 
مع الوصـف می بایسـت نهـاد صادرکننـده گواهینامـه محصـول، دارای گواهینامـه ISO/IEC ۱۷۰۶۵ بـا 
قابلیـت ردیابـی به IAF بوده و اسـتاندارد مربوطه در اسـکوپ تائید صلاحیت آن نهاد ذکر شـده باشـد. از 
سـوی دیگـر گواهینامـه فوق می بایسـت حتما بر مبنای گزارشـات آزمون در آزمایشـگاه های معتبـر دارای 
تائیدیـه ISO/IEC ۱۷۰۲۵ قابلیـت ردیابـی در ILAC در حـوزه مربوطه صادر شـود. اهمیت انجام آزمون 
در آزمایشـگاه های دارای تائیـد صلاحیـت ISO/IEC ۱۷۰۲۵ اطمینـان از صحت روش هـای آزمون مطابق 
بـا اسـتاندارد های بین المللـی، قابلیـت ردیابـی کالیبراسـیون تجهیزات به یکا هـای SI و صحـه گذاری ها 
نتایـج، بررسـی عـدم قطعیـت آزمون هـا، مقایسـات بیـن آزمایشـگاهی، کنتـرل سـوابق و ... اسـت که با 

رعایـت مـوارد ذکـر شـده می تـوان از نتایج آزمـون صادر شـده اطمینان حاصـل کرد. 
قابلیـت ردیابـی   ۱۷۰۲۵  ISO/IEC تائیدیـه گزارش هـای آزمونـی کـه در آزمایشـگاه های معتبـر دارای 
بین المللـی صـادر شـود در همـه جـای دنیـا قابـل ارائـه بـوده و اعتبـار بین المللی دارنـد. به طـور قطع با 
ایـن روش هـا می تـوان سـهم تولیدات و خدمـات فنی مهندسـی صنعت برق ایـران در بازار هـای جهانی 

را افزایـش داده و بـه سـطح بالاتـری از درآمد هـای صادراتـی دسـت یافـت 
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سـندیکای صنعـت بـرق ایـران شـعبه فـارس سـال 1398 با 17 شـرکت عضـو و 5 نفر هیئت رئیسـه 
شـروع بـه فعالیـت کـرده و طی ایـن مدت جلسـات متعددی بـا بازرگانان و فعـالان اقتصـادی فارس و 
رؤسـای ادارات و ارگان هـای دولتـی برگـزار کـرد که آخرین جلسـه آن در مهرماه سـال 1392 برگزار شـد. 
تمامی جلسـات این شـعبه در اتاق بازرگانی فارس تشـکیل می شـد اما در سـال های اخیر با توجه به 
محدودیت هـای اتـاق بازرگانی این جلسـات به صورت حضوری در شـرکت های عضو برگزار می شـد 
و بـه دلیـل مشـکلات و موانـع ایجـاد شـده که عمـده آن ها مشـکلات مالـی جهت تأمیـن هزینه های 
دفتـری بـود و از دفتـر مرکزی نیز تأمین نمی شـد و طی آخرین جلسـه که در مهرماه سـال 1392 برگزار 

شـد، ناچـاراً تصمیـم به غیر فعال کردن شـعبه فارس گرفته شـد.
بـا توجـه به اینکه اسـتان فـارس قطب کشـاورزی و صنعتی جنوب کشـور اسـت، شـرکت های زیادی 
در حـوزه صنعـت بـرق در بخش هـای تولیـدی، پیمانـکاری و مهندسـی فعالیـت دارنـد و اکثـراً از 
شـرکت های مطـرح کشـور هسـتند که فعالیـت برون مـرزی نیز دارنـد. هر کدام از شـرکت ها مسـائل 
و مشـکلات خاصـی در حـوزه فعالیـت خـود دارنـد کـه نیـاز بـه بررسـی و حل مشـکلات در سـطح 
اسـتانی و کشـوری وجود دارد. با توجه به پیگیری و اسـتقبال خوب شـرکت های اسـتانی در خصوص 
تشـکیل شـعبه فـارس و همچنیـن بـا توجه بـه اینکـه تقویت و راه اندازی شـعب سـندیکا در دسـتور 

ضــرورت حمایــت 
ســندیکای مرکــز  

ــای ــداف و اولویت ه شــعبه اه
ــارس  ف

کار هیئـت مدیـره جدیـد سـندیکا قـرار دارد، نهایتـًا از طرف سـندیکای صنعت برق ایـران تصمیم به 
راه انـدازی مجـدد شـعبه فارس گرفته شـد.

