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م��� صنا�� مادر با صنا�� ت��ی�ی مربوط به د��وز و 
ام�وز نیست و از گ��ته �ا وجود دا�ته است. ما �ی 

سال �ای ا�یر در اتاق با�رگانی ا�ران اقدامات م�ت�فی 
برای ر�� �ا�� �ای صنا�� �ا��� دستی و   تو�ید�نندگان 

�ه ... �ان در ت�ش �ستی�  ��ا ان�ام داده ا�� و 

با ت�دید تح��� �ا، �دم �ردا�ت ی�سا�ه م�ا��ات از سوی وزارت نی�و، 
�دم ت�صی� ا�ز بان� مر��ی، �دم ���اری �ار�رمایان و بان� �ا در تامی� 
��ونا، و�ود مواد او�یه با   گردش و م���ت نا�ی از �ی�ع و��وس  سرمایه در 

م���ت جدی �وب�و �ده است و ن�ی توان برای آن برنامه ���ی �تی 
�ند ما�ه �رد...

گ��ای�انی    • در گفت و گو با ابوا�ف�� �و�نی 
���� ��یسیون صنا�� اتاق با�رگانی، صنا��،

معادن و ��او�زی ا�ران 

گو با ج��ید بردبار   • در گفت و 
��و �یات مد�ره سندی�ای صنعت برق ا�ران

�رده  �ا���» �را�ی  �ا� اب�ار جدیدی تحت �نوان اوراق «��ید د��  ب�رس 
�ه دست�را�ع�� آن در �یات مد�ره سازمان ب�رس به تص�ی� رسیده است و به 
�ه به ا�ت�ال  �ا��ا��  �ا� اب�غ �وا�د �د. ی�ی از  �ودی برای اجرا به ب�رس 

�اربرد  �ه در صنعت برق ��  �یاد با ا�� �وش �ر�ه �وا�د �د، م� است 
�راوانی دارد...

گو با جواد ��ح گفت و  • در 
مد�ر م�ا�عات اقتصادی و سن�� �یس� ب�رس �ا�ی ا�ران

�ه دو�ت در ��� به و�ای�  �اید وقت آن رسیده 
��یتی اش با اص�ح ن�ام �ر�ه مواد او�یه وا�د�ای  �ا

تو�یدی از ���� صنا�� با�دستی �ه ��دتا در ما��یت 
�نترل مست�ی� آن و یا ن�اد�ای ��ومی بوده و به  و 

د�ی� ب�ره مندی از یارانه �ای آ��ار و �ن�ان متعدد، 
دارای قدرت ن�دین�ی و سودآوری �ای �یادی �ستند،  

از صنا�� سا�ت مح�ر ��ایت �ند...

• در یاددا�تی از ��یر�ا ���ی 
نای� ���� ��یسیون صنا�� و معادن اتاق با�رگانی، 

صنا��، معادن و ��او�زی ت�ران 
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• ن�ران آینده  قرارداد�ای صنعت برق 

����� ر��� ����ی، ���ون ������ ���ی و ا��ر ا����دی ���� ��ا���

��� ���� ،  ���� ���ت ����ه ������ی ���� ��ق ا��ان

ن�اه و��ه:

• نس�ه ن�ات
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کشـــور محســـوب می شـــود،  کـــه تریبـــون بخـــش خصوصـــی صنعـــت بـــرق  دومیـــن شـــماره سراســـری نشـــریه ســـتبران 
اســـت.  پرداختـــه  پیمانـــکاری  و  تجهیـــزات  ســـاخت  حـــوزه  در  صنعـــت  ایـــن  فعـــاالن  اساســـی  چالـــش  دو   بـــه 
ـــن  ـــای ای ـــی قرارداده ـــول مل ـــش ارزش پ کاه ـــت ارز و  ـــش قیم ـــود، افزای ـــورم، رک ـــی از ت ـــکالت ناش ـــرب مش ـــه مخ هجم
کـــرده و شـــرکت ها را دچـــار هراســـی بی ســـابقه از فســـخ  صنعـــت را بیـــش از هـــر زمـــان دیگـــری دچـــار بالتکلیفـــی 
کـــه تحریم هـــای بین المللـــی عمـــال دســـت فعـــاالن  کـــرده اســـت. در حالـــی  قراردادهـــا و ضبـــط ضمانتنامه هایشـــان 
کســـب وکار هـــم بـــه دلیـــل  صنعـــت بـــرق را بـــرای مبـــادالت خارجـــی اعـــم از واردات و صـــادرات بســـته، فضـــای داخلـــی 
 ســـوء مدیریت ها، سیاســـتگذاری های نامطلـــوب و بی ثباتی هـــای مســـتمر، دچـــار نوعـــی تحریـــم خودخواســـته اســـت. 
خطـــر  بـــا  بـــرق  صنعـــت  قـــراردادی  و  حقوقـــی  کارآمـــد  نا ســـاختار  دلیـــل  بـــه  پیمانـــکاران  تنهـــا  نـــه  حـــاال 
تامیـــن  در  توانایـــی  عـــدم  دلیـــل  بـــه  هـــم  تجهیـــزات  ســـازندگان  بلکـــه  مواجهنـــد،  فســـخ  و  توقـــف 
شـــده اند.  روبـــرو  زیـــادی  مخاطـــرات  بـــا  خـــود  تعهـــدات  اجـــرای  در  نیـــاز،  مـــورد  اولیـــه  مـــواد  و   ارز 
ــه فقـــط  ــاله نـ ــه اســـت و ایـــن مسـ ــار مواجـ ــا خیـــل عظیمـــی از مشـــکالت متعـــدد و زیانبـ ــا بـ ــرق ایـــن روزهـ صنعـــت بـ
کشـــور از تضعیـــف  کـــرد و بـــه فاصلـــه ای نـــه چنـــدان طوالنـــی  کل صنعـــت را متاثـــر خواهـــد  بخـــش خصوصـــی بلکـــه 
کـــه بـــرق در چرخـــه ای منظـــم و زنجیـــروار  زیرســـاخت های توســـعه ای ایـــن صنعـــت آســـیب جـــدی خواهـــد دیـــد. چـــرا 
ــه  ــره در نهایـــت بـ ــای ایـــن زنجیـ ــر یـــک از حلقه هـ ــاد اختـــالل هـ ــود و ایجـ ــع تامیـــن می شـ ــال و توزیـ ــد، انتقـ از تولیـ
کشـــور آســـیب خواهـــد زد. ســـتبران 2 بازخوانـــی ایـــن چالش هـــا و مـــرور راهکارهـــای پیـــش رو بـــرای  پایـــداری بـــرق 

عبـــور از ایـــن بحران هاســـت.
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کشـــور محســـوب می شـــود،  کـــه تریبـــون بخـــش خصوصـــی صنعـــت بـــرق  دومیـــن شـــماره سراســـری نشـــریه ســـتبران 
اســـت.  پرداختـــه  پیمانـــکاری  و  تجهیـــزات  ســـاخت  حـــوزه  در  صنعـــت  ایـــن  فعـــاالن  اساســـی  چالـــش  دو   بـــه 
ـــن  ـــای ای ـــی قرارداده ـــول مل ـــش ارزش پ کاه ـــت ارز و  ـــش قیم ـــود، افزای ـــورم، رک ـــی از ت ـــکالت ناش ـــرب مش ـــه مخ هجم
کـــرده و شـــرکت ها را دچـــار هراســـی بی ســـابقه از فســـخ  صنعـــت را بیـــش از هـــر زمـــان دیگـــری دچـــار بالتکلیفـــی 
کـــه تحریم هـــای بین المللـــی عمـــال دســـت فعـــاالن  کـــرده اســـت. در حالـــی  قراردادهـــا و ضبـــط ضمانتنامه هایشـــان 
کســـب وکار هـــم بـــه دلیـــل  صنعـــت بـــرق را بـــرای مبـــادالت خارجـــی اعـــم از واردات و صـــادرات بســـته، فضـــای داخلـــی 
 ســـوء مدیریت ها، سیاســـتگذاری های نامطلـــوب و بی ثباتی هـــای مســـتمر، دچـــار نوعـــی تحریـــم خودخواســـته اســـت. 
خطـــر  بـــا  بـــرق  صنعـــت  قـــراردادی  و  حقوقـــی  کارآمـــد  نا ســـاختار  دلیـــل  بـــه  پیمانـــکاران  تنهـــا  نـــه  حـــاال 
تامیـــن  در  توانایـــی  عـــدم  دلیـــل  بـــه  هـــم  تجهیـــزات  ســـازندگان  بلکـــه  مواجهنـــد،  فســـخ  و  توقـــف 
شـــده اند.  روبـــرو  زیـــادی  مخاطـــرات  بـــا  خـــود  تعهـــدات  اجـــرای  در  نیـــاز،  مـــورد  اولیـــه  مـــواد  و   ارز 
ــه فقـــط  ــاله نـ ــه اســـت و ایـــن مسـ ــار مواجـ ــا خیـــل عظیمـــی از مشـــکالت متعـــدد و زیانبـ ــا بـ ــرق ایـــن روزهـ صنعـــت بـ
کشـــور از تضعیـــف  کـــرد و بـــه فاصلـــه ای نـــه چنـــدان طوالنـــی  کل صنعـــت را متاثـــر خواهـــد  بخـــش خصوصـــی بلکـــه 
کـــه بـــرق در چرخـــه ای منظـــم و زنجیـــروار  زیرســـاخت های توســـعه ای ایـــن صنعـــت آســـیب جـــدی خواهـــد دیـــد. چـــرا 
ــه  ــره در نهایـــت بـ ــای ایـــن زنجیـ ــر یـــک از حلقه هـ ــاد اختـــالل هـ ــود و ایجـ ــع تامیـــن می شـ ــال و توزیـ ــد، انتقـ از تولیـ
کشـــور آســـیب خواهـــد زد. ســـتبران 2 بازخوانـــی ایـــن چالش هـــا و مـــرور راهکارهـــای پیـــش رو بـــرای  پایـــداری بـــرق 

عبـــور از ایـــن بحران هاســـت.
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کشـــور محســـوب می شـــود،  کـــه تریبـــون بخـــش خصوصـــی صنعـــت بـــرق  دومیـــن شـــماره سراســـری نشـــریه ســـتبران 
اســـت.  پرداختـــه  پیمانـــکاری  و  تجهیـــزات  ســـاخت  حـــوزه  در  صنعـــت  ایـــن  فعـــاالن  اساســـی  چالـــش  دو   بـــه 
ـــن  ـــای ای ـــی قرارداده ـــول مل ـــش ارزش پ کاه ـــت ارز و  ـــش قیم ـــود، افزای ـــورم، رک ـــی از ت ـــکالت ناش ـــرب مش ـــه مخ هجم
کـــرده و شـــرکت ها را دچـــار هراســـی بی ســـابقه از فســـخ  صنعـــت را بیـــش از هـــر زمـــان دیگـــری دچـــار بالتکلیفـــی 
کـــه تحریم هـــای بین المللـــی عمـــال دســـت فعـــاالن  کـــرده اســـت. در حالـــی  قراردادهـــا و ضبـــط ضمانتنامه هایشـــان 
کســـب وکار هـــم بـــه دلیـــل  صنعـــت بـــرق را بـــرای مبـــادالت خارجـــی اعـــم از واردات و صـــادرات بســـته، فضـــای داخلـــی 
 ســـوء مدیریت ها، سیاســـتگذاری های نامطلـــوب و بی ثباتی هـــای مســـتمر، دچـــار نوعـــی تحریـــم خودخواســـته اســـت. 
خطـــر  بـــا  بـــرق  صنعـــت  قـــراردادی  و  حقوقـــی  کارآمـــد  نا ســـاختار  دلیـــل  بـــه  پیمانـــکاران  تنهـــا  نـــه  حـــاال 
تامیـــن  در  توانایـــی  عـــدم  دلیـــل  بـــه  هـــم  تجهیـــزات  ســـازندگان  بلکـــه  مواجهنـــد،  فســـخ  و  توقـــف 
شـــده اند.  روبـــرو  زیـــادی  مخاطـــرات  بـــا  خـــود  تعهـــدات  اجـــرای  در  نیـــاز،  مـــورد  اولیـــه  مـــواد  و   ارز 
ــه فقـــط  ــاله نـ ــه اســـت و ایـــن مسـ ــار مواجـ ــا خیـــل عظیمـــی از مشـــکالت متعـــدد و زیانبـ ــا بـ ــرق ایـــن روزهـ صنعـــت بـ
کشـــور از تضعیـــف  کـــرد و بـــه فاصلـــه ای نـــه چنـــدان طوالنـــی  کل صنعـــت را متاثـــر خواهـــد  بخـــش خصوصـــی بلکـــه 
کـــه بـــرق در چرخـــه ای منظـــم و زنجیـــروار  زیرســـاخت های توســـعه ای ایـــن صنعـــت آســـیب جـــدی خواهـــد دیـــد. چـــرا 
ــه  ــره در نهایـــت بـ ــای ایـــن زنجیـ ــر یـــک از حلقه هـ ــاد اختـــالل هـ ــود و ایجـ ــع تامیـــن می شـ ــال و توزیـ ــد، انتقـ از تولیـ
کشـــور آســـیب خواهـــد زد. ســـتبران 2 بازخوانـــی ایـــن چالش هـــا و مـــرور راهکارهـــای پیـــش رو بـــرای  پایـــداری بـــرق 

عبـــور از ایـــن بحران هاســـت.
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کشـــور محســـوب می شـــود،  کـــه تریبـــون بخـــش خصوصـــی صنعـــت بـــرق  دومیـــن شـــماره سراســـری نشـــریه ســـتبران 
اســـت.  پرداختـــه  پیمانـــکاری  و  تجهیـــزات  ســـاخت  حـــوزه  در  صنعـــت  ایـــن  فعـــاالن  اساســـی  چالـــش  دو   بـــه 
ـــن  ـــای ای ـــی قرارداده ـــول مل ـــش ارزش پ کاه ـــت ارز و  ـــش قیم ـــود، افزای ـــورم، رک ـــی از ت ـــکالت ناش ـــرب مش ـــه مخ هجم
کـــرده و شـــرکت ها را دچـــار هراســـی بی ســـابقه از فســـخ  صنعـــت را بیـــش از هـــر زمـــان دیگـــری دچـــار بالتکلیفـــی 
کـــه تحریم هـــای بین المللـــی عمـــال دســـت فعـــاالن  کـــرده اســـت. در حالـــی  قراردادهـــا و ضبـــط ضمانتنامه هایشـــان 
کســـب وکار هـــم بـــه دلیـــل  صنعـــت بـــرق را بـــرای مبـــادالت خارجـــی اعـــم از واردات و صـــادرات بســـته، فضـــای داخلـــی 
 ســـوء مدیریت ها، سیاســـتگذاری های نامطلـــوب و بی ثباتی هـــای مســـتمر، دچـــار نوعـــی تحریـــم خودخواســـته اســـت. 
خطـــر  بـــا  بـــرق  صنعـــت  قـــراردادی  و  حقوقـــی  کارآمـــد  نا ســـاختار  دلیـــل  بـــه  پیمانـــکاران  تنهـــا  نـــه  حـــاال 
تامیـــن  در  توانایـــی  عـــدم  دلیـــل  بـــه  هـــم  تجهیـــزات  ســـازندگان  بلکـــه  مواجهنـــد،  فســـخ  و  توقـــف 
شـــده اند.  روبـــرو  زیـــادی  مخاطـــرات  بـــا  خـــود  تعهـــدات  اجـــرای  در  نیـــاز،  مـــورد  اولیـــه  مـــواد  و   ارز 
ــه فقـــط  ــاله نـ ــه اســـت و ایـــن مسـ ــار مواجـ ــا خیـــل عظیمـــی از مشـــکالت متعـــدد و زیانبـ ــا بـ ــرق ایـــن روزهـ صنعـــت بـ
کشـــور از تضعیـــف  کـــرد و بـــه فاصلـــه ای نـــه چنـــدان طوالنـــی  کل صنعـــت را متاثـــر خواهـــد  بخـــش خصوصـــی بلکـــه 
کـــه بـــرق در چرخـــه ای منظـــم و زنجیـــروار  زیرســـاخت های توســـعه ای ایـــن صنعـــت آســـیب جـــدی خواهـــد دیـــد. چـــرا 
ــه  ــره در نهایـــت بـ ــای ایـــن زنجیـ ــر یـــک از حلقه هـ ــاد اختـــالل هـ ــود و ایجـ ــع تامیـــن می شـ ــال و توزیـ ــد، انتقـ از تولیـ
کشـــور آســـیب خواهـــد زد. ســـتبران 2 بازخوانـــی ایـــن چالش هـــا و مـــرور راهکارهـــای پیـــش رو بـــرای  پایـــداری بـــرق 

عبـــور از ایـــن بحران هاســـت.
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کشـــور محســـوب می شـــود،  کـــه تریبـــون بخـــش خصوصـــی صنعـــت بـــرق  دومیـــن شـــماره سراســـری نشـــریه ســـتبران 
اســـت.  پرداختـــه  پیمانـــکاری  و  تجهیـــزات  ســـاخت  حـــوزه  در  صنعـــت  ایـــن  فعـــاالن  اساســـی  چالـــش  دو   بـــه 
ـــن  ـــای ای ـــی قرارداده ـــول مل ـــش ارزش پ کاه ـــت ارز و  ـــش قیم ـــود، افزای ـــورم، رک ـــی از ت ـــکالت ناش ـــرب مش ـــه مخ هجم
کـــرده و شـــرکت ها را دچـــار هراســـی بی ســـابقه از فســـخ  صنعـــت را بیـــش از هـــر زمـــان دیگـــری دچـــار بالتکلیفـــی 
کـــه تحریم هـــای بین المللـــی عمـــال دســـت فعـــاالن  کـــرده اســـت. در حالـــی  قراردادهـــا و ضبـــط ضمانتنامه هایشـــان 
کســـب وکار هـــم بـــه دلیـــل  صنعـــت بـــرق را بـــرای مبـــادالت خارجـــی اعـــم از واردات و صـــادرات بســـته، فضـــای داخلـــی 
 ســـوء مدیریت ها، سیاســـتگذاری های نامطلـــوب و بی ثباتی هـــای مســـتمر، دچـــار نوعـــی تحریـــم خودخواســـته اســـت. 
خطـــر  بـــا  بـــرق  صنعـــت  قـــراردادی  و  حقوقـــی  کارآمـــد  نا ســـاختار  دلیـــل  بـــه  پیمانـــکاران  تنهـــا  نـــه  حـــاال 
تامیـــن  در  توانایـــی  عـــدم  دلیـــل  بـــه  هـــم  تجهیـــزات  ســـازندگان  بلکـــه  مواجهنـــد،  فســـخ  و  توقـــف 
شـــده اند.  روبـــرو  زیـــادی  مخاطـــرات  بـــا  خـــود  تعهـــدات  اجـــرای  در  نیـــاز،  مـــورد  اولیـــه  مـــواد  و   ارز 
ــه فقـــط  ــاله نـ ــه اســـت و ایـــن مسـ ــار مواجـ ــا خیـــل عظیمـــی از مشـــکالت متعـــدد و زیانبـ ــا بـ ــرق ایـــن روزهـ صنعـــت بـ
کشـــور از تضعیـــف  کـــرد و بـــه فاصلـــه ای نـــه چنـــدان طوالنـــی  کل صنعـــت را متاثـــر خواهـــد  بخـــش خصوصـــی بلکـــه 
کـــه بـــرق در چرخـــه ای منظـــم و زنجیـــروار  زیرســـاخت های توســـعه ای ایـــن صنعـــت آســـیب جـــدی خواهـــد دیـــد. چـــرا 
ــه  ــره در نهایـــت بـ ــای ایـــن زنجیـ ــر یـــک از حلقه هـ ــاد اختـــالل هـ ــود و ایجـ ــع تامیـــن می شـ ــال و توزیـ ــد، انتقـ از تولیـ
کشـــور آســـیب خواهـــد زد. ســـتبران 2 بازخوانـــی ایـــن چالش هـــا و مـــرور راهکارهـــای پیـــش رو بـــرای  پایـــداری بـــرق 

عبـــور از ایـــن بحران هاســـت.
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کنـــد  ســـتبران، ارگان ســـندیکای صنعـــت بـــرق ایـــران، تـــاش مـــی 
خصوصـــی  بخـــش  حقیقـــی  هـــای  پتانســـیل  معرفـــی  منظـــور  بـــه 
ران و  یـــژه در حـــوزه ســـازندگان، پیمانـــکاران، مشـــاو صنعـــت بـــرق، بـــه و
یـــر روشـــنی از توانمنـــدی هـــای  شـــرکت های مهندســـی بازرگانـــی، تصو
ــا  ــایی و بررســـی چالش هـ ــه عـــاوه شناسـ ــان دهـــد. بـ ایـــن بخـــش نشـ
گلوگاه هـــای صنعـــت بـــا هـــدف طـــرح دیـــدگاه هـــای مختلـــف و  و 
ــم از  ــور هـ کشـ ــرد  کان و خـ ــاد  ــای مختلـــف اقتصـ ــردن زوایـ کـ ــن  روشـ

جملـــه دیگـــر سیاســـت هـــای ایـــن نشـــریه اســـت.

ــرکت  ــه ای از شـ ــط، مصاحبـ ــا روی خـ ــتبران و در بخـــش اعضـ ــریه سـ ــری نشـ ــماره اول سراسـ در شـ
مقره ســـازی ایـــران بـــا عنـــوان »زنجیـــره چالـــش هـــا از کســـری بودجـــه تـــا جرائـــم بانکـــی بخـــش خصوصی« 
ــید.  ــر رسـ ــه نشـ ــرکت بـ ــن شـ ــل ایـ ــرم مدیرعامـ ــام محتـ ــم مقـ کیانـــی، قائـ ــا  ــای رضـ ــاب آقـ ــام جنـ ــا نـ  بـ
بدینوســـیله روابـــط عمومـــی ســـندیکای صنعـــت بـــرق ایـــران ضمـــن پـــوزش از اشـــتباه رخ داده و 
گذشـــته  ــر شـــده در شـــماره  گفتگـــوی منتشـ کـــه  ــونده اعـــام مـــی دارد  تصحیـــح نـــام مصاحبـــه شـ
کارشـــناس محتـــرم  نـــژاد،  آقـــای محمدرضـــا راســـخی  نشـــریه ســـتبران، دیـــدگاه هـــای جنـــاب 

ــت. ــوده اسـ ــران بـ ــازی ایـ ــره سـ ــرکت مقـ ــی شـ بازرگانـ
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ــای  ــن روزهـ ــرق چنیـ ــت بـ ــی در صنعـ ــر کسـ ــه پیـــش کمتـ ــش از یـــک دهـ ــی بیـ کمـ ــا  ــاید تـ شـ
کـــه میـــزان صـــادرات خدمـــات  دشـــواری را بـــرای ایـــن صنعـــت متصـــور بـــود. صنعـــت برقـــی 
فنـــی و مهندســـی اش هـــر ســـاله در حـــال افزایـــش بـــود و از پـــس اجـــرای تمامـــی پـــروژه هـــای ایـــن 
صنعـــت در داخـــل و خـــارج از کشـــور برمـــی آمـــد، نبایـــد و نمـــی توانســـت سرنوشـــتی مثـــل امـــروز 

ـــد.  ـــته باش داش
امـــا واقعیـــت تلـــخ صنعـــت پیشـــرو، خودکفـــا و توســـعه یافتـــه بـــرق ایـــن اســـت کـــه پـــس از ســـال ها 
کاهـــش همـــه آمارهـــای ســـاخت و توســـعه اش مواجـــه  رونـــد رو بـــه رشـــد، در ســـرازیری ســـقوط بـــا 
شـــده اســـت. البتـــه بـــدون تردیـــد بخشـــی از ایـــن افـــول ناشـــی از عوامـــل کالن اقتصـــادی بـــه ویـــژه 
کنتـــرل قیمـــت هـــا و همچنیـــن تحریـــم هـــای بیـــن المللـــی اســـت. امـــا روی  کارآمـــدی هـــا در  نا
دیگـــر ایـــن ســـکه بـــه اقتصـــاد بیمـــار صنعـــت بـــرق و ســـاختار نامناســـب حقوقـــی و قـــراردادی آن 

گـــردد.  بـــر مـــی 
در وجهـــی از ایـــن بحـــران، شـــرکت هـــای ســـازنده بـــه دلیـــل گســـتردگی تحریـــم هـــا و افزایـــش لجـــام 
گســـیخته قیمـــت ارز و نهـــاده هـــای تولیـــد، قـــادر بـــه تامیـــن مـــواد اولیـــه مـــورد نیـــاز خـــود نیســـتند و 
در روی دیگـــر ســـکه قراردادهـــا و پـــروژه هـــای زیرســـاختی ایـــن صنعـــت بـــه دلیـــل کســـری بودجـــه 

کارآمـــدی نظـــام حقوقـــی اش، متوقـــف مـــی شـــوند.  ناشـــی از اقتصـــاد ناتـــراز بـــرق و همچنیـــن نا
کنتـــرل مدیـــران بنـــگاه  کـــه بـــه شـــکل غریبـــی از  کـــه هزینـــه همـــه ایـــن عوامـــل  نکتـــه اینجاســـت 
ــر  ــه نظـ ــم بـ ــی هـ ــل پیـــش بینـ ــواد غیرقابـ ــیاری از مـ ــتند و در بسـ ــارج هسـ ــادی خـ ــای اقتصـ هـ
ـــن  ـــران ای ـــرای جب ـــری ب ـــه مف ـــدون آنک ـــود، ب ـــی ش ـــل م ـــی تحمی ـــش خصوص ـــه بخ ـــند، ب ـــی رس م

خســـارات وجـــود داشـــته باشـــد. 
امـــروز از صنعـــت بـــرق بـــا همـــه پتانســـیل هـــا و توانمنـــدی هایـــش، پیکـــره ای نحیـــف و آســـیب 
کـــه عـــالوه بـــر رکـــودی مســـتمر و مخـــرب، بـــا کســـری بودجـــه چنـــد ده هـــزار  پذیـــر باقـــی مانـــده 
میلیـــارد تومانـــی مواجـــه اســـت. عـــدم توفیـــق وزارت نیـــرو در اخـــذ مطالباتـــش از دولـــت و 
ســـازمان هدفمنـــدی بابـــت مابـــه التفـــاوت قیمـــت تمـــام شـــده و تکلیفـــی بـــرق و اجـــرای قانـــون 
کـــه عمـــال پرشـــدنش  کـــرده  هدفمنـــدی، یـــک حفـــره عمیـــق مالـــی در صنعـــت بـــرق ایجـــاد 

ـــد.  ـــی رس ـــر م ـــه نظ ـــن ب ناممک
ـــی ســـابقه  ـــه غـــرب و البتـــه افزایـــش ب ـــم هـــای گســـترده و ظالمان ایـــن مشـــکالت در ســـایه تحری
قیمـــت ارز بـــه یـــک ســـونامی ویرانگـــر در صنعـــت بـــرق بـــدل شـــده اســـت. تعـــداد قابـــل توجهـــی 
از پـــروژه هـــای زیرســـاختی متوقـــف شـــده انـــد و بســـیاری از شـــرکت هـــای ســـازنده و پیمانـــکار 

بالتکلیـــف مانـــده انـــد. 
کنونـــی بـــه مشـــکالت دامـــن زده و  کـــه در هیاهـــوی چالـــش هـــای پرتعـــداد  کرونـــا هـــم  شـــیوع 
کـــرده اســـت. در ایـــن  عمـــال امـــکان هـــر اقـــدام جدیـــدی را از دولـــت و بخـــش خصوصـــی ســـلب 
ـــرای  ـــی ب ـــاره اندیش ـــت چ ـــرد جه ک ـــالش  ـــه ت ـــه ماه ـــس س ـــالم تنف ـــا اع ـــرو ب ـــه وزارت نی ـــان البت می
کـــه بـــه تدریـــج ایـــن تنفـــس ســـه ماهـــه هـــم بـــه  کنـــد امـــا تـــا امـــروز  ایـــن بحـــران هـــا، فرصتـــی تعییـــن 
پایـــان مـــی رســـد همچنـــان اقـــدام موثـــری بـــه منظـــور اولویـــت بنـــدی، تعییـــن تکلیـــف و خاتمـــه 

ـــا از ســـرگیری پـــروژه هـــا صـــورت نگرفتـــه اســـت.  ی
ــا  ــره ایـــن مشـــکالت همـــه فعـــاالن صنعـــت بـــرق را از شـــرکت هـــای خـــرد و کوچـــک تـ زنجیـ

کـــرده و عمـــال اصلـــی تریـــن فشـــارها را بـــه ایـــن شـــرکت هـــا وارد  گرفتـــار  شـــرکت هـــای بـــزرگ، 
کـــه آنهـــا هیـــچ ســـهمی در نوســـانات نـــرخ ارز و تحریم هـــا و  می کنـــد. آن هـــم در شـــرایطی 

ــد.  ــان ندارنـ ــر قراردادهایشـ ــا بـ ــرات ژرف آنهـ تاثیـ
فعـــاالن بخـــش خصوصـــی صنعـــت بـــرق، چـــه در تامیـــن مـــواد اولیـــه و چـــه در حـــوزه قراردادهـــای 
کـــه نقشـــی در ایجـــاد آن  بالتکلیـــف ایـــن صنعـــت، بـــار مشـــکالتی را بـــر دوش می کشـــند 
ــد  ــان رونـ ــا همـ ــان بـ ــر همچنـ ــرکت توانیـ ــرو و شـ ــا وزارت نیـ ــرا امـ ــوی ماجـ ــته اند. در آن سـ نداشـ

ســـابق، اقـــدام نکـــردن را بهتریـــن راهـــکار پیـــش رویـــش مـــی بیننـــد. 
ایـــن در حالیســـت کـــه تعییـــن تکلیـــف قراردادهـــا، در حـــوزه خریـــد تجهیـــزات و خدمـــات فنـــی و 
کنـــد.  مهندســـی، یکـــی از عمـــده تریـــن نگرانی هـــای فعـــاالن بخـــش خصوصـــی را برطـــرف مـــی 
کـــه در میانـــه مشـــکالت متعددشـــان،  حداقـــل در ایـــن صـــورت آنهـــا اطمینـــان خواهنـــد یافـــت 
ـــا و  ـــک ه ـــیاه بان ـــت س ـــن در لیس گرفت ـــرار  ـــه و ق ـــت نام ـــط ضمان ـــرارداد و ضب ـــخ ق ـــاله فس ـــا مس ب

کارفرمایـــی مواجـــه نمـــی شـــوند.  شـــرکت هـــای 
بـــه عـــالوه خـــارج کـــردن قراردادهـــای صنعـــت بـــرق از ایـــن بـــرزخ بالتکلیفـــی حداقـــل ایـــن آرامـــش 
ـــش  ـــدی های ـــه بدعه ـــم هم ـــرو علیرغ ـــه وزارت نی ک ـــد داد  ـــی خواه ـــش خصوص ـــه بخ ـــر را ب خاط
ـــی ماننـــد پرداخـــت مطالبـــات، جبـــران خســـارات ناشـــی از نوســـانات  در خصـــوص موضوعات
ــا  ــتاده تـ ــان ایسـ کنارشـ ــای ســـخت  ــن روزهـ ــرارداد تیـــپ، در ایـ ــازی قـ ــاده سـ ــا و پیـ قیمـــت هـ
بخشـــی از همدلـــی هـــا و مشـــارکت های بخـــش خصوصـــی را در ســـال هـــای گذشـــته جبـــران 

کنـــد. 
کـــه از یـــک ســـو شـــرکت هـــای ســـازنده بـــه دلیـــل انحصـــار صنایـــع باالدســـتی  در ایـــن شـــرایط 
ــه  ــواد اولیـ ــن مـ ــرای تامیـ ــدم تخصیـــص ارز، بـ ــن عـ ــوم و همچنیـ ــوالد و آلومینیـ ــر مـــس، فـ نظیـ
اش بـــا چالـــش هـــای جـــدی مواجـــه اســـت و قـــادر بـــه انجـــام تعهداتـــش نیســـت و از ســـوی 
ـــل  ـــی و افزایـــش قیمـــت هـــا قاب ـــی ثبات ـــه دلیـــل ب ـــکار هـــم ب دیگـــر تعهـــدات شـــرکت هـــای پیمان
ـــا بخـــش خصوصـــی  اجرایی شـــدن نیســـت، عـــدم همراهـــی وزارت نیـــرو و نهادهـــای نظارتـــی ب

کار آنهـــا خواهـــد بـــود. بـــه معنـــای پایـــان 
امـــروز و در ایـــن برهـــه حســـاس تاریخـــی، دولـــت، وزارت نیـــرو، مجلـــس شـــورای اســـالمی، 
ـــرای دســـت روی دســـت گذاشـــتن ندارنـــد.   نهادهـــای نظارتـــی و بخـــش خصوصـــی فرصتـــی ب
کـــه بـــرای حـــل ایـــن مشـــکالت از دســـت مـــی رود، بـــه معنـــای از دســـت رفتـــن ظرفیـــت  هـــر روزی 
کـــه نبایـــد بـــه ســـقوط  تولیـــد و اشـــتغال در صنعـــت بـــرق کشـــور اســـت. مســـاله اینجاســـت 
ـــی  ـــادی معمول ـــگاه اقتص ـــک بن ـــتگی ی ـــم ورشکس ـــه چش ـــرق ب ـــت ب ـــال صنع ـــای فع ـــرکت ه ش
کننـــده صنعـــت بـــرق تکـــه ای  کـــرد. هـــر شـــرکت ســـازنده، پیمانـــکار، مشـــاور و تامیـــن  نـــگاه 
از پـــازل بـــرق پایـــدار کشـــور اســـت. ســـقوط ایـــن شـــرکت هـــا پـــازل عرضـــه بـــرق پایـــدار و بـــدون 
کـــه بـــرای نجـــات ایـــن شـــرکت ها از  کنـــد. فرصـــت هایـــی  خاموشـــی را بـــه مشـــترکین ناقـــص مـــی 
گـــر امـــروز بـــرای مطالبـــات، تعییـــن تکلیـــف  دســـت مـــی رود، قابـــل جبـــران و بازگشـــت نیســـتند و ا
قراردادهـــا و حـــل مســـاله تامیـــن مـــواد اولیـــه فعـــاالن ایـــن صنعـــت چـــاره ای اندیشـــیده نشـــود، 
ـــرای خاموشـــی هـــای گســـترده  ـــرای نجـــات شـــرکت هـــا بلکـــه ب ـــه ب ـــت ن ـــردا دول ـــه طـــور قطـــع ف ب

ـــد فکـــری بکنـــد.▪ ـــل مدیریـــت، بای غیرقاب

سازندگان و پیمانکاران؛
تکه های در حال سقوِط 

پازل برق پایدار

سردبیرسپهر برزی مهر
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گهانــی و بــی ســابقه نــرخ ارز، نفــس  کمبــود نقدینگــی، تحریــم و نوســانات نا رکــود، 
گرفتــه اســت. حــاال امــا در میانه همیــن اقتصاد بیمــار و پرچالش  فعــاالن صنعــت بــرق را 
کشــور، ســازندگان بــا یــک مســاله تــازه بــه نــام تامیــن مــواد اولیــه مواجهنــد. البتــه ایــن 
گســترده و نوســانات نــرخ ارز اســت امــا  مشــکل بیــش از هــر چیــز ناشــی از تحریــم هــای 
کشــور و صنعــت بــرق  گــر ســاختار اقتصــادی مناســبی بــر   کــه شــاید ا واقعیــت ایــن اســت 
کــم بــود، ســازندگان بــرای تامیــن مــواد اولیــه تــا ایــن حــد بــا مشــکل مواجــه نبودنــد.   حا
ــا قیمتــی  ــه یــک ســویش صنایــع پرمصــرف باالدســتی، مــواد اولیــه را ب ک در اقتصــادی 
کننــد و در ســوی دیگــرش ســازندگان داخلــی از  ــرخ جهانــی صــادر مــی  ــر از ن پاییــن ت
تــی بــا ارزش افــزوده بــاال عاجزنــد و یــا  تامیــن همــان فلــزات بــرای ســاخت محصوال
گران تر از نــرخ جهانی از تولیدکنندگان داخلی خریداری  ناچارنــد ایــن فلزات را بســیار 
اســت.  بــزرگ  اشــتباه  یــک  تجهیــزات  ســاخت  حــوزه  بــه  ورود  شــک  بــدون   کننــد، 
انــد  مانــده  رسالتشــان  و  صنعــت  پــای  بــرق  صنعــت  ســازندگان  امــا  حــال  ایــن  بــا 
بــه  عیــار  تمــام  وابســتگی  از  را  ایــران  کــه  نظیــر  بــی  ظرفیــت  ایــن  حفــظ  بــرای  و 
کــرد و بــه یکــی از قدرت هــای منطقــه در حــوزه ســاخت تجهیــزات  خارجــی هــا رهــا 
بایــد  نابرابــر،  مبــارزه  ایــن  در  گرچــه  ا جنگنــد.  مــی  کــرد،  بــدل  خدمــات  تولیــد  و 
کنــد. محافظــت  هــا  ظرفیــت  ایــن  از  تولیدمحــور  هــای  سیاســت گذاری  بــا   دولــت 
ــر چالــش هــای ســازندگان صنعــت بــرق  ایــن پرونــده )دومینــوی ســازندگی( مــروری ب
بــرای تامیــن مــواد اولیــه و راهکارهــای پیــش رو بــرای بهبــود ایــن شــرایط بغرنــج اســت:

نزاس
د

گ
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اقتصـــاد ایـــران ایـــن روزهـــا بـــه دلیـــل نوســـانات غیرقابـــل پیـــش بینـــی و بـــی ســـابقه 
کـــه  گرفتـــاری هایـــی گســـترده تـــر از گذشـــته دارد. ایـــن مســـاله در شـــرایطی  قیمـــت ارز، 
یـــک ویـــروس بـــه ســـادگی و در طـــول چنـــد مـــاه تمـــام معـــادالت اقتصـــادی را در همـــه 
کشـــورهای دنیـــا از جملـــه ایـــران، بـــه هـــم ریختـــه، بـــه ابعـــاد ایـــن بحـــران اقتصـــادی 

دامـــن زده اســـت. 
البتـــه کســـب وکارهای کشـــورمان پیـــش از نوســـانات افسارگســـیخته قیمـــت هـــا 
و  بخشـــی نگری ها  مدیریتـــی،  کارآمدی هـــای  نا دلیـــل  بـــه  هـــم  کرونـــا  شـــیوع  و 
سیاســـتگذاری هـــای غیرمنســـجم، روزگار ســـختی را می گذراندنـــد، امـــا وضعیتـــی 
گرفتـــار آن شـــده انـــد، بـــدون شـــک ابعـــاد زیانبـــار بســـیار گســـترده تـــری دارد. کـــه امـــروز 

ــا  ــر بـ ــر مواجهـــه نابرابـ ــور عـــالوه بـ در ایـــن میـــان صنایـــع پاییـــن دســـتی ســـاخت محـ
افزایـــش قیمـــت هـــا، بـــرای تامیـــن مـــواد اولیـــه خـــود هـــم بـــا چالـــش هـــای متعـــددی 
مواجهنـــد. ایـــن دســـت از صنایـــع در طـــول ســـال های اخیـــر علیرغـــم اهمیـــت فـــراوان 
در زنجیـــره تامیـــن صنعـــت کشـــور و ســـهم قابل توجه شـــان در اشـــتغال، بـــه واســـطه 
کشـــور و فشـــارهای ناشـــی از  کـــم بـــر اقتصـــاد  سیاســـت های تجـــاری و مالـــی حا
تحریم هـــای داخلـــی و خارجـــی، در تنگناهـــای شـــدیدی بوده انـــد. حـــاال یـــک بحـــران 
کاهـــش تـــوان تولیـــدی بـــا اختـــالالت  اپیدمیـــک نیـــز بـــه آن افـــزوده تـــا آنهـــا عـــالوه بـــر 

جـــدی در جریـــان نقدینگـــی هـــم مواجـــه شـــوند. 
کنـــار پیشـــینه پرمخاطـــره ایـــن صنایـــع در بیـــش از یـــک دهـــه  ایـــن دو عامـــل در 
گذشـــته، ممکـــن اســـت موجـــی غیرقابل کنتـــرل از ورشکســـتگی ها و فروپاشـــی ها و 
بـــه دنبـــال آن هجمـــه ای از بیـــکاری نیـــروی شـــاغل در ایـــن کســـب وکارها را بـــه دنبـــال 
داشـــته باشـــد. در ایـــن شـــرایط حمایـــت از صنایـــع پایین دســـتی ســـاخت محـــور 

ــتی اســـت.  ــع باالدسـ ــر سیاســـت های کالن دولـــت در صنایـ ــد تغییـ نیازمنـ
کـــه  نگاهـــی بـــه زنجیـــره تامیـــن صنایـــع ســـاخت محور بـــه درســـتی نشـــان می دهـــد 
ــه  ــوم بـ ــوالد و آلومینیـ ــه مـــس، فـ ــی از جملـ ــزات اساسـ ــیمی و فلـ ــوالت پتروشـ محصـ
عنـــوان مـــواد خـــام، ســـهم عمـــده ای در هزینـــه نهاده هـــای ایـــن صنایـــع دارنـــد و هـــر 
تغییـــر در شـــرایط عرضـــه ایـــن فلـــزات مســـتقیمًا در ارزش افـــزوده آنهـــا تاثیرگـــذار اســـت. 
ـــر بـــازار، عمـــال در بســـیاری از  بـــازار غیررقابتـــی فلـــزات اساســـی و ســـلطه ایـــن صنایـــع ب
مـــوارد بـــه عرضـــه نابرابـــر و یکجانبـــه محصـــوالت آنهـــا در بـــازار منجـــر شـــده و هزینـــه 
تامیـــن مـــواد اولیـــه را بـــرای صنایـــع پاییـــن دســـتی افزایـــش می دهـــد. بنابرایـــن بـــه 
کـــه بـــازار مـــواد اولیـــه بـــه ویـــژه فلـــزات اساســـی نقایصـــی جـــدی  گفـــت  جـــرات می تـــوان 

ـــور دارد.  ـــی کش ـــاد مل ـــع در اقتص ـــه مناب ـــص بهین در تخصی
سیاســـتگذاری های  ملـــی،  منابـــع  از  باالدســـتی  صنایـــع  بهره منـــدی  مـــورد  در 
کـــه از ایـــن محـــل بـــه  یک ســـویه، بی توجهـــی بـــه خام فروشـــی گســـترده آنهـــا و زیانـــی 
صنایـــع ســـاخت محور بـــا ارزش افـــزوده بـــاال وارد می شـــود، بســـیار گفتـــه شـــده امـــا امـــروز 
کـــه شـــیوع کرونـــا عمـــال بســـیاری از صنایـــع را در سرآســـیبی ســـقوط و ورشکســـتگی قـــرار 
ــان  ــطحی دهـ ــای سـ ــای حمایت هـ ــه جـ ــت بـ ــه دولـ کـ ــد  ــت آن باشـ ــاید وقـ داده، شـ

کنـــد.  پر کـــن، بـــا یـــک سیاســـت عقالیـــی از ایـــن صنایـــع حمایـــت 
تامیـــن مـــواد اولیـــه فلـــزی و محصـــوالت پتروشـــیمی بـــرای صنایـــع ســـاخت محـــور 
عمدتـــا از مســـیر بـــورس و عمدتـــا بـــه صـــورت نقـــدی صـــورت می گیـــرد. در بســـیاری 
کارفرمـــای ایـــن  کـــه دولـــت عمـــال  گـــروه صنایـــع زیرســـاختی  از ایـــن صنایـــع، به ویـــژه 
بخـــش هـــم محســـوب می شـــود. آنهـــا علیرغـــم تولیـــد بـــا پرداخت هـــای نقـــدی و 
ــد  ــویه بایـ ــاری یک سـ ــازار انحصـ ــرای دریافـــت مطالباتـــش در یـــک بـ کوتاه مـــدت، بـ
ماه هـــا و یـــا حتـــی چندیـــن ســـال منتظـــر بمانـــد. تامیـــن نقدینگـــی کســـب وکارها در 
ــذا  ــرد. لـ ــورت می گیـ گران قیمـــت بانکـــی صـ ــذ تســـهیالت  ــیر از طریـــق اخـ ایـــن مسـ
ــار  ــار امـــکان پرداخـــت در قالـــب اعتبـ کنـ ــه در  ــاد دوره بازپرداخـــت شـــش ماهـ ایجـ
اســـنادی ـ ریالـــی، نـــه تنهـــا بـــه حـــل بخـــش قابـــل توجهـــی از مشـــکل کســـری نقدینگـــی 
گـــردش  ایـــن دســـت از صنایـــع منجـــر مـــی شـــود بلکـــه شـــفافیت اقتصـــادی در 

نقدینگـــی صنایـــع مـــادر و پاییـــن دســـتی را هـــم بـــه دنبـــال خواهـــد داشـــت. 

تمرکـــز  بـــا  ســـاخت محور  صنایـــع  از  دولـــت  حمایتـــی  اقدامـــات  از  دیگـــر  یکـــی 
ســـرمایه های صنایـــع باالدســـتی در تولیـــد و ممانعـــت از جریـــان نقدینگـــی ایـــن 
نجـــات  شـــد.  خواهـــد  امکان پذیـــر  بانک هـــا  در  ســـپرده گذاری  بـــه  شـــرکت ها 
ــول نهایـــی  ــز جایگزینـــی تولیـــد محصـ کنونـــی و نیـ ــران  ــتی از بحـ ــع پایین دسـ صنایـ
ــا از ســـپرده گذاری  گـــرو ایجـــاد ســـازوکاری جهـــت منـــع بانک هـ بـــا خام فروشـــی، در 

بلندمـــدت وجـــوه نقـــد ایـــن صنایـــع اســـت. 
کـــه در صـــورت افتتـــاح ســـپرده بـــرای  کنـــد  در حقیقـــت دولـــت بایـــد سیاســـتی اتخـــاذ 
ایـــن شـــرکت ها، بانک هـــا ملـــزم بـــه رعایـــت ســـقف ســـود پرداختـــی اعالمـــی بانـــک 
مرکـــزی )10 درصـــد( شـــوند و از پرداخـــت ســـود مضاعـــف بـــا انعقـــاد قراردادهـــای 
ــپرده گذاری  ــزه سـ ــل انگیـ ــا حداقـ ــد تـ کننـ ــری  ــبدگردانی( جلوگیـ ــد سـ ــی )ماننـ جنبـ
کنـــد. بـــه عـــالوه الزم اســـت  کنتـــرل و مدیریـــت  ایـــن شـــرکت ها در بانک هـــا را 
ســـرمایه گذاری ایـــن شـــرکت ها در ســـایر فعالیت هـــای اقتصـــادی ســـودآور مـــورد 

گیـــرد. نظـــارت دقیـــق قـــرار 
حـــاال کـــه شـــیوع کرونـــا دســـت همـــه صنایـــع را بســـته و قـــرار اســـت سیاســـتگذاری های 
کمیـــت در بســـتر جهـــش تولیـــد انجـــام گیـــرد، وقـــت آن رســـیده کـــه مطابـــق  دولـــت و حا
بـــا دســـتورالعمل ابالغـــی بانـــک مرکـــزی ج.ا.ا در خصـــوص گشـــایش اعتبـــار اســـنادی 
ــتی از ایـــن طریـــق  ــع پاییـــن دسـ ــاز صنایـ ــه موردنیـ ــواد اولیـ ــد مـ داخلـــی ریالـــی، خریـ
ـــوان  ـــار به عن ـــغ اعتب ـــد از مبل ـــل 10 درص ـــه حداق ک ـــب  ـــن ترتی ـــه ای ـــود. ب ـــر ش ـــکان پذی ام

پیش پرداخـــت به صـــورت نقـــد بـــه بانـــک پرداخـــت شـــود. 
کـــه موضـــوع گشـــایش اعتبـــار،  در ایـــن مســـیر تقلیـــل مبلـــغ پیش پرداخـــت در مـــواردی 
ـــه  ـــور تأمیـــن مـــواد اولی ـــه منظ ــا فلـــزات رنگـــی ب خریـــد محصـــوالت پتروشـــیمی و یـ
شـــرکت های تولیـــدی باشـــد، می¬توانـــد کمبـــود نقدینگـــی شـــرکت های تولیـــدی در 

ـــد. ـــش ده کاه ـــرق را  ـــت ب صنع
بـــه عـــالوه دولـــت می توانـــد شـــرایط ارائـــه اســـناد خریـــد تضمینـــی شـــرکت های دولتـــی 
ــه در  کـ ــرای متقاضیانـــی  ــنادی بـ ــار اسـ ــایش اعتبـ ــه گشـ ــا جهـــت وثیقـ ــه بانک¬هـ بـ
کـــرده  صنایـــع پایین دســـتی صنایـــع پتروشـــیمی و فلـــزات فعالیـــت دارنـــد، تســـهیل 
کارمـــزد گشـــایش اعتبـــار اســـنادی در قبـــال ارائـــه ایـــن اســـناد به عنـــوان  و در نهایـــت 

ـــد. کاهـــش یاب ـــودن ریســـک نکـــول هـــم  ـــه دلیـــل پاییـــن ب وثیقـــه، ب
البتـــه ایـــن پیشـــنهادات در طـــول ســـال های گذشـــته همـــواره تکـــرار شـــده اند، امـــا 
ــا در  ــوذ آنهـ ــتی و نفـ ــزرگ باالدسـ ــع بـ ــوی صنایـ ــی در هیاهـ ــدای بخـــش خصوصـ صـ
ــیوع  ــا شـ ــاال امـ ــده اســـت. حـ ــنیده نشـ ــادی شـ ــتگذاری اقتصـ ــاختارهای سیاسـ سـ
کاهـــش چشـــمگیر تولیـــد و اختـــالل در تامیـــن نقدینگـــی  کرونـــا، تعطیلـــی صنایـــع، 
ــای آن را  ــیب هـ ــد آسـ ــی بتوانـ ــه تنهایـ ــی بـ ــه بخـــش خصوصـ کـ ــت  ــاله ای نیسـ مسـ

کنـــد.  جبـــران 
کمیتـــی اش بـــا  کـــه دولـــت در عمـــل بـــه وظایـــف حا لـــذا شـــاید وقـــت آن رســـیده 
اصـــالح نظـــام عرضـــه مـــواد اولیـــه واحدهـــای تولیـــدی از طریـــق صنایـــع باالدســـتی 
ــه  ــوده و بـ ــی بـ ــای عمومـ ــا نهادهـ ــتقیم آن و یـ ــرل مسـ کنتـ ــا در مالکیـــت و  ــه عمدتـ کـ
ـــی و  ـــدرت نقدینگ ـــدد، دارای ق ـــان متع ـــکار و پنه ـــای آش ـــدی از یارانه ه ـــل بهره من دلی

ــد.  کنـ ــت  ــور حمایـ ــاخت محـ ــع سـ ــتند، از صنایـ ــادی هسـ ــودآوری های زیـ سـ
تغییـــر پارادایـــم هـــای زنجیـــره تامیـــن صنایـــع ســـاخت محـــور و گســـترش بازارهـــای 
ـــه توســـعه ای زودهنـــگام در  ـــه تنهـــا ب ـــه جـــای خـــام فروشـــی، ن ـــادر ب ـــع م داخلـــی صنای
صنایعـــی بـــا ارزش افـــزوده بـــاال منجـــر مـــی شـــود بلکـــه بـــا ایجـــاد یـــک ســـیکل مثبـــت و 

ـــت.  ـــد داش ـــال خواه ـــه دنب ـــز ب ـــورم را نی ـــش ت کاه ـــر،  موث
و اشـــتغال در صنایـــع  تولیـــد  از  بـــر حمایـــت و صیانـــت  ایـــن راهبردهـــا عـــالوه 
از ورشکســـتگی صنایـــع  کشـــور خواهـــد شـــد،  کالن  اقتصـــاد  و  پایین¬دســـتی 
کـــرده، قیمـــت تمـــام شـــده  پایین¬دســـتی و تســـری آن بـــه ســـایر بخش¬هـــا جلوگیـــری 
کاهـــش داده و بـــه تبـــع آن تـــوان رقابـــت پذیـــری  زنجیـــره تامیـــن صنایـــع مختلـــف را 
ـــاال را افزایـــش می دهـــد. ▪ ـــزوده ب ـــا ارزش اف ـــرای توســـعه صـــادرات کاالهـــای نهایـــی ب ب
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تولیدکنندگان و بنگاه های اقتصادی سالهاست با چالش تامین مواد اولیه دست و پنجه نرم می کنند، چالشی 
که عمده آن از نوع نگاه صنایع باالدستی به صنایع پایین دستی ناشی می شود. اما امروز مشکل صنایع 
پایین دستی در تامین مواد اولیه با نوسانات نرخ ارز و فلزات شدت یافته و مسیر حرکت تولید را با بحران 

کرده است. این مسائل در حالی پیش آمده است که صنایع مادر با اینکه ظرفیت تامین مواد اولیه  مواجه 
گلپایگانی«،  صنایع داخلی را دارند، همیشه صادرات را در اولویت قرار داده اند. در گفتگو با »ابوالفضل روغنی 
رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به بررسی چالش های تامین مواد اولیه 

گفتگو را در ادامه می خوانید:  که این اتاق برای رفع آنها انجام داده است، پرداخته ایم. مشروح  و اقداماتی 
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تامیـن مـواد اولیـه بـرای بنگاه هـای تولیـدی از دو جنبـه داخلـی و خارجـی بـا مشـکل مواجـه اسـت. 
مشـکل داخلـی مربـوط بـه صنایـع مـادر و توجـه نکردن آنها به صنایع پایین دسـتی اسـت. متاسـفانه 
صنایع مس، آلومینیوم و ... توجه کافی به صنایع تکمیلی ندارند و این رویکرد باعث شده همیشه 
صـادرات و خـام فروشـی مـواد اولیـه در دسـتور کار باشـد تا تامین مواد اولیه مـورد نیاز صنایع داخلی. 
متاسـفانه توانایی ارزش آفرینی و تولید ارزش افزوده توسـط صنایع پایین دسـتی نادیده گرفته شـده و 

صادرات جایگزین آن شـده اسـت. 
ایـن  نامطلـوب  تاثیـرات  و  کرونـا  امـروز شـیوع ویـروس  کـه  ارزآوری اسـت  ُبعـد خارجـی مسـئله  در 
کـه  کـرده  اپیدمـی بـر سیسـتم حمـل و نقـل دنیـا، نحـوه خریـد و فـروش و انتقـال پـول مسـائلی ایجـاد 
کـه دولـت بایـد بـر آن پافشـاری  قابـل پیش بینـی نبـوده اسـت. در ایـن شـرایط یکـی از اولویت هایـی 
کنـد، بحـث تامیـن مـواد اولیـه بـرای تولیدکننـدگان اسـت. قطعـا بـا اتخـاذ سیاسـت های مناسـب و 
کـه از طریـق صـادرات بـه دسـت می آیـد، از طریـق فـروش مـواد  برنامه ریزی هـای درسـت، سـودی 
اولیـه بـه صنایـع داخلـی نیـز حاصـل خواهـد شـد. آمـار بانـک مرکـزی نشـان می دهـد کـه بیشـتر مـوارد 
فـرار ارزی مربـوط بـه شـرکت های تعاونـی و در بخش هـای دولتـی بـوده اسـت، بخـش خصوصـی فـرار 
ارزی نداشـته و یـا عـدد ناچیـزی بـوده اسـت لـذا بانـک مرکـزی بایـد نسـبت بـه تهیـه و تامیـن ارز بـرای 
خریـد مـواد اولیـه جدی تـر عمـل کنـد در غیـر ایـن صـورت بـا بحـران عـدم تامین مـواد اولیـه در صنایع 
کشـور مواجـه خواهیـم شـد و ایـن مسـئله ممکـن اسـت خیل عظیم بیـکاری را در پی داشـته باشـد و 

معضـالت اجتماعـی ایجـاد کنـد. 

کشـور طی شـش ماه دوم سـال، جهشـی اسـت و شـرایط بهتری دارد،  با توجه به اینکه تولید در 
کـه ایـن امـر منـوط به از بیـن بردن تحریم هـای داخلی  بایـد بتوانیـم نـرخ ارز را بـه ثبـات برسـانیم 
است، تحریم های داخلی برای تولیدکنندگان و بنگاه های تولیدی آزاردهنده بوده و شرایط تولید و 
توسعه را دچار پسرفت کرده است. مهمترین راهکار رفع یا کاهش تعارض بین صنایع باالدستی و 
پایین دستی، تعریف استراتژی دقیق و تعیین تکلیف در این خصوص است تا بتوان بر مبنای این 
اسـتراتژی بین شـرکت ها آرایش و تقسـیم بندی خاصی ایجاد کرد. امروز  بالغ بر 88 درصد اشـتغال 
کشور در شرکت های کوچک و متوسط است و حدود 70 درصد ارزش افزوده کشور در شرکت های 
بـزرگ بـه وجـود می  آیـد، یعنـی ایـن شـرکت ها بـا اشـتغال کمتـر، ارزش افـزوده بسـیار باالتـری دارنـد که 
کـه یـک روز بایـد حـل شـود.  عمدتـا شـرکت های دولتـی و عمومـی هسـتند و ایـن پارادوکسـی اسـت 
صنایـع پایین دسـتی مـا در حالـی کـه می تواننـد هـم اشـتغال بیشـتر و هـم ارزش افـزوده ایجـاد کننـد، 
گرفته انـد و ایـن بی مهـری بـه خصـوص در حـوزه  کم لطفـی و بی مهـری صنایـع باالدسـتی قـرار  مـورد 

فلـزات رنگیـن چالش های زیـادی ایجاد کرده اسـت. 

مشـکل صنایـع مـادر بـا صنایـع تکمیلـی مربوط به دیـروز و امروز نیسـت و از گذشـته ها وجود داشـته 
است. ما طی سال های اخیر در اتاق بازرگانی ایران اقدامات مختلفی برای رفع چالش های صنایع 
کارشناسـی ،  کار  کـه بـا  کان در تـالش هسـتیم  کمـا پاییـن دسـتی و تولیدکننـدگان انجـام داده ایـم و 
برنامه ریـزی و پیگیـری مسـتمر بتوانیـم مشـکالت را از بیـن بـرده و شـرایط بهتـری بـرای فعالیـت ایـن 
صنایـع فراهـم کنیـم. اتـاق ایـران در پیگیـری ایـن موضـوع بسـیار جـدی اسـت و جلسـات متعـددی 
گرفتـن حـق صنایـع پاییـن دسـت مقاومـت می کنـد.  کـرده اسـت و تـا  بـا شـرکت های بـزرگ برگـزار 
خوشـبختانه کارهـای خوبـی صـورت گرفتـه و مـا به نتیجـه اقدامات خوش بین هسـتیم. البته اخیرا 
در وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز تصمیماتی گرفته شـده اسـت تا بر مبنای این تصمیمات، 
توجه صنایع مادر به صنایع پایین دستی بیشتر و همکاری و تعامل بین آنها تقویت شود. امیدواریم 
با همراهی دولت و بخش خصوصی  و همچنین همکاری بین صنایع باالدسـتی و پایین دسـتی، 

مشـکالت به حداقل رسـیده و روند تولید و توسـعه سـرعت بیشـتری بگیرد. ▪

صنایع پایین دستی در 
تامین مواد اولیه خود با چه 

چالش هایی مواجه هستند و 
ریشه این چالش ها کجاست؟ 

به نظر شما برای رفع مشکالت 
بین صنایع باالدستی و پایین 

دستی چه راهکارهایی باید 
گرفته شود؟  در نظر 

اتاق بازرگانی ایران و به ویژه 
کنون  کمیسیون صنایع اتاق تا

برای حل مشکالت صنایع 
تکمیلی چه اقداماتی انجام 

داده اند؟ 
آیا شما به نتیجه بخش بودن این 

اقدامات خوش بین هستید؟ 

رییس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران ابوالفضل روغنی گلپایگانی

گفت وگوی اختصاصیگفت وگوی اختصاصی

حق صنا یِع 
پایین دستی را 

می گیریم
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کرده با همکارانش و با رهبر ارکسـتر جور نشـده  گروه بزرگ در یک ارکسـتر ورزیده و به شـدت تمرین  وقتی سـاز حتی یک نوازنده در یک 
باشـد، براینـد آن بـه ویـران شـدن آن گـروه در جریـان کار منجـر مـی شـود. بـه میـزان افـراد ناسـازگاری کـه در جـور کـردن سـاز خود بـا دیگران 
ناتوان هستند، رهبر ارکستر در تنگنا قرار می گیرد و بنابراین دیگر نباید به ادامه کار آن امیدوار بود. اقتصاد یک کشور را می توان به یک 
ارکستر تشبیه کرد که گاهی در جریان فعالیت خود اگر با یک نوازنده ناساز همراه باشد، می تواند او را تغییر دهد یا سازش را کوک کند. 
در اقتصـاد ایـران امـا بـه دلیـل اینکـه فرماندهانـش به ویژه در سـال تازه می خواهند نزد نهادهای قدرت روسـفید باشـند، به شـکل رییس 
یـک جزیـره عمـل مـی کننـد و بـه همیـن خاطـر راه را برای ناسـازگار کردن کل اقتصاد همـوار کرده انـد. این روزها اقتصاد ایران با سـازهای 
کوک رو به رو شـده اسـت و گوش ها را آزار می دهد. اگر بخواهیم به سرچشـمه بد آواز شـدن صدای اقتصاد ایران  برسـیم بدون تردید  نا

بـه تشـدید تحریـم هـای اقتصـاد ایـران و ناتوانی اقتصـاد در جایگزین کردن درآمد از دسـت رفته صادرات نفت می رسـیم. 
اقتصاد ایران یک سـاختار قوام یافته چندین دهه ای داشـت و تعادل های خود را نیز بر اسـاس آن سـاختار پیدا کرده بود. به این معنی 
کـه چندیـن دهـه بـود ایـران درآمـد هنگفتـی از صـادرات نفـت خـام بـه دسـت مـی آورد و سـازمان برنامـه و بودجـه نیـز بـر اسـاس ایـن میزان 

درآمـد، آن را بـه مصـارف از پیـش تعیین شـده ای تخصیص مـی داد. 
گون ریالی به واردات اختصاص می یافت. بر اساس آمارهای در دسترس به طور میانگین  بخشی از این منابع ارزی با قیمت های گونا
سـاالنه 40 تـا 50  میلیـارد دالر از درآمدهـای ارزی بـرای واردات اختصـاص مـی یافـت. امـا بـا کاهـش و حـذف درآمدهـای صـادرات نفت 
خـام و نیـز کاهـش صـادرات سـایر کاالهـا وخدمـات در نیـم سـال نخسـت امسـال وچشـم انـداز نـه چنـدان روشـن بـرای ادامـه سـال در بـه 
دسـت آوردن درآمد ارزی، این تخصیص کاهش یافته اسـت. بانک مرکزی ایران نیز توانسـته اسـت سـوار بر موج شـده و به بهانه حفظ 

ارزش پـول ملـی تقاضـای هرگونـه ارز را سـرکوب کنـد. ایـن وضعیت راه را برای تقاضای موثر ارز مسـدود کرده اسـت. 
بـه دلیـل افزایـش قیمـت خریـد مـواد اولیـه از سـوی بانـک مرکـزی و همچنیـن مشـکالت ناشـی از ناهماهنگـی سـازمان بـورس بـا صنایـع 
باالدسـتی و عـدم تأمیـن ارز مـورد نیـاز بنـگاه هـا در نظـارت و تخصیـص درسـت مـواد اولیـه، در برخـی از صنایـع، تولیدکننـدگان واقعـی 

مجبورنـد مـواد اولیـه موردنیـاز را بـا قیمـت هـای بسـیار بـاال تأمیـن کنند. 
حـاال تولیـد در تنگنـای مـواد اولیـه گرفتـار شـده اسـت و آن بخـش از تولیدات صنعتی که برای تولیدات خـود در داخل یا خارج از کشـور 
هنوز مشـتری دارند، نمی توانند برای خرید مواد اولیه وارداتی ارز تهیه کنند. از سـوی دیگر برخی از تولید کنندگان که مواد اولیه آنها در 
داخـل کشـور تهیـه مـی شـود، بـا دردسـر تـازه ای مواجـه شـده انـد. به این معنـی که تولید کنندگان فـرآورده های پتروشـیمی، فـوالد، مس و 
سایر فلزات آهنی با توجه به افزایش شتابان نرخ تبدیل ارز به پول ایران ترجیح می دهند تولیدات خودرا به جای اینکه در بازار داخلی 
عرضـه کننـد آن را بـه صـادرات اختصـاص دهنـد. مجادلـه ای کـه از دو سـال پیش در این بخش شـروع شـده بود اکنـون به دلیل افزایش 
نـرخ ارز در اوج قـرار دارد. تـالش هـای تولیـد کننـدگان صنایـع پاییـن دسـتی ایـن محصـوالت دسـت کـم در بـاره فـوالد بـه نتیجه نرسـید و 
تولیـد کننـدگان فـوالد توانسـتند از تلـه قیمـت گـذاری دسـتوری خـالص شـوند. با توجه بـه نیاز شـدید دولت بـه ارز برای خریـد کاالهای 

اساسـی به نظر می رسـد عرضه فرآورده های پتروشـیمی و فلزات اساسـی در بازار داخل منتفی اسـت. 
یکـی از دالیـل دیگـر در تنگنـای ایجـاد شـده بـرای خریـد مـواد اولیـه حتـی در صورتی که تولیدکننـده بتواند ارز مـورد نیـاز را از بازار نیمایی 
یا بازار آزاد تهیه کند، مشـکل مهمتر افزایش شـدید نیاز شـرکت ها به نقدینگی اسـت. نرخ هر دالر امریکا در نیم سـال نخسـت امسـال 
بیشـتر از دوبرابـر شـده اسـت، بنابرایـن تولیـد بـرای خریـد ارز نیـاز بـه سـرمایه درگردش باالیـی دارد که بـا وجود تنگناهای مالی تامیـن آن از 

گـون، سـخت بـه نظر می رسـد و دسـت و پای تولیدکنندگان را بسـته اسـت.  بـازار هـای گونا
واقعیـت دیگـری کـه تولیـد را بـرای خریـد مـواد اولیـه درتنگنـا قرار می دهد این اسـت کـه دولت با همه نیـروی خود سـد راه قیمت گذاری 
کاالهـا در چارچـوب اراده دولـت عرضـه شـود. ایـن نیـز بـر  گویـد بایـد  بـر اسـاس نـرخ جدیـد ارز بـرای تولیـدات صنعتـی مـی شـود و مـی 

پیچیدگی هـای تولیـد اضافـه کـرده اسـت و تولیدکننـدگان را در موقعیـت دشـواری قـرار داده اسـت. 
سد و بند دیگری که تولید را در منگنه قرار داده این است که اگر از سدهای پیشین عبور کند، یعنی ارز مورد نیازش را برای واردات تامین 
کند، بتواند از سدهای خارجی به دلیل عدم عضویت در FATF عبور کند و رضایت دولت را بگیرد و از سد قیمت های دستوری هم 
که قدرت خرید مصرف کنندگان  به دلیل  بگذرد، به سد اصلی می رسد که کاهش قدرت خرید مصرف کننده است. در وضعیتی 
کاهـش یافتـه اسـت، خریـد مـواد اولیه بـا قیمت های  تـرس از دسـت دادن پـس انـداز بـرای سـخت تریـن روزهـا و نیـز تـورم شـتابان 

باال ترس آور اسـت.
در پایان باید به مقوله سیاست خارجی ایران نیز نگاهی کرد. واقعیت این است که در ایران انتظاراتی شکل گرفته که تا امروز هم ادامه 
دارد و آن انتظـار شکسـت »دونالـد ترامـپ« و پیـروزی »جـو بایـدن« اسـت. انتظـار ایـن اسـت کـه اگر این اتفـاق رخ دهد تحریم هـای ایران 

از سـوی دولـت دموکـرات کمتـر و نـرخ ارزهـای معتبـر به دلیل صادرات نفـت خام افزایش و بنابر این خرید مواد اولیه نیز ارزان تر باشـد.▪

روزنامه نگارمحمدصادق جنان صفت

یادداشتیادداشت
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گفت وگوی اختصاصیگفت وگوی اختصاصی

کاال  با توجه به اینکه بورس 
اصلی ترین کانال تامین مواد 

اولیه برای صنایع ساخت محور 
محسوب می شود، مهمترین 
اقدامات حمایتی بورس کاال 

برای حفظ توان ساخت داخل 
و تسهیل تامین مواد اولیه آنها 

چه بوده است؟ 

کاالیی و سلف  خرید دین 
موازی به عنوان راهکارهایی 

برای تامین مالی در بورس 
کاال مد نظر قرار گرفته اند، لطفا 

توضیحاتی در این خصوص 
بفرمایید؟

مدیر مطالعات اقتصادی و سنجش ریسک بورس کاالی ایرانجواد فالح

رونق تولید و افزایش صادرات غیرنفتی همیشه در اولویت سیاست های اقتصادی 
کشور قرار داشته اند، اولویت هایی که تحقق آنها منوط به تامین مواد اولیه برای 

تولیدکنندگان و بنگاه های اقتصادی است. اما امروز تامین مواد اولیه مورد نیاز صنایع 
پایین دستی کشور یکی از بزرگترین چالش های حوزه تولید است. با »جواد فالح«؛ 

مدیر مطالعات اقتصادی و سنجش ریسک بورس کاالی ایران درخصوص اقدامات 
گفتگو  کاال و تسهیل تامین مواد اولیه  کاال درباره عرضه مواد اولیه در بورس  بورس 

کرده ایم. مشروح مصاحبه را در ادامه می خوانید: 
.
.
.
.
.

بورِس شفاف؛ 
بستر رونق و توسعه 

بـورس کاالی ایـران دفتـر معامالتـی اسـت کـه عرضـه کننـده و متقاضـی در دو طـرف معامله قـرار دارنـد. هدف بـورس کاال ایجاد 
کـرده و منابـع مالـی  ابزارهـای متناسـب مـورد نیـاز صنعـت اسـت تـا بـا ایـن ابزارهـا بتـوان نوسـانات عرضـه و قیمـت را مدیریـت 
فروشـندگان و خریداران را تامین کرد. ایجاد بسـتر کشـف نرخ شـفاف مبتنی بر نظام عرضه و تقاضا، تضمین تعهدات طرفین 

معاملـه، تامیـن مالـی و مدیریـت ریسـک سـه بـازو و کارکـرد اصلـی بـورس کاال بـه شـمار می روند.
بـورس کاال در خصـوص شـفافیت عرضـه و تقاضـا بـا کمـک وزارت صمت و از طریق سـامانه بهین یاب، فعالیت سـفته بازان را 
در بورس محدودتر کرده و به کسـانی اجازه شـرکت در معامالت بورس را می دهد که مصرف کننده کاال هسـتند. سـامانه بهین 
 یاب سامانه ای است که در اختیار وزارت صمت قرار دارد، این وزارت براساس اطالعاتی که از متقاضیان خرید کاال دریافت 
می کنـد، سـهمیه هایی را بـرای هـر متقاضـی تعییـن می کنـد کـه طبـق نظـر وزارت صمـت، ایـن سـهمیه معـادل میـزان تقاضـای 

مصرفی آن تولیدکننده اسـت.
در واقع بورس کاال در راسـتای شـفاف کردن بازار همواره به دنبال محدود کردن سـفته بازی بوده اسـت. البته ایجاد محدودیت 
به معنای موفقیت صد درصدی این سیاسـت نیسـت چرا که ممکن اسـت اطالعات نامناسـبی نیز داده شـده باشـد، اصناف 
از طریـق وزارت صمـت و همـکاری تنگاتنـگ بـا ایـن وزارت می تواننـد در پاالیـش این اطالعات بـه وزارت صمت کمک کنند. 
مـا همیشـه بـه ذی نفعـان پیشـنهاد می کنیـم در کنـار وزارت صمـت بـه پاالیـش داده هـا کمـک کننـد تـا ایـن داده هـا بـا بیشـترین 
میـزان صحـت تولیـد و در اختیـار بـورس کاال قـرار بگیـرد. بـورس کاال هیچ نقشـی در تولید اطالعات نـدارد و فقط مصرف کننده 

اطالعاتی اسـت که توسـط وزارت صمت تولید می شـود.

همانطـور کـه گفتـه شـد مدیریـت ریسـک یکـی از رسـالت های بـورس کاالسـت. بـورس کاال در تحقـق ایـن هـدف ابـزاری تحت 
عنـوان »قراردادهـای کشـف پریمیـوم« طراحـی کـرده اسـت. در ایـن قراردادهـا طرفیـن متعهد می شـوند کـه در زمان مشـخصی در 
آینده کاال را براساس قیمت نهایی )قیمت مبنا به عالوه مابه التفاوت توافق شده( معامله کنند. مکانیسم این قرارداد بگونه ای 
اسـت که در ابتدای انجام توافق، طرفین باید قسـمتی از ارزش حدودی معامله را نزد اتاق پایاپای به عنوان وجه الضمان تودیع 
کننـد. در ایـن قـرارداد پریمیـوم مبلـغ یـا درصدی اسـت که جهت محاسـبه قیمت نهایی به قیمت مبنـا اضافه یا از قیمت مبنا 
کـه در زمـان تعییـن شـده در اطالعیـه عرضـه، توسـط مرجـع مـورد قبـول بـورس اعـالم  کسـر می شـود و قیمـت مبنـا قیمتـی اسـت 
می شود. معامله نهایی زمانی بین طرفین منعقد می شود که در قرارداد کشف پریمیوم طرفین متعهد به انجام آن طبق ضوابط 
بـورس شـده اند. ایـن معاملـه در زمـان مشـخص شـده در قـرارداد کشـف پریمیـوم بـر اسـاس قیمـت نهایـی، توسـط بـورس میـان 
طرفیـن قـرارداد کشـف پریمیـوم بـه صـورت قرارداد نقد، نسـیه یا سـلف منعقد می شـود .قیمـت نهایی در ایـن قراردادهـا از فرمول 
توافق شـده بین طرفین و پریمیوم کشـف شـده در تاالر قابل محاسـبه اسـت. مزیت معامله بر پایه کشـف پریمیوم این اسـت که 
تغییـرات نـرخ ارز در آینـده پوشـش داده شـده و معاملـه تحـت تاثیـر تغییـر نرخ ارز و نوسـانات داخلی عرضه و تقاضـا قرار نخواهد 
گرفـت. در بسـیاری از کشـورهای دنیـا معامـالت بـا ایـن روش انجـام می شـود، لذا توسـعه آن در کشـور مـا هم می تواند ابـزاری برای 

مدیریت ریسـک تغییرات قیمت باشـد.

در این روش دو طرف عرضه کننده و متقاضی درخصوص فرمول ها و قواعد معامله توافق می کنند. در واقع بورس کاال دست هر دو طرف 
را بـاز گذاشـته اسـت. البتـه بـا توجـه بـه اینکـه در بـورس کاال پیشـنهاد فـروش توسـط عرضه کننـده بـه بـازار داده می شـود، این فرمـول از طریق 
عرضه کننده به بازار ارائه خواهد شـد لذا الزم اسـت قبل از اینکه این فرمول به بورس پیشـنهاد و اطالعیه عرضه منتشـر شـود، عرضه کننده 
بـا خریـداران و متقاضیـان بالقـوه رایزنـی کـرده و بـه توافق برسـد. بـورس کاال تالش کرده اسـت قاعده ای ایجاد کند که انعطاف پذیـری الزم را 
برای اسـتفاده همه صنایع داشـته باشـد. با توجه به اینکه کاالهای زیادی در بورس مورد معامله قرار می گیرند که شـرایط عرضه و تقاضای 

خـاص خـود را دارنـد، نمی تـوان فقـط یک فرمول را به بـازار تحمیل کرد. 
کـه در صنایـع مختلـف ایـن اوراق توسـط  یکـی دیگـر از ابزارهـای بـورس کاال در بحـث تامیـن مالـی، اوراق سـلف مـوازی اسـتاندارد اسـت 
کوتاه مدتی است که بر مبنای قرارداد سلف منتشر می شود و  عرضه کنندگان منتشر شده است. اوراق سلف استاندارد، ابزار تأمین مالی 
بر اسـاس آن عرضه کننده مقدار معینی از دارایی پایه را مطابق مشـخصات قرارداد سـلف اسـتاندارد در ازای بهای نقد به فروش می رسـاند 
تـا در دوره تحویـل بـه خریـدار تسـلیم کنـد. دارنـده اوراق می توانـد معـادل دارایـی پایـه خریـداری شـده را طی قرارداد سـلف موازی اسـتاندارد 
به فروش رسـاند، یا در سررسـید با شـرایط از پیش تعیین شـده تسـویه نقدی کند و یا در دوره تحویل اقدام به دریافت فیزیکی دارایی کند. 
آخریـن مـورد عرضـه توسـط فـوالد مبارکـه اصفهـان بـود کـه در قالـب ایـن اوراق سـه هـزار میلیـارد تومـان از بـازار سـرمایه تامیـن مالی کـرد. بقیه 

صنایـع عرضه کننـده در بـورس کاالی ایـران نیـز می تواننـد از طریـق اوراق سـلف اسـتاندارد اقـدام به تامین مالی کنند.
که دسـتورالعمل آن در هیات مدیره سـازمان  کرده  کاالیی« طراحی  کاال ابزار جدیدی تحت عنوان اوراق »خرید دین  بورس 
کاال ابـالغ خواهـد شـد. یکـی از کاالهایـی کـه بـه احتمـال زیاد با  بـورس بـه تصویـب رسـیده اسـت و بـه زودی بـرای اجـرا بـه بـورس 
کاربـرد فراوانـی دارد. در ایـن روش، تولیدکننـده و عرضه کننـده، کاالی  کـه در صنعـت بـرق هـم  ایـن روش عرضـه خواهـد شـد، مـس اسـت 
خـود را روی تابلـوی بـورس بـه صـورت نسـیه می فروشـند، خریـداران نیـز کسـانی هسـتند کـه بتواننـد برای معـادل مبلغی کـه خرید می کنند، 
ضمانتنامه بانکی تودیع کرده، اعتبار اسنادی مدت دار گشایش و یا سهام توثیق کنند. در واقع متقاضیان با یکی از این سه روش، اقدام 
بـه خریـد نسـیه می کننـد و بـه پشـتوانه ِدینـی که در معامله نسـیه ایجاد می شـود، اجازه انتشـار اوراق خریـد دین به عرضه کننـده داده خواهد 

شـد. عرضه کننـده نیـز اوراق را منتشـر و بـه کسـر قیمـت فروخته و پـول خـود را دریافت می کند. 
بـا اوراق خریـد ِدیـن کاالیـی، تولیدکننده هـا می تواننـد طلبـی کـه دارند را به ورقه بهادار تبدیل کنند و آن را بفروشـند. جذابیت ایـن اوراق به 
گونـه ای اسـت کـه خریـدار بـه دلیـل مواجهـه بـا مشـکالت مربوط به تامین سـرمایه در گـردش به دنبال خرید نسـیه مواد اولیه مصرفی اسـت. 
فروشـنده مـواد اولیـه نیـز بـه دلیـل نیـاز بـه سـرمایه در گـردش، تمایلـی بـه فـروش نسـیه نـدارد. زیـرا بـا مشـکل مواجه می شـود. امـا با ایـن راهکار 
فروشـنده بـا انتشـار اوراق خریـد ِدیـن، پـول  را نقـد دریافـت می کنـد و خریـدار بـه صـورت نسـیه مـواد اولیـه مصرفـی را خریـده اسـت. بـا ایـن 
اوراق امـکان فـروش  نسـیه بـرای مـدت زمـان بیشـتری فراهـم خواهـد شـد و خریداران با وثیقـه امکان خرید نسـیه را از روی تابلـوی بورس پیدا 

می کنند. 