اهم مشکلات پیش رو و پیشنهادات اصلاحی شعبه فارس به شرح ذیل است: 
 عدم همکاری اتاق بازرگانی اسـتان فارس و الزام به ثبت شـعبه در اداره ثبت شـرکت های اسـتان . 1

و محدودیت های ایجاد شـده توسـط اتاق بازرگانی مبنی بر اینکه تشـکیل سـندیکای صنعت 
بـرق ایـران شـعبه فـارس نمی تواند به ثبت برسـد و بایسـتی تحـت عنوان سـندیکای صنعت 
بـرق فـارس بـه ثبت رسـیده و به صورت موازی با سـندیکای صنعـت برق ایران همـکاری کند .

تخصیـص ماهیانـه مبلغـی از طرف شـعبه مرکـزی بابت هزینه هـای جاری به منظـور پرداخت . 2
حقـوق دبیـر،  منشـی و اجـاره محل دفتـر و هزینه های ایـاب و ذهاب و پذیرایی در جلسـات

 بـا توجـه بـه اینکـه تاکنـون تعـداد اعضای شـعبه فارس 15 شـرکت اسـت، پیشـنهاد می شـود . 3
کل مبلـغ حـق عضویـت اعضا به شـعبه فارس تخصیـص داده شـود و مابقی هزینه ها توسـط 

توسـط شـعبه مرکزی پرداخـت گردد. 
بـا توجـه بـه اینکه تعـداد شـرکت های پیمانکاری فعال با شـرکت های توزیع اسـتان رقـم بالایی . 4

دارنـد و اکثـرا در پروژه هـای کوچـک و متوسـط در حـال فعالیـت هسـتند، تـوان پرداخـت حق 
عضویـت ندارنـد، پیشـنهاد می شـود از شـرکت هایی که از طریق شـعبه جذب می شـوند، حق 

عضویـت کمتری دریافت شـود. 
 در خصـوص الـزام بـه داشـتن کارت بازرگانـی بـرای شـرکت های عضـو پیشـنهاد می شـود . 5

شـرکت هایی کـه در اسـتان از طریـق شـعبه جـذب می شـوند بـه داشـتن کارت بازرگانـی و 
عضویـت در اتـاق بازرگانـی الزامـی نداشـته باشـند .

نیاز است که شعبه مرکزی شعبه فارس را از لحاظ مالی و مدیریتی حمایت کند. . 6
 نیـاز بـه حمایت هـای زیرسـاختی و مالی اتـاق بازرگانی فارس اسـت که بایسـتی از طریق اتاق . 7

بازرگانـی تهـران پیگیری و به اسـتان ها ابلاغ شـود. 

اهداف اساسی شعبه فارس 
ارتبـاط موثـر بـا اتـاق بازرگانی فـارس و حضور در جلسـات شـورای گفتگوی اسـتانی و بخش . 1

خصوصی 
 پیگیـری برگـزاری جلسـات بـا مدیـران کل سـازمان امـور مالیاتـی، سـازمان تأمیـن اجتماعـی، . 2

سـازمان صنایـع و معـادن، سـازمان برنامه و بودجه اسـتان و شـرکت های توزیـع و برق منطقه ای 
و ... بـه منظـور پیگیـری و حـل مشـکلات اعضا

جذب اعضای جدید در اسـتان از بین پیمانکاران و سـازندگان و مشـاوران فعال با شـرکت های . 3
توزیـع و برق منطقه ای و سـایر کارفرمایان

مشـارکت بـا اسـتان های همجـوار بوشـهر و هرمـزگان و دعـوت از شـرکت های فعـال در حوزه . 4
صنعـت بـرق جهت عضویـت در شـعبه فارس

تنظیـم توافقنامـه همـکاری با انجمن های صنفـی پیمانکاران توزیع اسـتان های فارس، بوشـهر، . 5
هرمـزگان بـه منظـور حمایـت و پشـتیبانی از اعضا تحت پوشـش آن ها در جهت حل مسـائل 

و مشکلات 
برگزاری دوره های آموزشی در خصوص بیمه، مالیات، بانکی و .... 6
تشـکیل کارگروه هـای داخلـی به منظور سـرعت بخشـیدن به حل مسـائل و مشـکلات جدی . 7