بـورس در حالتـی می توانـد عملکـرد موفقـی داشـته باشـد کـه بتوانـد بـه مرجع کشـف قیمـت در کاالهای اساسـی مانند فلزات تبدیل شـود. 
الزمه مرجعیت قیمت شـدن این اسـت که کل عرضه و تقاضای آن کاال در بسـتر بورس انجام شـود. این امر در صورتی محقق خواهد شـد 
کـه بـا کمـک دولـت، اصنـاف و رسـانه ها همـه تولیدکننـدگان و مصرف کننـدگان واقعـی بـه سـمت بسـتر شـفاف بـورس سـوق داده شـوند تـا 

کشـف نـرخ مبتنـی بر نظـام عرضه و تقاضـای کل اقتصاد ایجاد شـود. 
در بورس اگر کشـف نرخ منعکس کننده عرضه و تقاضای کل اقتصاد نباشـد ممکن اسـت قیمت، قیمت تسـویه کننده کل بازار نباشـد. 
هـر چقـدر کـه جلـوی عرضـه خـارج از سیسـتم بـورس گرفته شـده و معامله ها به سـمت بورس سـوق داده شـود، قیمت های بـورس قابل اتکا 
خواهـد بـود. در ایـن صـورت فاصلـه گرفتـن از قیمت هـای منصفانـه خـود را نشـان خواهـد داد و می تـوان مدعی شـد کـه بازار دچـار کمبود یا 
مازاد عرضه و تقاضا شـده اسـت. لذا زمانی که کل عرضه و تقاضای اقتصاد روی تابلو قرار بگیرد و کمبود و مازاد مشـخص باشـد می توان 
کـه سیاسـت تجـاری خـود را در حـوزه صـادرات و واردات مبتنـی بـر قیمت هـای کشـف شـده در  سیاسـتگذار را بـه ایـن سـمت سـوق داد 
بـورس اعمـال نمایـد. مثـال اگـر روی تابلـو قیمـت کاالیـی از قیمت هـای منطقـی و جهانـی کـه مبتنـی بـر نـرخ ارز اسـت، فاصلـه می گیـرد و از 
آن قیمـت بیشـتر کشـف می شـود می تـوان سیاسـت تجـاری اعمـال کـرد و تعرفـه صـادرات آن کاال را افزایـش داد تـا پاسـخگوی نیـاز داخـل 
باشـد یـا اگـر قیمت هـا خیلـی پایین تـر از قیمت هـای جهانـی روی تابلو کشـف شـد می تـوان تعرفـه صـادرات آن را در گمرک کاهـش داد تا به 
صـادارت و کاهـش عرضـه در بـازار داخلـی کمـک کنـد.  بـا اعمـال ایـن روش و تنظیـم سیاسـت تجـاری بـر پایـه آن، می تـوان امیـدوار بـود کـه 
انحصـار سـاختاری دربـاره برخـی کاالهـا بـه انحصـار رفتـاری منجـر نشـود. ایـن امـر در کشـورهای توسـعه یافته اتفـاق افتاده اسـت. شـاید در 
کشوری کاالیی توسط یک تولیدکننده تولید شود ولی قیمت آن متفاوت از قیمت جهانی نخواهد بود چون وضعیت صادرات و واردات 
و تعرفه هـای آنهـا طـوری دیـده شـده اسـت کـه اجـازه اختـالف گرفتن قیمت های داخلـی از قیمت های جهانی به آن انحصارگر سـاختاری 
داده نمی شـود. مـا اگـر بتوانیـم بـورس را بـه عنـوان محـل کشـف نرخ مبتنی بر عرضه و تقاضای کل اقتصاد تعریف کنیم و تحقق ببخشـیم، 
در آن صـورت مـی توانیـم سیاسـت هـای تجـاری را مبتنـی بـر قیمت هـای کشـف شـده در بـورس قـرار دهیـم و فاصلـه گرفتـن از قیمت هـای 

کنیم.▪ کنتـرل  جهانی را 

بورس تا چه حد در 
از میان بردن انحصار 
و کشف قیمت موفق 

عمل کرده است؟
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کـــه تالطـــم هـــای بـــی ســـابقه نـــرخ ارز و هم زمـــان شـــیوع ویـــروس  چندماهـــی هســـت 
کـــرده اســـت و موجـــب شـــده  کرونـــا، صنایـــع را دچـــار ســـردرگمی و عـــدم تعـــادل 
گیـــرد و  جریـــان تولیـــد و توســـعه در بنگاه هـــای اقتصـــادی به کنـــدی صـــورت 

فشـــاری دوچنـــدان بـــر واحدهـــای صنعتـــی وارد شـــود. 
کننـــده در هزینـــه تمـــام شـــده  نـــرخ ارزو نوســـانات آن یکـــی از مســـائل مهـــم و تعییـــن 
ـــه اقتصـــادی  ـــر بدن ـــرات منفـــی و مثبـــت بســـیاری ب واحدهـــای صنعتـــی اســـت. اث
ــوان  کاهـــش تـ ــود و  ــیه سـ کاهـــش حاشـ ــور دارد و افزایـــش هزینه هـــای تولیـــد،  کشـ
گـــردش بنگاه هـــا، اختـــالل در سیســـتم خریدهـــا و  کمبـــود ســـرمایه در  رقابتـــی، 

معامـــالت اقتصـــادی را دامـــن خواهـــد زد.
کشـــور نامســـاعد اســـت و از طـــرف دیگـــر ویـــروس  کـــه حـــال اقتصـــاد  ایـــن روزهـــا 
گیـــر هـــم مزیدبرعلـــت و بدحالـــی شـــده، اغلـــب واحدهـــای تولیـــدی و  عالـــم 
صنعتـــی بـــا مشـــکل نقدینگـــی و ســـرمایه در گـــردش روبـــرو هســـتند و نوســـانات نـــرخ 
ـــرای  ارز نیـــز آتـــش در خرمـــن صنعـــت انداختـــه و واحدهـــای تولیـــدی و صنعتـــی ب

ـــتند. ـــه هس ـــدی مواج ـــش ج ـــا چال ـــزات ب ـــه و تجهی ـــواد اولی ـــه م تهی
کـــه اتـــاق بازرگانـــی ایـــران دربـــاره محیـــط کســـب  نتایـــج بـــه دســـت آمـــده از پایشـــی 
کنـــون  ــته تا ــه از 4 ســـال گذشـ کـ ــام داده، نشـــان مـــی دهـــد  وکار در ســـال 99 انجـ
ـــر می شـــود و  ـــه روز بدت کشـــور در شـــاخص های محیـــط کســـب وکار، روزب وضعیـــت 
ـــه  ک ـــد  ـــاخص ها اثرگذارن ـــن ش ـــی در ای ـــای مختلف ـــا مولفه ه ـــه ه ـــن یافت ـــاس ای براس
مهم تریـــن آنهـــا، جهـــش یک بـــاره نـــرخ ارز بـــوده اســـت. در واقـــع جهـــش یکبـــاره نـــرخ 
کنـــدی  ارز باعـــث شـــده تـــا جریـــان تولیـــد و توســـعه در بنگاه هـــای اقتصـــادی بـــه  
کرونـــا هـــم فشـــار مضاعفـــی بـــه واحدهـــای  گیـــرد و هم زمـــان شـــیوع ویـــروس  صـــورت 
صنعتـــی وارد کنـــد. البتـــه ایـــن همـــه ماجـــرا نیســـت کـــه »تامیـــن مـــواد اولیه«هـــم برای 
ـــی از  گهان ـــا ایـــن جهـــش هـــای نا ـــع ســـاخت محـــور ب بنگاه هـــای اقتصـــادی وصنای
یـــک ســـو و تحریـــم هـــای ظالمانـــه از ســـوی دیگـــر بـــا معضالتـــی فـــراوان روبـــرو شـــده 
کـــه رئیـــس اتـــاق ایـــران هـــم بارهـــا هشـــدار داده، ایـــن مســـاله  اســـت و همان طـــور 
ـــاق  ـــه بزرگ تریـــن بحـــران حـــوزه تولیـــد تبدیـــل شـــود. براســـاس پایـــش ات ـــه تدریـــج ب ب
کـــه  بازرگانـــی شـــاخص کل اقتصـــاد در خـــرداد امســـال بـــه 48.41 واحـــد رســـید 
کـــرد و رشـــد  نســـبت بـــه اردیبهشـــت  1.7۶ واحـــد معـــادل ۳.5 درصـــد افـــت 
قیمـــت خریـــد مـــواد اولیـــه لـــوازم مـــورد نیـــاز تولیـــد بـــرای ســـومین مـــاه متوالـــی یکـــی از 
گواهـــی بســـیاری از فعـــاالن اقتصـــادی،  عوامـــل افـــت ایـــن شـــاخص ذکـــر شـــد. بـــه 
ـــطه ای  ـــرمایه ای، واس ـــای س کااله ـــه واردات  ـــدت ب ـــه ش ـــران ب ـــاد ای ـــد در اقتص تولی
و مـــواد اولیـــه وابســـته اســـت و بـــا درنظرگرفتـــن چنیـــن شـــرایطی، تضعیـــف ارزش 
پـــول ملـــی، افزایـــش هزینه هـــای تولیـــد، رکـــود و تعطیلـــی صنایـــع را در پـــی خواهـــد 
داشـــت. بابررســـی شـــرایط فعلـــی بـــه نظـــر مـــی رســـد وضعیـــت تولیدکننـــدگان حـــوزه 
کـــه در گذشـــته واردات  صنعـــت نســـبت بـــه گذشـــته ســـخت تـــر شـــده اســـت؛ چرا
قطعـــات ماشـــین آالت بـــدون انتقـــال ارز و بـــا پرداخـــت پـــول بـــه صـــراف انجـــام 
کـــه مطابـــق برخـــی  کار وجـــود نـــدارد وایـــن درحالـــی اســـت  می شـــد، امـــا امـــکان ایـــن 
کارخانـــه هـــای صنعتـــی ایـــران هـــم بیـــن ۲0 تـــا 50 درصـــد  گـــزارش هـــا حتـــی بهتریـــن 

واردات دارنـــد.
کـــه علیرضـــا کالهـــی نایـــب رییـــس کمیســـیون صنایـــع و معـــادن اتـــاق  آن طـــور 
کـــرده  کشـــور، تولیـــد را بـــا مانـــع مواجـــه  گفتـــه اســـت : سیاســـت ارزی  بازرگانـــی ایـــران 
ـــزان 5  ـــه می ـــی ب ـــه واردات ـــواد اولی ـــه م ـــا ب ـــاز آنه ـــه نی ک ـــد  ـــود دارن ـــی وج ـــه صنایع ک ـــرا  چ
کننـــد، کل تولیـــد  درصـــد اســـت، امـــا چنانچـــه نتواننـــد ایـــن 5 درصـــد را نیـــز تامیـــن 
آنهـــا متوقـــف  می شـــود. در عیـــن حـــال، بنگاه هـــا مـــواد اولیـــه خـــود را بـــه نـــرخ ارز 

بـــازار آزاد خریـــداری  می کننـــد امـــا ارز حاصـــل از صـــادرات خـــود را بایـــد بـــه نـــرخ 
کاهـــش داده اســـت. کننـــد و ایـــن مســـاله انگیـــزه تولیـــد و صـــادرات را  نیمـــا عرضـــه 

گفتـــه اهالـــی صنایـــع تولیـــدی، افزایـــش نـــرخ ارز بـــه شـــدت تولیدکننـــدگان را  بـــه 
ـــات  ـــه و ملزوم ـــواد اولی ـــا م ـــت ت ـــرده اس ک ـــور  ـــا را  مجب ـــرار داده و آن ه ـــار ق ـــت فش تح
ــده  ــام شـ ــد و قیمـــت تمـ ــه تولیـ ــن هزینـ ــد و ایـ کننـ ــاالی ارز وارد  ــرخ بـ ــا نـ ــود را بـ خـ
گرفتـــن تـــوان مالـــی  ــر  ــا در نظـ کننـــده بـ محصـــول را بـــاال می بـــرد. از طرفـــی تولیـــد 
ــدان افزایـــش  ــول را چنـ ــد قیمـــت محصـ ــازار نمی توانـ ــردم و حفـــظ رقابـــت در بـ مـ
کیفیـــت  کـــم  کاالی  گذاشـــت و  دهـــد بنابرایـــن یـــا بایـــد وجـــدان و انصـــاف را زیرپـــا 
کـــرد یـــا بـــه انتظـــار ورشکســـتگی و خـــروج از دور شـــد. بررســـی واحدهـــای  تولیـــد 
کـــه ســـهم مـــواد اولیـــه  صنعتـــی و تولیـــدی طـــی ایـــن ســـال هـــا نشـــان داده اســـت 
نســـبت بـــه دیگـــر هزینـــه هـــای تولیـــد برجســـته بـــوده اســـت و در مجمـــوع هزینـــه 
ـــزرگ،  کـــه در  شـــرکت هـــای ب مـــواد اولیـــه همـــواره رشـــد بیشـــتری داشـــته بـــه طـــوری 
کاهـــش یافتـــه و هزینـــه مـــواد اولیـــه بـــه  ســـهم دســـتمزد مســـتقیم در هزینـــه تولیـــد 
ویـــژه پـــس از تحریـــم هـــا وافزایـــش نـــرخ ارز بـــه شـــدت افزایـــش یافتـــه اســـت، لـــذا 
کـــه در ایـــن نابســـامانی  مســـئله تامیـــن مواداولیـــه جـــزو مهـــم تریـــن مســـایلی اســـت 

کـــرد. اقتصـــادی بایـــد بـــه آن توجـــه 
با دسته بندی بخش ها و صنایع تولیدی کشور می توان به دو گروه رسید:

گـــروه نخســـت : صنایعـــی همچـــون صنایـــع مرتبـــط بـــا حمـــل و نقـــل، محصـــوالت 
ـــه  ـــرای تأمیـــن مـــواد اولیـــه و واســـطه خـــود وابســـتگی شـــدید ب کـــه ب شـــیمیایی و ... 

ـــد.  ـــا دارن واردات آنه
ــع  ــه باقـــی صنایـ ــواد اولیـ ــده مـ ــده و تأمین کننـ ــه تولیدکننـ کـ ــی  ــروه دوم : صنایعـ گـ
کمـــک قابـــل  هســـتند و حضـــور وبقـــای آن هـــا  بـــه چرخـــش چرخـــه تولیـــد درکشـــور 

ـــد. کن ـــی  ـــی م توجه
کـــه بایـــد سیاســـت هایـــی مبتنـــی بـــر هـــر دو اتخـــاذ  وبـــا توجـــه بـــه ایـــن دودســـته اســـت 
گـــروه مهیـــا شـــود و در ایـــن موقعیـــت  کـــرد تـــا بســـتر بـــرای تامیـــن مـــواد اولیـــه در هـــر دو 
حســـاس  موضـــوع تـــداوم فعالیـــت صنایـــع تولیـــدی بـــه بحثـــی محـــوری تبدیـــل 
کـــه بـــرای تولیـــد محصـــوالت خـــود  شـــود.به ایـــن ترتیـــب ضـــروری اســـت صنایعـــی 
کشـــورها و روابـــط بین المللـــی وابســـته هســـتند، بـــا اتخـــاذ راهکارهایـــی  بـــه ســـایر 
نظیـــر تخصیـــص ارز و تســـهیل قوانیـــن از ســـوی دولـــت مـــورد حمایـــت قـــرار بگیرنـــد.

کمیســـیون صنایـــع و معـــادن اتـــاق  کالهـــی عضـــو  درهمیـــن زمینـــه علیرضـــا 
ــوی  ــه از سـ ــواد اولیـ ــاری مـ ــروش اعتبـ ــا فـ ــنهاد داده اســـت بـ ــران پیشـ ــی تهـ بازرگانـ
کوچـــک و متوســـط  می تـــوان  کمیتـــی بـــه بنگاه هـــای  شـــرکت های بـــزرگ و حا
کـــه معتقـــد  کـــرد هـــر چنـــد  بخـــش مهمـــی از مشـــکالت ایـــن بنگاه هـــا را برطـــرف 

اســـت دولـــت بایـــد ایـــن شـــرکت ها را بـــه فـــروش اعتبـــاری وادارد.
گفتـــه  یـــا محمدمهـــدی فنایی،دیگـــر عضـــو کمیســـیون صنعـــت اتـــاق بازرگانـــی 
ـــد«،  ـــه تولی ـــه چرخ ـــت آن ب ـــدی و هدای ـــای نق ـــذف »یارانه ه ـــد ح ـــش تولی ـــرای جه ب
»کاهـــش تدریجـــی نـــرخ ســـود ســـپرده ها و تســـهیالت« و نیـــز »ارتقـــای اعتمـــاد میـــان 

ـــد راهگشـــا باشـــد. مـــردم و دولـــت« مـــی توان
کـــه باالخـــره وزیرصنعـــت تعییـــن شـــد و امـــا واگرهـــای مجلـــس جدیـــد درایـــن  حـــال 
ـــران  ـــه صنعتگ ک ـــی  ـــث های ـــه بح ـــه ب ـــا توج ـــت ب ـــت دول ـــروری اس ـــام، ض ـــه تم زمین
ـــه را  ـــواد اولی ـــن م ـــر راه تامی ـــر س ـــود ب ـــالت موج ـــد معض کنن ـــی  ـــرح م ـــناس ، مط کارش
کـــه قـــرار اســـت »جهـــش تولیـــد« داشـــته باشـــیم بـــه »رکـــود  کنـــد تـــادر ســـالی  برطـــرف 
در تولیـــد« نرســـیم و البتـــه درایـــن راه همراهـــی مجلـــس وســـایر قـــوا بـــا دولـــت خســـته 

از تحریـــم هـــا و فشـــارهای بیـــن المللـــی و مشـــکالت داخلـــی ضـــروری اســـت.▪
کرین روزنامه نگارپری شا

یادداشت تحلیلییادداشت تحلیلی

رکــوِد جهشیرکــوِد جهشیرکــوِد جهشی
رکــوِد جهشی

جهش  در  رکودجهش  در  رکودجهش  در  رکودجهش  در  رکود

یا
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مهمترین چالش صنایع 
باالدستی به ویژه در حوزه 
لومینیوم چیست؟  صنعت آ

به هم ریختن تعادل بازار 
داخلی بسیاری از صنایع پایین 
دستی را دچار بحران می کند. 

آیا نمی توان برای حل این 
مساله چاره ای اندیشید؟ 

علیرغم همه این دالیل، اما 
صادرات مواد خام به زیان 

اقتصاد و صنعت کشور است. 
آیا راهکاری برای مواجهه با این 

مساله وجود دارد؟ 

آیا این بازار قابل کنترل نیست؟

رییس هیات مدیره سندیکای صنایع آلومینیوم ایرانهوشنگ گودرزی

صنایع باالدستی یکی از اصلی ترین بنیان های توسعه صنعتی 
محسوب می شوند. مشکل اینجاست که رابطه اقتصادی بین این 

صنایع با حوزه های ساخت محور که فلزات، اصلی ترین پیشران 
تولید آن ها محسوب می شود، به درستی تعریف نشده است. 
تخصیص انرژی ارزان قیمت به صنایع باالدستی که عمدتا بر 
پایه منابع ملی زمینی و زیرزمینی تولید می شوند و در نهایت 

محصوالت خود را با قیمت جهانی به تولیدکنندگان داخلی 
عرضه می کنند، به یک توزیع نامناسب یارانه در سطح صنایع 

مختلف تبدیل شده است. مهندس هوشنگ گودرزی، رییس 
لومینیوم ایران هم این بر این  هیات مدیره سندیکای صنایع آ

نکته صحه می گذارد و معتقد است سیستم عرضه فلزات باید به 
نحوی تنظیم شود که هزینه تامین مواد اولیه برای صنایع پایین 
دستی کاهش یافته و قدرت رقابت آن ها در بازا رهای صادراتی 

بیشتر شود و از این طریق یارانه صنایع باالدستی به درستی در 
همه الیه های صنعتی توزیع می شود. 

که براى جلوگیرى از متضرر شدن اقتصاد  او بر این باور است 
که از محل صادرات بعضی  کالن کشور، باید زمینه ای فراهم شود 

که مازاد مصرف داخلی دارند ارز مورد نیاز فلزات دیگر  از فلزات 
که عالوه بر تامین نیاز های داخلی می توانند بعد از تبدیل به 
محصول، ارزش افزوده، اشتغال صادرات و ارزآوری بیشتری 

داشته باشند، تامین شده و از صادرات مواد اولیه نظیر شمش 
لومینیوم با قیمتی پایین تر از نرخ جهانی جلوگیری شود.  آ

حاصل گفتگوی ما با مهندس گودرزی را در ادامه می خوانید: 

یارانه صنایع باالدستی 
با عرضه کافی 
توزیع می شود

تامیـن مـواد اولیـه مهمترین چالش فعاالن صنعت آلومینیوم اسـت. این مسـاله به ویـژه امروز 
کـه بـا تحریم هـای گسـترده مواجه هسـتیم، حادتر هم شـده اسـت. فعـاالن این صنعـت برای 
تامیـن ملزومـات تولیـد خـود از جملـه قطعـات یا نهاده هـای تولید که عمدتـا از مسـیر واردات 
صـورت می گیـرد، دو راه پیـش روی خـود دارنـد. اولیـن راه در شـرایط معمـول خریـد مـواد اولیـه 
و ملزومـات تولیـد از کشـور های خارجـی اسـت کـه در شـرایط حاضـر بـا شـدت گرفتن سـطح 
تحریم هـا، چنـدان امکان پذیـر بـه نظـر نمی رسـد و حتـی در شـرایطی کـه شـرکتی بتوانـد از این 
گزیر  طریق مواد اولیه مورد نیازش را تامین کند به طور قطعا یا قادر به مبادله ارز نیست و یا نا
به پرداخت هزینه باالتری خواهد شـد. به این ترتیب محصوالت صنایع باالدسـتی داخلی 
نسبت به نوع مشابه خارجی قیمت باالتری پیدا می کند که این مساله به زیان همه صنایع 

بهره بـردار از این محصوالت اسـت. 
دومیـن مسـیر در وضعیـت کنونـی کشـور، تخصیـص ارز حاصـل از صـادرات بـه تامیـن مـواد 
اولیـه اسـت. در شـرایطی کـه تامیـن ارز و واردات مـواد اولیـه بـا مشـکالت جـدی و عدیـده ای 
افزایـش  از طریـق  ترجیـح می دهنـد  آلومینیـوم  از فعـاالن صنعـت  مواجـه اسـت، بسـیاری 
صـادرات، ارز مـورد نیـاز بـرای تامیـن مـواد اولیه حیاتی نظیر آلومینا را تامین کنند. البته نباید 
ایـن نکتـه را فرامـوش کـرد کـه تامیـن مـواد اولیـه از ایـن مسـیر هـم هزینه هـای قابل توجهـی را به 
گزیرنـد مثـال آلومینـا را در مقابـل عرضـه  آن هـا تحمیـل می کنـد، چـرا کـه شـرکت های ایرانـی نا
شـمش آلومینیـوم و بـا یـک نسـبت مشـخص و چندیـن درصـد باالتـر از نـرخ بـازار بین المللی 
کـرده اسـت. وقتـی صنایـع  بـه آن هـا تحمیـل  را تحریم هـا  ایـن هزینـه اضافـه  کننـد،  تهیـه 
گزیـر می شـوند از ایـن روش بـرای تامیـن مـواد اولیـه مورد نیازشـان اسـتفاده کنند،  باالدسـتی نا
قاعدتـا میـزان عرضـه در بازار هـای داخلـی کاهش یافتـه و تعادل عرضه و تقاضـا در این حوزه 

بـه هـم می ریـزد. 

کامـال درسـت اسـت. امـروز دقیقـا در همیـن بـازار غیرمتعـادل قیمـت شـمش آلومینیـوم بـه 
عنـوان یکـی از فلـزات اساسـی مـورد نیـاز صنایـع پاییـن دسـتی نسـبت بـه بازار هـای جهانـی 
گران تر اسـت. در یک بازار مناسـب شـمش آلومینیوم به طور متوسـط بر اسـاس نرخ LME به 
 LME اضافـه 100 دالر قیمت گـذاری می شـود. امـا در بـازار امروز کشـور، عمدتا شـمش با بهـای

بـه عـالوه ۲00 دالر خریـد و فـروش می شـود. 

به نظر می رسد با وجود تحریم ها و عدم تخصیص ارز به صنایع، این شرایط اجتناب ناپذیر 
اسـت. به هر حال باید این مسـاله را پذیرفت که اگر صنایع باالدسـتی نتوانند مواد اولیه مورد 
نیـاز خـود را تامیـن کننـد، تبدیـل بـه بنگاه هـای اقتصـادی زیـان ده خواهند شـد و این مسـاله 

عـوارض اقتصـادی زیادی برای این شـرکت ها و کل کشـور در پـی دارد. 
البتـه بـرای جلوگیـری از بـروز ایـن مشـکل، در طول سـال های گذشـته توافقی بین سـندیکای 
 LME صنایـع آلومینیـوم و سـتاد تنظیـم بـازار صـورت گرفـت کـه بـر اسـاس آن مقـرر شـد ابتـدا
گرفتـه شـود.  ضـرب در 1/1 شـده و ده درصـد پریمیـوم بـرای شـرکت های باالدسـتی در نظـر 
بـه ایـن ترتیـب ده درصـد قیمـت پایـه LME، بـه عنـوان پریمیـوم اولیـه بـه صنایـع باالدسـتی 

تخصیـص داده می شـود. 

پیـش از پاسـخ دادن بـه ایـن سـوال الزم می دانـم یـادآوری کنم که صنایع باالدسـتی مـواد خام 
یـا شـمش را بـا معیـار LME فلـت یـا منفـی صـادر می کننـد، در حالـی کـه همـان محصـول را 
در بازار هـای داخلـی در بدتریـن حالـت ممکـن می تواننـد ده تـا بیسـت درصـد باالتـر از نـرخ 
LME و بـر اسـاس دالر نیمایـی بـه فـروش برسـانند؛ بنابرایـن صـادرات مـواد اولیـه حتـی بـرای 

گفت وگوی اختصاصیگفت وگوی اختصاصی
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بـا ایـن رونـد و بـه دلیـل باال بودن قیمت مواد اولیه، میزان تولید صنایع پایین دسـتی کاهش 
یافتـه و بازار هـای صادراتـی شـان را از  دسـت می دهنـد؛ بنابرایـن مـا بایـد به دنبـال برنامه ای 
باشـیم کـه معیـار اصلـی آن توسـعه صـادرات صنایـع پاییـن دسـتی باشـد. در شـرایطی کـه 
صنایع باالدستی، شمش را با LME فلت به خارج از کشور می فروشند، در حقیقت زمینه 
را برای توسـعه صنایع پایین دسـتی کشـور های همسـایه فراهم کرده اند. با همین ابزار امروز 
می بینیـم کـه کشـور هایی نظیـر ترکیـه بازار هـای سـنتی و معـدود مـا را در عـراق و افغانسـتان 
اشغال کرده و مجال فعالیت را از شرکت های ایرانی گرفته اند؛ بنابراین باید برنامه ای برای 
صنایع باالدستی تدوین شود که مبنا و محور آن صیانت از پتانسیل و اشتغالزایی صنایع 

مادر و توسـعه صادرات صنایع سـاخت محور باشـد.

بـدون هیـچ تردیـدی هماهنگـی بیـن تشـکل ها، بـه ویـژه در بیـن تشـکل های مربـوط بـه 
کنونـی بسـیار موثـر  تولیدکننـدگان فلـزات و اسـتفاده از امکانـات طرفیـن در بهبـود شـرایط 
خواهـد بـود. بـه نظـر می رسـد در صـورت ایجـاد ایـن هماهنگـی می تـوان بـه راهکار هـای 
عملیاتـی و موثـری دسـت یافـت. بـه عنـوان مثـال بعضـی از فلزات ماننـد آهن، مـس و روی 
کشـور تولیـد و عمدتـا صـادر می شـوند. ارز حاصـل از صـادرات ایـن  بیشـتر از نیـاز داخلـی 

محصـوالت، بـر اسـاس دسـتورالعمل بانـک مرکـزی بایـد در سـامانه نیمـا فروختـه شـود. 
از طرف دیگر ما در صنایعی مانند آلومینیوم برای واردات مواد اولیه و قطعات یدکی نیاز به 
ارز داریـم و از طرفـی صـادرات شـمش آلومینیـوم بـرای تامیـن ارز مـورد نیاز شـرکت ها به زیان 
کشـور اسـت. در حالی که فروش آن در داخل کشـور با LME به عالوه 100 دالر نه تنها منافع 
ایـن صنایـع، بلکـه منافـع ملـی را در سـایه تامیـن مـواد اولیـه صنایـع پاییـن دسـتی، توسـعه 
اقتصـادی و افزایـش اشـتغال تامیـن می کنـد و تـوان صـادرات و رقابتـی شـدن محصوالتـی 
بـا ارزش افـزوده و عمـق سـاخت بـاال فراهـم می کنـد؛ بنابرایـن اگـر بـا هماهنگـی تشـکل ها و 
همکاری وزارت صمت، ارز مازاد صنایع فلزی به تامین مواد اولیه و قطعات یدکی صنایع 
باالدسـتی تخصیـص داده شـود، هـم زمینـه بـرای عرضـه کافـی فلزات پایه بـه صنایع پایین 
دسـتی فراهـم می شـود و هـم زنجیـره تامیـن بـه یـک راهـکار موثـر فـارغ از تصمیـم گیری هـای 
کـه بـا مشـورت، اطالعـات و تخصـص تشـکل ها  کـه تصمیمـی  سـلیقه ای می رسـد. چـرا 

اتخـاذ می شـود، بـرای پیشـبرد اهـداف کالن اقتصـادی کشـور موثرتـر خواهد بد. 

بـه نظـر مـن پیـش از پاسـخ بـه ایـن سـوال بایـد معیـار اندازه گیری مـان را بـرای تعیین سـود باال 
و پاییـن مشـخص کنیـم. بـه طـور کلـی در دنیـا سـود را بـر اسـاس نـرخ بهـره یا نـرخ جایگزینی 
محاسـبه می کنند. اگر نرخ بهره را در بانک های ایران که گاهی تا باالی ۲0 درصد می رسـد 
در نظر بگیریم و هزینه سرمایه گذاری در هر یک از صنایع را هم محاسبه کنیم و این مساله 
کـه در یـک صنعـت هزینـه شـده، در صـورت سـپرده گذاری در  کـه پولـی  را در نظـر بگیریـم 
بانک هـا مشـمول چـه میـزان سـود می شـد، آنوقـت بـه ایـن نتیجـه می رسـیم که سـود صنایع 

حتـی صنایـع مادر باال نیسـت. 
به عالوه لزوما نمی توان گفت که صنایع باالدسـتی سـود باالتری نسـبت به پایین دسـتی ها 
گاهـی برخـی از صنایـع پایین دسـتی مشـمول سـود های بسـیار باالیـی می شـوند و  دارنـد. 
ایـن صنایـع بـه زحمـت هزینه هـای خـود را تامیـن می کننـد. در نگاهـی کلی می تـوان گفت 
کـه صنایـع باالدسـتی سـود مناسـبی دارنـد نـه بـاال. امـا بـه هر حال ایـن منطق هـم قابل قبول 
اسـت کـه سوبسـید تخصیـص داده شـده به صنایع باالدسـتی بایـد با یک مـدل اقتصادی 
و سیاسـتگذاری صحیح بین صنایع سـاخت محور پایین دسـتی توزیع شـده و به افزایش 

قـدرت رقابت پذیـری آن هـا در بازار هـای صادراتـی منجـر شـود.▪

صنایع باالدستی هم مشمول زیان انباشته و غیرقابل جبران است. مشکل اینجاست 
کـه آن هـا بـرای تامیـن ارز مـورد نیازشـان بـرای واردات مـواد اولیـه و یا قطعات، چـاره ای جز 

صـادرات ندارند. 

در اینکه صنایع باالدسـتی آلومینیوم انرژی بر هسـتند، شـکی نیسـت. چیزی در حدود 
۲۲ درصـد از قیمـت تمـام شـده شـمش آلومینیـوم مربـوط بـه نـرخ انـرژی اسـت. اما شـاید 
نتـوان بـا اطمینـان در مـورد اینکـه آیـا انـرژی عرضـه شـده بـه صنایـع باالدسـتی نسـبت بـه 
سـایر کشـور ها بسـیار ارزان تر اسـت، قضاوت کرد. به نظر می رسـد این مسـاله کامال قابل 
بحث اسـت چرا که بسـیاری از کشـور های صاحب صنایع فلزی باالدسـتی، انرژی را با 

نـرخ مناسـب تری نسـبت بـه سـایر بخش هـا در اختیـار ایـن صنایع قـرار می دهند. 
مسـاله مهـم دیگـری کـه بایـد بـه آن توجـه شـود ایـن اسـت کـه حتـی اگر نـرخ انـرژی عرضه 
شـده بـه صنایـع باالدسـتی را ارزان قیمت تـر از متوسـط جهانـی در نظـر بگیریـم، بـاز هـم 
هزینه تولید آن ها به دلیل تعداد قابل توجه کارگران بسـیار باالسـت. واقعیت این اسـت 
کـه هزینـه کارگـری در صنایـع فلـزی ایران نسـبت به متوسـط جهانی بسـیار باالتر اسـت و 
ایـن مسـاله علیرغـم بـار هزینـه اضافـی که به ایـن صنایع تحمیل می کند، سـطح باالیی 
از اشـتغالزایی را هـم در کشـور ایجـاد کـرده اسـت؛ لـذا ضـروری اسـت کـه ایـن دو موضوع 

یعنـی انـرژی بـر بـودن و تعـداد بـاالی نیـروی انسـانی به موازات هم بررسـی شـوند.
بـاور مـن ایـن اسـت کـه بـرای رفـع این دوگانگـی به جای قیمت گـذاری و سیاسـتگذاری 
دسـتوری و الـزام صنایـع باالدسـتی بـرای فـروش محصوالتشـان بـا یـک نـرخ مشـخص، 
عرضـه را بـه نحـوی افزایـش دهیم که در توازن عرضه و تقاضا، صنایع پایین دسـتی هم از 
سوبسـید عرضـه شـده بـه صنایـع مـادر بهره منـد شـده و از آن به عنوان یـک مزیت رقابتی 

بهره ببرند. 

کارشناسـی و پیشـنهادات بخـش  وزارت صمـت بـرای ایجـاد ایـن تـوازن بایـد نظـرات 
گرفتـه  گسـترده صـورت  خصوصـی را بپذیـرد. بـه عنـوان مثـال دولـت پـس از مذاکـرات 
کـه 50 درصـد ارز مـورد نیـاز صنایـع  بـا سـندیکای صنایـع آلومینیـوم بـه ایـن مـدل رسـید 
آلومینیوم از محل سایر فلزات تامین شده و صنعتگران باید عهده دار تامین 50 درصد 
باقیمانده شـوند اما در کنار آن برنامه منسـجمی را برای عرضه مسـتمر شـمش در بازار به 
همراه یک ضمانت اجرایی تعریف کرد. به این ترتیب تولیدکنندگان شمش آلومینیوم 
مکلف شـدند که حدود 5۲00 تن از این محصول را در تابلوی بازار بورس ارائه کنند. در 
این چارچوب قانونی، بازار به یک تعادل نسبی رسید و ما معتقدیم که اگر میزان عرضه 
کمـی افزایـش پیـدا کـرده و بـازار را بـه طـور کامل پوشـش دهد، قطعا شـاهد افزایـش 5 تا 10 

درصـدی قیمـت بـر اثـر رقابـت بین خریـداران هم نخواهیـم بود. 
البته هنوز هم این مشـکل به قوت خود باقی اسـت که به دلیل قیمت گذاری آلومینیوم 
بر اسـاس LME به عالوه 5 یا 10 درصد، عمال ۲00 تا ۲50 دالر به قیمت مواد اولیه صنایع 
پایین دسـتی افزوده می شـود. این مسـاله، توان صنایع پایین دستی را برای خرید محدود 
کـرده و قـدرت رقابـت آن هـا را بـه ویـژه در بازار هـای بین المللـی کاهـش می دهـد. چـرا کـه 
تامیـن مـواد اولیـه بـا قیمت باال، نقدینگی مورد نیاز آن ها را برای تامین سـرمایه در گردش 
افزایش داده و از توان رقابت آن ها به شدت می کاهد. به عنوان مثال شرکتی که تا پیش 
گزیر اسـت  از ایـن بـا نقدینگـی در اختیـارش قـادر بـه خرید هزار تـن آلومینیوم بود، امروز نا

همـان میـزان نقدینگـی را برای تامین نصف این مقدار هزینه کند. 

در شرایط کنونی که همه صنایع 
به نحوی هزینه این التهاب 

شدید در بازار را می پردازند، 
تشکل های بخش خصوصی در 
ایجاد هماهنگی و همدلی بین 

این صنایع نقش کلیدی ایفا 
می کنند. از دیدگاه شما ایجاد این 

انسجام چگونه به بهبود شرایط 
کمک می کند؟ 

با وجود همه این مباحث و 
پذیرش این نکته که صنایع 

باالدستی هم چالش های 
متعددی دارند، آیا این مساله را 
قابل پذیرش می دانید که سود 

صنایع مادر باالست و توزیع این 
سود یا سوبسید به درستی انجام 

نشده است؟ 

صنایع فلزی از بخش 
اعظم مزیت های رقابتی 

در بستر اقتصاد ایران از 
جمله انرژی ارزان و منابع 

طبیعی برخوردارند. اما در 
قیمت گذاری ها به شکلی رفتار 
نمی کنند که محصوالتشان به 
یک مزیت رقابتی برای صنایع 

پایین دستی ساخت محور 
تبدیل شود. چطور می توان 

کرد؟  این پروسه را اصالح 

ایجاد این توازن در عرضه و 
تقاضا چطور امکان پذیر است؟ 

گفت وگوی اختصاصیگفت وگوی اختصاصی
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به نظر شما امروز صنایع پایین 
دستی با چه چالش هایی 

مواجه شده اند و ریشه این 
چالش ها کجاست؟ 

کنون چه اقداماتی در  تا
راستای حل مشکالت صنایع 
پایین دستی و تسهیل تامین 

مواد اولیه برای این صنایع 
انجام شده است؟

پیگیری ها و اقدامات انجمن 
ملی صنایع پلیمر در تسهیل 

مسیر فعالیت صنایع پایین 
دستی تا چه موثر واقع شده 

است؟ 

 رییس هیات مدیره انجمن ملی صنایع پلیمرسعید ترکمان

صنایع پایین دستی با ایجاد ارزش افزوده، اشتغال و به عنوان 
زنجیره تامین صنعت کشور از مهمترین ارکان حرکت اقتصادی 

و توسعه هستند. با توجه به شرایط تحریم، نوسانات قیمت 
نفت و ارز و ضرورت اشتغال زایی، صنایع تکمیلی می توانند 

نقش مهمی در تولید ناخالص داخلی و ارزآوری ایجاد کنند. 
تقویت صنایع تکمیلی می تواند عالوه بر ایجاد اشتغال و ارزش 

افزوده، در حضور آنها در بازارهای بین المللی نیز تاثیرگذار 
باشد. متاسفانه ظرفیت این صنایع مورد غفلت واقع شده 

است. انحصار و خام فروشی مواد اولیه توسط صنایع مادر، 
صنایع تکمیلی را با چالش هایی مواجه کرده است. در گفتگو 

با »سعید ترکمان«، رییس هیات مدیره انجمن ملی صنایع 
پلیمر به بررسی برخی از این چالش ها پرداخته ایم.
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نگاه از باال به پایین ممنوع! 
 کمی مشتری مدار باشید

کـه فعالیـت را بـرای صنایـع پاییـن دسـتی بـا مشـکل مواجـه  ئـی در داخـل ایجـاد شـده  بنابرایـن خال
کرده اسـت. علیرغم شـرایط تحریمی و سـاختارهای اقتصادی، صنایع تکمیلی در اپیدمی کووید 
19 ثابـت کردنـد کـه تنهـا نقطـه قابـل اتـکای ایـران هسـتند و توانسـتند بـا تولیـد ماسـک و بسـیاری از 
کمیت  کاالهای پزشـکی، نیازهای کشـور را در این دوران تامین کنند. این مسـئله نشـان داد که حا

بایـد بـه تـوان و ظرفیـت ایـن صنایـع اهتمـام ویژه ای داشـته باشـد. 

صنایع مادر به دلیل قدرت سیاسی و اقتصادی که از گذشته دارند، مشتری مدارانه فکر نمی کنند، 
نگاه آنها به صنایع پایین دستی همیشه از باال به پایین بوده است. البته متفرق بودن صنایع پایین 
دستی و عدم هماهنگی آنها با یکدیگر، مزید بر علت بوده و رویکرد صنایع مادر نسبت به صنایع 
تکمیلـی را قـوت بخشـیده اسـت. تشـکل ها و انجمن هـای مختلـف صنایع تکمیلی در سـال های 
کارشناسـی مختلفـی بـرای بررسـی چالش هـای ایـن  اخیـر بـا رهبریـت اتـاق بازرگانـی نشسـت های 
صنایـع برگـزار کردنـد و پیشـنهاداتی در قالـب توصیـه بـرای بهبـود صنایـع پاییـن دسـت مطـرح شـده 
اسـت. طـرح تخفیـف در خـوراک پتروشـیمی یکـی از ایـن مـوارد بـود کـه دربـاره آن بحث هـای زیـادی 
در جلسـات مطـرح شـد امـا ایـن طـرح بـه خاطـر تحمیل تحریم های پرفشـار علیـه ایـران، بحران های 
ارزی و شرایط فعلی کشور بعد از مطالعات تطبیقی و چکش کاری های فراوان، به تصویب نرسید.  
امروز اما معاونت صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت به این نتیجه رسیده است که باید نگاه 
جدیـدی بـه صنایـع پاییـن دسـت داشـته باشـد و ایـن نـگاه جدیـد بـه کمـک تشـکل ها آمـده اسـت. 
بـا ایـن رویکـرد تشـکل ها می تواننـد بـا مجهـز شـدن بـه اطالعـات روز، نقش آفرینـی قابـل توجهـی در 
پیشـبرد مسـائل صنایـع پاییـن دسـت داشـته باشـند. تشـکل های ایـن صنایـع بایـد صنایـع مـادر را 
متقاعد کنند که رفتار مشـتری مدارانه تری با صنایع پایین دسـت داشـته باشـند. البته این مسـیر پر 
پیـچ و خـم و پرهزینـه  اسـت و مـا کار سـختی پیـش رو داریـم. بـرای عبور از این مسـیر ابتدا باید تضاد 
منافـع بیـن صنایـع را شناسـایی کـرده و مدیریت کنیم. صنایع تکمیلی غیرهمگن بـرای حرکت در 
مسـیر شناسـایی تضـاد منافـع، نشسـت هایی را در قالـب اتاق فکر برگـزار می کنند. با ایـن اقدامات، 
معاونـت طـرح و برنامـه وزارت صمـت بـرای اولیـن بـار بحـث جلوگیـری از صـادرات و خـام فروشـی را 
مطرح کرد. البته وزارت صمت در پیگیری مسائل پتروشیمی تحت فشار است چرا که بسیاری از 

ارکان دولت، سـهامدار پتروشـیمی هستند.

مـا در انجمـن پلیمـر بـه همـراه سـایر صنایـع بـر روی مسـئله تضـاد منافـع کار می کنیـم، بـا بـورس کاال 
جلسـات مختلفـی داشـته ایم و بـه نتیجـه تالش هـای خـود خوش بیـن هسـتیم. صنعـت پلیمـر هـم 
مانند سایر صنایع دیگر مشکالت متعددی دارد اما خوشبختانه با اقدامات یکپارچه و کارشناسی 
کـه امـروز صنعـت فـوالد بـازار پرتالطمـی دارد،  کـرده اسـت. در حالـی  شـده تـا حـدودی موفـق عمـل 
مـا توانسـتیم بـا ممارسـت بـر واقعی و شـفاف کردن تقاضاهـا، نتیجه بهتری بگیریـم. نتیجه عملکرد 
کـه معـاون دادسـتان در نامـه ای بـه  کشـور بـه حـدی قابـل قبـول بـوده اسـت  صنعـت پلیمـر در 
کنتـرل بـازار از روش پتروشـیمی  کـه ایـن صنعـت می توانـد بـرای  کـرده بـود  صنایـع فـوالد عنـوان 
کنـد.   ایـن امـر نشـان می دهـد کـه صنعـت مـا علیرغـم تمـام مشـکالت، موفـق عمـل کـرده  اسـتفاده 
کـردن و پررنـگ سـاختن کمبودهـا ممکـن  گـذر صنایـع پاییـن دسـتی از چالش هـا بـا گالیـه  اسـت. 
کارشناسـی و بر پایه اعداد و ارقام درسـت،  کار  نیسـت، این صنایع باید با تمرکز بر سـاماندهی امور، 
پیگیر مشـکالت خود باشـند، تنها در این صورت اسـت که اعتماد دولت را جلب کرده و در سـپهر 

جدیـد اقتصـادی کشـور نقـش آفریـن خواهند بـود. ▪

ریشـه اصلـی مشـکالت صنایـع پاییـن دسـتی مربـوط بـه عالقـه صنایـع مـادر بـه خـام فروشـی و ارز آوری 
کـه صنایـع تکمیلـی مـا در حـوزه پلیمـر در تهیـه مـواد اولیـه دچـار  حاصـل از صـادرات اسـت. در حالـی 
مشکل هستند و گاه با قیمتی بیشتر از آنچه صادر می شود، مواد اولیه مورد نیاز خود را تامین می کنند، 
پتروشیمی ها پشت ارزآوری حاصل از صادرات پنهان شده اند. امروز پتروشیمی بیش از ۶0 میلیون تن 
تولیـد دارد کـه  یـک دهـم آن یعنـی ۶.5 میلیـون تـن، قابلیـت اسـتفاده در صنایـع پاییـن دسـتی  پلیمـری 
را دارد. در حالـی کـه میانگیـن قیمـت صادراتـی خـام فروشـی صنایـع پتروشـیمی در حوزه پلیمـر800 دالر 
اسـت، میانگین فروش صنایع پایین دسـتی به ازای هر تن، ۳ هزار دالر اسـت. براین اسـاس پیش بینی 
می شود صنایع پایین دستی پتروشیمی امسال به صادرات دو و نیم میلیارد دالری برسد. این صنعت 
با تحویل ۳.۲ میلیون تن پتروشیمی، عالوه بر ایجاد اشتغال و تامین داخلی، پیشران توسعه صادرات 

نیز بوده اسـت. 
کـه امـروز و در شـرایط تحریـم، صنایـع پاییـن دسـت در اغلـب حوزه هـا از مـواد اولیـه محـروم  در حالـی 
هسـتند، صنایـع باالدسـتی مـواد اولیـه را بـا قیمتـی کمتـر بـه رقبـای صادراتی ما می فروشـند و این پاشـنه 
آشـیل صنایع ماسـت. صنایع مادر مواد اولیه صادر می کنند تا ارز به دسـت بیاورند اما این شـعار امروز 
قابـل پذیـرش نیسـت. نبایـد بـه صنایـع مـادر اجـازه دهیـم خـود را پشـت ایـن رویکـرد پنهـان کننـد و برای 
کم اسـت  صنایع پایین دسـتی محدودیت و مشـکل ایجاد کنند. امروز شـرایطی در کشـور و منطقه حا
کـه زنجیـره توزیـع بایـد بازنگـری و شـفاف شـود. صنایـع مـادر در حـوزه صـادرات بـه رقبـای مـا سوبسـید 
می دهند و چون تحریم هسـتیم و کاالی تحریمی می فروشـند، مواد اولیه را با تخفیف هم می فروشـند. 

گفت وگوی اختصاصیگفت وگوی اختصاصی
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در طـــول یکـــی دو مـــاه گذشـــته بســـیاری از شـــرکت های تولیـــدی صنعـــت بـــرق شـــاهد 
تغییـــرات چشـــمگیر و بعضـــًا متناقـــض در رویکـــرد دولـــت بـــرای اولویت بنـــدی واردات 
ــع  ــه موقـ ــن بـ ــکان تامیـ ــدم امـ ــب عـ ــرات موجـ ــن تغییـ ــد. ایـ کاال و تخصیـــص ارز بوده انـ
تجهیـــزات خـــط تولیـــد و پروژه هـــای صنعـــت بـــرق و در نتیجـــه ایجـــاد زیان هـــای 
جبران ناپذیـــر بـــرای بســـیاری از شـــرکت های خصوصـــی و در نهایـــت معطـــل مانـــدن 

ــده اســـت. ــن صنعـــت شـ ــی ایـ ــای ملـ پروژه هـ
کـــه بـــه دلیـــل سیاســـت های صرفـــه جویانـــه دولـــت در خـــروج ارز  واقعیـــت ایـــن اســـت 
کاال و تجهیـــزات صنعـــت بـــرق جهـــت  از کشـــور، تغییـــرات عمـــده ای در اولویـــت بنـــدی 
ـــا  ـــرق را ب ـــت ب ـــزات صنع ـــازندگان تجهی ـــاله س ـــن مس ـــده و همی ـــاد ش ـــص ارز، ایج تخصی
کـــه در  ـــه عنـــوان مثـــال برخـــی از تجهیـــزات  کـــرده اســـت. ب چالش هـــای جدیـــدی مواجـــه 

اولویـــت ۲1 و ۲۲ قـــرار داشـــتند، بـــه تازگـــی بـــه اولویت هـــای پایین تـــر تغییـــر یافته انـــد. 
بـــه عـــالوه تصمیـــم بانـــک مرکـــزی در عـــدم تخصیـــص ارز نیمایـــی بـــه اولویت هـــای 
۲۳ تـــا ۲۶ موجـــب بـــه هـــم ریختگـــی در روال تامیـــن تجهیـــزات شـــده اســـت. از ایـــن رو 
شـــرکت های خصوصـــی تمامـــی راه هـــای ممکـــن بـــرای واردات تجهیـــزات مـــورد نیـــاز را 
ـــر  ـــرق ه ـــت ب ـــزات صنع ـــه و تجهی ـــواد اولی ـــد کالف واردات م ـــر می رس ـــه نظ ـــا ب ـــد، ام آزمودن

روز پیچیده تـــر از قبـــل می شـــود.
ـــر مهم تریـــن فرآیند هـــای  شـــاید بهتـــر باشـــد قبـــل از موشـــکافی مشـــکالت اخیـــر، مـــروری ب
ــور  ــه کشـ ــه بـ ــواد اولیـ ــزات و مـ ــرکت های خصوصـــی جهـــت واردات تجهیـ ــرای شـ الزم بـ
داشـــته باشـــیم. هـــر شـــرکت پـــس از ثبـــت ســـفارش در ســـامانه جامـــع تجـــارت بایســـتی 
کاالیـــی مجوز هـــای فنـــی را از وزارت صمـــت و نیـــز مجـــوز  گروه هـــای  بـــرای برخـــی از 
کســـب  تخصیـــص ارز را از ســـازمان های صنعـــت، معـــدن و تجـــارت در اســـتان ها 
ـــرارداد  ـــه درخواســـت وزارت صمـــت و ســـازمان های مذکـــور اصالـــت ق کنـــد. همچنیـــن ب
و اثبـــات عـــدم تولیـــد ســـاخت داخـــل بـــا ارائـــه مـــدارک مثبتـــه محـــرز خواهـــد شـــد. پـــس از 
کاالیـــی اعـــالم  گـــروه  اخـــذ مجوز هـــا و ثبـــت موفـــق ســـفارش بـــرای هـــر پرونـــده، متناســـب بـــا 
شـــده توســـط بانـــک مرکـــزی، تائیـــد تامیـــن ارز از طریـــق بانـــک عامـــل درخواســـت می شـــود. 
کاال بـــه  کاالی موضـــوع قـــرارداد پـــس از تائیـــد تخصیـــص ارز، انجـــام حوالـــه ارز و تامیـــن 
گمـــرکات می یابـــد.  کـــد رهگیـــری مجـــوز ترخیـــص از  گمـــرکات کشـــور وارد شـــده و بـــا اخـــذ 
کاالیـــی مـــواد غذایـــی و  گروه هـــای  پـــس از اعـــالم تخصیـــص ارز دولتـــی تنهـــا بـــرای 
دارویـــی، تامیـــن ارز بســـیاری از گروه هـــای کاالیـــی صنعـــت بـــرق از منشـــا ارز نیمـــا و توســـط 
صرافـــی بانک هـــا قابـــل تامیـــن بـــود. ماجـــرای مشـــکالت اخیـــر شـــرکت های خصوصـــی از 
کـــه بســـیاری از شـــرکت های خصوصـــی اعـــم از ســـازندگان تجهیـــزات  جایـــی آغـــاز شـــد 
ـــا تغییـــر رویکـــرد بانـــک  ـــرای تخصیـــص ارز، ب و پیمانـــکاران، پـــس از انتظـــار چنـــد ماهـــه ب
مرکـــزی مبنـــی بـــر عـــدم تاییـــد پرونده هـــای ثبـــت ســـفارش منشـــا ارز نیمـــا روبـــرو شـــده و 
ــاژ  ــخاص )کوتـ ــأ ارز اشـ ــه منشـ ــود بـ ــفارش خـ ــای ثبـــت سـ ــه ویرایـــش پرونده هـ ــور بـ مجبـ
ـــه  ـــا اواخـــر بهـــار ســـال 99 ب ـــی و ارز متقاضـــی( شـــده اند. از اســـفند مـــاه ســـال 98 ت صادرات
کاالیـــی  گروه هـــای  ــرای برخـــی از  ــا بـ هیـــچ یـــک از درخواســـت های تخصیـــص ارز نیمـ
صنعـــت بـــرق پاســـخ داده نشـــد و پـــس از چهـــار مـــاه تاخیـــر رد مجـــوز تخصیـــص از بانـــک 

ـــت.  ـــده اس ـــالم ش ـــزی اع مرک

دبیر کمیته های تخصصی سندیکای صنعت برق ایرانعلی تبیانیان

خــلــــــــــق 
تــصـــمــــیــمــا

الـــســــاعــه

یادداشت تحلیلییادداشت تحلیلی
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کـــه توســـط دولـــت  کـــه اغلـــب قوانیـــن و مقـــررات مرتبـــط بـــا ارز و اولویـــت بنـــدی کاال  اســـت 
و بانـــک مرکـــزی ابـــالغ شـــده، عطـــف بماســـبق محســـوب می شـــود. ایـــن امـــر سفارشـــات 
ــر  ــرف نظـ ــه را صـ ــواد اولیـ ــور واردات مـ ــه منظـ ــدی بـ ــای تولیـ ــط واحد هـ ــده توسـ ــت شـ ثبـ
از تشـــریفات طـــی شـــده قبلـــی، تحـــت تاثیـــر تغییـــرات جدیـــد قـــرار می دهـــد. بـــه بیـــان 
گـــر شـــرکتی در گذشـــته مـــواد اولیـــه مـــورد نیـــاز خـــود را مطابـــق بـــا مقـــررات جـــاری  بهتـــر ا
ــا  ــد، بـ ــرده باشـ کـ ــور وارد  ــه کشـ ــران ثبـــت و بـ ــی دیگـ ــای صادراتـ کوتاژ هـ ــتفاده از  ــا اسـ و بـ
کوتـــاژ صارداتـــی غیـــر،  ابالغیه هـــای اخیـــر بانـــک مرکـــزی مبنـــی بـــر ممنوعیـــت اســـتفاده از 

گمـــرک بـــا مشـــکل مواجـــه خواهـــد شـــد. کاال از  در ترخیـــص 
ـــک  ـــرف بان ـــه ارز از ط ـــن و حوال ـــرایط تامی ـــده در شـ ـــی نش ـــرات پیش بین ـــال تغیی ـــر ح ـــه ه ب
مرکـــزی باعـــت شـــده حجـــم عمـــده ای از تجهیـــزات و مـــواد اولیـــه خریـــداری شـــده 
ـــی نیـــز در گمرک هـــای کشـــور  ـــرق در مبـــدا و بخشـ توســـط بنگاه هـــای تولیـــدی صنعـــت ب
کـــه تحویـــل شــــده، بـــه دلیـــل  بالتکلیـــف باقـــی مانـــده و بـــرای آن بخـــش از تجهیـــزات 
ــن  ــرد. ایـ کـ ــال  ــدیل را ارسـ ــعیت های تعــ ــورت وضــ ــوان صـ ــتندات الزم نمی تـ ــود مســ نبـ
مـــوارد باعـــث درگیـــر شـــدن نقدینگـــی ریالـــی بـــه مـــدت طوالنـــی، افزایـــش بدهـــی ارزی بـــه 
کارفرمایـــان و در  شــــرکت های خارجـــی طـــرف قـــرارداد، طوالنـــی شـــدن زمـــان قـــرارداد بـــا 
کاال شـــده اســـت.  کننـــدگان  ـــه پیمانـــکاران و تامیـــن  ـــان مضاعـــف ب مجمـــوع، ضـــرر و زی
متاســـفانه در حـــال حاضـــر بانک هـــای عامـــل و گمـــرکات کشـــور نیـــز از همـــکاری در تائیـــد 
کـــد رهگیـــری و ترخیـــص بخشـــی از کاالی دپـــو شـــده در گمـــرک بـــا ارائـــه تعهـــد بـــه گمـــرک 

ــده اند. ــع شـ منـ
ـــه  ـــکاران، بلک ـــزات و پیمان ـــازنده تجهی ـــرکت های س ـــه ش ـــا ب ـــه تنه ـــا ن ـــن تاخیر ه ـــه ای هزین
ـــاختی  ـــای زیرس ـــرای پروژه ه ـــف در اج ـــت توق ـــده و باع ـــل ش ـــرق تحمی ـــت ب ـــه کل صنع ب
ـــاد  ـــور ایج ـــرق کش ـــبکه ب ـــرای ش ـــماری ب ـــای پرش ـــد چالش ه ـــت می توان ـــود و در نهای می ش
ـــبق  ـــف بماس ـــان عط ـــد همچن ـــن جدی ـــه قوانی ک ـــی  ـــه در صورت ک ـــت  ـــه اینجاس ـــد. نکت کن
شـــده و چرخـــه تغییـــر مقـــررات تـــداوم یابـــد، بـــه طـــور قطـــع رســـوب کاال و مـــواد اولیـــه صنایـــع 
گمـــرکات تشـــدید شـــده و ضمـــن افزایـــش هزینه هـــای انبـــارداری و گمرکـــی، نتیجـــه ای  در 
کاال را در پـــی نخواهـــد داشـــت.  جـــز تشـــدید ضـــرر و زیـــان پیمانـــکاران و تأمین کننـــدگان 
کـــه شـــرح آن رفـــت قابـــل  کـــه بخـــش قابـــل توجهـــی از مشـــکالتی  ایـــن در حالـــی اســـت 
ـــا مقـــررات وقـــت وارد کشـــور  ـــق ب کـــه پیـــش از ایـــن مطاب ـــود اگـــر سفارشـــاتی  حـــل خواهـــد ب
شـــده، طبـــق همـــان قوانیـــن قبلـــی مشـــمول تخصیـــص ارز شـــده و تشـــریفات گمرکـــی را 

کنـــد. طـــی 
کـــه کمبـــود شـــدید نقدینگـــی، رکـــود،  کـــه ایـــن مشـــکالت در شـــرایطی  فرامـــوش نکنیـــم 
کرونـــا بـــه شـــدت شـــرکت های فعـــال صنعـــت بـــرق را تحـــت  تحریـــم و شـــیوع بیمـــاری 
کـــرده اســـت، بـــه ایجـــاد یـــک زیـــان انباشـــته غیرقابـــل جبـــران  تاثیـــر قـــرار داده و متضـــرر 
ـــرای آن هـــا منجـــر شـــده و عمـــال ظرفیـــت و پتانســـیل تولیـــد تجهیـــزات و خدمـــات فنـــی  ب
کـــه حاصـــل تـــالش چهاردهـــه ای متخصصـــان ایـــن صنعـــت را دچـــار  و مهندســـی 
مخاطـــرات جـــدی می کنـــد؛ لـــذا بـــه نظـــر می رســـد چاره اندیشـــی بـــرای ایـــن موضـــوع 
نـــه تنهـــا یکـــی از مهمتریـــن الزامـــات تحقـــق شـــعار ســـال و جهـــش تولیـــد اســـت، بلکـــه 
اقدامـــی حیاتـــی در راســـتای حفـــظ پایـــداری شـــبکه های بـــرق و زیرســـاخت های ایـــن 

ــترده اســـت.▪ ــی های گسـ ــروز خاموشـ ــری از بـ ــن جلوگیـ صنعـــت و همچنیـ

کـــه درخواســـت تأمیـــن ارز از محـــل  ـــدام موجـــب شـــد شـــرکت های واردکننـــده ای  ایـــن اق
ــا  ــا، بـ ــار تقاضـ ــفافیت قیمـــت و فشـ ــه دلیـــل عـــدم شـ ــتند، بـ ــر داشـ ــاژ صادراتـــی غیـ کوتـ
کارمـــزد از  گا هـــا بـــا اقداماتـــی نظیـــر اخـــذ  کـــه  افزایـــش قیمـــت مواجـــه شـــوند. بـــه طـــوری 
کننـــدگان مواجـــه شـــدند.  ـــرای وارد  ـــرخ آزاد ب ـــه ن جانـــب صادرکننـــدگان و احتســـاب ارز ب
کاال از طریـــق  بـــه همیـــن دلیـــل بانـــک مرکـــزی در تصمیـــم جدیـــد خـــود امـــکان واردات 
کوتاژ هـــای صادراتـــی دیگـــران( را ممنـــوع اعـــالم  واردات در مقابـــل صـــادرات )اســـتفاده از 
ـــوی  ـــت ارز از س ـــش قیم ـــری از افزای ـــرای جلوگی ـــر ب ـــی مؤث ـــم مانع ـــن تصمی ـــد ای ـــرد. هرچن ک
گهانـــی در دســـتورالعمل های وارداتـــی،  صادرکننـــدگان بـــوده، امـــا تغییـــرات مـــداوم و نا
کـــه پیـــش از صـــدور  بالتکلیـــف مانـــدن پرونـــده ســـفارش تجهیزاتـــی را بـــه دنبـــال داشـــت 
کـــرده و در برخـــی مـــوارد حتـــی  ایـــن دســـتورالعمل ها، روال مربـــوط بـــه واردات را طـــی 

ـــود. ـــده ب ـــز وارد ش ـــرک نی ـــه گم ـــا ب کاال ه
از ســـوی دیگـــر همانطـــور کـــه اشـــاره شـــد بـــرای برخـــی از گروه هـــای کاالیـــی اخـــذ مجوز هـــای 
فنـــی و مجـــوز تخصیـــص ارز از ســـازمان صنعـــت، معـــدن و تجـــارت اســـتان ها باعـــث 
کاال می شـــود. در صـــورت نیـــاز  تاخیـــر چندیـــن هفتـــه ای در زمانبنـــدی روال فرآینـــد تامیـــن 
کاال رخ  کـــه بـــه طـــور معمـــول در جریـــان ســـفارش  بـــه برخـــی ویرایش هـــای فنـــی یـــا بازرگانـــی 
می دهـــد، شـــرکت های خصـــوص بایســـتی مجـــددا همیـــن زمـــان طوالنـــی اخـــذ مجوز هـــا 
کننـــد و همیـــن مســـاله و ایـــن امـــر بـــه زمـــان مـــورد نیـــاز بـــرای تکمیـــل پروژه هـــای  را طـــی 

ـــرق اضافـــه می کنـــد. صنعـــت ب
تطویـــل فرآینـــد اثبـــات اصالـــت قـــرارداد و اثبـــات عـــدم تولیـــد ســـاخت داخـــل در 
ســـازمان های صمـــت از دیگـــر چالش هـــای همیشـــگی اعضـــا در ماه هـــای اخیـــر بـــوده 
کـــه عـــدم ســـاخت آن محـــرز بـــوده و بار هـــا  اســـت. بـــه طوریکـــه حتـــی بـــرای تجهیزاتـــی 
از طـــرف نهاد هـــای ذی صـــالح نظیـــر تشـــکل های تخصصـــی بخـــش خصوصـــی عـــدم 

ــود دارد. ــرات طوالنـــی مـــدت وجـ ــز ایـــن تاخیـ ســـاخت داخـــل آن اعـــالم شـــده نیـ
ـــر ایجـــاد اخـــالل در فراینـــد تولیـــد شـــرکت های ســـازنده، بســـیاری از  ایـــن شـــرایط عـــالوه ب
کارفرمایـــان دولتـــی را بـــرای محاســـبات تعدیـــل و جبـــران  قرارداد هـــای منعقـــد شـــده بـــا 
ـــرده اســـت. البتـــه در ایـــن بیـــن ممکـــن  ـــرو ب ـــه ای از ابهـــام ف ـــرخ ارز در هال افزایـــش شـــدید ن
اســـت برخـــی از شـــرکت ها تامیـــن تجهیـــزات مربــــوط بـــه برخـــی از پروژه هـــا را بـــه دلیـــل 
ضـــرورت و نیــــاز فــــوری کارفرمایــــان از محـــل اعتبـــار شرکتشـــان انجـــام دهنـــد و یـــا علیرغـــم 
عـــدم همـــکاری بانـــک مرکـــزی، بخشـــی از تجهیـــزات را بـــا همـــکاری بانک هـــای عامـــل و 
کارفرمایـــان تحویـــل داده باشـــند. حتـــی در ایـــن  تعهـــد شـــرکت، از گمـــرک ترخیـــص و بـــه 
ــه  ــه بـ ــای مربوطـ ــاعه نهاد هـ ــات خلق السـ ــل تصمیمـ ــه از محـ کـ ــه ای  ــم هزینـ ــورت هـ صـ
ــار اســـت.  شـــرکت های ســـازنده و تولیدکننـــده وارد می شـــود، غیرقابـــل جبـــران و زیان بـ
ــد کاالی  ــته بودنـ ــی ارزی توانسـ ــن مالـ ــا تامیـ ــه بـ کـ ــدگان  ــیاری از واردکننـ ــن بسـ همچنیـ
ـــرات  ـــب تاخی ـــه موج ـــد، ب کنن ـــور وارد  ـــرکات کش گم ـــه  ـــن و ب ـــود را تامی ـــرارداد خ ـــوع ق موض
کـــد  و تغییـــرات روال بانـــک مرکـــزی در تائیـــد تخصیـــص ارز موفـــق بـــه حوالـــه ارز و اخـــذ 
کـــه ایـــن خـــود بـــا گذشـــت زمـــان ایجـــاد مشـــکالتی  رهگیـــری جهـــت ترخیـــص نشـــده اند 

کـــرده اســـت. کاال  در متروکـــه اعـــالم شـــدن 
گیـــرد ایـــن  کـــه بایـــد بـــه صـــورت جـــدی مـــورد توجـــه قـــرار  نکتـــه حائـــز اهمیـــت دیگـــری 

یادداشت تحلیلییادداشت تحلیلی
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از دیدگاه شما مهمترین 
چالش های سازندگان 

تجهیزات صنعت برق در حوزه 
تامین مواد اولیه چیست؟ 

که به نظر  با وجود این مسائل 
می رسد ریشه در سیاست های 

کالن اقتصادی کشور دارند، 
چه راهکار هایی برای بهبود 

این شرایط می توان ارائه داد؟ 

عضو هیات رییسه کمیته توسعه صادرات سندیکای صنعت برق ایران آریا صادق نیت حقیقی

در اقتصاد پرچالش امروز کشور، بدون تردید بخش خصوصی 
بیش از سایر حوزه ها متحمل زیان های غیرقابل جبران است. 
انبوه قرارداد های متوقف، افزایش بی رویه قیمت مواد اولیه و 

گهانی قیمت ارز همگی عواملی هستند که به التهابات  جهش نا
کرده اند.  کشور دامن زده و شرایط را بیش از پیش دشوار  اقتصاد 

امروز یکی از مهمترین و اصلی ترین چالش های سازندگان 
صنعت برق تامین مواد اولیه و تنظیم بازار از طریق عرضه منطقی 
تولیدات صنایع باالدستی برای پیشبرد منافع اقتصادی کشور در 

سایه فعالیت صنایع ساخت محور با عمق ساخت باالتر است. 
لیاژ و  مهندس آریا صادق نیت حقیقی، مدیر عامل شرکت قم آ

عضو هیات رییسه کمیته توسعه صادرات سندیکای صنعت برق 
ایران عدم توفیق دولت در مدیریت عرضه مواد اولیه و نحوه 

توزیع ارز در صنایع مختلف را از جمله مهمترین چالش های 
شرکت های سازنده تجهیزات صنعت برق برمی شمرد و نتیجه 

ادامه این روند را رکودی مخرب تر از گذشته می داند. 
آنچه می خوانید، حاصل گفتگوی ما با مهندس آریا صادق نیت 

حقیقی است:
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ترازوی ناتراز 
صنایع باالدستی 

و ساخت محور

مسـاله بعـدی، وقفـه در عرضـه بـورس کاال اسـت. ایـن موضـوع دغدغـه کمبـود مـواد 
اولیه را در تولیدکنندگان افزایش داد و فشار زیادی در تقاضا به وجود آورد. اختالف 
قیمـت عرضـه در بـورس کاال بـر مبنـای ارز نیمایـی بـا مـواد اولیـه تامیـن شـده بـا نـرخ 
آزاد ارز، تقریبـا 18 درصـد اسـت و ایـن موضـوع باعـث ظهور قیمت هـای غیر واقعی و 
کرده است.  حباب قیمتی در بازار شده و پای دالالن و سفته بازان را به این بازار باز 
در این شـرایط و به دلیل سیاسـت دولت برای تامین مواد اولیه از محل ارز وارداتی، 
صنایع باالدستی از عرضه مواد اولیه امتناع کرده و ترجیح دادند برای تامین ارز مورد 
نیـاز، صادراتشـان را افزایـش دهنـد. بـه ایـن ترتیـب مـواد اولیـه ای کـه بایـد بـه مصـرف 
صنایـع داخلـی می رسـید، صـادر شـد و بـر همیـن اسـاس عرضـه ایـن کاال ها در بـازار 
داخلـی بـرای چنـد هفتـه ای متوقـف شـد. ایـن مسـاله، انباشـت تقاضـا و تشـدید 
رقابت هـای مخـرب بـرای عرضـه انـدک صورت گرفته را به دنبال داشـت. ایـن نوع از 
رقابت برای به دسـت آوردن مواد اولیه اندک عرضه شـده و خروج قیمت ها از عرف 

معمـول هم باعـث ابطال معامله ها شـد. 

کـه پیشـتر هـم  کـه همانطـور  کنتـرل عرضـه اسـت. چـرا  اولیـن و مهمتریـن راهـکار، 
کمبـود عرضـه بـوده اسـت.  کنونـی  اشـاره شـد مهمتریـن دلیـل ایجـاد چالش هـای 
کاال می توانـد نقطـه مقابـل ایـن موضـوع  اسـتمرار عرضـه هفتگـی و منظـم در بـورس 
گام بعد باید  کنونی فراهم کند. در  بوده و زمینه را برای برون رفت از شرایط ملتهب 
حداقـل عرضـه به شـکلی منطقـی تعیین و کنترل شـود. یعنی عرضه کننـدگان مواد 
اولیه به جای عرضه قطره چکانی عرضه مکفی را در دسـتور خود قرار دهند. میزان 
ایـن عرضـه بایـد جوابگـوی تقاضـا بـوده و از ایجـاد رقابت هـای مخـرب و نامعقـول 

کند.  جلوگیـری 
تقاضـا  کنتـرل  اولیـه،  مـواد  بـازار  مدیریـت  بـرای  کلیـدی  اقدامـات  از  دیگـر  یکـی 
اسـت. البتـه پیـش از ایـن سـایت بهیـن یـاب بـه منظـور شناسـایی و راسـتی آزمایـی 
کوتـاه  مصرف کننـدگان طراحـی شـده تـا دسـت دالالن و سـفته بـازان از ایـن بـازار 
شـود؛ بنابرایـن اگـر ایـن مکانیـزم بـه درسـتی عمـل کنـد تـا امکان دسترسـی مسـتقیم 
کوتـاه  کـرده و دسـت دالالن را از ایـن بـازار  مصرف کننـدگان اصلـی را بـه بـازار فراهـم 
کـه بـه راحتـی در اختیـار تولیدکننـدگان و مصـرف  کنـد، میـزان منطقـی عرضـه ای 

کافـی اسـت. گیـرد، بـرای تامیـن بـازار  کننـدگان واقعـی قـرار 
گسـترش  در نهایـت اولویـت دادن بـه تامین نیـاز صنایـع تکمیلـی جهـت حفـظ و 
تولیـد، ایجـاد اشـتغال و حفـظ زنجیره ارزش افـزوده الزامی اسـت. به عالوه کمک به 
صادرات محصوالت نهایی با ارزش افزوده باالتر از این جهت که منجر به ارز آوری 
بیشـتر بـرای کشـور می شـود هـم امـری حیاتـی بـرای احیـای سـاختار های اقتصـادی 
کشـور محسـوب می شـود. بـه همیـن دلیـل بایـد سیاسـت های اقتصـادی بـه نحـوی 
بازتنظیـم شـود کـه صنایـع باالدسـتی به جای صـدور مواد خـام با ارزش افـزوده پایین 
به سـمت تامین مواد اولیه صنایع پایین دسـتی و تولید کاال هایی با عمق سـاخت 

و ارزش افـزوده باالتـر سـوق داده شـوند. 
چرا که در نهایت اشتغالزایی و تامین منافع ملی با صادرات کاالیی با ارزش افزوده 
باالتـر صـورت می گیـرد. اگـر کـه به جای خام فروشـی صادرات محصـوالت نهایی را 
در دسـتور کار قـرار دهیـم، معضـالت ناشـی از صـادرات گسـترده مـواد خـام برطـرف 

شـده و چالش تهیه مواد اولیه را نیز پشـت سـر خواهیم گذاشـت. 

کامودیتی هـا و جهـش قیمـت دالر در کشـور  در اوایـل خـرداد سـال جـاری بـا افزایـش نـرخ جهانـی 
ایـن چالـش  البتـه  بـزرگ شـد.  بـه یـک چالـش  کننـدگان تبدیـل  بـرای تولیـد  اولیـه  تامیـن مـواد 
ریشـه های عمیقـی در اقتصـاد ایـران دارد. پیـش از آن هـم بـا اعمـال فـاز جدیـد تحریم هـا و عـدم 
دسترسـی دولـت بـه درآمد هـای ارزی ناشـی از فـروش نفت، عدم تخصیـص ارز به تولیدکنندگان 

بـه عنـوان یـک چالـش جـدی مطـرح شـده بـود. 
از آن پـس دولـت تولیدکننـدگان را ملـزم بـه تامیـن مـواد اولیـه خـود از محـل ارز حاصـل از صـادرات 
گزیـر از مسـیر  محصوالتشـان کـرد. در ایـن شـرایط بـا توجـه بـه اینکـه هشـتاد درصـد مـواد اولیـه بـه نا
منابـع ارزی صادراتـی تامیـن می شـود، بـازار دچـار کمبـود عرضـه شـده، چرا که کـه تولیدکنندگان 
مـواد اولیـه مجبـور بـه خـام فروشـی و صـادرات مـواد مـورد نیاز صنایع پایین دسـتی به منظور تامین 

ارز مـورد نیـاز خـود شـده اند.
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امکان پذیر اسـت، اما متاسـفانه افق دید ما در شـرایط حاضر بسـیار نزدیک و برنامه هایمان مقطعی 
و کامـال کوتـاه مـدت اسـت. بـا وجود این شـرایط صنایع در فضایی تاریک قـدم برمی دارند و تصوری 

از مسـیر و یا مقصد خـود ندارند.
کاهـش شـدید نقدینگـی بـه دلیـل افزایـش قیمـت مـواد اولیـه هـم بـه ایـن مشـکالت دامـن زده و عمال 
کـرده و در نهایـت حاصـل همـه ایـن  گـران قیمـت از بانک هـا  گزیـر بـه اخـذ تسـهیالت  صنایـع را نا
چالش هـا در کنـار یکدیگـر افزایـش قیمـت محصـوالت ایرانـی و از بیـن رفتـن قـدرت رقابـت آن هـا در 

بازار هـای بیـن المللـی و از دسـت رفتـن بازار هـای صادراتـی اسـت. 

واقعیـت ایـن اسـت کـه اجـرای قرارداد هـا بـا توجـه بـه رشـد قابـل توجـه قیمـت مـواد اولیـه و همچنیـن 
شـرایط یـک طرفـه و تحمیلـی در قرارداد هـای شـرکت های دولتـی، تقریبـا غیرممکـن اسـت. مسـاله 
ایـن اسـت کـه در صـورت عـدم توانایـی سـازنده یـا پیمانـکار بـرای ادامـه پـروژه، قـرارداد فسـخ شـده و 
شـرکت بایـد ضـرر و زیـان ناشـی از آن را بپذیـرد. اگـر بـه اجـرای قـرارداد هـم تـن دهـد هزینـه قابـل توجـه 
ناشـی از افزایـش قیمت هـا بـه او تحمیـل خواهـد شـد؛ بنابرایـن ایـن شـرکت ها در یـک معامله دو سـر 
باخت گرفتار شده اند و هر تصمیمی در نهایت به زیان آن ها تمام خواهد شد. این در حالی است 
کـه امسـال بـر اسـاس شـعار جهـش تولیـد، سیاسـت های اقتصادی کشـور باید به سـمت حمایـت از 
تولیـد هدایـت می شـد، امـا آنچـه کـه امروز می بینیم این اسـت کـه دائما زیان ها و هزینه ها به سـمت 
مـا سـرازیر می شـود؛ کـه در هـر حـال منجـر بـه ضـرر و زیـان شـرکت های تولیـد کننـده مـی شـود کـه در 
واقـع قـرار مملکـت نبـوده و شـعار سـال مـا نبـوده جهت گیـری کلی مملکـت ایجاد ضـرر و زیـان برای 

شـرکت های تولیـد کننـده نبـود. قـرار مـا رشـد تولیـد حمایـت از تولید و جهـش تولید بوده اسـت. 
بـه همیـن دلیـل هیـچ کـدام از شـرکت ها قـادر بـه پیش بینـی دقیـق قیمت هـا بـرای عقـد قرارداد هـای 
جدید نیستند. چرا که عدم اطمینان از قیمت ها و ثبات قیمت ارز و مواد اولیه در کنار قرارداد های 
التهابـات  بـه  پیمانـکار می کنـد،  و  متوجـه سـازنده  را  ریسـک ها  نهایـت همـه  در  کـه  یکسـویه ای 

اقتصـادی موجـود دامـن زده و برنامه ریـزی بـرای شـرکت را ناممکـن می کنـد. 

کشـور متضـرر  کـه در داخـل  صادرکننـدگان هـم بخـش بزرگـی از همیـن فعـاالن اقتصـادی هسـتند 
شده اند. در عرصه صادرات هم نابسامانی در تصمیمات و عدم شفافیت در نحوه انجام تعهدات 
ارزی کا را بـرای شـرکت های صادرکننـده، هـم دشـوار کـرده اسـت. ضمـن اینکه مشـکالتی کـه به آن 
اشـاره شـد همگـی تـوان رقابـت مـا را با رقبای خارجی به شـدت کاهـش داده و اجـازه نمی دهد که ما 

تـوان و پتانسـیل واقعـی خـود را در بازار هـای جهانی نشـان دهیم. 

کنونـی بـدون تردیـد نتیجـه ای جـز تـورم و ادامـه ایـن رکـود در پـی نخواهـد داشـت. اگـر  ادامـه رونـد 
کـرده و پـروژه هـا در ایـن شـرایط  کاهـش پیـدا  همچنـان قیمـت مـواد اولیـه افزایـش و میـزان عرضـه 
بی ثبات اقتصادی متوقف شـوند، باید در انتظار فروپاشـی شـرکت های سـازنده و پیمانکار باشـیم. 
فرامـوش نکنیـم کـه اگـر پروژه هـای صنعـت بـرق بـه دلیل مشـکالت موجـود در تامین اعتبـار متوقف 
شـوند، پیامد هـای آن گسـترده بـوده و می توانـد بـه کاهـش سـطح پایـداری شـبکه، افزایـش تلفـات و 
حتـی بـروز خاموشـی ها منجـر شـود. نکتـه اینجاسـت کـه نـه تنهـا بخش خصوصـی بلکـه دولت هم 
از ادامـه ایـن رونـد متضـرر خواهـد شـد، چـرا کـه قیمـت تمام شـده پروژه هـای ملی، کاالهـا، خدمات 
گزیـر اسـت برای تامیـن رفاه، امنیت و کنترل بـازار هزینه های  و محصـوالت افزایـش یافتـه و دولـت نا

بیشـتری متحمل شـود. ▪

بـه  را  کـه در طـول سـال های اخیـر بیشـترین آسـیب  از مسـائلی  کامـال درسـت اسـت. یکـی  بلـه؛ 
ارزیابـی  و  بررسـی  درسـتی  بـه  هنـوز  آن  پیامد هـای  و  عـوارض  متاسـفانه  و  کـرده  وارد  صنعتگـران 
نشده اند، تعدد بخشنامه ها، قوانین و تصمیمات بدون پشتوانه دولت در خصوص صنایع است. 
در حقیقـت دولـت و در راس آن وزارت صمـت در قالـب ایـن تصمیمـات خلـق السـاعه، امـورات 

کشـور را بـا سـعی و خطـا پیـش می برنـد.  صنایـع 
تعدد بخشنامه ها و دستورالعمل هایی که حاصل تصمیمات خلق الساعه برای حل یک مشکل 
خـاص، بـدون در نظـر گرفتـن تاثیـرات جانبی آن ها هسـتند، به یک مسـاله عدیـده برای صنعتگران 
تبدیـل شـده اسـت. بـه همیـن دلیـل اسـت کـه هـر دسـتورالعملی در نهایـت بـه یـک مشـکل بزرگتر با 
گزیر می کند که برای مواجهه با پیامد های آن  پیامد های منفی بیشتری تبدیل می شود و دولت را نا
دوباره بخشنامه یا دستورالعمل جدیدی تدوین کند و این دور باطل در طول چند ماه اخیر همواره 
ادامه داشته است؛ لذا پیش از اتخاذ هر تصمیم باید عوارض و پیامد های آن به درستی شناسایی 

و ارزیابی شـده و بر اسـاس آن بهترین تصمیم با کمترین هزینه برای کشـور اتخاذ شـود.
متاسـفانه بـا اینکـه در قوانیـن رفـع موانـع تولیـد و بهبـود فضـای کسـب و کار ایـن مسـاله پیـش بینـی 
شـده که وضع هر قانونی از سـوی نهاد های سیاسـتگذار اعم از دولت یا مجلس مسـتلزم مشـورت با 
تشـکل های تخصصی و حصول اطمینان از میزان اثربخشـی آن بر فضای کسـب و کار اسـت. ولی 
وقتـی ایـن کار بـه درسـتی انجـام نمی شـود بـه طـور قطـع بـه نتایـج خوبـی هـم دسـت پیـدا نمی کنیـم. 
گاه ارز صنایـع  در مـورد مـواد اولیـه هـم دقیقـا مـا بـا چنیـن مشـکلی مواجـه شـدیم چـرا کـه دولـت بـه نـا
باالدسـتی کـه بـه تامیـن مـواد اولیـه آن ها تخصیـص داده می شـد را قطع کـرد. این اقدام درسـت مثل 
ایـن اسـت کـه آب یـک مزرعـه بـزرگ از منبـع اصلـی بسـته شـود، بـه ایـن ترتیـب کـم آبـی بـه تدریـج به 

همـه جـای آن رخنـه کـرده و مزرعـه را می خشـکاند. 
وقتی ارز صنایع باالدسـتی قطع شـد، عرضه مواد اولیه به هم ریخت و این آشـفتگی به همه سـطوح 
صنایـع پاییـن دسـتی رسـوخ کـرد و گسـترش یافـت. امـا اگـر ایـن تصمیم با مشـورت فعـاالن صنعتی 
در همـه سـطوح باالدسـتی و سـاخت محـور و نیـز بـا در نظـر گرفتـن همـه پیامدهایش اتخاذ می شـد، 
بـدون شـک کنتـرل بـازار تـا ایـن حـد از دسـت دولت خارج نمی شـد. شـاید بهتر بود بـه جای ترغیب 
و الـزام صنایـع باالدسـتی تولیدکننـده مـواد خام به صـادرات، آن ها را ملزم به تامین مواد اولیه صنایع 
سـاخت محـور می کردیـم و صـادرات محصوالتـی بـا ارزش افـزوده باالتـر را توسـعه می دادیـم و از ایـن 

طریـق ارز مـورد نیـاز صنایع را تامیـن می کردیم. 
 LME گزیریـم مـواد خـام را بـا نرخـی پایین تـر از کـه متاسـفانه مـا نا نکتـه بسـیار مهمتـر ایـن اسـت 
بفروشـیم؛ بنابرایـن صـادرات مـواد خـام نـه تنهـا بـه زیـان صنایع پایین دسـتی اسـت بلکـه صنایع 
در  اولیـه  مـواد  ایـن  اگـر  کـه  اسـت  در حالـی  ایـن  می کنـد.  انباشـته  ضرر هـای  گرفتـار  نیـز  را  مـادر 
اختیـار صنایـع صـادرات محـور قـرار گیـرد، عـالوه بـر اینکه آن ها قـدرت رقابـت بیشـتری در بازار های 
بین المللـی خواهنـد داشـت، می تواننـد ارز حاصـل از صـادرات را نیـز بـا یـک سـاختار مشـخص و 

قانونمنـد در اختیـار صنایـع باالدسـتی قـرار دهنـد. 