شـرکت های عضو
 ایجاد تعامل و همکاری با تشکل های اقتصادی و عمرانی استان . 8
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سـندیکای صنعـت بـرق ایـران شـعبه فـارس سـال 1398 با 17 شـرکت عضـو و 5 نفر هیئت رئیسـه 
شـروع بـه فعالیـت کـرده و طی ایـن مدت جلسـات متعددی بـا بازرگانان و فعـالان اقتصـادی فارس و 
رؤسـای ادارات و ارگان هـای دولتـی برگـزار کـرد که آخرین جلسـه آن در مهرماه سـال 1392 برگزار شـد. 
تمامی جلسـات این شـعبه در اتاق بازرگانی فارس تشـکیل می شـد اما در سـال های اخیر با توجه به 
محدودیت هـای اتـاق بازرگانی این جلسـات به صورت حضوری در شـرکت های عضو برگزار می شـد 
و بـه دلیـل مشـکلات و موانـع ایجـاد شـده که عمـده آن ها مشـکلات مالـی جهت تأمیـن هزینه های 
دفتـری بـود و از دفتـر مرکزی نیز تأمین نمی شـد و طی آخرین جلسـه که در مهرماه سـال 1392 برگزار 

شـد، ناچـاراً تصمیـم به غیر فعال کردن شـعبه فارس گرفته شـد.
بـا توجـه به اینکه اسـتان فـارس قطب کشـاورزی و صنعتی جنوب کشـور اسـت، شـرکت های زیادی 
در حـوزه صنعـت بـرق در بخش هـای تولیـدی، پیمانـکاری و مهندسـی فعالیـت دارنـد و اکثـراً از 
شـرکت های مطـرح کشـور هسـتند که فعالیـت برون مـرزی نیز دارنـد. هر کدام از شـرکت ها مسـائل 
و مشـکلات خاصـی در حـوزه فعالیـت خـود دارنـد کـه نیـاز بـه بررسـی و حل مشـکلات در سـطح 
اسـتانی و کشـوری وجود دارد. با توجه به پیگیری و اسـتقبال خوب شـرکت های اسـتانی در خصوص 
تشـکیل شـعبه فـارس و همچنیـن بـا توجه بـه اینکـه تقویت و راه اندازی شـعب سـندیکا در دسـتور 

ضــرورت حمایــت 
ســندیکای مرکــز  

ــای ــداف و اولویت ه شــعبه اه
ــارس  ف

کار هیئـت مدیـره جدیـد سـندیکا قـرار دارد، نهایتـًا از طرف سـندیکای صنعت برق ایـران تصمیم به 
راه انـدازی مجـدد شـعبه فارس گرفته شـد.

اهم مشکلات پیش رو و پیشنهادات اصلاحی شعبه فارس به شرح ذیل است: 
 عدم همکاری اتاق بازرگانی اسـتان فارس و الزام به ثبت شـعبه در اداره ثبت شـرکت های اسـتان . 1

و محدودیت های ایجاد شـده توسـط اتاق بازرگانی مبنی بر اینکه تشـکیل سـندیکای صنعت 
بـرق ایـران شـعبه فـارس نمی تواند به ثبت برسـد و بایسـتی تحـت عنوان سـندیکای صنعت 
بـرق فـارس بـه ثبت رسـیده و به صورت موازی با سـندیکای صنعـت برق ایران همـکاری کند .

تخصیـص ماهیانـه مبلغـی از طرف شـعبه مرکـزی بابت هزینه هـای جاری به منظـور پرداخت . 2
حقـوق دبیـر،  منشـی و اجـاره محل دفتـر و هزینه های ایـاب و ذهاب و پذیرایی در جلسـات

 بـا توجـه بـه اینکـه تاکنـون تعـداد اعضای شـعبه فارس 15 شـرکت اسـت، پیشـنهاد می شـود . 3
کل مبلـغ حـق عضویـت اعضا به شـعبه فارس تخصیـص داده شـود و مابقی هزینه ها توسـط 

توسـط شـعبه مرکزی پرداخـت گردد. 
بـا توجـه بـه اینکه تعـداد شـرکت های پیمانکاری فعال با شـرکت های توزیع اسـتان رقـم بالایی . 4

دارنـد و اکثـرا در پروژه هـای کوچـک و متوسـط در حـال فعالیـت هسـتند، تـوان پرداخـت حق 
عضویـت ندارنـد، پیشـنهاد می شـود از شـرکت هایی که از طریق شـعبه جذب می شـوند، حق 

عضویـت کمتری دریافت شـود. 
 در خصـوص الـزام بـه داشـتن کارت بازرگانـی بـرای شـرکت های عضـو پیشـنهاد می شـود . 5

شـرکت هایی کـه در اسـتان از طریـق شـعبه جـذب می شـوند بـه داشـتن کارت بازرگانـی و 
عضویـت در اتـاق بازرگانـی الزامـی نداشـته باشـند .