بله؛ ما قوانین کارآمدی نظیر قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر هم داریم که اجرای آن ها می توانست 
مشـکالت بسـیاری را حـل کنـد، امـا متاسـفانه مـا در زمینـه اجـرای ایـن دسـت از قوانیـن هـم ناموفـق 
بـوده ایـم. مسـاله اینجاسـت کـه وضـع قوانین متناقـض و متعدد عمـال امـکان برنامه ریزی های میان 
مدت یا بلندمدت را در بنگاه های اقتصادی و حتی خود دولت از بین برده است. ما برای رسیدن 
بـه یـک اسـتراتژی توسـعه ای موثـر نیاز بـه برنامه ریزی هایـی داریم که پیاده سـازی آن هـا در بلندمدت 

با وجود این نوسانات و تغییرات 
مداوم سرنوشت قرارداد های فعاالن 

صنعت برق چه خواهد شد؟ 

صادرات صنعتی تا چه حد از این 
کم بر اقتصاد کشور  آشفتگی حا

آسیب می بیند؟

ادامه این روند برای اقتصاد کشور 
چه خطراتی خواهد داشت؟ 

گفت وگوی اختصاصیگفت وگوی اختصاصی

قوانین مناسبی هم برای بهبود فضای 
کار و حمایت از تولید داخلی  کسب و 

تدوین شده، آیا این دست از قوانین در 
تغییر این شرایط موثر نبوده اند؟ 

به نظر می رسد صنعتگران در حوزه 
دستورالعمل ها وتصمیمات خلق الساعه 

دولت هم گرفتاری های متعددی 
دارند.
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جای خالِی 
احساس مسئولیت 

نهادهای دولتی

گفت وگوی اختصاصیگفت وگوی اختصاصی

کرونایی این  حیات بنگاه های اقتصادی به تولید وابسته است، تولیدی که تامین مواد اولیه آن با بحران های ارزی و 
که موتور محرکه اقتصاد و توسعه  روزها با چالش های زیادی مواجه شده است. در این شرایط عرصه بر بخش خصوصی 

کشور است، تنگ تر شده و تحمل زیان های غیرقابل جبران از توان آن خارج است، و اما این درد در صنایع پایین دستی 
که  کشور است، دو چندان بوده و روز به روز بر شدت آن افزوده می شود چرا  که زیرساختی ترین صنعت  مثل صنعت برق 

تدابیر درست و کارشناسی شده برای رفع مشکالت این صنعت اتخاذ نشده است. در گفتگو با مهندس »جمشید بردبار«، 
مدیر عامل شرکت الکترونیک افزارآزما و رئیس کمیته سازندگان سندیکای صنعت برق ایران، به بررسی چالش های تامین 

مواداولیه در صنعت برق پرداخته ایم. مشروح گفتگو را در ادامه می خوانید: 
.
.
.
.
.

در اولیـن قـدم قوانیـن، بخشـنامه ها و دسـتورالعمل ها بایـد بـا مشـورت و نظـر مسـتقیم تولیدکنندگان 
و تشـکل های تخصصـی بخـش خصوصـی بازنگـری و اصـالح شـود و ایـن قوانیـن حداقـل بـرای دو 
سال پایداری و ثبات داشته باشد. پرداخت طلب شرکت های بخش خصوصی با هزینه دیرکرد و 
پرداخـت تعدیـل و تفـاوت نـرخ ارز و فلـز در اولویت بعدی قـرار دارد. افزایش پیش پرداخت قراردادها 
و اسـتفاده از قـرارداد خریـد و پیمانـکاری و مشـاوره تیـپ جدیـد، تغییـر نگـرش و دیـدگاه مدیـران 
و مسـئولین دولتـی در همـه سـطوح و پاییـن آمـدن از بـرج عـاج و تغییـر نـگاه از بـاال بـه پیمانـکاران و 
سـازندگان نیـز بایـد مـورد توجه باشـد. اصالح سیاسـت خارجـی در جهت رفـع تحریم های ظالمانه، 
امکان تخصیص بموقع و کافی ارز، ایجاد تسهیالت بانکی کافی و توسعه صادرات نیز محورهایی 

اسـت کـه بـرای رهایـی از چالش هـای ذکـر شـده بایـد در دسـتور کار قـرار بگیرد.  

با ممنوعیت های تجاری موجود، طراحی مدارهای الکترونیک، نرم افزار و ماشـین آالت خط تولید 
هزینه بیشتری ایجاد می کند، البته این در صورتی است که واحد تولیدی بخش تحقیقات داشته 
باشـد و بتوانـد تغییـرات الزم و قطعـات جایگزیـن را اسـتفاده کنـد، در غیـر اینصـورت خـط تولیـد بـه 
گهانی در تهیه مواد اولیه تحریم شده، سبب توقف تولید  کلی تعطیل می شود. از طرف دیگر وقفه نا
و عـدم تـوان اجـرای قراردادهـای در دسـت شـده و ضـرر و زیـان زیـادی بـه تولیدکننـده وارد می کنـد. 
بعضی از مواد اولیه تحریم شـده دیگر قابل اسـتفاده نیسـتند لذا تهیه قطعات با کیفیت مناسـب و 
انجام تسـت های الزم به سـرمایه گذاری جدید نیاز دارد و زمانبر اسـت. ما طی چند سـال در شـرکت 
الکترونیـک افـزار آزمـا بـا ایـن مسـئله مواجـه شـده ایم امـا خوشـبختانه بخـش تحقیقـات شـرکت بـا 

صـرف چنـد مـاه زمـان، مشـکالت را حـل کـرده اسـت ولـی هر بار دچـار خسـارت زیادی  شـده ایم.
متاسـفانه سـازمان های دولتـی ماننـد توانیـر، شـرکت های بـرق منطقـه ای و توزیـع هیـچ توجهـی بـه 
ایـن مشـکالت نکـرده و هیچگونـه همراهـی در جهـت زمـان بیشـتر و جبـران خسـارت ها نمی کننـد. 
ایـن نهادهـا در برخـورد بـا ایـن مسـائل خیلـی خشـک و یکطرفـه برخـورد کـرده و در مقابـل مشـکالت 
عـدم پرداخـت، تاخیـر در پرداخـت، افزایـش نـرخ ارز و عـدم تعدیـل هیچ مسـئولیتی بـرای خود قائل 
نیسـتند. عالوه بر اینها، برای هر محصولی که براسـاس قطعات جدید طراحی می شـود باید مجددا 
کار نیـز حـدود شـش مـاه زمـان می خواهـد. در  کـه ایـن  کیفیـت شـورای ارزیابـی اخـذ شـود  تاییدیـه 
واقـع ممنوعیت هـای مکـرر باعـث اختـالل در تـوان برنامه ریـزی تولیـد و تحویل، تحمیـل هزینه های 
غیرقابل پیش بینی، مشکالت پرداختی به فروشندگان خارجی و مشکل در حمل و ترخیص شده 

است. 

کـه بـا تشـدید تحریم هـا، عـدم پرداخـت یکسـاله  متاسـفانه دیگـر افـق دیـدی وجـود نـدارد چـرا 
کارفرمایـان و  مطالبـات از سـوی وزارت نیـرو، عـدم تخصیـص ارز بانـک مرکـزی، عـدم همـکاری 
کرونا، ورود مواد اولیه  گردش و مشـکالت ناشـی از شـیوع ویروس  بانک ها در تامین سـرمایه در 
کـرد.  بـا  مشـکالت جـدی روبـرو شـده اسـت و نمی تـوان بـرای آن برنامه ریـزی حتـی چنـد ماهـه 
سیاسـت های تامیـن مـواد اولیـه و ارز هفتگـی شـده و هـر روز هـم دشـوارتر می شـود. بخشـی از مـواد 
اولیه ای هم که در گمرک است، عالوه بر عدم وجود نقدینگی جهت پرداخت پول کاال به فروشنده 
خارجی و پرداخت عوارض گمرکی، به دلیل دسـتورالعمل های موجود مثل کد ثبت آماری توسـط 
بانـک مرکـزی، قابـل ترخیـص نیسـت. تـا اصالحـات الزم کـه پیشـتر بـه آنهـا اشـاره شـد، انجـام نشـود 
افـق دیـد روشـنی وجـود نخواهـد داشـت. اخیـرا هـم کـه اپیدمـی کوویـد 19 در جریـان رویدادها بسـیار 
کـرده اسـت. بـا  تاثیرگـذار و تعیین کننـده بـوده و هزینـه ای بیـش از ۳0 درصـد بـه سـازندگان تحمیـل 
توجه به تغییراتی که در اقتصاد ایران و جهان در حال رخ دادن است و عدم اطالع از سیاست های 
اقتصادی و سیاسی پیش رو، هیچ رویدادی قابل پیش بینی نیست و در این زمینه نمی توان اظهار 

نظـر خاصی داشـت.  ▪

مطالبات انباشت شده، تحریم ها، عدم تخصیص ارز، تسهیالت بانکی و پروسه های قانونی ثبت 
سـفارش وزارت صمـت و تغییـر مکـرر و متناقـض مقـررات و بخشـنامه ها از مهمتریـن چالش هایـی 
اسـت کـه امـروز صنعـت بـرق بـا آنهـا دسـت بـه گریبـان اسـت. روش هـای ناپایـدار و متناقـض بانـک 
مرکزی و پروسه طوالنی و پیچیده تخصیص ارز و ثبت آماری، پروسه های پیچیده و زمانبر گمرک، 
فسـاد و تبعیـض در همـه بخش هـا، مشـکالت حمـل مواد، سـوء اسـتفاده واحدهای بـزرگ تولیدی و 
اولویـت دادن بـه صـادرات بـه جـای تامیـن مـواد اولیـه واحدهـای داخلـی و فروش این مـواد به قیمت  
کـه تولیدکننـدگان در تامیـن مواداولیـه بـا آنهـا مواجـه شـده اند. شـاید  بـاال از دیگـر مـواردی هسـتند 
بسـیاری از ایـن مـوارد را بتـوان بـا نظرسـنجی و مشـورت بـا بخـش خصوصی رفـع کرد اما متاسـفانه در 

تهیـه قوانیـن، آیین نامه هـا و بخشـنامه ها نظـرات بخش خصوصی اسـتعالم نمی شـود.

معطل ماندن خط تولید و تعطیلی طوالنی مدت، عدم توان برنامه ریزی تولید، افزایش چند برابری 
هزینه بدلیل کار با 10 الی ۲0 درصد ظرفیت تولید، عدم توان تولید بدلیل کسری یک قطعه و یا یک 
بخـش تولیـد، عـدم تـوان اجـرای قراردادهـا و تعهـدات از اصلی تریـن نتایجی اسـت کـه از نبود تامین 
مـواد اولیـه بـه بـار آمـده اسـت. افزایـش مداوم نرخ ارز و مواد اولیه نیز پروسـه تولیـد و تحویل را طوالنی تر 
کـرده اسـت. افزایـش میـزان سـرمایه در گـردش و نقدینگـی الزم و افزایـش هزینـه پـول و پرداخـت بهـره 
بانکـی بسـیار بیشـتر، ضبـط ضمانتنامـه، تعطیلـی و ورشکسـتگی، بیـکار شـدن و اخـراج پرسـنل 
کارآمـد و متخصـص و عـدم تـوان جایگزینی پس از گذشـت مرحله بحران، افزایش بهای تمام شـده 
در اثـر تـورم و افزایـش قیمت هـا، پرداخـت مالیـات ارزش افـزوده و دریافـت پـول در سـال بعـد از دیگـر 

مشـکالتی اسـت کـه می تـوان بـه آنها اشـاره کرد. 

به نظر شما با وضعیت 
موجود و با توجه به 

معضالتی که صنعت با آنها 
درگیر است، برای عبور از 

کرد ؟ این چالش ها چه باید 

وضع ممنوعیت های تجاری 
از قبیل بخشنامه ها و قوانین 

وضع شده توسط دولت، 
چه تاثیری بر تامین مواد 

اولیه گذاشته است؟ 

با توجه به شرایط موجود 
آینده شرکت های سازنده و 

افق پیش روی آنها را چگونه 
ارزیابی می کنید؟ در شش 
ماهه دوم سال جاری چه 

روزهایی در انتظار این 
شرکت ها خواهد  بود؟ 

از دیدگاه شما مهمترین 
چالش های سازندگان 

تجهیزات صنعت برق در 
حوزه تامین مواد اولیه 

چیست؟ 

چالش های احصا شده در 
تامین مواد اولیه چه تاثیری 

بر روند فعالیت و تولید 
بنگاه های اقتصادی داشته 

است؟ 

عضو هیات مدیره و رییس کمیته سازندگان سندیکای صنعت برق ایرانجمشید بردبار
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گام های لرزانگام های لرزانگام های لرزان
یادداشت تحلیلییادداشت تحلیلی

دبیر کمیته مالی-بانکی سندیکای صنعت برق ایرانمهناز علی آبادی

گ  های لرزانگام های لرزانگام های لرزان
سازندگان بر  زمین لغزنده سیاست گذاری ها

ـــدا نخواهـــد شـــد،  ـــورًا هوی تولیدکننـــده، هرچنـــد ماننـــد بســـیاری از اقـــالم وارداتـــی، ف
کاهـــش تولیـــد و اشـــتغال و  کوتاهـــی، اثـــرات آن بـــر اقتصـــاد از طریـــق  ولـــی بـــا وقفـــه 

ــود. ــدار می شـ ــاختی پدیـ ــای زیرسـ ــدن پروژه هـ متوقـــف شـ
کـــه بـــه واردات مـــواد اولیـــه  برخـــی از موانـــع مقرراتـــی موجـــود بـــر ســـر راه تولیـــد کاالهایـــی 
کـــه اصـــالح  و تجهیـــزات وابســـته هســـتند، مربـــوط بـــه قوانیـــن وضـــع شـــده اســـت 
کوتاه مـــدت برطـــرف نمی کنـــد،  آن هـــا زمان بـــر بـــوده و مشـــکل تولیدکننـــدگان را در 
لیکـــن عمـــده ایـــن مشـــکالت ناشـــی از آیین نامه هـــا و دســـتورالعمل هایی اســـت 
ــی  ــالغ و اجرایـ ــب وکارها ابـ کسـ ــر  ــرات آن بـ ــب و اثـ ــن عواقـ گرفتـ ــر  ــدون در نظـ ــه بـ کـ
کیـــد صریـــح مـــاده ۳ قانـــون بهبـــود  می شـــوند. به عـــالوه ایـــن اقدامـــات علیرغـــم تأ
گرفتـــه  کســـب نظـــرات بخـــش خصوصـــی صـــورت  کســـب وکار، بـــدون  محیـــط 
بخـــش  توســـط  تولیـــد  شـــرایط  از  گاهـــی  ناآ بـــا  رویه هـــا،  ایـــن  و وضع کننـــدگان 

کرده انـــد. خصوصـــی، ایـــن محدودیت هـــا را اعمـــال 
کـــه در پاســـخ بـــه درخواســـت تخصیـــص ارز دیـــده شـــده، آن اســـت  از دیگـــر مـــواردی 
کاال و تجهیزاتـــی  گاهـــی علـــی رغـــم آنکـــه متخصصیـــن وزارت صمـــت واردات  کـــه 
کـــه در جریـــان تولیـــد مـــورد نیـــاز اســـت، ضـــروری مـــی داننـــد، واردات اقـــالم  را 
کارشناســـان بانـــک مرکـــزی غیرضـــروری تلقـــی شـــده و لـــذا بـــا  مذکـــور بـــه تشـــخیص 
درخواســـت تخصیـــص ارز آن هـــا موافقـــت بـــه عمـــل نمی آیـــد. ایـــن درحالـــی اســـت 
کـــه بهـــای عـــدم هماهنگـــی و نبـــود یکپارچگـــی در تصمیم گیـــری نهادهـــای دولتـــی 
کـــه بـــه آن هـــا وعـــده حمایـــت از تولیـــد  و بانـــک مرکـــزی را تولیدکنندگانـــی می پردازنـــد 

ـــود. ســـاخت داخـــل داده شـــده ب
عالوه بر مشـــکالت ناشـــی از تغییرات متناوب در دســـتورالعمل ها و سیاســـت های 
تجـــاری و ارزی دولـــت، زنجیـــره تأمیـــن و ســـاخت محصـــوالت بنگاه هـــای صنعـــت 
ــواد  ــتلزم واردات مـ ــاخت، مسـ ــاوری سـ ــوالت و فنـ ــل ماهیـــت محصـ ــه دلیـ ــرق بـ بـ
کاال  ـــارد دالر  ـــک میلی ـــدود ی ـــن ح ـــور میانگی ـــاالنه به ط ـــت )س ـــزات اس ـــه و تجهی اولی
ـــاًل  کام ـــد  ـــه تولی ـــذا هزین ـــودار 1( ل ـــود.  نم ـــن می ش ـــق واردات تأمی ـــزات از طری و تجهی
کـــه بـــر  تحـــت تأثیـــر نوســـانات نـــرخ ارز اســـت و ریســـک ایـــن نوســـانات عاملـــی اســـت 

ـــرق اثرگـــذار اســـت. بقـــای کســـب وکارهای صنعـــت ب
کابـــل،    از طرفـــی، بخش هـــای مهمـــی از ایـــن صنعـــت ماننـــد ســـازندگان ســـیم و 
حـــدود 70 درصـــد تقاضـــای بـــازار مـــس در داخـــل را تشـــکیل می دهنـــد؛ در ســـایر 
بخش هـــا ماننـــد ســـاخت دکل هـــا، یـــراق آالت و غیـــره، هزینـــه فلـــزات رنگـــی ماننـــد 
آلومینیـــوم، روی و فـــوالد، حـــدود 50 تـــا 70 درصـــد قیمـــت شـــده محصـــول را تشـــکیل 
کاال انجـــام می شـــود،  کـــه عرضـــه ایـــن فلـــزات از طریـــق بـــازار بـــورس  می دهـــد و ازآنجا

ــه قیمـــت تمام شـــده  کـ ــرخ ارز اســـت  ــای خارجـــی و نـ ــر از بورس هـ ــا متأثـ ــرخ آن هـ نـ
کاالهـــای ایـــن صنعـــت را به طـــور مضاعـــف، متأثـــر از نوســـانات بـــازار ارز می کنـــد. 
ایـــن نوســـانات در نـــرخ ارز، تصمیم گیـــری مالـــی بنـــگاه را از طریـــق ایجـــاد عـــدم 
اطمینـــان از میـــزان دریافتی هـــا و پرداختی هـــای آینـــده بنـــگاه تحـــت تأثیـــر قـــرار 
می دهـــد. درواقـــع نوســـانات نـــرخ  ارز به عنـــوان یکـــی از عوامـــل مهـــم تعیین کننـــده 
هزینـــه نهاده هـــای واحدهـــای صنعتـــی، بـــر روی میـــزان عرضـــه کل بنگاه هـــا و ادامـــه 
ـــا،  ـــن نهاده ه ـــت ای ـــری قیم ـــل پیش بینی ناپذی ـــه دلی ـــوده و ب ـــذار ب ـــا اثرگ ـــات آن ه حی
ـــا خطـــای باالیـــی  ـــان نقـــدی را ب ـــر اســـاس مدل هـــای تنزیـــل جری عمـــاًل برنامه ریـــزی ب
ــده و  ــادی شـ ــر اقتصـ ــا ازنظـ ــری پروژه هـ ــه توجیه ناپذیـ ــر بـ ــذا منجـ ــد لـ ــه رو می کنـ روبـ

کســـب وکارها را پرمخاطـــره می کنـــد. تـــداوم فعالیـــت 
کـــه عرضـــه  شـــایان ذکـــر اســـت، ســـاختار نهـــادی صنعـــت بـــرق بـــه شـــکلی اســـت 
مـــدل  درنتیجـــه  اســـت،  دولتـــی  شـــرکت های  کنتـــرل  در  کامـــاًل  بـــرق  انـــرژی 
کســـب وکار زنجیـــره تأمیـــن صنعـــت بـــرق B۲G بـــوده و بـــازار آن  به صـــورت انحصـــاری 
کـــه مقررات گـــذاری  کنتـــرل شـــرکت های دولتـــی تابعـــه وزارت نیـــرو اســـت. ازآنجا در 
ــرو(  ــه و وزارت نیـ ــازمان برنامه وبودجـ ــرل دولـــت )سـ کنتـ ــاًل در  کامـ ــز  ــا نیـ ایـــن بازارهـ
ـــد محصـــوالت بنگاه هـــا، منجـــر  اســـت، درنتیجـــه ایـــن فضـــای انحصـــاری در خری
بـــه تســـهیم نابرابـــر ریســـک ها و مخاطـــرات  ناشـــی از تغییـــر قیمـــت مـــواد اولیـــه و 
تجهیـــزات شـــده و تمامـــًا به طـــور یک جانبـــه بـــه پیمانـــکاران و تولیدکننـــدگان 

تحمیـــل  می شـــود.
ـــی  گهان ـــان تولیـــد )تغییـــرات نا ـــه دو مخاطـــره اصلـــی عنوان شـــده در جری ـــا توجـــه ب ب
و متنـــاوب در سیاســـت گذاری های تجـــاری و ارزی و ریســـک ناشـــی از نوســـانات 
نـــرخ ارز( تـــداوم کســـب وکارهای صنعـــت بـــرق و به ویـــژه حمایـــت از تولیدکننـــدگان 
کـــه فرآینـــد تخصیـــص ارز جهـــت واردات  صنعـــت بـــرق و انـــرژی مســـتلزم آن اســـت 
ــا اولویـــت  ــوع بـ ــده و موضـ ــریع شـ ــهیل و تسـ ــد، تسـ ــاز تولیـ ــزات موردنیـ کاال و تجهیـ
باالیـــی مطـــرح و بـــرای حـــل مشـــکالت عنوان شـــده چاره جویـــی شـــود. همچنیـــن 
الزم اســـت راهکارهایـــی بـــرای مدیریـــت ریســـک های ناشـــی از نوســـانات نـــرخ ارز 
کـــم بـــر بـــازار ایـــن مـــواد شناســـایی و ارائـــه  متناســـب بـــا شـــرایط صنعـــت و ضوابـــط حا
ـــر  کاال و تجهیـــزات صنعـــت بـــرق عـــالوه ب کـــه اختـــالل در تأمیـــن و تولیـــد  شـــود. چرا
اینکـــه ظرفیت هـــا و پتانســـیل های ســـاخت داخـــل ایـــن صنعـــت را به عنـــوان یکـــی 
ــد،  ــه می کنـ ــدی مواجـ ــای جـ ــا چالش هـ ــعه، بـ ــی توسـ ــاختی اصلـ ــع زیرسـ از صنایـ
کاهـــش  کشـــور را نیـــز  بلکـــه ســـرعت توســـعه زیربنـــای رفاهـــی، امنیتـــی و صنعتـــی 

می دهـــد.▪

کاال و تجهیزات صنعت برق در سال های 1387 تا 1397 نمودار 1. روند واردات 
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از آغـــاز ســـال »جهـــش تولیـــد« یکـــی از دغدغه هـــای فعـــاالن بخـــش خصوصی 
گهانـــی و متنـــاوب در سیاســـت های تجـــاری و  در صنعـــت بـــرق، تغییـــرات نا
کـــه دسترســـی به موقـــع بـــه مـــواد اولیـــه  ارزی دولـــت و بانـــک مرکـــزی ج.ا.ا بـــوده 
و تجهیـــزات موردنیـــاز آنهـــا را بـــا چالـــش مواجـــه ســـاخته اســـت. شـــرکت های 
فعـــال در صنعـــت بـــرق جهـــت واردات مـــواد اولیـــه و قطعـــات و ماشـــین آالت 
کاالیـــی در  گروه هـــای  خـــط تولیـــد، بـــا توجـــه بـــه اولویت هـــای وارداتـــی و 
ـــوز  ـــت مج ـــارت درخواس ـــدن تج ـــت مع ـــفارش وزارت صنع ـــت س ـــامانه ثب س
کـــرده، ســـپس بـــه اســـتناد آن، از طریـــق بانـــک عامـــل  واردات خـــود را ثبـــت 
درخواســـت تخصیـــص ارز را بـــرای بانـــک مرکـــزی ارســـال می کننـــد. انتظـــار 
ــا  ــخ مشـــخص مثبـــت یـ ــرع وقـــت پاسـ ــه در اسـ ــان مربوطـ کارشناسـ ــی رود  مـ
ـــا واردکننـــده بتوانـــد در صـــورت عـــدم  ـــه درخواســـت مذکـــور بدهنـــد ت منفـــی ب
کنـــد. امـــا  موافقـــت بـــا تخصیـــص ارز، بـــرای حـــل مشـــکل خـــود چاره اندیشـــی 
آنچـــه در عمـــل طـــی ماه هـــای اخیـــر رخ داده اســـت، تأخیرهـــای طوالنـــی در 

پاســـخ گویی توســـط بانـــک مرکـــزی اســـت. برخـــی از درخواســـت ها بیـــش از 
کـــه در انتظـــار پاســـخ هســـتند. حتـــی برخـــی از شـــرکت های  دو مـــاه اســـت 
صادرکننـــده نیـــز در واردات مـــواد اولیـــه از محـــل ارز صادراتـــی خـــود بـــا مشـــکل 

مواجـــه شـــده اند.
کـــه طـــی ایـــن دوره بـــا تغییـــر سیاســـت گذاری های  عـــالوه بـــر بانـــک مرکـــزی 
ـــی و ارز متقاضـــی( به جـــای  ـــاژ صادرات خـــود و تخصیـــص ارز اشـــخاص )کوت
ارز نیمایـــی، فرآینـــد تأمیـــن مـــواد اولیـــه موردنیـــاز تولیـــد را دســـتخوش تغییـــرات 
ـــرات  ـــا تغیی ـــز ب ـــارت نی ـــدن و تج ـــت، مع ـــت، وزارت صنع ـــرده اس ک ـــی  گهان نا
ــرای  ــی را بـ ــرایط نامطمئنـ ــا شـ کاالهـ ــدی  ــی در اولویت بنـ گهانـ ــاوب و نا متنـ
گاهـــًا واردکننـــده  کـــه  کـــرده اســـت  واردات مـــواد اولیـــه شـــرکت ها ایجـــاد 
ــن  ــد. در چنیـ ــود می کنـ ــفارش خـ ــت سـ ــر در ثبـ ــالح و تغییـ ــه اصـ ــار بـ را ناچـ
ـــع  ـــر از دســـت دادن چابکـــی الزم و عـــدم توفیـــق در تأمیـــن به موق شـــرایطی، اث
کاهـــش حاشـــیه ســـود  کاالهـــا و تجهیـــزات موردنیـــاز در جریـــان تولیـــد و 
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کالف درهم تنیده 
اقتصاد  را  

گره گشایی نیست

گفت وگوی اختصاصیگفت وگوی اختصاصی

کنونی که بازار  کور برای فعاالن اقتصادی تبدیل شده است. در شرایط  گره  پیش بینی ناپذیری اقتصاد ایران، به یک 
ملتهب و پرنوسان اقتصاد کشور عمال مجالی برای برنامه ریزی ، حتی کوتاه مدت به صنعتگران نمی دهد، فعالیت آن ها 

عمال شبیه به قدم گذاشتن در فضایی تاریک و ناشناخته است. به هر حال و علیرغم همه این مشکالت همچنان شرکت ها 
برای بقا تالش می کنند و در مواجهه نابرابر با این چالش های متعدد، هزینه ها و زیان ها را می پذیرند. مهندس محمد 

فارسی، رییس هیات مدیره شرکت یاسان و عضو کمیته دکل سازان سندیکای صنعت برق ایران، تحریم ها را ریشه بسیاری 
از مشکالت شرکت ها می داند و معتقد است توسعه صنعت و اقتصاد در سایه تبادالت اقتصادی و مالی با دنیا به دست 

گفتگو را ذیال می خوانید:  خواهد  آمد. مشروح این 

بـدون تردیـد اولیـن عامـل ایجـاد ایـن چالـش جـدی، کاهـش ارزش ریـال بـه دلیـل سیاسـت های نادرسـتی پولـی و مالـی 
گاز،  دولـت اسـت. نکتـه دیگـر اینکـه دولـت تـا پیـش از تحریم هـا، دسترسـی گسـترده ای بـه ارز حاصـل از فـروش نفـت و 
داشـت. اما در شـرایط حاضر با توجه به کاهش شـدید درآمد های نفتی، کنترل شـدید بر ارز حاصل از صادرات غیرنفتی 
گزیرنـد 70 درصـد ارز صادراتـی خـود را بـا قیمـت پایین تـری در اختیـار  در دسـتور کار دولـت قـرار گرفتـه و صادرکننـدگان نا
بانـک مرکـزی قـرار دهنـد. مشـکل ایـن اسـت کـه در ایـن رونـد نـه چنـدان منسـجم، همیـن شـرکت های صادرکننـده بـرای 
گاهًا زمان طوالنی منتظر تخصیص ارز هستند. تامین ارز مورد نیاز جهت خرید مواد اولیه مورد نیازشان دچار مشکل و 

وقتی ما نتوانیم به موقع و به قدر کافی مواد اولیه مورد نیاز کارخانه را تهیه کنیم، قطعا زمان تولید افزایش می یابد. به این 
ترتیـب میـزان محصولـی کـه قبـال در طـول یک ماه تولید می شـد حاال در یک دوره شـش ماهه یا یک سـاله تولید می شـود. 
این افزایش زمان تولید ناشـی از مشـکالت موجود برای تامین ارز و یا بخشـنامه های جدید دسـتگاه های دولتی اسـت که 

بدون انجام بررسـی های الزم اتخاذ می شـود. 
نکته بسیار مهم دیگری که نباید نادیده انگاشته شود این است که به دلیل مشکالت اقتصادی کنونی، تامین نقدینگی 
برای شـرکت ها به یک چالش اساسـی تبدیل شـده و همین مسـاله عالوه بر کند کردن روند تولید، حفظ نیرو های فنی و 
متخصـص را هـم بـرای شـرکت ها سـخت کرده اسـت. درسـت مثل این اسـت کـه فـردی دو برابر زمانی را کـه صرف بافت 
یک لباس می کند، به باز کردن کالف های پیچیده شـده نخ اختصاص دهد، ما درسـت در چنین مهلکه ای گرفتاریم 
و بیشـتر از آنکـه بـه افزایـش کمیـت و کیفیـت تولیداتمـان وقـت و هزینه اختصاص دهیم، ناچاریـم زمان و پولمـان را برای 

حـل گره هـای کور اقتصادی کشـور صرف کنیم.

اصلی تریـن و مهمتریـن راهـکار ممکـن تعامـل بـا دنیـا و رفـع تحریم هاسـت. مـا بـرای افزایـش شـاخص تولیـد چـاره ای جـز 
انجام تبادالت تجاری و مالی با سـایر کشـور های دنیا نداریم و برای دسـتیابی به این مهم باید از سـد تحریم ها بگذریم. 
گزیرند بخشـی از مـواد اولیه مـورد نیازشـان را از طریق  همـه صنایـع در تمـام دنیـا حتـی در توسـعه یافته تریـن کشـور ها هـم نا
واردات تامین کنند و این مسـاله اصال مختص شـرکت های ایرانی نیسـت؛ بنابراین مسـاله عدم تامین ارز و عدم امکان 
واردات، یک مساله صنفی محسوب نمی شود و ابعاد وسیعی در حد کل صنایع کشور دارد. در این میان بخشنامه های 

متعـدد صـادر شـده از سـوی بانـک مرکـزی و گمرک هـا هم به این مشـکالت دامن زده اسـت. 
تـا پیـش از ایـن مـا می توانسـتیم از طریـق ارز صادراتی محصوالتمان، نسـبت به تامیـن مواد اولیه مورد نیـاز اقدام کنیم، اما 
متاسـفانه بـر اسـاس بخشـنامه های جدیـد در حـال حاضـر امـکان ایـن کار وجـود نـدارد و مجـوز بانـک مرکـزی نیـاز اسـت، 

ضمـن اینکـه ثبـت سـفارش هم سـخت و گا ها غیرممکن اسـت. 
اخـذ مجـوز واردات مـواد اولیـه از وزارت صمـت در شـرایط کنونـی بـه یـک چالـش برای سـازندگان تبدیل شـده اسـت. چرا 
گزیـر اسـت طـی مراحـل مختلف میـزان نیاز به این مـواد اولیه، عدم سـاخت داخـل و نحوه تامین  کـه هـر تولیدکننـده ای نا
ارز آن را بـه ایـن وزارتخانـه ثابـت کنـد تـا بتوانـد مجـوز الزم را دریافـت کنـد. پـس از اخذ این مجوز، انتقال ارز به کشـور ثالث 
به دلیل تحریم ها خود یک مسـاله بزرگ محسـوب می شـود که عمدتا هزینه سـربار قابل توجهی را به شـرکت های سـازنده 

تحمیل می کند. 
مجموع زمان و هزینه ای که در این پروسه بوروکراتیک و طوالنی به ما تحمیل می شود، قیمت تمام شده محصوالتمان را 
افزایـش داده و قـدرت رقابـت مـا در بازار هـای صادراتـی و حتـی بازار های داخلی را کاهش می دهـد. ما در این روند توانایی 

خود برای مواجهه با رقبای خارجی را از دست داده ایم و به تدریج ارزآوری صنایعی نظیر دکل سازی کاهش می یابد.

گهـان چندیـن برابـر افزایش می یابـد به این  واقعیـت ایـن اسـت کـه در شـرایط کنونـی وقتـی دالر در یـک دوره کوتـاه زمانـی نا
که به هیچ عنوان نمی توانیم چشم انداز روشنی از آینده داشته باشیم. به همین دلیل فعاالن اقتصادی حتی  معناست 

قادر نیسـتند برای فردا یک پیش بینی شـفاف داشـته باشـند.
کـه تولیدکننـدگان بـا مشـقت و  کـه مـا در یـک فضـای بـدون چشـم انـداز فعالیـت می کنیـم، تصـور مـن ایـن اسـت  امـروز 
چالش هـای گسـترده تـالش می کننـد چـرخ کارخانجـات خود را بچرخانند تا شـاید از تعطیلـی کارخانه جلوگیری کنند. 
در مقابـل ایـن تـالش بی وقفـه، وظیفـه دولت این اسـت کـه حتی االمکان از تصمیم گیری هـای عجوالنه خـودداری کرده و 
تا جایی که ممکن اسـت فضا را برای فعالیت صنایع فراهم کند. امسـال سـال جهش تولید اسـت نباید اجازه دهیم در 

ایـن سـال بنگاه هـای اقتصـادی و صنعتـی نابود شـده و از بیـن بروند.▪

اقتصاد کشور آنقدر دچار بحران است که هزاران فعالیت اقتصادی در حوزه های صنعتی، تحقیقی، بهداشتی 
و ماشـین آالت گرفتار مشـکالتی پرتعداد و عدیده شـده اند. همه این حوزه ها وابسـتگی غیرقابل انکاری به مواد 
گزیرنـد بخشـی از نیاز هـای تولیـد خـود را از خـارج وارد کنند. این میزان وابسـتگی اگر چه  شـدت و  اولیـه دارنـد و نا
ضعـف دارد، امـا واقعیـت ایـن اسـت کـه در شـرایط تحریـم و بحران هـای ارزی کنونـی، هـر یـک از ایـن بخش ها به 
نحوی گرفتار تامین مواد اولیه شـده اند؛ بنابراین همه تولیدکنندگان در هر صنف و صنعتی به دلیل گسـتردگی 
سطح تحریم ها و افزایش بی سابقه نرخ برابری ارز برای تامین مواد اولیه مورد نیاز خود یک چالش مشترک دارند. 
از دیدگاه من همه مشـکالت این حوزه ناشـی از تحریم های گسـترده اسـت و صنایع بیشـترین آسـیب را از محل 

عـدم امـکان مبادالت تجاری و مالی متحمل می شـوند.

سـازندگان صنعـت بـرق بـرای تامیـن مـواد اولیـه مـورد نیـاز خود یا کامال وابسـته بـه لوازم یدکـی و تجهیـزات وارداتی 
هسـتند و یـا مواداولیـه را وارد کـرده و کلیـه مراحـل تولیـد محصـول نهایـی را در شـرکت های خـود انجـام می دهند. 
گروه اول که واردکننده تجهیزات واسطه ای هستند عمدتا در کارخانجاتشان کاال را اسمبل و مونتاژ و محصول 

نهایی را عرضه می کنند و لذا با افزایش قیمت ارز و تحریم های موجود تقریبا در آسـتانه فروپاشـی هسـتند.
دومیـن گـروه تجهیـزات صنعـت بـرق، محصوالتـی هسـتند کـه وابسـتگی ارزی کمتـری دارنـد و عمده مـواد اولیه 
مـورد نیازشـان را از داخـل کشـور تهیـه می کننـد. در صنعتـی ماننـد دکل سـازی کـه فـوالد خاصـی اصلی تریـن مواد 
کـه علیرغـم وجـود پتانسـیل سـاخت داخـل تولیـد دههـا  اولیـه آن محسـوب می شـود، مسـاله اصلـی ایـن اسـت 
سـایز مختلـف نبشـی، توجیـه اقتصـادی نـدارد مخصوصـا کـه در ایـن شـرایط اقتصـادی و کاهـش ظرفیـت تولید 
گزیریـم بـرای تامیـن مـواد اولیـه بـه  شـرکت ها، سـفارش ایـن میـزان هـم کاهـش یافتـه اسـت. بـه همیـن دلیـل مـا نا
واردات متوسـل شـویم، امـا بـه دلیـل نوسـانات ارزی شـدید و عـدم تخصیـص بـه موقـع ارز بـا مشـکالت جدیدتـر و 

گسـترده تری مواجـه شـدیم. 