نیاز است که شعبه مرکزی شعبه فارس را از لحاظ مالی و مدیریتی حمایت کند. . 6
 نیـاز بـه حمایت هـای زیرسـاختی و مالی اتـاق بازرگانی فارس اسـت که بایسـتی از طریق اتاق . 7

بازرگانـی تهـران پیگیری و به اسـتان ها ابلاغ شـود. 

اهداف اساسی شعبه فارس 
ارتبـاط موثـر بـا اتـاق بازرگانی فـارس و حضور در جلسـات شـورای گفتگوی اسـتانی و بخش . 1

خصوصی 
 پیگیـری برگـزاری جلسـات بـا مدیـران کل سـازمان امـور مالیاتـی، سـازمان تأمیـن اجتماعـی، . 2

سـازمان صنایـع و معـادن، سـازمان برنامه و بودجه اسـتان و شـرکت های توزیـع و برق منطقه ای 
و ... بـه منظـور پیگیـری و حـل مشـکلات اعضا

جذب اعضای جدید در اسـتان از بین پیمانکاران و سـازندگان و مشـاوران فعال با شـرکت های . 3
توزیـع و برق منطقه ای و سـایر کارفرمایان

مشـارکت بـا اسـتان های همجـوار بوشـهر و هرمـزگان و دعـوت از شـرکت های فعـال در حوزه . 4
صنعـت بـرق جهت عضویـت در شـعبه فارس

تنظیـم توافقنامـه همـکاری با انجمن های صنفـی پیمانکاران توزیع اسـتان های فارس، بوشـهر، . 5
هرمـزگان بـه منظـور حمایـت و پشـتیبانی از اعضا تحت پوشـش آن ها در جهت حل مسـائل 

و مشکلات 
برگزاری دوره های آموزشی در خصوص بیمه، مالیات، بانکی و .... 6
تشـکیل کارگروه هـای داخلـی به منظور سـرعت بخشـیدن به حل مسـائل و مشـکلات جدی . 7

شـرکت های عضو
 ایجاد تعامل و همکاری با تشکل های اقتصادی و عمرانی استان . 8
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شـعبه خراسـان سـندیکای صنعـت بـرق ایـران، فعال ترین شـعبه این تشـکل اسـت و بـه صورت 
مسـتمر بـا حضور و مشـارکت در جلسـات ذیربـط و رویدادهای اقتصـادی و صنعتی، در راسـتای 
اهـداف و منافـع سـندیکا و شـرکت های عضـو قـدم برمـی دارد. بعـد از در دسـتور کار قـرار گرفتن 
سـاماندهی شـعب در هیـات مدیـره سـندیکا، ایـن شـعبه در اوایل خـرداد ماه سـال جـاری میزبان 
هیـات مدیره سـندیکا بود. در جریان این سـفر جلسـات مشـترکی بـا اعضای هیات مدیره شـعبه 
خراسـان، مدیـران بـرق منطقـه ای خراسـان، توزیـع نیـروی بـرق اسـتان خراسـان رضـوی و مشـهد 
و پیشکسـوتان صنعـت بـرق اسـتان برگـزار شـد. همچنیـن اعضـای هیـات مدیـره مرکز و شـعبه 
خراسـان از تعـدادی از شـرکت های عضـو سـندیکا در اسـتان خراسـان رضـوی بازدیـد کـرده و در 

جریـان مشـکلات آنها قـرار گرفتند. 
در جلسـه مشـترک هیـات مدیـره سـندیکای صنعـت بـرق ایـران و شـعبه خراسـان تاکید شـد که 
شـعبه خراسـان یکـی از شـعب قوی اسـت و افزایـش قـدرت چانه زنی سـندیکا منوط بـه افزایش 

فعال و پرتکاپو 

سندیکای
شــعبه 

خراســان 

قـدرت شـعب خـود در اسـتان های مختلـف اسـت لـذا سـندیکا تـا رسـیدن بـه نتیجـه مطلـوب 
ایـن موضـوع را پیگیـری خواهـد شـد. در جلسـه مشـترک هیـات مدیره سـندیکای مرکز و شـعبه 
خراسـان بـا مدیـر عامـل بـرق منطقـه ای خراسـان و دو نماینـده از شـرکت های توزیـع نیـروی برق 
اسـتان خراسـان رضـوی و مشـهد، مشـکلات اعضا از جمله قـرارداد تیـپ، بخشـنامه جبرانی نرخ 
ارز، قراردادهـای متوقـف و لـزوم توجـه ویـژه بـه موضـوع مطالبـات اعضـا مطـرح شـد. مقـرر شـد 
بـرای هـر کـدام از محورهـای تخصصـی کارگـروه مشـترکی فیمابین بخـش خصوصـی و دولتی با 

مسـئولیت شـعبه خراسـان تشـکیل شود. 
نماینـدگان هیـات مدیـره سـندیکا در ایـن سـفر بـه همـراه اعضای شـعبه خراسـان، جلسـه ای در 
محـل اتـاق بازرگانـی مشـهد بـا اعضـای کمیسـیون انـرژی ایـن اتـاق و چنـد تـن از پیشکسـوتان 
صنعـت بـرق خراسـان داشـتند. در این جلسـه نقطـه نظرات و موانع کسـب و کار فعـالان صنعت 

بـرق توسـط پیشکسـوتان حاضـر در جلسـه مطرح شـد. 

بازدید از تعدادی از شرکت های عضو شعبه خراسان 
اعضـای هیـات مدیره سـندیکا در روز دوم سـفر خود به اسـتان خراسـان رضوی بـا همراهی هیات 
مدیـره شـعبه خراسـان بـه منظـور برقـراری ارتبـاط رو در رو بـا اعضـای خـود و بـا هـدف اسـتماع 
مشـکلات و مسـائل آنهـا، از شـرکت های پـارس سـامان ایرانیـان، پیمـان خطـوط شـرق، الکتـرو 
پـژواک آریـن ، تـوس کات، تـوس فیـوز، سـیم و کابـل مشـهد و نیـان الکترونیـک بازدیـد کردنـد. 
همچنیـن جلسـه ای بـا رئیـس پـارک علـم و فنـاوری خراسـان رضـوی و معاونـان وی و انجمـن 

شـرکت های دانش بنیـان ایـن اسـتان برگـزار شـد. 

اولین همایش سندیکای صنعت برق خراسان
اولیـن همایـش سـندیکای صنعـت بـرق خراسـان همزمـان بـا پانزدهمیـن نمایشـگاه بین المللـی 
صنعـت بـرق مشـهد )14 الـی 17 تیـر 1401( بـا دو چشـم انـداز 5 سـاله صنعـت بـرق بـا بررسـی 
فرصت ها و تهدیدها و همچنین چالش های پیش روی صنعت برق، در محل سـالن همایش های 
نمایشـگاه  بین المللـی مشـهد برگزار شـد. پیـام باقری رئیس هیـات مدیره سـندیکای صنعت برق 
ایـران، حسـن سـویزی رئیـس هیـات مدیـره سـندیکای صنعـت بـرق خراسـان، مصطفـی رجبـی 
مشـهدی سـخنگوی صنعت برق کشـور، محمدحسـن متولی زاده مدیرعامل سـابق توانیر، حسـین 
محمـودی مدیرعامـل شـرکت برق منطقه ای خراسـان، محسـن شـرکا رئیـس کمیسـیون اجتماعی 
اتـاق بازرگانـی، صنایع و معادن و کشـاورزی خراسـان رضـوی و محمدصادق محمودی دبیر شـعبه 
خراسـان بـه ایراد سـخنرانی پرداختنـد. در پایان این همایش آییـن افتتاح دبیرخانـه دائمی همایش 
روز ملی صنعت برق در اسـتان خراسـان رضوی با محوریت شـعبه خراسـان سـندیکا برگزار شـد.

انتخاب غرفه سندیکا به عنوان غرفه نمونه در زمینه اخالق حرفه ای 
 در پانزدهمیـن نمایشـگاه بین المللـی صنعـت بـرق مشـهد نیـز با توجه بـه پیش بینـی برنامه های 
بسـترهای  احیـای  منظـور  بـه  بـرق و همچنیـن  ارشـد صنعـت  ویـژه جانبـی، حضـور مدیـران 
مناسـب جهـت معرفـی ظرفیت هـای شـرکت های عضـو از طریـق نمایشـگاه های تخصصـی و 
ایجـاد فرصت هـای جدیـد کسـب و کار بـرای شـرکت های فعـال صنعـت بـرق، شـعبه خراسـان 
هماهنگی هـای لازم بـرای تسـهیل حضـور شـرکت های عضـو در ایـن نمایشـگاه را به عمـل آورد 
و حـدود 400 متـر از غرفه هـای ایـن نمایشـگاه بـه اعضـای سـندیکا تعلـق گرفـت. در پایـان ایـن 
نمایشـگاه غرفـه سـندیکا بـه عنـوان »غرفـه نمونـه در زمینه اخـلاق حرفه ای« شـناخته شـد و طی 