که صنایع تا این  چه شد 
حد گرفتار مساله تامین ارز 

شدند؟

این مشکالت چه 
پیامد هایی برای شرکت های 

شما داشته است؟ 

راهکار از دیدگاه شما چیست؟ 

آیا می توان چشم اندازی 
برای اقتصاد و صنعت کشور 

متصور بود؟ 

از دیدگاه شما چالش های سازندگان 
تجهیزات، در چه مسائلی ریشه دارد؟ 

آیا در صنعت برق جنس مشکالت 
تولیدکنندگان تفاوت خاصی دارد؟

رییس هیات مدیره شرکت سازه های فلزی یاسانمحمد فارسی
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تحریم هـــای فزاینـــده اعمـــال شـــده از ســـوی ایـــاالت متحـــده بـــر ایـــران و همچنیـــن تـــورم لجـــام گســـیخته و فروافتـــادن شـــتابان نـــرخ ریـــال در برابـــر دالر و دیگـــر 
کـــه یکـــی از مهم تریـــن آن هـــا چالـــش تامیـــن تجهیـــزات، ماشـــین آالت  کـــرده  ارزهـــای معتبـــر دشـــواری های فراوانـــی را پیـــش روی اقتصـــاد کشـــور ایجـــاد 
ـــه عنـــوان  ـــز از همیـــن چالـــش ب ـــاق تهـــران در خردادمـــاه ســـال جـــاری نی و مـــواد اولیـــه از بیـــرون مرزهاســـت. در نشســـت کمیســـیون صنعـــت و معـــدن ات

مهم تریـــن مشـــکل صاحبـــان کســـب وکار، بـــه ویـــژه صنایـــع کوچـــک و متوســـط یـــاد شـــده اســـت.
کـــه منابـــع ارزی ایـــران بـــه شـــدت محـــدود شـــده و ذخایـــر ارزی بانـــک مرکـــزی نیـــز در پایین تریـــن ســـطح خـــود در ســـال های اخیـــر قـــرار  روشـــن اســـت 
کـــه بخـــش بزرگـــی از  دارد. همچنیـــن شـــرایط ناامـــن اقتصـــادی بـــرای ســـرمایه گذاران و مشـــکالت انتقـــال ارز و حواله هـــای ارزی ســـبب شـــده اســـت 
کاال  ـــا امـــکان بازگشـــت نداشـــته باشـــد. در ایـــن شـــرایط تامیـــن ارز بـــرای خریـــد از خـــارج و واردات  ارز بـــه دســـت آمـــده از صـــادرات بـــه کشـــور بازنگـــردد ی
بســـیار دشـــوار و همـــراه بـــا پرداخـــت هزینه هـــای فـــراوان اســـت. تدبیـــر دولـــت و بانـــک مرکـــزی در ایجـــاد ســـامانه نیمـــا بـــرای مدیریـــت صـــادرات و واردات 
کـــه تفـــاوت نـــرخ ارز میـــان ایـــن ســـامانه بـــازار آزاد  کارســـاز نبـــوده و تـــا هنگامـــی  بخـــش خصوصـــی و تامیـــن ارز مـــورد نیـــاز اقتصـــاد کشـــور نیـــز بـــه هیـــچ روی 
کـــه عرضـــه و تقاضـــا در ایـــن ســـامانه از تعـــادل خـــارج شـــود و فعـــاالن  وجـــود دارد اثربخـــش نخواهـــد بـــود، زیـــرا ایـــن اختـــالف نـــرخ ارز ســـبب شـــده اســـت 
کـــه  کننـــد  کننـــد و در برابـــر ایـــن وضعیـــت تـــالش  کـــه نـــرخ پایین تـــری دارد تقاضـــای فزاینـــده ایجـــاد  اقتصـــادی بـــرای ارز مـــورد نیـــاز واردات خـــود در »نیمـــا« 
کـــس بـــدون  ارز حاصـــل از صـــادرات خـــود را بـــه قیمـــت اصلـــی در بـــازار آزاد بفروشـــند. البتـــه ایـــن جوهـــر تجـــارت و فعالیـــت اقتصـــادی اســـت، زیـــرا هیـــچ 
انگیـــزه دســـت یازیـــدن بـــه منافـــع مالـــی پـــای بـــه عرصـــه اقتصـــاد نخواهـــد گذاشـــت. در ایـــن صـــورت نیمـــا چیـــزی جـــز یـــک صـــف خریـــد بـــی خاصیـــت 
کـــه چنـــدان شـــفاف نیســـت. کـــه تنهـــا ظاهـــر و پوســـته بـــازار اســـت، نخواهـــد بـــود و در واقـــع بـــازار ارز در جایـــی بیـــرون از حـــوزه اراده دولتـــی اداره می شـــود و 

گزینه هـــای تجـــاری  کـــه مشـــمول تحریم هـــا نیســـتند، نیـــز مشـــکالت خـــود را دارد، چراکـــه نخســـت  از ســـوی دیگـــر راهـــکار تهاتـــر و مبادلـــه بـــا ارزهـــای دیگـــر 
کـــه آســـیب های مخصـــوص خـــود را در پـــی دارد.  کشـــور را بـــه شـــدت محـــدود و اقتصـــاد ملـــی را بیـــش از انـــدازه بـــه کشـــورهای خاصـــی وابســـته می کنـــد 
کـــه امـــکان تهاتـــر کاال بـــا آنهـــا وجـــود دارد بیشـــتر از کشـــورهای بیـــرون از جرگـــه جهـــان غـــرب هســـتند، بـــا وجـــود حجـــم  نکتـــه دیگـــر اینکـــه چـــون کشـــورهایی 
کامـــل نیازهـــای اقتصـــادی کشـــور وجـــود نخواهـــد داشـــت  کـــه در تولیـــد جهانـــی دارنـــد، بازهـــم امـــکان تامیـــن  قابـــل توجـــه اقتصـــاد غـــرب و ســـهم بزرگـــی 
ـــی ایـــن کشـــورها اغلـــب  ـــی و نیازهـــای واردات ـــرا محصـــوالت صادرات و در اینجـــا نیـــز همـــان مســـاله مبـــادالت کشـــورهای جهـــان ســـوم مطـــرح اســـت، زی
گـــروه بتوانـــد کاالهـــای تولیـــدی خـــود را در ایـــن  نـــه مکمـــل یکدیگـــر، بلکـــه بـــا یکدیگـــر همســـان هســـتند. بـــه ایـــن ترتیـــب امـــکان اینکـــه کشـــوری از ایـــن 
کنـــد، بـــه شـــدت محـــدود خواهـــد شـــد. بـــه بیـــان ســـاده تر همـــه ایـــن کشـــورها اغلـــب  مجموعـــه بـــه فـــروش رســـانده و در برابـــر ، نیـــاز وارداتـــی خـــود را تامیـــن 

کـــرد. کـــه خـــود بـــه خـــود مبادلـــه را بـــی معنـــا خواهـــد  اقـــالم مشـــابهی بـــرای فـــروش دارنـــد و در ســـوی دیگـــر بـــا نیازهـــای یکســـانی نیـــز روبـــرو هســـتند 
کـــه مـــواد اولیـــه و تجهیـــزات مـــورد نیـــاز آنهـــا نیازمنـــد فن آوری هـــای پیشـــرفته  اســـت، خـــود را بـــه خوبـــی نشـــان می دهـــد  ایـــن مشـــکل بـــه ویـــژه در صنایعـــی 

کـــه صنعـــت بـــرق و صنایـــع و خدمـــات وابســـته بـــه آن نیـــز از همیـــن دســـت هســـتند.
کنونـــی و در مقایســـه بـــا چیـــن، هنـــد و روســـیه از حجـــم قابـــل توجهـــی برخـــوردار  در واقـــع شـــاید مبـــادالت تجـــاری ایـــران بـــا کشـــورهای غربـــی در شـــرایط 
کـــه اهمیتـــی بســـیار راهبـــردی داشـــته  گونـــه ای اســـت  کیفیـــت ایـــن مبـــادالت و صـــورت کاالهـــای موجـــود در آن بـــه ویـــژه در صنعـــت بـــرق بـــه  نباشـــد، امـــا 
کـــم از مبـــادالت ارزشـــی کم تـــر از مبـــادالت ایـــران بـــا چیـــن و روســـیه نـــدارد   کـــه همیـــن میـــزان  کـــردن ایـــن ضریـــب در معـــادالت روشـــن خواهـــد شـــد  و بـــا وارد 

کـــه ایـــن بخـــش از تجـــارت کشـــور همچنـــان بـــه دالر وابســـته و در نتیجـــه مشـــکل آفرین خواهـــد بـــود. و بدیهـــی اســـت 
کارایـــی راه  کـــه واقع بینـــی نســـبت بـــه مشـــکالت بســـیار حیاتـــی بـــوده و کوچـــک  شـــمردن چالش هـــا و بزرگنمایـــی بیـــش از حـــد  بایـــد توجـــه داشـــت 
حل هـــای موجـــود، ســـبب فروافتـــادن بـــه بیراهـــه و افزایـــش شـــتاب ســـقوط اقتصـــاد و تولیـــد خواهـــد شـــد. بایـــد پذیرفـــت بخـــش بزرگتـــر و بســـیار مهم تـــر نیـــاز 
کیفـــی هنـــوز از کشـــورهای غربـــی ماننـــد آلمـــان و ایتالیـــا و انگلیـــس  تجهیزاتـــی و مـــواد اولیـــه صنایـــع اســـتراتژیک و راهبـــردی ماننـــد صنعـــت بـــرق از نظـــر 
کـــه محصـــوالت همیـــن کشـــورها را بـــه صـــورت واســـطه ای بـــه فـــروش می رســـاند، تامیـــن می شـــود. در نتیجـــه عـــدم ثبـــات  و یـــا کشـــورهایی نظیـــر امـــارت 
نـــرخ ارزهایـــی چـــون دالر و یـــورو و مشـــکل در تامیـــن آنهـــا همچنـــان بزرگتریـــن مشـــکل صنایـــع کشـــور اســـت و اقامـــه دالیلـــی چـــون مبادلـــه و کشـــورهای 
کـــردن صـــورت مســـاله نخواهـــد بـــود. ک  بیـــرون از حـــوزه دالر و یـــورو و حمایـــت از صنایـــع داخلـــی و تامیـــن همـــه ایـــن نیازهـــا چیـــزی بیـــش از شـــعار یـــا پـــا

کنونـــی در رســـانه ها و  کـــه مشـــکل نوســـان نـــرخ و کمبـــود ارز و راه حـــل آن چیـــزی فراتـــر از تحلیل هـــای موجـــود  در یـــک نـــگاه واقع بینانـــه بایـــد پذیرفـــت 
نظـــرات برخـــی کارشناســـان اســـت و راهکارهـــا و درخواســـت هایی همچـــون حمایـــت بیشـــتر دولـــت از تولیدکننـــدگان یـــا تخصیـــص ارز ارزان و تضمینـــی 
کـــه دولـــت و بانـــک مرکـــزی دیگـــر تـــوان چنیـــن کاری  کمیـــت نیـــز نخ نمـــا شـــده اســـت. واقعیـــت ایـــن اســـت  بـــرای واردات کاالهـــای موردنیـــاز نیـــز توســـط حا
را نداشـــته و کف گیـــر ذخایـــرارزی در حـــال نزدیـــک شـــدن بـــه تـــه دیـــگ اســـت. نـــه تنهـــا ایـــن دولـــت، بلکـــه دولـــت آینـــده نیـــز در ایـــن زمینـــه امـــکان انجـــام 

کار مفیـــدی نخواهـــد داشـــت.
کـــه بـــه نظـــر می رســـد درمـــورد ارز و مبادلـــه  بـــا  گفـــت بـــرای حـــل یـــک مشـــکل نخســـت بایـــد آن را بـــه عنـــوان یـــک مســـاله پذیرفـــت، چیـــزی  در پایـــان بایـــد 
غـــرب هنـــوز تثبیـــت نشـــده و عزمـــی نیـــز بـــرای ایـــن کار در کشـــور وجـــود نـــدارد. امـــا بیـــرون رفتـــن هرچـــه ســـریع تر دولـــت از عرصـــه اقتصـــاد کشـــور و واگـــذاری 
ـــرخ و کمبـــود  ـــا نوســـان ن کـــه توضیـــح ارتبـــاط آن ب ـــی اســـت  کنون ـــه بخـــش خصوصـــی یکـــی از پیش نیازهـــای اساســـی حـــل مشـــکالت  کامـــل اقتصـــاد ب
گزارشـــی جداگانـــه نیـــاز دارد و دیگـــر اینکـــه نوســـان و کمبـــود ارز و نیـــاز بـــه مبادلـــه و تجـــارت بـــا دنیـــای غـــرب نیـــز بایـــد بـــه عنـــوان یـــک مشـــکل و یـــک  ارز 

واقعیـــت پذیرفتـــه شـــده و در جهـــت هضـــم و مدیریـــت آنهـــا تـــالش شـــود.▪
 روزنامه نگارعلیرضا حسینی

روی خـِط

و التهـابات ارزی

یادداشت تحلیلییادداشت تحلیلی
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صنعت برق 
در محاصره تحریم هاست

گفت وگوی اختصاصیگفت وگوی اختصاصی

تحلیلگران اقتصادی معتقدند اقتصاد ایران با کاهش شدید درآمدها مواجه شده و این در حالی است که هزینه ها 
نمی تواند متناسب با آن کاهش پیدا کند. افزایش لحظه ای قیمت مواد اولیه متاثر از تغییر قیمت ارز، عدم انجام 

تعهدات مالی کارفرمایان صنعت برق و کسری سرمایه در گردش مهم ترین معضالت شرکت های خصوصی طی 
سال های جاری بوده است.

گستر بیستون به عنوان یکی از شرکت های برتر صادرکننده خدمات  مهندس امیر فرز بود، رئیس هیات مدیره شرکت فرا
فنی مهندسی کشور، از کمبود نقدینگی و نوسانات قیمت ها به عنوان اصلی ترین چالش های فعاالن صنعت برق یاد 

که به این مشکالت دامن می زند. حاصل  کند و دشواری های سازندگان در تامین مواد اولیه را عاملی می داند  می 
این گفتگو را ذیال می خوانید:
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گهانی شـرایط فـروش از حالت  شـرکت های تامیـن کننـده مـواد اولیـه عمدتـا دولتی بـوده و تغییرات نا
اعتبـاری بـه نقـدی موجـب شـده تـا سیاسـت اصلـی یعنـی فـروش مـواد اولیه مـورد نیاز صنعـت صرفا 
بـه تولیدکننـده، اجـرا نشـده و زمینـه ورود دالالن بـه بـازار کـه فعالیت آنها غیرمرتبط با صنعت اسـت، 

فراهم شـود.
ایـن امـر موجـب می شـود شـرکت های تولیـدی، مـواد اولیـه را بـه جـای تولیدکننـده داخـل از دالالن بـا 
بهـای گزاف تـر تامیـن کننـد. همـه ایـن عوامـل در نهایـت افزایـش بهـای تمـام شـده محصـول تولیـدی 
را بـه دنبـال داشـته و تاثیـر مسـتقیمی بـر اجـرای پروژه هـای صنعت بـرق دارد و باعث به تعویـق افتادن 

آنهـا می شـود.

امـروز واحدهـای تولیـدی بـه شـدت بـا کمبـود مـواد اولیـه مواجه انـد و یکـی از دالیـل ایـن موضـوع عـدم 
تخصیـص ارز از طریـق بانـک مرکـزی اسـت. شـرکت های تولیـد کننده مـواد اولیه به جـای عرضه این 
مواد در بازار داخلی اقدام به صادرات آن می کنند و به نوعی این روش را برای تامین ارز مورد نیاز خود 
انتخـاب کرده انـد و صـادرات را بـرای تامیـن نقدینگـی و ارزش افـزوده ای کـه دارد، در اولویت هایشـان 

قـرار داده اند. 
کـه شـرکت های صنعتـی فعـال در حـوزه صـادرات خدمـات فنـی و مهندسـی  ایـن درحالـی اسـت 
بخـش خصوصـی، عمدتـا مجموعـه هایـی هسـتند کـه بـر خـالف صنایـع باالدسـتی انـرژی بـر، سـهم 
بسـیار اندکـی از یارانه هـای انـرژی در تولیـدات خـود دارنـد. بـه عـالوه آنهـا هـم ماننـد همـه بخـش هـا 
گزیرنـد علیرغـم تحریم هـای موجـود و هزینه هـای ایجـاد شـده بـرای انتقـال پـول بـه داخـل کشـور، ارز  نا

کـرده و تعهـدات خـود را نسـبت بـه بانـک مرکـزی انجـام  دهنـد.  کشـور  حاصـل از صـادرات را وارد 

کـه  کـرد،  کـه هیـچ چیـز را نبایـد وارد  کشـور ایـن تصـور اسـت  یکـی از مشـکالت تجـارت خارجـی در 
عمـال چنیـن چیـزی غیـر ممکـن اسـت. زیـرا درصـد قابـل توجهـی از کاالهـای تولید داخـل بـه واردات 
کیفیـت الزم را بـرای  تجهیـزات یـا مـواد اولیـه وابسـته هسـتند و یـا حتـی بسـیاری از تولیـدات داخـل 
کسـب رضایت مشـتری خارجی به عنوان مواد اولیه کاالهای سـاخت داخل، ندارند. اقتصاد  جهان 

بـه واردات وابسـته اسـت و ایـن موضـوع غیـر قابـل چشـم پوشـی اسـت.
بـه عنـوان مثـال »سـامانه بهیـن یـاب« وزارت صمـت مرجعـی بـرای اختصـاص سـهمیه مـواد اولیـه 
تولیدکننـدگان معرفـی شـد امـا رفتـه رفته با به روز نشـدن اطالعات این سـامانه مشـکالت بـرای خرید 
مـواد اولیـه آغـاز شـد. هـدف از راه انـدازی سـامانه بهیـن یـاب اساسـا تخصیـص سـهمیه مـواد اولیـه به 
تولیدکننـدگان بـر مبنـای ظرفیـت تولیـد آنهـا و بـه منظور تسـهیل شـرایط بـرای واحدهای تولیـدی بوده 
اسـت. اما عملکرد نامطلوب این سـامانه موجب شـده تولیدکننده واقعی برای جلوگیری از تعطیلی 
خطـوط تولیـد ناچـار بـه تامیـن مـواد اولیـه خـود بـا قیمت هـای گـزاف از واسـطه ها  شـوند ادامـه ایـن دور 
باطل در نهایت منجر به تولید کاالی نهایی با قیمت باالتری می شود که مصرف کننده نهایی باید 

بهـای آن را بپردازنـد. 
متاسفانه تحریم های داخلی ناشی از اعمال سیاست های غیرکارشناسی، بخشنامه های صادره از 
سـوی وزارت صمت و زیاده خواهی شـرکت های تامین کننده مواد اولیه پایین دسـتی و میل اساسـی 

بـر احاطـه بـازار بـه مراتب مخرب و محدود کننده تر از تحریم های بین المللی اسـت.

در ایـن رونـد احتمـال می دهیـم شـرکت های تولیـدی کوچـک که زیر صد نفـر نیروی انسـانی دارند، به 
هیـچ وجـه امـکان ادامـه فعالیـت را نخواهنـد داشـت و اما شـرکت های بزرگی که بـاالی 500 نفر نیروی 
انسـانی دارنـد الزم اسـت کـه هزینه هـای جـاری را کاهـش دهند،کاهـش هزینـه جـاری یعنـی تعدیـل 
نیروی انسـانی و این اصل به طور مسـلم با شـعار سـال و تسـهیل فضای کسـب و کار مغایرت زیادی 
دارد. امـروزه شـرکت ها بـه منظـور بـرون رفـت از ایـن بحران هـا تـوان برنامه ریـزی بلنـد مـدت را نداشـته و 

بایـد بـه صـورت سـاعتی و یـا حتـی لحظه بتوانند تصمیمات درسـتی را اتخـاذ کنند. ▪

افزایـش بـی رویـه و لجـام گسـیخته نـرخ مـواد اولیـه بـه صـورت لحظـه ای موجـب شـده تـا تامیـن مـواد اولیـه 
حتی به صورت کوتاه مدت هم برای شـرکت ها میسـر نباشـد. در نتیجه شـرکت ها باید به صورت روزانه به 
فکـر تامیـن مـواد اولیـه خـود باشـند. افزایش نـرخ ارز یکـی از عوامل اصلی افزایش قیمت مـواد اولیه و کاهش 
کاهـش مـداوم موجـودی مـواد اولیـه و  کـه بایـد بـرای آن تمهیـد جـدی اندیشـیده شـود.  موجـودی آن اسـت 
کـه بـه زودی اغلـب صنایـع بـا  گیـرد  افزایـش مسـتمر قیمـت آنهـا باعـث شـده بخـش تولیـد در مسـیری قـرار 

بحـران تامیـن مـواد اولیـه مواجه شـوند. 

انحصار در نهاده های تولید صنعتی قطعا یکی از معضالتی ما در تامین مواد اولیه است. به عنوان مثال 
مـواد اولیـه مـورد نیـاز شـرکت های دکل سـاز، اسـلب اسـت. شـرکت های تولیدکننـده اسـلب، شـرکت های 
داخلـی ماننـد فـوالد مبارکـه و فـوالد خوزسـتان هسـتند و عمـال مـواد اولیـه مورد نیـاز واحدهای تولیـدی دکل 
در انحصـار ایـن شـرکت های فـوالدی اسـت. این شـرکت ها از سـوی دولت حمایت های خوبـی را دریافت 
می کننـد. آنهـا بخـش اعظـم تولیـدات خـود را صـادر می کننـد و ارز مـورد نیـاز خـود را از ایـن طریـق تامیـن 
می کننـد و گاهـی حتـی مشـاهده می شـود کـه قیمـت تمـام شـده محصـوالت صـادر شـده کمتـر از قیمـت 
ارائـه شـده در بـازار داخلـی اسـت. بـا ایـن وجـود در ایـن موضـوع یعنـی قیمت گـذاری منطق و نظارتـی وجود 
نـدارد. صـادرات مـواد اولیـه مورد نیاز تولیدکنندگان داخلی موجب بی ثباتی قیمت نهاده های تولید و بروز 
مشـکل شـده اسـت. در حوزه صادرات خدمات فنی و مهندسـی این مهم باعث افزایش هزینه های پروژه 
و در نهایت عدم توانایی رقابت شرکت های خصوصی با سایر کشور های مدعی این حوزه از جمله ترکیه 

کـه دارای حمایت هـای بسـیار خـوب دولتی اسـت، می شـود. 

انحصار در تولید مواد اولیه، 
چه تاثیری بر بازار تامین آن 

دارد؟

چه مساله ای در عرضه مواد 
اولیه باعث حضور دالالن 

در بازار شده است؟

کنار مشکالت ذکر شده  در 
مشکل کمبود مواد اولیه 

کم است. چه  هم بر بازار حا
موضوعی باعث این کمبود 
در بازار تولید شده است؟ 

وضع ممنوعیت های تجاری 
مکرر چه تاثیری بر روی 

تامین مواد اولیه 
گذاشته است؟

پیش بینی شما در مورد ادامه 
کم بر بازار صنعت برق  روند حا

چیست؟

از دیدگاه شما مهمترین 
چالش های تولیدکنندگان 

صنعت برق در حوزه تامین 
مواد اولیه چیست؟

گستر بیستون امیر  فرزبود  رئیس هیات مدیره شرکت فرا



} بحران قراردادها{} بحران قراردادها { چالش های حقوقی -  قراردادیچالش های حقوقی -  قراردادی

تابستان 99، دوره جدیدتابستان 99، دوره جدید 4445
صفحهصفحه

(
(

بحران

ِ

ِ

ِ
ُُ
ُ

ِ

ِ

ِ
قراردادها

محاصــره  در  بــرق  صنعــت  قراردادهــای 
و  عمیــق  عمدتــا  و  پرتعــداد  چالش هــای 
کــه هنــوز هــم بــه درســتی  زیــان بــاری هســتند 
نشــده  اندیشــی  چــاره  آنهــا  از  عبــور  بــرای 
کرونــا، تــورم، رکــود، افزایــش قیمــت  اســت. 
بــه ویــژه ارز و تحریم هــا  نهاده هــای تولیــد 
هــای  هزینــه  بــر  انــکار  غیرقابــل  تاثیراتــی 
پــروژه هــای زیرســاختی صنعــت بــرق داشــته 
کار  کــه ســاز و  اســت. امــا مشــکل اینجاســت 
قراردادهــای ایــن صنعــت بــه هیــچ عنــوان 
از  ســطح  ایــن  پوشــش  پتانســیل  و  قابلیــت 
نــدارد.  را  ســربار  هــای  هزینــه  و   تغییــرات 
گذشــته  هــای  ســال  در  مســاله  ایــن  البتــه 
در  قطــع  طــور  بــه  امــا  داشــته  وجــود  هــم 
هیــچ دوره ای اقتصــاد ایــران تــا ایــن حــد 
بــه  تورمــش  نبــوده،  مســتمر  رکــود  دچــار 
بــاالی 40 درصــد نرســیده، نــرخ ارز از مــرز 
30 هــزار تومــان نگذشــته و از همــه مهمتــر 
کســب  ــا ایــن حــد در فــروش نفــت و  ایــران ت
گرفتــاری نداشــته اســت.   درآمدهــای ارزی 
مشــکالت  ایــن  مجمــوع  بــه  حــال 
افــزود.  نیــز  را   19 کوویــد  اپیدمــی   بایــد 
بیــش  امــروز  بــرق  صنعــت  قراردادهــای 
و  توقــف  آســتانه  در  دیگــری  زمــان  هــر  از 
فســخ قــرار دارنــد و ایــن مســاله مقدمــه ای 
ک بــرای ســقوط شــرکت هــای فعــال  هولنــا
صنعــت بــرق اســت. نــگاه ویــژه ایــن شــماره 
ــرای چالــش هــای صنعــت  ســتبران مــروری ب
بــرق و تاثیــر آنهــا بــر قراردادهــای جــاری ایــن 

اســت: صنعــت 
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نگران آینده  
قراردادهای صنعت برق 

گفت وگوی اختصاصیگفت وگوی اختصاصی

که از چرخه معیوب اقتصاد برق و نظام حقوقی و  صنعت برق کشور این روزها با چالش های عدیده ای مواجه است 
کنار این مسائل ساختاری، نوسانات نرخ ارز و شیوع ویروس کرونا نیز مشکالت  قراردادی یکجانبه نشات می گیرند. در 

زیرساختی ترین صنعت کشور را تشدید کرده است به طوری که بسیاری از قراردادها بالتکلیف مانده  اند و آینده اجرایی آنها 
روشن نیست. بدهی های میلیاردی شرکت های تابعه وزارت نیرو به بخش خصوصی نیز توان مالی این بخش را تضعیف 

کرده و آنها را به آستانه ورشکستگی کشانده است. گذر از این بحران ها بیش از تجویز ُمسکن های موقت، نیازمند بازنگری در 
قوانین و وضع قوانین جدید در صورت لزوم است. در گفتگو با »مصطفی رجبی مشهدی«، سخنگوی صنعت برق و معاون 

برنامه ریزی و امور اقتصادی شرکت توانیر، درباره سهم خواهی صنعت برق از مجلس یازدهم به گفتگو نشسته ایم تا ببینیم 
گفتگو را در ادامه می خوانید:  حل کدام یک از مسائل صنعت برق قابل پیگیری از مجلس شورای اسالمی است. مشروح 
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مانـده اسـت کـه ایـن مسـاله بسـیار نگران کننده اسـت و هـر چه زودتـر باید بـرای آن چاره ای اندیشـید. 
یکـی از راهکارهـای میـان مدتـی کـه بـا پیشـنهاد وزارت نیـرو در دسـتور کار هیـات دولت نیز قـرار گرفته، 
تعییـن قیمـت بـرق در بـورس اسـت. بـا ایـن روش، سـازوکار عرضه و تقاضای بـرق و تعادل بین ایـن دو از 
طریـق بـورس بـرق انجـام می شـود. در طـرح وزارت نیـرو پیشـنهاد شـده کـه مشـترکانی کـه متقاضـی بـرق 
بیشتر از 5 مگاوات هستند، برق مورد نیاز خود را از طریق بورس تهیه کنند. در این روش چون پرداخت 
بـه صـورت نقـدی انجـام می شـود، درآمـد حاصـل از مبـادالت مالـی بـه رونـق فعالیـت تولیدکننـدگان و 

پیمانـکاران کمک بزرگـی خواهد کرد. 
افزایش هزینه های سـرمایه گذاری ناشـی از افزایش قیمت ارز و فلزات در صنعت برق کشـور یکی دیگر 
از معضالت این صنعت اسـت. با نوسـانات نرخ ارز و فلزات، پروژه های این صنعت به سـختی پیش 
می روند چراکه سـازوکارهای تعدیل در بسـیاری از موارد پاسـخگو نیسـت. در این خصوص ما در حال 
رایزنـی بـا سـازمان برنامـه و بودجـه هسـتیم تـا بتوانیـم چارچـوب خوبـی برای تعییـن تکلیـف قراردادهای 

موجـود ایجاد کنیم. 

گـذاری منطقـی بـرق و همچنیـن  بـدون تردیـد تعییـن تکلیـف قراردادهـا، چـاره اندیشـی بـرای قیمـت 
پرداخـت مطالبـات بخـش خصوصـی از محـل اعتبـارات دولـت و وزارت نیـرو مهمتریـن راهکارهـا 
محسـوب مـی شـوند. البتـه مدیریـت مصـرف هـم یکـی از حوزه هایـی اسـت کـه نبایـد از آن غافـل شـد و 
همانند گذشته باید به صورت جدی پیگیری شود. طرح های تشویقی صنعت کشاورزی و مشترکان 
کار داریم تا در زمان  خانگی از گذشته بوده و ادامه دارد. اما برای سال 1400 چند طرح جدید در دستور 
پیک مصرف برق اجرایی شود. در یکی از این طرح ها مبنا بر افزایش تعرفه مصرف برق در 500 ساعت 
اوج مصـرف در سـال اسـت کـه در صـورت اجـرا شـدن و مهـار کـردن مصـرف در سـاعات پیـک، عبـور از 

پیـک به مشـکل نخواهد خـورد.  
مـورد دوم طـرح بـرق امیـد اسـت، در ایـن طـرح مشـترکان خانگـی اولویـت دارنـد کـه بـا تقسـیم بندی آنهـا 
بـه سـه دسـته کم مصـرف، پرمصـرف و خوش مصـرف بـه دنبـال صرفه جویـی هسـتیم. اجـرای ایـن طرح 
کاهـش مصـرف در سـاعات اوج مصـرف را بـه دنبـال داشـته و منجـر بـه کاهـش مصـرف انـرژی و امـکان 
عرضـه بـرق از سـمت غیرمولـد بـه مولـد خواهـد شـد. در کنـار اینهـا مصوبـه هیات تنظیم بـازار بـرق ایران 
دربـاره افزایـش ۳5 درصـدی قیمـت خریـد بـرق از نیروگاه هایـی کـه بتواننـد 4 ماهـه وارد مـدار شـوند و در 

رونـد گـذر از پیـک موثـر باشـند، نیـز نقـش خوبـی در تامیـن بـرق روزهـای اوج مصـرف خواهد داشـت. 
کشور وجود دارد، ممکن است سازمان  که امروز در اقتصاد  طبق تبصره 14 و به دلیل مضیقه مالی 
کنـد لـذا مـا  کـرده و آن را بـرای اولویت هـای دیگـری هزینـه  هدفمنـدی منابـع صنعـت بـرق را بلوکـه 
کنیـم چـرا کـه در صـورت اعمـال ایـن تبصـره بـر  در تـالش هسـتیم صنعـت بـرق را از ایـن تبصـره معـاف 
صنعت برق، پیمانکاران، تولیدکنندگان و کارکنان ما در فشار مضاعف قرار می گیرند. در این شرایط بهترین 

کمک مجلس شورای اسالمی به صنعت برق، معاف کردن صنعت برق از تبصره 14 خواهد بود. 

مـا  از هـر قـراردادی کـه منجـر بـه پیشـبرد بهتـر پروژه هـا و طرح هـای صنعت برق شـود، اسـتقبال می کنیم 
کـه هـم  کـه تمکیـن بـه ایـن نـوع قراردادهـا بایـد دوطرفـه باشـد، در واقـع قـرارداد مشـترکی  و اذعـان داریـم 

پیمانـکار و هـم کارفرمـا در اجـرای آن همـکاری داشـته باشـند.

خوشـبختانه سـندیکا در پیگیـری مسـائل مربـوط بـه صنعـت بـرق بـر موضوعات اسـتراتژیک و اساسـی 
متمرکز شده است. نقش این تشکل در پیگیری امور بسیار موثر بوده و خوشبختانه در این دو سه سال 
اخیـر، رابطـه تعاملـی بسـیار خوبـی بین ما و سـندیکا شـکل گرفته اسـت که جـا دارد از تیم حرفـه ای این 

تشـکل تشـکر و قدردانی کنم. ▪

اقتصـاد صنعـت بـرق و مطالبـات از محورهـای اسـتراتژیک و اساسـی صنعـت بـرق هسـتند. 
تمـام تـالش مـا بـر پرداخـت مطالبـات تولیدکننـدگان بـرق و پیمانـکاران اسـت، امـا متاسـفانه 
شـکاف بین قیمت تمام شـده و قیمت تکلیفی هر سـاله منجر به کسـری بودجه صنعت برق 
می شـود. مـا در حـال حاضـر بیـش از ۳ هـزار میلیـارد تومان از سـازمان هدفمندی طلـب داریم، 
در هیـچ دوره ای میـزان مطالبـات صنعـت بـرق از سـازمان بـه ایـن میـزان نبـوده اسـت. علیرغم 
اینکه در قانون تصریح شـده که منابع حاصل از هدفمندی باید بالفاصله بعد از واریز خزانه، 
100 درصـد در اختیـار صنعـت بـرق قـرار بگیـرد، امـا متاسـفانه ایـن قانـون اجرایـی نمی شـود. بـا 
کارکنان وزارت نیرو و شـرکت های تابعه با مشـکل مواجه  این شـرایط نه تنها پرداخت حقوق 
شـده، بلکه پیشـرفت پروژه هایی هم که برای عبور از پیک سـال آینده اهمیت دارند، متوقف 

از دیدگاه شما اصلی ترین راهکارهای 
صنعت برق برای عبور از این شرایط 

بحرانی چیست؟

در شرایط حاضر و با توجه به نوسان 
شدید نرخ ارز، تعدیل در قراردادها 
بر پایه قراداد تیپ  چقدر موثر است 

و با توجه به ابالغ این قراردادها 
در گذشته و عدم تمکین از سوی 

کارفرمایان،  آیا صنعت برق می تواند به 
این قراردادها امیدوار باشد؟ 

نقش سندیکای صنعت برق به عنوان 
نماینده فعاالن صنعت برق کشور را در 

پیگیری موضوعات مربوط به صنعت 
برق چگونه ارزیابی می کنید؟ 

توقف قراردادها و مطالبات 
میلیاردی از مهمترین 

مشکالت فعاالن صنعت برق 
کنون چه اقداماتی  هستند. تا
در این خصوص انجام شده 

کار آمدن مجلس  و با روی 
یازدهم چه برنامه ای برای 

پیگیری مشکالت این صنعت 
از طریق مجلس وجود دارد؟ 

معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی شرکت توانیرمصطفی رجبی مشهدی
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قیمـــت ارز همچنـــان بـــا نوســـاناتی غیرقابـــل پیش بینـــی رو بـــه افزایـــش اســـت. بـــه 
نظـــر می رســـد در مســـیر پـــر افـــت و خیـــز اقتصـــاد ایـــران باالخـــره ترکیـــب مخـــرب 
ــا و توقـــف  کرونـ کاهـــش تاریخـــی قیمـــت نفـــت، شـــیوع  تحریم هـــای گســـترده، 
ـــازار ارز  مـــراودات و مبـــادالت خارجـــی، توانســـت بـــه یـــک التهـــاب بی ســـابقه در ب

و مـــواد اولیـــه منجـــر شـــود. 
تاثیـــرات معمـــول ایـــن گرانـــی ارز و کاهـــش ارزش پـــول ملـــی، افزایـــش تـــورم و بـــه تبـــع 
کوتاه مـــدت اســـت. البتـــه تاثیـــرات میـــان و  آن افزایـــش چشـــمگیر قیمت هـــا در 
کـــرد، امـــا آنچـــه در  ـــرای ایـــن شـــرایط می تـــوان پیش بینـــی  بلندمـــدت زیـــادی نیـــز ب
ـــر  ـــه آن پرداختـــه خواهـــد شـــد، تاثیـــر ایـــن نابســـامانی اقتصـــادی ب ایـــن نگاشـــت ب

زیرســـاخت ها و رونـــد توســـعه آنهاســـت. 
کرونـــا همـــه  صنایـــع زیرســـاختی در حوزه هـــای انـــرژی و احـــداث تـــا پیـــش از اینکـــه 
معـــادالت را بـــر هـــم بریـــزد، قیمـــت نفـــت ســـقوط کنـــد و تجـــارت خارجـــی عمـــال در 
گرفتاری هـــای بســـیاری داشـــت  ســـایه تحریم هـــا بـــه تعطیلـــی کشـــیده شـــود، نیـــز 
کـــه رکـــود و کمبـــود نقدینگـــی مهمتریـــن آن هـــا بـــود. البتـــه در صنعـــت بـــرق، 
معضلـــی حـــل نشـــده بـــه نـــام قرارداد هـــای بالتکلیـــف از ادوار قبلـــی افزایـــش نـــرخ 

ـــزوده شـــود.  ـــه ایـــن فهرســـت اف ـــد ب کـــه بای ـــده  ارز باقی مان
کارفرمایـــان بدهـــکار و فقـــدان نقدینگـــی  بـــه هـــر حـــال در متـــن یـــک رکـــود تورمـــی بـــا 
گا هـــا غیراولویـــت دار پرتعـــدادی دارنـــد،  کـــه پروژه هـــای زیرســـاختی مهـــم و 
ـــش  ـــت بخ ـــد 19 دول کووی ـــروس  ـــیوع وی ـــا ش ـــن زد. ب ـــکالت دام ـــام مش ـــه تم ـــا ب کرون
کرونایـــی  ـــه بســـته های حمایتـــی  ـــار خـــود را ب ـــل توجهـــی از نقدینگـــی در اختی قاب
کمرنـــگ خـــود بـــرای ایجـــاد  تخصیـــص داد تـــا فعـــاالن صنعتـــی امید هـــای 

ــد.  ــل از دســـت بدهنـ کامـ ــور  ــه طـ ــال 99 را بـ ــد در سـ ــایش های جدیـ گشـ
در همیـــن اثنـــا افزایـــش چشـــمگیر قیمـــت ارز هـــم مزیـــد بـــر علـــت شـــد تـــا پروژه هـــا 
دوبـــاره در معـــرض خطـــر جـــدی توقـــف و بالتکلیفـــی مجـــدد قـــرار بگیرنـــد. بـــه هـــر 
حـــال پیـــش از آن هـــم بســـیاری از ســـازندگان و پیمانـــکاران بـــه دلیـــل عـــدم امـــکان 
ــی  ــل انباشـــت بدهـ ــه دلیـ ــی بـ ــی مکفـ ــدان نقدینگـ ــه و ارز، فقـ ــواد اولیـ ــن مـ تامیـ
ــای  ــا محدودیت هـ ــا، بـ کرونـ ــاری  ــیوع بیمـ ــا و در نهایـــت شـ کارفرمـ ــرکت های  شـ

ـــد.  ـــرای انجـــام تعهـــدات خـــود مواجـــه شـــده بودن جـــدی ب
کـــه در وضعیـــت فعلـــی کشـــور و محدودیت هـــای داخلـــی و  ایـــن در حالیســـت 
ـــرده  ک ـــار اقتصـــادی  ـــر یـــک جنـــگ تمـــام عی کـــه عمـــال کشـــور را درگی بین المللـــی 
اســـت، ادامـــه پروژه هـــای زیرســـاختی صنعـــت بـــرق عمـــال غیرممکـــن اســـت. 
بـــه همیـــن دلیـــل بخـــش خصوصـــی بـــرای اثبـــات شـــرایط بحرانـــی قرارداد هـــای 
ــا و پیگیری هـــای گســـترده ای داشـــت. در نهایـــت پـــس  صنعـــت بـــرق تالش هـ
از پیگیری هـــای بســـیار بخـــش خصوصـــی، وزارت نیـــرو و شـــرکت توانیـــر بـــرای 
کنتـــرل مـــوج پرشـــتاب بحران هـــا در صنعـــت بـــرق و جلوگیـــری از گســـترش ابعـــاد 
ــا اعـــالم  ــرای آن هـ ــه بـ ــه ماهـ ــهریورماه تنفســـی سـ ــای بالتکلیـــف، از شـ قرارداد هـ

کـــرده اســـت. 
ایـــن تنفـــس ســـه ماهه در حقیقـــت حرکتـــی بـــرای جلوگیـــری از اقدامـــات حقوقـــی 
ـــا در شـــرایطی  ـــکاران محســـوب می شـــود ت ســـختگیرانه علیـــه ســـازندگان و پیمان
کـــه کشـــور عمـــال دچـــار یـــک بحـــران گســـترده اقتصـــادی اســـت و امـــکان ادامـــه 
بســـیاری از پروژه هـــای صنعـــت بـــرق وجـــود نـــدارد، فســـخ قـــرارداد و ضبـــط 

تضامیـــن منجـــر بـــه ورشکســـتگی بخـــش خصوصـــی ایـــن صنعـــت نشـــود. 
واقعیـــت ایـــن اســـت کـــه بـــا افزایـــش جهـــش وار و تالطمـــات شـــدید نـــرخ ارز، فلـــزات 
کـــه افزایـــش بـــی ســـابقه ای داشـــته انـــد، قرارداد هـــای  و مـــواد اولیـــه در ســـال 1۳99 
کامـــال مشـــابه ســـال 97 شـــده و تعـــادل اولیـــه خـــود را بـــه  صنعـــت بـــرق بـــا شـــرایطی 

ویـــژه در حـــوزه »مالـــی« و »زمانـــی« از دســـت می دهنـــد. بـــه همیـــن دلیـــل شـــاید 
کنـــد،  ایـــن تنفـــس ســـه ماهـــه از اقدامـــات حقوقـــی و فســـخ قرارداد هـــا جلوگیـــری 
امـــا ماهیـــت چالـــش هنـــوز بـــه قـــوت خـــود باقـــی اســـت و حیـــات شـــرکت های 
ـــدی  ـــرات ج ـــا مخاط ـــده را ب کنن ـــن  ـــاور و تامی ـــی مش ـــکار، مهندس ـــازنده، پیمان س

مواجـــه می کنـــد. 
ــاذ  ــرای اتخـ ــی بـ ــتگاه های دولتـ ــه دسـ کـ ــت  ــل درک اسـ ــاله قابـ ــن مسـ ــه ایـ اگرچـ
کلیـــدی در خصـــوص تعییـــن تکلیـــف موضـــوع قرارداد هـــا زیـــر  تصمیمـــات 
کـــه در شـــرایط  ـــی هســـتند، امـــا واقعیـــت ایـــن اســـت  ذره بیـــن ســـازمان های نظارت
نامتعـــادل و ناتـــراز اقتصـــاد کشـــور، ایجـــاد انســـجامی ملـــی بیـــن ســـازمان ها و 
نهاد هـــای مختلـــف اعـــم از اجرایـــی و نظارتـــی یـــک الـــزام غیرقابـــل انـــکار اســـت. 
ــای  ــامانی فضـ ــی از نابسـ ــای ناشـ ــه هزینه هـ ــرار نیســـت بخش خصوصـــی همـ قـ
کار را عهـــده دار شـــود و دســـتگاه های دولتـــی بـــه بهانـــه محدودیت هـــای  کســـب و 
کـــه فعـــاالن  نهاد هـــای نظارتـــی، اقـــدام بـــه رفـــع مشـــکل قرارداد هـــا نکننـــد. چـــرا 
کنونـــی اقتصـــاد کشـــور ندارنـــد و  اقتصـــادی کمتریـــن نقشـــی در ایجـــاد شـــرایط 

ــوند.  ــل شـ ــای آن را متحمـ ــد هزینه هـ ــد و نمی تواننـ نبایـ
ایجـــاد همدلـــی و یکدســـتی در تصمیم گیری هـــا بیـــن نهاد هـــا و حوزه هـــای 
گـــر توانیـــر و  گام حقیقـــی بـــه ســـوی حـــل مســـاله اســـت. ا مختلـــف یـــک 
شـــرکت های تابعـــه و زیرمجموعـــه وزارت نیـــرو، نهاد هـــای نظارتـــی نظیـــر ســـازمان 
ـــانات  ـــای نوس ـــوارض و پیامد ه ـــه ع ـــبت ب ـــت اداری را نس ـــوان عدال ـــی و دی بازرس
ــرده و  کـ گاه  ــرق آ ــت بـ ــای صنعـ ــرای قرارداد هـ ــه بـ ــواد اولیـ ــت ارز و مـ ــدید قیمـ شـ
کننـــد،  خطـــرات ناشـــی از توقـــف ایـــن قرارداد هـــا بـــرای کشـــور را بـــه درســـتی روشـــن 
ـــه ایجـــاد ایـــن همدلـــی امید هـــای بیشـــتری داشـــت.  ـــوان نســـبت ب بی گمـــان می ت
کـــه امـــروز در اقتصـــاد کشـــور می گـــذرد، نفـــس زنجیـــره تامیـــن صنعـــت بـــرق  آنچـــه 
ــره نحیـــف بخش خصوصـــی بیـــش از ایـــن  ــه اســـت. پیکـ را بـــه شـــماره انداختـ
کـــه بـــه ویـــژه از قرارداد هـــای مربـــوط بـــه ســـال های 1۳97 بـــه بعـــد بـــه  خســـاراتی 
کوتاه تریـــن زمـــان ممکـــن چـــاره ای بـــرای  گـــر در  آن وارد شـــده را تـــاب نمـــی آورد و ا
ـــدون شـــک عواقـــب اقتصـــادی و اجتماعـــی آن، ابعـــادی  آن اندیشـــیده نشـــود، ب

ملـــی خواهـــد یافـــت. 
کنونـــی اقتصـــادی کشـــور بـــدون همـــکاری و برخـــورد متناســـب  عبـــور از بحـــران 
کارفرمایـــان و دســـتگاه های نظارتـــی ممکـــن نخواهـــد بـــود؛ لـــذا ضـــروری  از ســـوی 
کوتـــاه مـــدت تنفـــس  کـــه وزارت نیـــرو و شـــرکت توانیـــر در دوره  و حیاتـــی اســـت 
قرارداد هـــا و تـــا بـــه ســـرانجام رســـیدن مدیریـــت نـــرخ ارز از ســـوی بانـــک مرکـــزی، 
ــرای  ــب بـ ــی مناسـ ــن مدلـ ــه تدویـ ــبت بـ ــازار، نسـ ــه بـ ــبی بـ ــش نسـ ــت آرامـ بازگشـ
ـــدام  ـــا اق ـــرای آن ه ـــرا ب ـــل اج ـــی و قاب ـــری نهای ـــا و تصمیم گی ـــدی قرارداد ه اولویت بن
ــه  ــه و زیرمجموعـ ــرکت های تابعـ ــراردادی توســـط شـ ــه اقـــدام قـ گونـ ــر  ــرده و از هـ کـ

کننـــد.  خـــود جلوگیـــری 
کـــه وزارت نیـــرو و توانیـــر بـــه عنـــوان اصلی تریـــن  کلیـــدی اســـت  ایـــن مســـاله بســـیار 
متولیـــان صنعـــت بـــرق پیگیـــری جـــدی و موثـــری بـــرای ابالغ بخشـــنامه جبرانـــی ارز 
کـــه تالش هـــای بخـــش خصوصـــی  از ســـوی ســـازمان برنامـــه داشـــته باشـــند، چـــرا 
بـــدون حمایـــت دســـتگاه های اجرایـــی دولتـــی بـــی نتیجـــه خواهـــد بـــود. صنعـــت 
بـــرق درســـت ماننـــد ســـال 97 بـــه یـــک بخشـــنامه شـــفاف بـــرای جبـــران خســـارات 
ناشـــی از افزایـــش نـــرخ ارز در قرارداد هـــا نیـــاز دارد. بـــه عـــالوه ابـــالغ قـــرارداد تیـــپ 
بـــرای جلوگیـــری از بـــروز مشـــکالت مشـــابه در آینـــده هـــم می توانـــد تضمیـــن 

ـــرای بهبـــود شـــرایط ایـــن صنعـــت در روز هـــای پیـــش رو باشـــد.▪ روشـــنی ب

کرونـــا و توقـــف مـــراودات و مبـــادالت خارجـــی، توانســـت بـــه یـــک التهـــاب بی ســـابقه در بـــازار ارز و مـــواد اولیـــه منجـــر شـــود.  تاثیـــرات معمـــول ایـــن  کاهـــش تاریخـــی قیمـــت نفـــت، شـــیوع  قیمـــت ارز همچنـــان بـــا نوســـاناتی غیرقابـــل پیش بینـــی رو بـــه افزایـــش اســـت. بـــه نظـــر می رســـد در مســـیر پـــر افـــت و خیـــز اقتصـــاد ایـــران باالخـــره ترکیـــب مخـــرب تحریم هـــای گســـترده، 
کـــرد، امـــا آنچـــه در ایـــن نگاشـــت بـــه آن پرداختـــه خواهـــد شـــد، تاثیـــر ایـــن نابســـامانی اقتصـــادی بـــر زیرســـاخت ها و ورنـــد توســـعه آنهاســـت.  صنایـــع زیرســـاختی در  کوتاه مـــدت اســـت. البتـــه تاثیـــرات میـــان و بلندمـــدت زیـــادی نیـــز بـــرای ایـــن شـــرایط می تـــوان پیش بینـــی  کاهـــش ارزش پـــول ملـــی، افزایـــش تـــورم و بـــه تبـــع آن افزایـــش چشـــمگیر قیمت هـــا در  گرانـــی ارز و 
کـــه رکـــود و کمبـــود نقدینگـــی مهمتریـــن آن هـــا بـــود. البتـــه در صنعـــت بـــرق، معضلـــی حـــل نشـــده بـــه نـــام قرارداد هـــای بالتکلیـــف از ادوار قبلـــی  گرفتاری هـــای بســـیاری داشـــت  کنـــد و تجـــارت خارجـــی عمـــال در ســـایه تحریم هـــا بـــه تعطیلـــی کشـــیده شـــود، نیـــز  کرونـــا همـــه معـــادالت را بـــر هـــم بریـــزد، قیمـــت نفـــت ســـقوط  حوزه هـــای انـــرژی و احـــداث تـــا پیـــش از اینکـــه 
کوویـــد 19 دولـــت بخـــش قابـــل توجهـــی از نقدینگـــی در اختیـــار خـــود را بـــه بســـته های  کرونـــا بـــه تمـــام مشـــکالت دامـــن زد. بـــا شـــیوع ویـــروس  گا هـــا غیراولویـــت دار پرتعـــدادی دارنـــد،  کـــه پروژه هـــای زیرســـاختی مهـــم و  کارفرمایـــان بدهـــکار و فقـــدان نقدینگـــی  کـــه بایـــد بـــه ایـــن فهرســـت افـــزوده شـــود.  بـــه هـــر حـــال در متـــن یـــک رکـــود تورمـــی بـــا  افزایـــش نـــرخ ارز باقی مانـــده 
حمایتـــی کرونایـــی تخصیـــص داد تـــا فعـــاالن صنعتـــی امید هـــای کمرنـــگ خـــود بـــرای ایجـــاد گشـــایش های جدیـــد در ســـال 99 را بـــه طـــور کامـــل از دســـت بدهنـــد.  در همیـــن اثنـــا افزایـــش چشـــمگیر قیمـــت ارز هـــم مزیـــد بـــر علـــت شـــد تـــا پروژه هـــا دوبـــاره در معـــرض خطـــر جـــدی توقـــف و بالتکلیفـــی مجـــدد قـــرار بگیرنـــد. بـــه هـــر حـــال پیـــش از آن هـــم بســـیاری از ســـازندگان 
کـــه عمـــال کشـــور را درگیـــر  کـــه در وضعیـــت فعلـــی کشـــور و محدودیت هـــای داخلـــی و بین المللـــی  کرونـــا، بـــا محدودیت هـــای جـــدی بـــرای انجـــام تعهـــدات خـــود مواجـــه شـــده بودنـــد.  ایـــن در حالیســـت  کارفرمـــا و در نهایـــت شـــیوع بیمـــاری  و پیمانـــکاران بـــه دلیـــل عـــدم امـــکات تامیـــن مـــواد اولیـــه و ارز، فقـــدان نقدینگـــی مکفـــی بـــه دلیـــل انباشـــت بدهـــی شـــرکت های 
کنتـــرل مـــوج  کـــرده اســـت، ادامـــه پروژه هـــای زیرســـاختی صنعـــت بـــرق عمـــال غیرممکـــن اســـت. بـــه همیـــن دلیـــل بخـــش خصوصـــی بـــرای اثبـــات شـــرایط بحرانـــی قرارداد هـــای صنعـــت بـــرق تالش هـــا و پیگیری هـــای گســـترده ای داشـــت. در نهایـــت پـــس از پیگیری هـــای بســـیار بخـــش خصوصـــی، وزارت نیـــرو و شـــرکت توانیـــر بـــرای  یـــک جنـــگ تمـــام عیـــار اقتصـــادی 
کـــه کشـــور عمـــال دچـــار یـــک بحـــران گســـترده  کـــرده اســـت.  ایـــن تنفـــس ســـه ماهه در حقیقـــت حرکتـــی بـــرای جلوگیـــری از اقدامـــات حقوقـــی ســـختگیرانه علیـــه ســـازندگان و پیمانـــکاران محســـوب می شـــود تـــا در شـــرایطی  پرشـــتاب بحران هـــا در صنعـــت بـــرق و جلوگیـــری از گســـترش ابعـــاد قرارداد هـــای بالتکلیـــف، از شـــهریورماه تنفســـی ســـه ماهـــه بـــرای آن هـــا اعـــالم 
کـــه افزایـــش بـــی ســـابقه ای داشـــته انـــد، قرارداد هـــای صنعـــت بـــرق بـــا  کـــه بـــا افزایـــش جهـــش وار و تالطمـــات شـــدید نـــرخ ارز، فلـــزات و مـــواد اولیـــه در ســـال 1۳99  اقتصـــادی اســـت و امـــکان ادامـــه بســـیاری از پروژه هـــای صنعـــت بـــرق وجـــود نـــدارد، فســـخ قـــرارداد و ضبـــط تضامیـــن منجـــر بـــه ورشکســـتگی بخـــش خصوصـــی ایـــن صنعـــت نشـــود.  واقعیـــت ایـــن اســـت 
ـــا  کننـــده را ب کنـــد، امـــا ماهیـــت چالـــش هنـــوز بـــه قـــوت خـــود باقـــی اســـت و حیـــات شـــرکت های ســـازنده، پیمانـــکار، مهندســـی مشـــاور و تامیـــن  کامـــال مشـــابه ســـال 97 شـــده و تعـــادل اولیـــه خـــود را بـــه ویـــژه در حـــوزه »مالـــی« و »زمانـــی« از دســـت می دهنـــد. بـــه همیـــن دلیـــل شـــاید ایـــن تنفـــس ســـه ماهـــه از اقدامـــات حقوقـــی و فســـخ قرارداد هـــا جلوگیـــری  شـــرایطی 
کـــه در شـــرایط نامتعـــادل و ناتـــراز اقتصـــاد کشـــور، ایجـــاد انســـجامی ملـــی بیـــن ســـازمان ها و نهاد هـــای مختلـــف  کلیـــدی در خصـــوص تعییـــن تکلیـــف موضـــوع قرارداد هـــا زیـــر ذره بیـــن ســـازمان های نظارتـــی هســـتند، امـــا واقعیـــت ایـــن اســـت  کـــه دســـتگاه های دولتـــی بـــرای اتخـــاذ تصمیمـــات  مخاطـــرات جـــدی مواجـــه می کنـــد.  اگرچـــه ایـــن مســـاله قابـــل درک اســـت 
کنونـــی اقتصـــاد کشـــور  کـــه فعـــاالن اقتصـــادی کمتریـــن نقشـــی در ایجـــاد شـــرایط  کار را عهـــده دار شـــود و دســـتگاه های دولتـــی بـــه بهانـــه محدودیت هـــای نهاد هـــای نظارتـــی، اقـــدام بـــه رفـــع مشـــکل قرارداد هـــا نکننـــد. چـــرا  اعـــم از اجرایـــی و نظارتـــی یـــک الـــزام غیرقابـــل انـــکار اســـت. قـــرار نیســـت بخش خصوصـــی همـــه هزینه هـــای ناشـــی از نابســـامانی فضـــای کســـب و 
ـــه عـــوارض و پیامد هـــای  ـــوان عدالـــت اداری را نســـبت ب ـــی نظیـــر ســـازمان بازرســـی و دی ـــر توانیـــر و شـــرکت های تابعـــه و زیرمجموعـــه وزارت نیـــرو، نهاد هـــای نظارت گ ـــه ســـوی حـــل مســـاله اســـت. ا گام حقیقـــی ب ـــی و یکدســـتی در تصمیم گیری هـــا بیـــن نهاد هـــا و حوزه هـــای مختلـــف یـــک  ـــد و نمی تواننـــد هزینه هـــای آن را متحمـــل شـــوند.  ایجـــاد همدل ـــد و نبای ندارن
کـــه امـــروز در اقتصـــاد کشـــور می گـــذرد، نفـــس زنجیـــره تامیـــن صنعـــت بـــرق را بـــه شـــماره انداختـــه اســـت. پیکـــره  کننـــد، بی گمـــان می تـــوان نســـبت بـــه ایجـــاد ایـــن همدلـــی امید هـــای بیشـــتری داشـــت.  آنچـــه  کـــرده و خطـــرات ناشـــی از توقـــف ایـــن قرارداد هـــا بـــرای کشـــور را بـــه درســـتی روشـــن  گاه  نوســـانات شـــدید قیمـــت ارز و مـــواد اولیـــه بـــرای قرارداد هـــای صنعـــت بـــرق آ
کنونـــی اقتصـــادی کشـــور بـــدون همـــکاری و برخـــورد  کوتاه تریـــن زمـــان ممکـــن چـــاره ای بـــرای آن اندیشـــیده نشـــود، بـــدون شـــک عواقـــب اقتصـــادی و اجتماعـــی آن، ابعـــادی ملـــی خواهـــد یافـــت.  عبـــور از بحـــران  کـــه بـــه ویـــژه از قرارداد هـــای مربـــوط بـــه ســـال های 1۳97 بـــه بعـــد بـــه آن وارد شـــده را تـــاب نمـــی آورد و اگـــر در  نحیـــف بخش خصوصـــی بیـــش از ایـــن خســـاراتی 
کوتـــاه مـــدت تنفـــس قرارداد هـــا و تـــا بـــه ســـرانجام رســـیدن مدیریـــت نـــرخ ارز از ســـوی بانـــک مرکـــزی، بازگشـــت آرامـــش نســـبی بـــه بـــازار، نســـبت بـــه تدویـــن مدلـــی مناســـب بـــرای اولویت بنـــدی قرارداد هـــا و تصمیم گیـــری  کـــه وزارت نیـــرو و شـــرکت توانیـــر در دوره  کارفرمایـــان و دســـتگاه های نظارتـــی ممکـــن نخواهـــد بـــود؛ لـــذا ضـــروری و حیاتـــی اســـت  متناســـب از ســـوی 
کـــه تالش هـــای  کـــه وزارت نیـــرو و توانیـــر بـــه عنـــوان اصلی تریـــن متولیـــان صنعـــت بـــرق پیگیـــری جـــدی و موثـــری بـــرای ابـــالغ بخشـــنامه جبرانـــی ارز از ســـوی ســـازمان برنامـــه داشـــته باشـــند، چـــرا  کلیـــدی اســـت  کننـــد.  ایـــن مســـاله بســـیار  گونـــه اقـــدام قـــراردادی توســـط شـــرکت های تابعـــه و زیرمجموعـــه خـــود جلوگیـــری  کـــرده و از هـــر  نهایـــی و قابـــل اجـــرا بـــرای آن هـــا اقـــدام 
بخـــش خصوصـــی بـــدون حمایـــت دســـتگاه های اجرایـــی دولتـــی بـــی نتیجـــه خواهـــد بـــود. صنعـــت بـــرق درســـت ماننـــد ســـال 97 بـــه یـــک بخشـــنامه شـــفاف بـــرای جبـــران خســـارات ناشـــی از افزایـــش نـــرخ ارز در قرارداد هـــا نیـــاز دارد. بـــه عـــالوه ابـــالغ قـــرارداد تیـــپ بـــرای جلوگیـــری از بـــروز مشـــکالت مشـــابه در آینـــده هـــم می توانـــد تضمیـــن روشـــنی بـــرای بهبـــود شـــرایط 
کرونـــا و توقـــف مـــراودات و مبـــادالت خارجـــی، توانســـت بـــه یـــک التهـــاب بی ســـابقه در بـــازار ارز و مـــواد  کاهـــش تاریخـــی قیمـــت نفـــت، شـــیوع  ایـــن صنعـــت در روز هـــای پیـــش رو باشـــد. قیمـــت ارز همچنـــان بـــا نوســـاناتی غیرقابـــل پیش بینـــی رو بـــه افزایـــش اســـت. بـــه نظـــر می رســـد در مســـیر پـــر افـــت و خیـــز اقتصـــاد ایـــران باالخـــره ترکیـــب مخـــرب تحریم هـــای گســـترده، 
کـــرد، امـــا آنچـــه در ایـــن نگاشـــت بـــه آن پرداختـــه خواهـــد شـــد، تاثیـــر ایـــن نابســـامانی اقتصـــادی بـــر زیرســـاخت ها و ورنـــد  کوتاه مـــدت اســـت. البتـــه تاثیـــرات میـــان و بلندمـــدت زیـــادی نیـــز بـــرای ایـــن شـــرایط می تـــوان پیش بینـــی  کاهـــش ارزش پـــول ملـــی، افزایـــش تـــورم و بـــه تبـــع آن افزایـــش چشـــمگیر قیمت هـــا در  گرانـــی ارز و  اولیـــه منجـــر شـــود.  تاثیـــرات معمـــول ایـــن 
کـــه رکـــود و کمبـــود نقدینگـــی مهمتریـــن آن هـــا بـــود. البتـــه در صنعـــت بـــرق، معضلـــی حـــل نشـــده بـــه  گرفتاری هـــای بســـیاری داشـــت  کنـــد و تجـــارت خارجـــی عمـــال در ســـایه تحریم هـــا بـــه تعطیلـــی کشـــیده شـــود، نیـــز  کرونـــا همـــه معـــادالت را بـــر هـــم بریـــزد، قیمـــت نفـــت ســـقوط  توســـعه آنهاســـت.  صنایـــع زیرســـاختی در حوزه هـــای انـــرژی و احـــداث تـــا پیـــش از اینکـــه 
کوویـــد 19 دولـــت بخـــش قابـــل توجهـــی از  کرونـــا بـــه تمـــام مشـــکالت دامـــن زد. بـــا شـــیوع ویـــروس  گا هـــا غیراولویـــت دار پرتعـــدادی دارنـــد،  کـــه پروژه هـــای زیرســـاختی مهـــم و  کارفرمایـــان بدهـــکار و فقـــدان نقدینگـــی  کـــه بایـــد بـــه ایـــن فهرســـت افـــزوده شـــود.  بـــه هـــر حـــال در متـــن یـــک رکـــود تورمـــی بـــا  نـــام قرارداد هـــای بالتکلیـــف از ادوار قبلـــی افزایـــش نـــرخ ارز باقی مانـــده 
کامـــل از دســـت بدهنـــد.  در همیـــن اثنـــا افزایـــش چشـــمگیر قیمـــت ارز هـــم مزیـــد بـــر علـــت شـــد تـــا پروژه هـــا دوبـــاره در معـــرض خطـــر جـــدی توقـــف و بالتکلیفـــی مجـــدد قـــرار بگیرنـــد. بـــه  کرونایـــی تخصیـــص داد تـــا فعـــاالن صنعتـــی امید هـــای کمرنـــگ خـــود بـــرای ایجـــاد گشـــایش های جدیـــد در ســـال 99 را بـــه طـــور  نقدینگـــی در اختیـــار خـــود را بـــه بســـته های حمایتـــی 
کـــه در وضعیـــت فعلـــی کشـــور و محدودیت هـــای  کرونـــا، بـــا محدودیت هـــای جـــدی بـــرای انجـــام تعهـــدات خـــود مواجـــه شـــده بودنـــد.  ایـــن در حالیســـت  کارفرمـــا و در نهایـــت شـــیوع بیمـــاری  هـــر حـــال پیـــش از آن هـــم بســـیاری از ســـازندگان و پیمانـــکاران بـــه دلیـــل عـــدم امـــکات تامیـــن مـــواد اولیـــه و ارز، فقـــدان نقدینگـــی مکفـــی بـــه دلیـــل انباشـــت بدهـــی شـــرکت های 
کـــرده اســـت، ادامـــه پروژه هـــای زیرســـاختی صنعـــت بـــرق عمـــال غیرممکـــن اســـت. بـــه همیـــن دلیـــل بخـــش خصوصـــی بـــرای اثبـــات شـــرایط بحرانـــی قرارداد هـــای صنعـــت بـــرق تالش هـــا و پیگیری هـــای گســـترده ای داشـــت. در نهایـــت پـــس از پیگیری هـــای بســـیار بخـــش خصوصـــی،  کـــه عمـــال کشـــور را درگیـــر یـــک جنـــگ تمـــام عیـــار اقتصـــادی  داخلـــی و بین المللـــی 
کـــرده اســـت.  ایـــن تنفـــس ســـه ماهه در حقیقـــت حرکتـــی بـــرای جلوگیـــری از اقدامـــات حقوقـــی ســـختگیرانه علیـــه ســـازندگان و پیمانـــکاران محســـوب می شـــود تـــا در شـــرایطی  کنتـــرل مـــوج پرشـــتاب بحران هـــا در صنعـــت بـــرق و جلوگیـــری از گســـترش ابعـــاد قرارداد هـــای بالتکلیـــف، از شـــهریورماه تنفســـی ســـه ماهـــه بـــرای آن هـــا اعـــالم  وزارت نیـــرو و شـــرکت توانیـــر بـــرای 
کـــه افزایـــش بـــی ســـابقه ای  کـــه بـــا افزایـــش جهـــش وار و تالطمـــات شـــدید نـــرخ ارز، فلـــزات و مـــواد اولیـــه در ســـال 1۳99  کـــه کشـــور عمـــال دچـــار یـــک بحـــران گســـترده اقتصـــادی اســـت و امـــکان ادامـــه بســـیاری از پروژه هـــای صنعـــت بـــرق وجـــود نـــدارد، فســـخ قـــرارداد و ضبـــط تضامیـــن منجـــر بـــه ورشکســـتگی بخـــش خصوصـــی ایـــن صنعـــت نشـــود.  واقعیـــت ایـــن اســـت 
کنـــد، امـــا ماهیـــت چالـــش هنـــوز بـــه قـــوت خـــود باقـــی اســـت و حیـــات شـــرکت های ســـازنده، پیمانـــکار،  کامـــال مشـــابه ســـال 97 شـــده و تعـــادل اولیـــه خـــود را بـــه ویـــژه در حـــوزه »مالـــی« و »زمانـــی« از دســـت می دهنـــد. بـــه همیـــن دلیـــل شـــاید ایـــن تنفـــس ســـه ماهـــه از اقدامـــات حقوقـــی و فســـخ قرارداد هـــا جلوگیـــری  داشـــته انـــد، قرارداد هـــای صنعـــت بـــرق بـــا شـــرایطی 
کـــه در شـــرایط نامتعـــادل و ناتـــراز اقتصـــاد کشـــور، ایجـــاد انســـجامی ملـــی  کلیـــدی در خصـــوص تعییـــن تکلیـــف موضـــوع قرارداد هـــا زیـــر ذره بیـــن ســـازمان های نظارتـــی هســـتند، امـــا واقعیـــت ایـــن اســـت  کـــه دســـتگاه های دولتـــی بـــرای اتخـــاذ تصمیمـــات  کننـــده را بـــا مخاطـــرات جـــدی مواجـــه می کنـــد.  اگرچـــه ایـــن مســـاله قابـــل درک اســـت  مهندســـی مشـــاور و تامیـــن 
کـــه فعـــاالن اقتصـــادی کمتریـــن نقشـــی  کار را عهـــده دار شـــود و دســـتگاه های دولتـــی بـــه بهانـــه محدودیت هـــای نهاد هـــای نظارتـــی، اقـــدام بـــه رفـــع مشـــکل قرارداد هـــا نکننـــد. چـــرا  بیـــن ســـازمان ها و نهاد هـــای مختلـــف اعـــم از اجرایـــی و نظارتـــی یـــک الـــزام غیرقابـــل انـــکار اســـت. قـــرار نیســـت بخش خصوصـــی همـــه هزینه هـــای ناشـــی از نابســـامانی فضـــای کســـب و 
گـــر توانیـــر و شـــرکت های تابعـــه و زیرمجموعـــه وزارت نیـــرو، نهاد هـــای نظارتـــی نظیـــر ســـازمان بازرســـی و دیـــوان عدالـــت اداری  گام حقیقـــی بـــه ســـوی حـــل مســـاله اســـت. ا کنونـــی اقتصـــاد کشـــور ندارنـــد و نبایـــد و نمی تواننـــد هزینه هـــای آن را متحمـــل شـــوند.  ایجـــاد همدلـــی و یکدســـتی در تصمیم گیری هـــا بیـــن نهاد هـــا و حوزه هـــای مختلـــف یـــک  در ایجـــاد شـــرایط 
کـــه امـــروز در اقتصـــاد کشـــور می گـــذرد، نفـــس زنجیـــره تامیـــن صنعـــت  کننـــد، بی گمـــان می تـــوان نســـبت بـــه ایجـــاد ایـــن همدلـــی امید هـــای بیشـــتری داشـــت.  آنچـــه  کـــرده و خطـــرات ناشـــی از توقـــف ایـــن قرارداد هـــا بـــرای کشـــور را بـــه درســـتی روشـــن  گاه  را نســـبت بـــه عـــوارض و پیامد هـــای نوســـانات شـــدید قیمـــت ارز و مـــواد اولیـــه بـــرای قرارداد هـــای صنعـــت بـــرق آ
کنونـــی  کوتاه تریـــن زمـــان ممکـــن چـــاره ای بـــرای آن اندیشـــیده نشـــود، بـــدون شـــک عواقـــب اقتصـــادی و اجتماعـــی آن، ابعـــادی ملـــی خواهـــد یافـــت.  عبـــور از بحـــران  کـــه بـــه ویـــژه از قرارداد هـــای مربـــوط بـــه ســـال های 1۳97 بـــه بعـــد بـــه آن وارد شـــده را تـــاب نمـــی آورد و اگـــر در  بـــرق را بـــه شـــماره انداختـــه اســـت. پیکـــره نحیـــف بخش خصوصـــی بیـــش از ایـــن خســـاراتی 
کوتـــاه مـــدت تنفـــس قرارداد هـــا و تـــا بـــه ســـرانجام رســـیدن مدیریـــت نـــرخ ارز از ســـوی بانـــک مرکـــزی، بازگشـــت آرامـــش نســـبی بـــه بـــازار، نســـبت بـــه تدویـــن مدلـــی مناســـب بـــرای  کـــه وزارت نیـــرو و شـــرکت توانیـــر در دوره  کارفرمایـــان و دســـتگاه های نظارتـــی ممکـــن نخواهـــد بـــود؛ لـــذا ضـــروری و حیاتـــی اســـت  اقتصـــادی کشـــور بـــدون همـــکاری و برخـــورد متناســـب از ســـوی 
کـــه وزارت نیـــرو و توانیـــر بـــه عنـــوان اصلی تریـــن متولیـــان صنعـــت بـــرق پیگیـــری جـــدی و موثـــری بـــرای ابـــالغ بخشـــنامه جبرانـــی ارز از ســـوی ســـازمان  کلیـــدی اســـت  کننـــد.  ایـــن مســـاله بســـیار  گونـــه اقـــدام قـــراردادی توســـط شـــرکت های تابعـــه و زیرمجموعـــه خـــود جلوگیـــری  کـــرده و از هـــر  اولویت بنـــدی قرارداد هـــا و تصمیم گیـــری نهایـــی و قابـــل اجـــرا بـــرای آن هـــا اقـــدام 
کـــه تالش هـــای بخـــش خصوصـــی بـــدون حمایـــت دســـتگاه های اجرایـــی دولتـــی بـــی نتیجـــه خواهـــد بـــود. صنعـــت بـــرق درســـت ماننـــد ســـال 97 بـــه یـــک بخشـــنامه شـــفاف بـــرای جبـــران خســـارات ناشـــی از افزایـــش نـــرخ ارز در قرارداد هـــا نیـــاز دارد. بـــه عـــالوه ابـــالغ قـــرارداد تیـــپ بـــرای جلوگیـــری از بـــروز مشـــکالت مشـــابه در آینـــده هـــم می توانـــد  برنامـــه داشـــته باشـــند، چـــرا 
کرونـــا و توقـــف مـــراودات و مبـــادالت خارجـــی، توانســـت بـــه یـــک  کاهـــش تاریخـــی قیمـــت نفـــت، شـــیوع  تضمیـــن روشـــنی بـــرای بهبـــود شـــرایط ایـــن صنعـــت در روز هـــای پیـــش رو باشـــد. قیمـــت ارز همچنـــان بـــا نوســـاناتی غیرقابـــل پیش بینـــی رو بـــه افزایـــش اســـت. بـــه نظـــر می رســـد در مســـیر پـــر افـــت و خیـــز اقتصـــاد ایـــران باالخـــره ترکیـــب مخـــرب تحریم هـــای گســـترده، 
کـــرد، امـــا آنچـــه در ایـــن نگاشـــت بـــه آن پرداختـــه خواهـــد شـــد، تاثیـــر ایـــن نابســـامانی  کوتاه مـــدت اســـت. البتـــه تاثیـــرات میـــان و بلندمـــدت زیـــادی نیـــز بـــرای ایـــن شـــرایط می تـــوان پیش بینـــی  کاهـــش ارزش پـــول ملـــی، افزایـــش تـــورم و بـــه تبـــع آن افزایـــش چشـــمگیر قیمت هـــا در  گرانـــی ارز و  التهـــاب بی ســـابقه در بـــازار ارز و مـــواد اولیـــه منجـــر شـــود.  تاثیـــرات معمـــول ایـــن 
کـــه رکـــود و کمبـــود نقدینگـــی مهمتریـــن آن هـــا بـــود. البتـــه در صنعـــت  اقتصـــادی بـــر زیرســـاخت ها و ورنـــد توســـعه آنهاســـت.  صنایـــع زیرســـاختی در حوزه هـــای انـــرژی و احـــداث تـــا پیـــش از اینکـــه کرونـــا همـــه معـــادالت را بـــر هـــم بریـــزد، قیمـــت نفـــت ســـقوط کنـــد و تجـــارت خارجـــی عمـــال در ســـایه تحریم هـــا بـــه تعطیلـــی کشـــیده شـــود، نیـــز گرفتاری هـــای بســـیاری داشـــت 
کوویـــد 19  کرونـــا بـــه تمـــام مشـــکالت دامـــن زد. بـــا شـــیوع ویـــروس  گا هـــا غیراولویـــت دار پرتعـــدادی دارنـــد،  کـــه پروژه هـــای زیرســـاختی مهـــم و  کارفرمایـــان بدهـــکار و فقـــدان نقدینگـــی  کـــه بایـــد بـــه ایـــن فهرســـت افـــزوده شـــود.  بـــه هـــر حـــال در متـــن یـــک رکـــود تورمـــی بـــا  بـــرق، معضلـــی حـــل نشـــده بـــه نـــام قرارداد هـــای بالتکلیـــف از ادوار قبلـــی افزایـــش نـــرخ ارز باقی مانـــده 
ـــا پروژه هـــا دوبـــاره در معـــرض خطـــر جـــدی توقـــف و  ـــر علـــت شـــد ت کامـــل از دســـت بدهنـــد.  در همیـــن اثنـــا افزایـــش چشـــمگیر قیمـــت ارز هـــم مزیـــد ب ـــا فعـــاالن صنعتـــی امید هـــای کمرنـــگ خـــود بـــرای ایجـــاد گشـــایش های جدیـــد در ســـال 99 را بـــه طـــور  کرونایـــی تخصیـــص داد ت دولـــت بخـــش قابـــل توجهـــی از نقدینگـــی در اختیـــار خـــود را بـــه بســـته های حمایتـــی 
بالتکلیفـــی مجـــدد قـــرار بگیرنـــد. بـــه هـــر حـــال پیـــش از آن هـــم بســـیاری از ســـازندگان و پیمانـــکاران بـــه دلیـــل عـــدم امـــکات تامیـــن مـــواد اولیـــه و ارز، فقـــدان نقدینگـــی مکفـــی بـــه دلیـــل انباشـــت بدهـــی شـــرکت های کارفرمـــا و در نهایـــت شـــیوع بیمـــاری کرونـــا، بـــا محدودیت هـــای جـــدی بـــرای انجـــام تعهـــدات خـــود مواجـــه شـــده بودنـــد.  ایـــن در حالیســـت کـــه در وضعیـــت 
ـــرق تالش هـــا و پیگیری هـــای گســـترده ای داشـــت. در نهایـــت پـــس از  ـــی قرارداد هـــای صنعـــت ب ـــرای اثبـــات شـــرایط بحران ـــه همیـــن دلیـــل بخـــش خصوصـــی ب ـــرق عمـــال غیرممکـــن اســـت. ب کـــرده اســـت، ادامـــه پروژه هـــای زیرســـاختی صنعـــت ب کـــه عمـــال کشـــور را درگیـــر یـــک جنـــگ تمـــام عیـــار اقتصـــادی  فعلـــی کشـــور و محدودیت هـــای داخلـــی و بین المللـــی 
کـــرده اســـت.  ایـــن تنفـــس ســـه ماهه در حقیقـــت حرکتـــی بـــرای جلوگیـــری از اقدامـــات حقوقـــی ســـختگیرانه علیـــه ســـازندگان و  کنتـــرل مـــوج پرشـــتاب بحران هـــا در صنعـــت بـــرق و جلوگیـــری از گســـترش ابعـــاد قرارداد هـــای بالتکلیـــف، از شـــهریورماه تنفســـی ســـه ماهـــه بـــرای آن هـــا اعـــالم  پیگیری هـــای بســـیار بخـــش خصوصـــی، وزارت نیـــرو و شـــرکت توانیـــر بـــرای 
کـــه بـــا افزایـــش جهـــش وار و تالطمـــات شـــدید نـــرخ ارز، فلـــزات و مـــواد  کـــه کشـــور عمـــال دچـــار یـــک بحـــران گســـترده اقتصـــادی اســـت و امـــکان ادامـــه بســـیاری از پروژه هـــای صنعـــت بـــرق وجـــود نـــدارد، فســـخ قـــرارداد و ضبـــط تضامیـــن منجـــر بـــه ورشکســـتگی بخـــش خصوصـــی ایـــن صنعـــت نشـــود.  واقعیـــت ایـــن اســـت  پیمانـــکاران محســـوب می شـــود تـــا در شـــرایطی 
کنـــد، امـــا ماهیـــت چالـــش هنـــوز بـــه قـــوت خـــود باقـــی اســـت  کامـــال مشـــابه ســـال 97 شـــده و تعـــادل اولیـــه خـــود را بـــه ویـــژه در حـــوزه »مالـــی« و »زمانـــی« از دســـت می دهنـــد. بـــه همیـــن دلیـــل شـــاید ایـــن تنفـــس ســـه ماهـــه از اقدامـــات حقوقـــی و فســـخ قرارداد هـــا جلوگیـــری  کـــه افزایـــش بـــی ســـابقه ای داشـــته انـــد، قرارداد هـــای صنعـــت بـــرق بـــا شـــرایطی  اولیـــه در ســـال 1۳99 
کـــه در شـــرایط نامتعـــادل و  کلیـــدی در خصـــوص تعییـــن تکلیـــف موضـــوع قرارداد هـــا زیـــر ذره بیـــن ســـازمان های نظارتـــی هســـتند، امـــا واقعیـــت ایـــن اســـت  کـــه دســـتگاه های دولتـــی بـــرای اتخـــاذ تصمیمـــات  کننـــده را بـــا مخاطـــرات جـــدی مواجـــه می کنـــد.  اگرچـــه ایـــن مســـاله قابـــل درک اســـت  و حیـــات شـــرکت های ســـازنده، پیمانـــکار، مهندســـی مشـــاور و تامیـــن 
کار را عهـــده دار شـــود و دســـتگاه های دولتـــی بـــه بهانـــه محدودیت هـــای نهاد هـــای نظارتـــی، اقـــدام بـــه رفـــع مشـــکل قرارداد هـــا نکننـــد.  ناتـــراز اقتصـــاد کشـــور، ایجـــاد انســـجامی ملـــی بیـــن ســـازمان ها و نهاد هـــای مختلـــف اعـــم از اجرایـــی و نظارتـــی یـــک الـــزام غیرقابـــل انـــکار اســـت. قـــرار نیســـت بخش خصوصـــی همـــه هزینه هـــای ناشـــی از نابســـامانی فضـــای کســـب و 
گـــر توانیـــر و شـــرکت های تابعـــه و زیرمجموعـــه وزارت نیـــرو، نهاد هـــای نظارتـــی نظیـــر  گام حقیقـــی بـــه ســـوی حـــل مســـاله اســـت. ا کنونـــی اقتصـــاد کشـــور ندارنـــد و نبایـــد و نمی تواننـــد هزینه هـــای آن را متحمـــل شـــوند.  ایجـــاد همدلـــی و یکدســـتی در تصمیم گیری هـــا بیـــن نهاد هـــا و حوزه هـــای مختلـــف یـــک  کـــه فعـــاالن اقتصـــادی کمتریـــن نقشـــی در ایجـــاد شـــرایط  چـــرا 
کـــه امـــروز در اقتصـــاد کشـــور  کننـــد، بی گمـــان می تـــوان نســـبت بـــه ایجـــاد ایـــن همدلـــی امید هـــای بیشـــتری داشـــت.  آنچـــه  کـــرده و خطـــرات ناشـــی از توقـــف ایـــن قرارداد هـــا بـــرای کشـــور را بـــه درســـتی روشـــن  گاه  ســـازمان بازرســـی و دیـــوان عدالـــت اداری را نســـبت بـــه عـــوارض و پیامد هـــای نوســـانات شـــدید قیمـــت ارز و مـــواد اولیـــه بـــرای قرارداد هـــای صنعـــت بـــرق آ
کوتاه تریـــن زمـــان ممکـــن چـــاره ای بـــرای آن اندیشـــیده نشـــود، بـــدون شـــک عواقـــب اقتصـــادی و اجتماعـــی آن، ابعـــادی ملـــی  کـــه بـــه ویـــژه از قرارداد هـــای مربـــوط بـــه ســـال های 1۳97 بـــه بعـــد بـــه آن وارد شـــده را تـــاب نمـــی آورد و اگـــر در  می گـــذرد، نفـــس زنجیـــره تامیـــن صنعـــت بـــرق را بـــه شـــماره انداختـــه اســـت. پیکـــره نحیـــف بخش خصوصـــی بیـــش از ایـــن خســـاراتی 
کوتـــاه مـــدت تنفـــس قرارداد هـــا و تـــا بـــه ســـرانجام رســـیدن مدیریـــت نـــرخ ارز از ســـوی بانـــک مرکـــزی، بازگشـــت آرامـــش نســـبی بـــه بـــازار،  کـــه وزارت نیـــرو و شـــرکت توانیـــر در دوره  کارفرمایـــان و دســـتگاه های نظارتـــی ممکـــن نخواهـــد بـــود؛ لـــذا ضـــروری و حیاتـــی اســـت  کنونـــی اقتصـــادی کشـــور بـــدون همـــکاری و برخـــورد متناســـب از ســـوی  خواهـــد یافـــت.  عبـــور از بحـــران 
کـــه وزارت نیـــرو و توانیـــر بـــه عنـــوان اصلی تریـــن متولیـــان صنعـــت بـــرق پیگیـــری جـــدی و موثـــری بـــرای ابـــالغ  کلیـــدی اســـت  کننـــد.  ایـــن مســـاله بســـیار  گونـــه اقـــدام قـــراردادی توســـط شـــرکت های تابعـــه و زیرمجموعـــه خـــود جلوگیـــری  کـــرده و از هـــر  نســـبت بـــه تدویـــن مدلـــی مناســـب بـــرای اولویت بنـــدی قرارداد هـــا و تصمیم گیـــری نهایـــی و قابـــل اجـــرا بـــرای آن هـــا اقـــدام 
کـــه تالش هـــای بخـــش خصوصـــی بـــدون حمایـــت دســـتگاه های اجرایـــی دولتـــی بـــی نتیجـــه خواهـــد بـــود. صنعـــت بـــرق درســـت ماننـــد ســـال 97 بـــه یـــک بخشـــنامه شـــفاف بـــرای جبـــران خســـارات ناشـــی از افزایـــش نـــرخ ارز در قرارداد هـــا نیـــاز دارد. بـــه عـــالوه ابـــالغ قـــرارداد تیـــپ بـــرای جلوگیـــری از  بخشـــنامه جبرانـــی ارز از ســـوی ســـازمان برنامـــه داشـــته باشـــند، چـــرا 
کرونـــا و توقـــف  کاهـــش تاریخـــی قیمـــت نفـــت، شـــیوع  بـــروز مشـــکالت مشـــابه در آینـــده هـــم می توانـــد تضمیـــن روشـــنی بـــرای بهبـــود شـــرایط ایـــن صنعـــت در روز هـــای پیـــش رو باشـــد. قیمـــت ارز همچنـــان بـــا نوســـاناتی غیرقابـــل پیش بینـــی رو بـــه افزایـــش اســـت. بـــه نظـــر می رســـد در مســـیر پـــر افـــت و خیـــز اقتصـــاد ایـــران باالخـــره ترکیـــب مخـــرب تحریم هـــای گســـترده، 
کـــرد، امـــا آنچـــه در ایـــن نگاشـــت  کوتاه مـــدت اســـت. البتـــه تاثیـــرات میـــان و بلندمـــدت زیـــادی نیـــز بـــرای ایـــن شـــرایط می تـــوان پیش بینـــی  کاهـــش ارزش پـــول ملـــی، افزایـــش تـــورم و بـــه تبـــع آن افزایـــش چشـــمگیر قیمت هـــا در  گرانـــی ارز و  مـــراودات و مبـــادالت خارجـــی، توانســـت بـــه یـــک التهـــاب بی ســـابقه در بـــازار ارز و مـــواد اولیـــه منجـــر شـــود.  تاثیـــرات معمـــول ایـــن 
کـــه رکـــود و  گرفتاری هـــای بســـیاری داشـــت  کنـــد و تجـــارت خارجـــی عمـــال در ســـایه تحریم هـــا بـــه تعطیلـــی کشـــیده شـــود، نیـــز  کرونـــا همـــه معـــادالت را بـــر هـــم بریـــزد، قیمـــت نفـــت ســـقوط  بـــه آن پرداختـــه خواهـــد شـــد، تاثیـــر ایـــن نابســـامانی اقتصـــادی بـــر زیرســـاخت ها و ورنـــد توســـعه آنهاســـت.  صنایـــع زیرســـاختی در حوزه هـــای انـــرژی و احـــداث تـــا پیـــش از اینکـــه 
کرونـــا بـــه  گا هـــا غیراولویـــت دار پرتعـــدادی دارنـــد،  کـــه پروژه هـــای زیرســـاختی مهـــم و  کارفرمایـــان بدهـــکار و فقـــدان نقدینگـــی  کـــه بایـــد بـــه ایـــن فهرســـت افـــزوده شـــود.  بـــه هـــر حـــال در متـــن یـــک رکـــود تورمـــی بـــا  کمبـــود نقدینگـــی مهمتریـــن آن هـــا بـــود. البتـــه در صنعـــت بـــرق، معضلـــی حـــل نشـــده بـــه نـــام قرارداد هـــای بالتکلیـــف از ادوار قبلـــی افزایـــش نـــرخ ارز باقی مانـــده 
کامـــل از دســـت بدهنـــد.  در همیـــن اثنـــا افزایـــش چشـــمگیر قیمـــت ارز هـــم مزیـــد بـــر علـــت شـــد تـــا  کرونایـــی تخصیـــص داد تـــا فعـــاالن صنعتـــی امید هـــای کمرنـــگ خـــود بـــرای ایجـــاد گشـــایش های جدیـــد در ســـال 99 را بـــه طـــور  کوویـــد 19 دولـــت بخـــش قابـــل توجهـــی از نقدینگـــی در اختیـــار خـــود را بـــه بســـته های حمایتـــی  تمـــام مشـــکالت دامـــن زد. بـــا شـــیوع ویـــروس 
کرونـــا، بـــا محدودیت هـــای جـــدی بـــرای انجـــام تعهـــدات خـــود  کارفرمـــا و در نهایـــت شـــیوع بیمـــاری  پروژه هـــا دوبـــاره در معـــرض خطـــر جـــدی توقـــف و بالتکلیفـــی مجـــدد قـــرار بگیرنـــد. بـــه هـــر حـــال پیـــش از آن هـــم بســـیاری از ســـازندگان و پیمانـــکاران بـــه دلیـــل عـــدم امـــکات تامیـــن مـــواد اولیـــه و ارز، فقـــدان نقدینگـــی مکفـــی بـــه دلیـــل انباشـــت بدهـــی شـــرکت های 
کـــرده اســـت، ادامـــه پروژه هـــای زیرســـاختی صنعـــت بـــرق عمـــال غیرممکـــن اســـت. بـــه همیـــن دلیـــل بخـــش خصوصـــی بـــرای اثبـــات شـــرایط بحرانـــی قرارداد هـــای صنعـــت بـــرق تالش هـــا و  کـــه عمـــال کشـــور را درگیـــر یـــک جنـــگ تمـــام عیـــار اقتصـــادی  کـــه در وضعیـــت فعلـــی کشـــور و محدودیت هـــای داخلـــی و بین المللـــی  مواجـــه شـــده بودنـــد.  ایـــن در حالیســـت 
کـــرده اســـت.  ایـــن تنفـــس ســـه ماهه در حقیقـــت حرکتـــی بـــرای جلوگیـــری از  کنتـــرل مـــوج پرشـــتاب بحران هـــا در صنعـــت بـــرق و جلوگیـــری از گســـترش ابعـــاد قرارداد هـــای بالتکلیـــف، از شـــهریورماه تنفســـی ســـه ماهـــه بـــرای آن هـــا اعـــالم  پیگیری هـــای گســـترده ای داشـــت. در نهایـــت پـــس از پیگیری هـــای بســـیار بخـــش خصوصـــی، وزارت نیـــرو و شـــرکت توانیـــر بـــرای 
کـــه بـــا افزایـــش  کـــه کشـــور عمـــال دچـــار یـــک بحـــران گســـترده اقتصـــادی اســـت و امـــکان ادامـــه بســـیاری از پروژه هـــای صنعـــت بـــرق وجـــود نـــدارد، فســـخ قـــرارداد و ضبـــط تضامیـــن منجـــر بـــه ورشکســـتگی بخـــش خصوصـــی ایـــن صنعـــت نشـــود.  واقعیـــت ایـــن اســـت  اقدامـــات حقوقـــی ســـختگیرانه علیـــه ســـازندگان و پیمانـــکاران محســـوب می شـــود تـــا در شـــرایطی 
کنـــد،  کامـــال مشـــابه ســـال 97 شـــده و تعـــادل اولیـــه خـــود را بـــه ویـــژه در حـــوزه »مالـــی« و »زمانـــی« از دســـت می دهنـــد. بـــه همیـــن دلیـــل شـــاید ایـــن تنفـــس ســـه ماهـــه از اقدامـــات حقوقـــی و فســـخ قرارداد هـــا جلوگیـــری  کـــه افزایـــش بـــی ســـابقه ای داشـــته انـــد، قرارداد هـــای صنعـــت بـــرق بـــا شـــرایطی  جهـــش وار و تالطمـــات شـــدید نـــرخ ارز، فلـــزات و مـــواد اولیـــه در ســـال 1۳99 
کلیـــدی در خصـــوص تعییـــن تکلیـــف موضـــوع قرارداد هـــا زیـــر ذره بیـــن ســـازمان های نظارتـــی هســـتند،  کـــه دســـتگاه های دولتـــی بـــرای اتخـــاذ تصمیمـــات  کننـــده را بـــا مخاطـــرات جـــدی مواجـــه می کنـــد.  اگرچـــه ایـــن مســـاله قابـــل درک اســـت  امـــا ماهیـــت چالـــش هنـــوز بـــه قـــوت خـــود باقـــی اســـت و حیـــات شـــرکت های ســـازنده، پیمانـــکار، مهندســـی مشـــاور و تامیـــن 
کار را عهـــده دار شـــود و دســـتگاه های دولتـــی بـــه بهانـــه محدودیت هـــای نهاد هـــای  کـــه در شـــرایط نامتعـــادل و ناتـــراز اقتصـــاد کشـــور، ایجـــاد انســـجامی ملـــی بیـــن ســـازمان ها و نهاد هـــای مختلـــف اعـــم از اجرایـــی و نظارتـــی یـــک الـــزام غیرقابـــل انـــکار اســـت. قـــرار نیســـت بخش خصوصـــی همـــه هزینه هـــای ناشـــی از نابســـامانی فضـــای کســـب و  امـــا واقعیـــت ایـــن اســـت 
گـــر توانیـــر و شـــرکت های تابعـــه  گام حقیقـــی بـــه ســـوی حـــل مســـاله اســـت. ا کنونـــی اقتصـــاد کشـــور ندارنـــد و نبایـــد و نمی تواننـــد هزینه هـــای آن را متحمـــل شـــوند.  ایجـــاد همدلـــی و یکدســـتی در تصمیم گیری هـــا بیـــن نهاد هـــا و حوزه هـــای مختلـــف یـــک  کـــه فعـــاالن اقتصـــادی کمتریـــن نقشـــی در ایجـــاد شـــرایط  نظارتـــی، اقـــدام بـــه رفـــع مشـــکل قرارداد هـــا نکننـــد. چـــرا 
ـــه ایجـــاد ایـــن همدلـــی امید هـــای  ـــوان نســـبت ب کننـــد، بی گمـــان می ت ـــرای کشـــور را بـــه درســـتی روشـــن  کـــرده و خطـــرات ناشـــی از توقـــف ایـــن قرارداد هـــا ب گاه  ـــرای قرارداد هـــای صنعـــت بـــرق آ و زیرمجموعـــه وزارت نیـــرو، نهاد هـــای نظارتـــی نظیـــر ســـازمان بازرســـی و دیـــوان عدالـــت اداری را نســـبت بـــه عـــوارض و پیامد هـــای نوســـانات شـــدید قیمـــت ارز و مـــواد اولیـــه ب
کوتاه تریـــن زمـــان ممکـــن چـــاره ای بـــرای آن اندیشـــیده نشـــود، بـــدون  کـــه بـــه ویـــژه از قرارداد هـــای مربـــوط بـــه ســـال های 1۳97 بـــه بعـــد بـــه آن وارد شـــده را تـــاب نمـــی آورد و اگـــر در  کـــه امـــروز در اقتصـــاد کشـــور می گـــذرد، نفـــس زنجیـــره تامیـــن صنعـــت بـــرق را بـــه شـــماره انداختـــه اســـت. پیکـــره نحیـــف بخش خصوصـــی بیـــش از ایـــن خســـاراتی  بیشـــتری داشـــت.  آنچـــه 
کوتـــاه مـــدت تنفـــس قرارداد هـــا و تـــا بـــه ســـرانجام رســـیدن مدیریـــت نـــرخ ارز از  کـــه وزارت نیـــرو و شـــرکت توانیـــر در دوره  کارفرمایـــان و دســـتگاه های نظارتـــی ممکـــن نخواهـــد بـــود؛ لـــذا ضـــروری و حیاتـــی اســـت  کنونـــی اقتصـــادی کشـــور بـــدون همـــکاری و برخـــورد متناســـب از ســـوی  شـــک عواقـــب اقتصـــادی و اجتماعـــی آن، ابعـــادی ملـــی خواهـــد یافـــت.  عبـــور از بحـــران 
کـــه وزارت نیـــرو و توانیـــر بـــه عنـــوان اصلی تریـــن متولیـــان  کلیـــدی اســـت  کننـــد.  ایـــن مســـاله بســـیار  گونـــه اقـــدام قـــراردادی توســـط شـــرکت های تابعـــه و زیرمجموعـــه خـــود جلوگیـــری  کـــرده و از هـــر  ســـوی بانـــک مرکـــزی، بازگشـــت آرامـــش نســـبی بـــه بـــازار، نســـبت بـــه تدویـــن مدلـــی مناســـب بـــرای اولویت بنـــدی قرارداد هـــا و تصمیم گیـــری نهایـــی و قابـــل اجـــرا بـــرای آن هـــا اقـــدام 
کـــه تالش هـــای بخـــش خصوصـــی بـــدون حمایـــت دســـتگاه های اجرایـــی دولتـــی بـــی نتیجـــه خواهـــد بـــود. صنعـــت بـــرق درســـت ماننـــد ســـال 97 بـــه یـــک بخشـــنامه شـــفاف بـــرای جبـــران خســـارات ناشـــی از افزایـــش نـــرخ ارز در قرارداد هـــا نیـــاز دارد.  صنعـــت بـــرق پیگیـــری جـــدی و موثـــری بـــرای ابـــالغ بخشـــنامه جبرانـــی ارز از ســـوی ســـازمان برنامـــه داشـــته باشـــند، چـــرا 
کاهـــش  بـــه عـــالوه ابـــالغ قـــرارداد تیـــپ بـــرای جلوگیـــری از بـــروز مشـــکالت مشـــابه در آینـــده هـــم می توانـــد تضمیـــن روشـــنی بـــرای بهبـــود شـــرایط ایـــن صنعـــت در روز هـــای پیـــش رو باشـــد. قیمـــت ارز همچنـــان بـــا نوســـاناتی غیرقابـــل پیش بینـــی رو بـــه افزایـــش اســـت. بـــه نظـــر می رســـد در مســـیر پـــر افـــت و خیـــز اقتصـــاد ایـــران باالخـــره ترکیـــب مخـــرب تحریم هـــای گســـترده، 
کوتاه مـــدت اســـت. البتـــه تاثیـــرات میـــان و بلندمـــدت زیـــادی نیـــز بـــرای ایـــن شـــرایط می تـــوان  کاهـــش ارزش پـــول ملـــی، افزایـــش تـــورم و بـــه تبـــع آن افزایـــش چشـــمگیر قیمت هـــا در  گرانـــی ارز و  کرونـــا و توقـــف مـــراودات و مبـــادالت خارجـــی، توانســـت بـــه یـــک التهـــاب بی ســـابقه در بـــازار ارز و مـــواد اولیـــه منجـــر شـــود.  تاثیـــرات معمـــول ایـــن  تاریخـــی قیمـــت نفـــت، شـــیوع 
کنـــد و تجـــارت خارجـــی عمـــال در ســـایه تحریم هـــا بـــه تعطیلـــی کشـــیده شـــود، نیـــز  کرونـــا همـــه معـــادالت را بـــر هـــم بریـــزد، قیمـــت نفـــت ســـقوط  کـــرد، امـــا آنچـــه در ایـــن نگاشـــت بـــه آن پرداختـــه خواهـــد شـــد، تاثیـــر ایـــن نابســـامانی اقتصـــادی بـــر زیرســـاخت ها و ورنـــد توســـعه آنهاســـت.  صنایـــع زیرســـاختی در حوزه هـــای انـــرژی و احـــداث تـــا پیـــش از اینکـــه  پیش بینـــی 
گا هـــا  کـــه پروژه هـــای زیرســـاختی مهـــم و  کارفرمایـــان بدهـــکار و فقـــدان نقدینگـــی  کـــه بایـــد بـــه ایـــن فهرســـت افـــزوده شـــود.  بـــه هـــر حـــال در متـــن یـــک رکـــود تورمـــی بـــا  کـــه رکـــود و کمبـــود نقدینگـــی مهمتریـــن آن هـــا بـــود. البتـــه در صنعـــت بـــرق، معضلـــی حـــل نشـــده بـــه نـــام قرارداد هـــای بالتکلیـــف از ادوار قبلـــی افزایـــش نـــرخ ارز باقی مانـــده  گرفتاری هـــای بســـیاری داشـــت 
کامـــل از دســـت بدهنـــد.  در همیـــن اثنـــا افزایـــش  ـــا فعـــاالن صنعتـــی امید هـــای کمرنـــگ خـــود بـــرای ایجـــاد گشـــایش های جدیـــد در ســـال 99 را بـــه طـــور  کرونایـــی تخصیـــص داد ت کوویـــد 19 دولـــت بخـــش قابـــل توجهـــی از نقدینگـــی در اختیـــار خـــود را بـــه بســـته های حمایتـــی  ـــا شـــیوع ویـــروس  ـــا بـــه تمـــام مشـــکالت دامـــن زد. ب کرون غیراولویـــت دار پرتعـــدادی دارنـــد، 
ـــا  ـــا، ب کرون کارفرمـــا و در نهایـــت شـــیوع بیمـــاری  ـــه دلیـــل انباشـــت بدهـــی شـــرکت های  ـــه دلیـــل عـــدم امـــکات تامیـــن مـــواد اولیـــه و ارز، فقـــدان نقدینگـــی مکفـــی ب ـــکاران ب ـــه هـــر حـــال پیـــش از آن هـــم بســـیاری از ســـازندگان و پیمان ـــد. ب ـــرار بگیرن ـــاره در معـــرض خطـــر جـــدی توقـــف و بالتکلیفـــی مجـــدد ق ـــا پروژه هـــا دوب ـــر علـــت شـــد ت ـــد ب چشـــمگیر قیمـــت ارز هـــم مزی
کـــرده اســـت، ادامـــه پروژه هـــای زیرســـاختی صنعـــت بـــرق عمـــال غیرممکـــن اســـت. بـــه همیـــن دلیـــل بخـــش خصوصـــی بـــرای اثبـــات شـــرایط  کـــه عمـــال کشـــور را درگیـــر یـــک جنـــگ تمـــام عیـــار اقتصـــادی  کـــه در وضعیـــت فعلـــی کشـــور و محدودیت هـــای داخلـــی و بین المللـــی  محدودیت هـــای جـــدی بـــرای انجـــام تعهـــدات خـــود مواجـــه شـــده بودنـــد.  ایـــن در حالیســـت 
کـــرده اســـت.  ایـــن تنفـــس  کنتـــرل مـــوج پرشـــتاب بحران هـــا در صنعـــت بـــرق و جلوگیـــری از گســـترش ابعـــاد قرارداد هـــای بالتکلیـــف، از شـــهریورماه تنفســـی ســـه ماهـــه بـــرای آن هـــا اعـــالم  بحرانـــی قرارداد هـــای صنعـــت بـــرق تالش هـــا و پیگیری هـــای گســـترده ای داشـــت. در نهایـــت پـــس از پیگیری هـــای بســـیار بخـــش خصوصـــی، وزارت نیـــرو و شـــرکت توانیـــر بـــرای 
کـــه کشـــور عمـــال دچـــار یـــک بحـــران گســـترده اقتصـــادی اســـت و امـــکان ادامـــه بســـیاری از پروژه هـــای صنعـــت بـــرق وجـــود نـــدارد، فســـخ قـــرارداد و ضبـــط تضامیـــن منجـــر بـــه ورشکســـتگی بخـــش خصوصـــی ایـــن صنعـــت  ســـه ماهه در حقیقـــت حرکتـــی بـــرای جلوگیـــری از اقدامـــات حقوقـــی ســـختگیرانه علیـــه ســـازندگان و پیمانـــکاران محســـوب می شـــود تـــا در شـــرایطی 
کننـــده را بـــا مخاطـــرات جـــدی مواجـــه می کنـــد.  اگرچـــه  کنـــد، امـــا ماهیـــت چالـــش هنـــوز بـــه قـــوت خـــود باقـــی اســـت و حیـــات شـــرکت های ســـازنده، پیمانـــکار، مهندســـی مشـــاور و تامیـــن  نشـــود.  دل اولیـــه خـــود را بـــه ویـــژه در حـــوزه »مالـــی« و »زمانـــی« از دســـت می دهنـــد. بـــه همیـــن دلیـــل شـــاید ایـــن تنفـــس ســـه ماهـــه از اقدامـــات حقوقـــی و فســـخ قرارداد هـــا جلوگیـــری 
کـــه در شـــرایط نامتعـــادل و ناتـــراز اقتصـــاد کشـــور، ایجـــاد انســـجامی ملـــی بیـــن ســـازمان ها و نهاد هـــای مختلـــف اعـــم از اجرایـــی و نظارتـــی یـــک الـــزام غیرقابـــل  کلیـــدی در خصـــوص تعییـــن تکلیـــف موضـــوع قرارداد هـــا زیـــر ذره بیـــن ســـازمان های نظارتـــی هســـتند، امـــا واقعیـــت ایـــن اســـت  کـــه دســـتگاه های دولتـــی بـــرای اتخـــاذ تصمیمـــات  ایـــن مســـاله قابـــل درک اســـت 
کنونـــی اقتصـــاد کشـــور ندارنـــد و نبایـــد و نمی تواننـــد هزینه هـــای آن را  کـــه فعـــاالن اقتصـــادی کمتریـــن نقشـــی در ایجـــاد شـــرایط  کار را عهـــده دار شـــود و دســـتگاه های دولتـــی بـــه بهانـــه محدودیت هـــای نهاد هـــای نظارتـــی، اقـــدام بـــه رفـــع مشـــکل قرارداد هـــا نکننـــد. چـــرا  انـــکار اســـت. قـــرار نیســـت بخش خصوصـــی همـــه هزینه هـــای ناشـــی از نابســـامانی فضـــای کســـب و 
ـــرای  گـــر توانیـــر و شـــرکت های تابعـــه و زیرمجموعـــه وزارت نیـــرو، نهاد هـــای نظارتـــی نظیـــر ســـازمان بازرســـی و دیـــوان عدالـــت اداری را نســـبت بـــه عـــوارض و پیامد هـــای نوســـانات شـــدید قیمـــت ارز و مـــواد اولیـــه ب گام حقیقـــی بـــه ســـوی حـــل مســـاله اســـت. ا متحمـــل شـــوند.  ایجـــاد همدلـــی و یکدســـتی در تصمیم گیری هـــا بیـــن نهاد هـــا و حوزه هـــای مختلـــف یـــک 
کـــه امـــروز در اقتصـــاد کشـــور می گـــذرد، نفـــس زنجیـــره تامیـــن صنعـــت بـــرق را بـــه شـــماره انداختـــه اســـت. پیکـــره نحیـــف بخش خصوصـــی بیـــش از ایـــن  ـــوان نســـبت بـــه ایجـــاد ایـــن همدلـــی امید هـــای بیشـــتری داشـــت.  آنچـــه  کننـــد، بی گمـــان می ت ـــرای کشـــور را بـــه درســـتی روشـــن  کـــرده و خطـــرات ناشـــی از توقـــف ایـــن قرارداد هـــا ب گاه  قرارداد هـــای صنعـــت بـــرق آ
ـــان و  کارفرمای ـــی اقتصـــادی کشـــور بـــدون همـــکاری و برخـــورد متناســـب از ســـوی  کنون ـــرای آن اندیشـــیده نشـــود، بـــدون شـــک عواقـــب اقتصـــادی و اجتماعـــی آن، ابعـــادی ملـــی خواهـــد یافـــت.  عبـــور از بحـــران  کوتاه تریـــن زمـــان ممکـــن چـــاره ای ب ـــاب نمـــی آورد و اگـــر در  ـــه آن وارد شـــده را ت ـــه بعـــد ب ـــه ســـال های 1۳97 ب ـــوط ب ـــه ویـــژه از قرارداد هـــای مرب کـــه ب خســـاراتی 
کوتـــاه مـــدت تنفـــس قرارداد هـــا و تـــا بـــه ســـرانجام رســـیدن مدیریـــت نـــرخ ارز از ســـوی بانـــک مرکـــزی، بازگشـــت آرامـــش نســـبی بـــه بـــازار، نســـبت بـــه تدویـــن مدلـــی مناســـب بـــرای اولویت بنـــدی قرارداد هـــا و تصمیم گیـــری نهایـــی و قابـــل اجـــرا بـــرای آن هـــا  کـــه وزارت نیـــرو و شـــرکت توانیـــر در دوره  دســـتگاه های نظارتـــی ممکـــن نخواهـــد بـــود؛ لـــذا ضـــروری و حیاتـــی اســـت 
کـــه تالش هـــای بخـــش خصوصـــی بـــدون حمایـــت  کـــه وزارت نیـــرو و توانیـــر بـــه عنـــوان اصلی تریـــن متولیـــان صنعـــت بـــرق پیگیـــری جـــدی و موثـــری بـــرای ابـــالغ بخشـــنامه جبرانـــی ارز از ســـوی ســـازمان برنامـــه داشـــته باشـــند، چـــرا  کـــرده و از هـــر گونـــه اقـــدام قـــراردادی توســـط شـــرکت های تابعـــه و زیرمجموعـــه خـــود جلوگیـــری کننـــد.  ایـــن مســـاله بســـیار کلیـــدی اســـت  اقـــدام 
دســـتگاه ها اجرایـــی دولتـــی بـــی نتیجـــه خواهـــد بـــود. صنعـــت بـــرق درســـت ماننـــد ســـال 97 بـــه یـــک بخشـــنامه شـــفاف بـــرای جبـــران خســـارات ناشـــی از افزایـــش نـــرخ ارز در قرارداد هـــا نیـــاز دارد. بـــه عـــالوه ابـــالغ قـــرارداد تیـــپ بـــرای جلوگیـــری از بـــروز مشـــکالت مشـــابه در آینـــده هـــم می توانـــد تضمیـــن روشـــنی بـــرای بهبـــود شـــرایط ایـــن صنعـــت در روز هـــای پیـــش رو باشـــد.