مراسـمی، از شـعبه خراسـان تقدیـر بـه عمـل آمد 
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شـعبه خراسـان سـندیکای صنعـت بـرق ایـران، فعال ترین شـعبه این تشـکل اسـت و بـه صورت 
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اهـداف و منافـع سـندیکا و شـرکت های عضـو قـدم برمـی دارد. بعـد از در دسـتور کار قـرار گرفتن 
سـاماندهی شـعب در هیـات مدیـره سـندیکا، ایـن شـعبه در اوایل خـرداد ماه سـال جـاری میزبان 
هیـات مدیره سـندیکا بود. در جریان این سـفر جلسـات مشـترکی بـا اعضای هیات مدیره شـعبه 
خراسـان، مدیـران بـرق منطقـه ای خراسـان، توزیـع نیـروی بـرق اسـتان خراسـان رضـوی و مشـهد 
و پیشکسـوتان صنعـت بـرق اسـتان برگـزار شـد. همچنیـن اعضـای هیـات مدیـره مرکز و شـعبه 
خراسـان از تعـدادی از شـرکت های عضـو سـندیکا در اسـتان خراسـان رضـوی بازدیـد کـرده و در 

جریـان مشـکلات آنها قـرار گرفتند. 
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شـعبه خراسـان یکـی از شـعب قوی اسـت و افزایـش قـدرت چانه زنی سـندیکا منوط بـه افزایش 

فعال و پرتکاپو 

سندیکای
شــعبه 

خراســان 

قـدرت شـعب خـود در اسـتان های مختلـف اسـت لـذا سـندیکا تـا رسـیدن بـه نتیجـه مطلـوب 
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ارز، قراردادهـای متوقـف و لـزوم توجـه ویـژه بـه موضـوع مطالبـات اعضـا مطـرح شـد. مقـرر شـد 
بـرای هـر کـدام از محورهـای تخصصـی کارگـروه مشـترکی فیمابین بخـش خصوصـی و دولتی با 

مسـئولیت شـعبه خراسـان تشـکیل شود. 
نماینـدگان هیـات مدیـره سـندیکا در ایـن سـفر بـه همـراه اعضای شـعبه خراسـان، جلسـه ای در 
محـل اتـاق بازرگانـی مشـهد بـا اعضـای کمیسـیون انـرژی ایـن اتـاق و چنـد تـن از پیشکسـوتان 
صنعـت بـرق خراسـان داشـتند. در این جلسـه نقطـه نظرات و موانع کسـب و کار فعـالان صنعت 

بـرق توسـط پیشکسـوتان حاضـر در جلسـه مطرح شـد. 

بازدید از تعدادی از شرکت های عضو شعبه خراسان 
اعضـای هیـات مدیره سـندیکا در روز دوم سـفر خود به اسـتان خراسـان رضوی بـا همراهی هیات 
مدیـره شـعبه خراسـان بـه منظـور برقـراری ارتبـاط رو در رو بـا اعضـای خـود و بـا هـدف اسـتماع 
مشـکلات و مسـائل آنهـا، از شـرکت های پـارس سـامان ایرانیـان، پیمـان خطـوط شـرق، الکتـرو 
پـژواک آریـن ، تـوس کات، تـوس فیـوز، سـیم و کابـل مشـهد و نیـان الکترونیـک بازدیـد کردنـد. 
همچنیـن جلسـه ای بـا رئیـس پـارک علـم و فنـاوری خراسـان رضـوی و معاونـان وی و انجمـن 

شـرکت های دانش بنیـان ایـن اسـتان برگـزار شـد. 

اولین همایش سندیکای صنعت برق خراسان
اولیـن همایـش سـندیکای صنعـت بـرق خراسـان همزمـان بـا پانزدهمیـن نمایشـگاه بین المللـی 
صنعـت بـرق مشـهد )14 الـی 17 تیـر 1401( بـا دو چشـم انـداز 5 سـاله صنعـت بـرق بـا بررسـی 
فرصت ها و تهدیدها و همچنین چالش های پیش روی صنعت برق، در محل سـالن همایش های 
نمایشـگاه  بین المللـی مشـهد برگزار شـد. پیـام باقری رئیس هیـات مدیره سـندیکای صنعت برق 
ایـران، حسـن سـویزی رئیـس هیـات مدیـره سـندیکای صنعـت بـرق خراسـان، مصطفـی رجبـی 
مشـهدی سـخنگوی صنعت برق کشـور، محمدحسـن متولی زاده مدیرعامل سـابق توانیر، حسـین 
محمـودی مدیرعامـل شـرکت برق منطقه ای خراسـان، محسـن شـرکا رئیـس کمیسـیون اجتماعی 
اتـاق بازرگانـی، صنایع و معادن و کشـاورزی خراسـان رضـوی و محمدصادق محمودی دبیر شـعبه 
خراسـان بـه ایراد سـخنرانی پرداختنـد. در پایان این همایش آییـن افتتاح دبیرخانـه دائمی همایش 
روز ملی صنعت برق در اسـتان خراسـان رضوی با محوریت شـعبه خراسـان سـندیکا برگزار شـد.

انتخاب غرفه سندیکا به عنوان غرفه نمونه در زمینه اخالق حرفه ای 
 در پانزدهمیـن نمایشـگاه بین المللـی صنعـت بـرق مشـهد نیـز با توجه بـه پیش بینـی برنامه های 
بسـترهای  احیـای  منظـور  بـه  بـرق و همچنیـن  ارشـد صنعـت  ویـژه جانبـی، حضـور مدیـران 
مناسـب جهـت معرفـی ظرفیت هـای شـرکت های عضـو از طریـق نمایشـگاه های تخصصـی و 
ایجـاد فرصت هـای جدیـد کسـب و کار بـرای شـرکت های فعـال صنعـت بـرق، شـعبه خراسـان 
هماهنگی هـای لازم بـرای تسـهیل حضـور شـرکت های عضـو در ایـن نمایشـگاه را به عمـل آورد 
و حـدود 400 متـر از غرفه هـای ایـن نمایشـگاه بـه اعضـای سـندیکا تعلـق گرفـت. در پایـان ایـن 
نمایشـگاه غرفـه سـندیکا بـه عنـوان »غرفـه نمونـه در زمینه اخـلاق حرفه ای« شـناخته شـد و طی 

مراسـمی، از شـعبه خراسـان تقدیـر بـه عمـل آمد 
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سـندیکای صنعـت بـرق ایـران بـه عنوان تنها تشـکل تخصصی صنعت برق کشـور و با 600 شـرکت عضو، دارای سـه شـعبه 
اصفهـان، خراسـان و فـارس اسـت. بـا توجـه بـه سـاختار اتـاق بازرگانـی اصفهـان و جایـگاه شـعبه اصفهـان سـندیکا در بین 
تشـکل های اتـاق، ایـن شـعبه مشـارکت های بسـیار خوب و موثـری در قالـب حضـور در همایش ها، نشسـت ها و همچنین 

دوره های آموزشـی دارد. 
سـامانه جامـع تجـارت، ارائه مدل های کسـب و کار و تدویـن راهبرد، مدیریت بحـران و ... از عناوین برخی دوره های آموزشـی 
اسـت که این شـعبه در آنها مشـارکت و حضور داشـته است. شعبه اصفهان سندیکا در سه ماه نخست سـال 1401 در همایش 
ملـی مسـیر صنایـع پیشـرو یا تجـارت آزاد اوراسـیا فعالیت داشـته اسـت. مشـارکت در برگزاری آییـن تجلیـل از صادرکنندگان 

نمونـه اسـتان اصفهان بـا حضور وزیر صمـت از دیگر اقدامات این شـعبه بوده اسـت.
در سـفر رئیس جمهور به اسـتان اصفهان که اواخر خرداد ماه 1401 صورت گرفت، نمایندگان شـعبه در نشسـت های هماهنگ 
شـده بـا رئیـس جمهـور و نمایندگان ایشـان حضور داشـتند. در جریان این سـفر و در جلسـه وزیر اقتصـاد در دیـدار با فعالان 
اقتصـادی اسـتان کـه در محـل اتـاق بازرگانـی، صنایـع، معـادن و کشـاورزی برگزار شـد، تعـدادی از فعـالان اقتصادی مسـائل  و 
مشـکلات خود را با وزیر اقتصاد برای طرح و تصمیم گیری در جلسـه شـورای اداری اسـتان به ریاسـت رییس جمهور در میان 
گذاشـتند که خاندوزی نیز مقرر کرد، در اولین فرصت جلسـه مبسـوطی برای بررسـی بیشـتر مشـکلات کار آفرینان این اسـتان 

با حضور سـایر مسـئولان ذیربط وزارت اقتصاد برگزار شـود.
در مراسـم تجلیـل از مدیـران پیشکسـوت و پیشـرو صنعـت اسـتان اصفهـان نیـز کـه روز پنجشـنبه نهـم تیـر مـاه در سـالن 
همایش هـای اتـاق بازرگانـی ایـن اسـتان برگزار شـد، از آقای مهندس کثیری رئیس هیات مدیره شـرکت کوشـش بـرق اصفهان 
بـه عنـوان مدیـر پیشکسـوت و از آقای مهندس مسـائلی دبیر سـندیکای صنعت برق ایـران به عنوان مدیر پیشـرو و تاثیرگذار 

صنعت تجلیل شـد.

اقتصــادی رویدادهــای  در 

مشــارکت موثــر
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دوره های آموزشـی دارد. 
سـامانه جامـع تجـارت، ارائه مدل های کسـب و کار و تدویـن راهبرد، مدیریت بحـران و ... از عناوین برخی دوره های آموزشـی 
اسـت که این شـعبه در آنها مشـارکت و حضور داشـته است. شعبه اصفهان سندیکا در سه ماه نخست سـال 1401 در همایش 
ملـی مسـیر صنایـع پیشـرو یا تجـارت آزاد اوراسـیا فعالیت داشـته اسـت. مشـارکت در برگزاری آییـن تجلیـل از صادرکنندگان 

نمونـه اسـتان اصفهان بـا حضور وزیر صمـت از دیگر اقدامات این شـعبه بوده اسـت.
در سـفر رئیس جمهور به اسـتان اصفهان که اواخر خرداد ماه 1401 صورت گرفت، نمایندگان شـعبه در نشسـت های هماهنگ 
شـده بـا رئیـس جمهـور و نمایندگان ایشـان حضور داشـتند. در جریان این سـفر و در جلسـه وزیر اقتصـاد در دیـدار با فعالان 
اقتصـادی اسـتان کـه در محـل اتـاق بازرگانـی، صنایـع، معـادن و کشـاورزی برگزار شـد، تعـدادی از فعـالان اقتصادی مسـائل  و 
مشـکلات خود را با وزیر اقتصاد برای طرح و تصمیم گیری در جلسـه شـورای اداری اسـتان به ریاسـت رییس جمهور در میان 
گذاشـتند که خاندوزی نیز مقرر کرد، در اولین فرصت جلسـه مبسـوطی برای بررسـی بیشـتر مشـکلات کار آفرینان این اسـتان 

با حضور سـایر مسـئولان ذیربط وزارت اقتصاد برگزار شـود.
در مراسـم تجلیـل از مدیـران پیشکسـوت و پیشـرو صنعـت اسـتان اصفهـان نیـز کـه روز پنجشـنبه نهـم تیـر مـاه در سـالن 
همایش هـای اتـاق بازرگانـی ایـن اسـتان برگزار شـد، از آقای مهندس کثیری رئیس هیات مدیره شـرکت کوشـش بـرق اصفهان 
بـه عنـوان مدیـر پیشکسـوت و از آقای مهندس مسـائلی دبیر سـندیکای صنعت برق ایـران به عنوان مدیر پیشـرو و تاثیرگذار 

صنعت تجلیل شـد.

اقتصــادی رویدادهــای  در 

مشــارکت موثــر

شــعبه 
اصفهــان 
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پرونده

مهندسین قدرت خوارزم
مهندسین بنیان تابلو

انرژی گستران اندیشه ماد
خزر گستر قائم شهر

ماندگار تجهیز ایرانیان
ابتکار انرژی ایرانیان

سوئیچگیرهای پارس صنعت پرند
جابون

مهندسین مشاور آریا نیروی جم
فن آوران ارتباطات و اطلاعات نیتا

گیتی مدار سپاهان
 احـــداث و توســـعه پـــروژه هـــای ویـــژه مپنـــا 

)توســـعه 3(
فن آوران مادون قرمز

نصر الکترو پاسارگاد
سیم و کابل سهند

نوین دانش آینده
آریا ماشین سنگین شیراز

توان تابلو مهرگان
آماد برق سپهر

سها سنجش سپاهان
نورآرای شمال

مهندسی اندیشه های برتر اطلاع رسانی

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

خیـر   مقــــدم به 
اعضای  جدید 

به گزارش واحد عضویت 
سندیکای صنعت برق ایران با پیوستن

22 

شرکت جدید در شش ماهه اول سال 
1401 به خانواده سندیکا، تعداد اعضای

 این تشکل به

  594 

عضو  رسید.   