ــخه  نس
نجـات
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 در طـــول قریـــب بـــه یـــک دهـــه اخیـــر برخـــی از چالـــش هـــا در صنعـــت بـــرق 
ـــف  ـــا  توق ـــن آنه ـــی از مهمتری ـــه یک ک ـــد  ـــده ان ـــرار ش ـــتمر تک ـــکلی مس ـــه ش ب
ـــاال  ـــرخ ارز و ب ـــه دلیـــل افزایـــش ن و بالتکلیفـــی پـــروژه هـــای ایـــن صنعـــت ب
ــال  ــد و در عیـــن حـ ــای تولیـ ــاده هـ ــایر نهـ ــه و سـ ــواد اولیـ ــن قیمـــت مـ رفتـ
فقـــدان منابـــع مالـــی دولـــت و وزارت نیـــرو بـــرای جبـــران خســـارات وارده 

بـــوده اســـت. 
در حقیقـــت وقتـــی مطالبـــات بنـــگاه هـــای اقتصـــادی صنعـــت بـــرق از 
شـــرکت های تابعـــه وزارت نیـــرو معـــوق مانـــده و ارزش پـــول ملـــی درحـــال 
کنـــار آن عمـــده شـــرکت هـــا  کاهـــش و تـــورم رو بـــه افزایـــش اســـت و در 
تحـــت تاثیـــر معضـــالت »رکـــود«، »تحریـــم« و »نوســـانات نـــرخ ارز« دچـــار 
گاهـــًا  آســـیب های جـــدی شـــده اند، ادامـــه پـــروژه هـــا بســـیار دشـــوار و 
کاهـــش درآمدهـــای  حتـــی ناممکـــن اســـت بـــه ویـــژه آنکـــه دولـــت بـــه دلیـــل 
پیـــش بینـــی شـــده در بودجـــه و کمبـــود نقدینگـــی، در تســـویه بدهـــی هـــای 
خـــود بـــه بخـــش خصوصـــی هـــم توفیـــق چندانـــی نداشـــته و ایـــن امـــر تنهـــا 

محـــدود بـــه پرداخت هـــای مقطعـــی بـــوده اســـت. 
 واقـــع مطلـــب اینکـــه توقـــف قراردادهـــا ناشـــی از رشـــد فزاینـــده قیمـــت هـــا 
در هیاهـــوی التهابـــات غیرقابـــل پیـــش بینـــی بـــازار و قراردادهـــای یـــک 
ســـویه دســـتگاه هـــای تابعـــه وزارت نیـــرو چنـــدان دور از ذهـــن نیســـت. 
کـــه مشـــکالت موجـــود در نظـــام  البتـــه ذکـــر ایـــن نکتـــه ضـــروری اســـت 
حقوقـــی و قـــراردادی صنعـــت بـــرق قدمتـــی چندیـــن ســـاله دارد لیکـــن 
کمبـــود جـــدی منابـــع مالـــی ناشـــی از اقتصـــاد ناتـــراز صنعـــت بـــرق همـــراه 
بـــا افزایـــش چشـــم گیـــر قیمـــت ارز، ابعـــاد گســـترده ای از ســـاختار پرچالـــش 

ـــید.  ـــر کش ـــه تصوی ـــرق را ب ـــت ب ـــراردادی صنع ـــی و ق حقوق
کاهـــش درآمدهـــای ارزی حاصـــل  تـــا پیـــش از اینکـــه اقتصـــاد ایـــران بـــا 
ـــران  ـــرای جب ـــی الزم ب ـــع مال ـــرو شـــود، دولـــت از مناب از صـــادرات نفـــت روب
ـــود  ـــرق برخـــوردار ب ـــروژه هـــای زیرســـاختی صنعـــت ب هزینه هـــای ســـربار پ
ــری نقدینگـــی،  ــا کسـ ــه بـ ــا و مواجهـ ــم هـ ــا افزایـــش عمـــق تحریـ ــن بـ لیکـ
کار در ســـاختار  عمـــاًل ریســـک های ناشـــی از آشـــفتگی فضـــای کســـب و 
کارآمـــد حقوقـــی و قـــراردادی صنعـــت بـــرق الجـــرم بـــه شـــرکت های  نا
طـــرف قـــرارداد تحمیـــل شـــد و بـــه ایـــن ترتیـــب ایـــن شـــرکت ها متحمـــل 
فلـــزات،  ارز،  قیمـــت  افزایـــش  محـــل  از  جبران ناپذیـــری  هـــای  زیـــان 
نهاده هـــای تولیـــد و مـــواد اولیـــه شـــدند و عـــدم پیـــش بینـــی یـــک سیســـتم 
ایـــن هزینه هـــای مـــازاد، بالتکلیفـــی و توقـــف  بـــرای جبـــران  کارآمـــد 

بســـیاری از قراردادهـــای صنعـــت بـــرق را بـــه دنبـــال داشـــت. 
شـــایان ذکـــر اینکـــه تـــا پیـــش از ایـــن شـــرایط، وزارت نیـــرو و شـــرکت توانیـــر بـــا 
تکیـــه بـــر منابـــع مالـــی و اســـتفاده از اختیـــارات داخلـــی نســـبت بـــه تدویـــن 
دســـتورالعمل هـــا و بخشـــنامه هایـــی بـــرای جبـــران خســـارات ناشـــی از 
کـــه  نوســـانات نـــرخ فلـــزات و ارز و ایضـــًا جبـــران تاخیـــر در تادیـــه مطالبـــات 
ــده و  ــارج از عهـ ــًا خـ ــی داد و عمدتـ کار رخ مـ ــط کســـب و  ــًا در محیـ گاهـ
کـــه البتـــه بســـیار  کنتـــرل بنـــگاه هـــای اقتصـــادی بـــود، اقـــدام مـــی نمودنـــد 
کـــه پیش تـــر ذکـــر شـــد  راهگشـــا بـــود لیکـــن بـــه دلیـــل محدودیـــت هایـــی 
امـــروز شـــاهد چنیـــن اقداماتـــی نیســـتیم کمااینکـــه شـــرایط امـــروز صنعـــت 
کـــه بســـیاری از  گونـــه ای  بـــرق نیـــز بـــا گذشـــته قابـــل قیـــاس نیســـت بـــه 
بنگاه هـــای اقتصـــادی بـــه دلیـــل افزایـــش قیمـــت هـــا از یـــک ســـو و احالـــه 

بـــار ســـنگین ریســـک هـــا و هزینه هـــای ناشـــی از التهابـــات فضـــای کســـب 
کار و نوســـانات قیمـــت هـــا بـــر دوش آنهـــا از دگـــر ســـو ، ناتـــوان از ادامـــه  و 
کـــه محصـــول ایـــن امـــر چیـــزی  قراردادهـــای در دســـت اجـــرا می باشـــند 
نیســـت جـــز فســـخ قراردادهـــا و ضبـــط ضمانـــت نامـــه هـــای قـــراردادی 

ـــان. کارفرمای توســـط 
عواقـــب ایـــن رونـــد بـــه ویـــژه در خصـــوص ضبـــط ضمانـــت نامـــه هـــا 
ـــوده و در سیســـتم  ـــرای فعـــاالن صنعـــت بـــرق بســـیار گســـترده و فراگیـــر ب ب
بانکـــی مشـــکالت جـــدی اعتبـــاری بـــرای آنهـــا ایجـــاد نمـــوده ضمـــن 
ـــان نقدینگـــی و ســـرمایه  گاهـــًا جبـــران ناپذیـــر بـــه جری اینکـــه آســـیب های 
ـــرق ناشـــی از برداشـــت رقـــم  گـــردش بنگاه هـــای اقتصـــادی صنعـــت ب در 
ـــت نامه هـــای  ـــل توجهـــی از دارایی هـــای آنهـــا در قالـــب ضبـــط ضمان قاب

ــی وارد آورده اســـت.  بانکـ
کـــه  گیـــرد ایـــن اســـت  کـــه بایـــد مـــد نظـــر قـــرار  نکتـــه حائـــز اهمیـــت 
ــور پوشـــش  ــه منظـ ــرخ ارز بـ ــانات نـ ــای جبرانـــی نوسـ ــنامه هـ ابـــالغ بخشـ
هزینه هـــای ناشـــی از افزایـــش قیمـــت هـــا بـــه ویـــژه در قراردادهـــای فاقـــد 
تعدیـــل توســـط ســـازمان برنامـــه و بودجـــه کشـــور هـــم بـــه دلیـــل عـــدم 
پوشـــش کامـــل و فقـــدان منابـــع مالـــی کافـــی بـــرای جبـــران خســـارات وارده، 
کارآیـــی الزم برخـــوردار نبـــود و منجـــر بـــه رفـــع معضـــل قراردادهـــای  عمـــال از 

ــرق نگردیـــد . متوقـــف در صنعـــت بـ
البتـــه بـــه زعـــم فعالیـــن بخـــش خصوصـــی بـــرای ایـــن مشـــکل راهکارهـــای 
و  اهتمـــام  میـــزان  بـــه  آنهـــا  اثربخشـــی  کـــه  مشـــخصی وجـــود دارد 
گام مســـتلزم دســـته  جدیـــت وزارت نیـــرو بســـتگی دارد . مهمتریـــن 
بنـــدی قراردادهـــا بـــر اســـاس درجـــه اهمیـــت ، تامیـــن مالـــی و جبـــران 
خســـارات قراردادهـــای دارای اولویـــت و در ادامـــه خاتمـــه قراردادهایـــی 
کـــه در اولویـــت پـــروژه هـــای صنعـــت بـــرق قـــرار ندارنـــد و بالطبـــع  اســـت 
کـــه مـــدت هاســـت فاقـــد اولویـــت هـــای  خاتمـــه قراردادهـــای بالتکلیفـــی 
اجرایـــی هســـتند عنصـــر کلیـــدی در اثربخشـــی ایـــن اقـــدام محســـوب مـــی 
ـــرارداد تیـــپ  ـــر حســـن اجـــرای ق ـــالغ و نظـــارت ب ـــر بعـــد ، اب ـــدم موث شـــود و ق
ـــه منظـــور ســـامان دهـــی ســـاختار حقوقـــی و  مـــورد توافـــق همـــه ذینفعـــان ب
قـــراردادی صنعـــت بـــرق و ایجـــاد وحـــدت رویـــه بـــه منظـــور پرهیـــز از اعمـــال 

ســـالیق قـــراردادی در دســـتگاه هـــای تابعـــه وزارت نیـــرو خواهـــد بـــود .
قـــراردادی،  تادیـــه  تاخیـــر  جبـــران  و  مطالبـــات  پرداخـــت  در  تســـریع 
ــی  ــان نقدینگـ ــتیبانی از جریـ ــان پرداخـــت جهـــت پشـ ــن میـ در نظر گرفتـ
ــا منابـــع مالـــی قابـــل تامیـــن ،  ــرارداد متناســـب بـ ــروژه، تمدیـــد زمـــان قـ پـ
تبدیـــل روش پرداخـــت از اوراق بـــه وجـــه نقـــد و یـــا جبـــران نـــرخ تنزیـــل اوراق 
کنـــار مـــوارد صدراالشـــاره راهگشـــا خواهنـــد بـــود مضافـــًا اینکـــه تعریـــف  در 
پـــروژه هـــای جدیـــد بـــا پشـــتوانه مالـــی مشـــخص و تغییـــر برنـــد تجهیـــزات 
خارجـــی غیـــر قابـــل تامیـــن ناشـــی از تحریـــم بـــه برندهـــای مشـــابه داخلـــی 

ـــتند .  ـــاز هس کارس ـــیر  ـــن مس ـــًا در ای قطع
گـــرو حرکـــت جمعـــی  کنونـــی در  کـــه عبـــور از شـــرایط  واقـــع امـــر ایـــن اســـت 
و عـــزم و همدلـــی تمـــام اعضـــا خانـــواده صنعـــت بـــرق اعـــم از وزارت 
ـــه  ـــرو ، دســـتگاه های تابعـــه و بخـــش خصوصـــی مـــی باشـــد همانطورک نی
محصـــول ایـــن وفـــاق و انســـجام در گذشـــته ، دســـتاوردهای معتنابـــه و 
برجســـته ایـــن صنعـــت پویـــا و پیشـــرو در اقتصـــاد کشـــور بـــوده اســـت.▪

نایب رییس هیات مدیره سندیکای صنعت برق ایرانپیام باقری

یادداشتیادداشت

راهکارهای قراردادی       بی پولیدر   تـــلـــه
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یادداشتیادداشت

عضو هیات مدیره سندیکای صنعت برق ایرانمهدی مسائلی

ضـــرر و زیـــان در شـــرکت ها بـــر اســـاس ادبیـــات مدیریـــت مالـــی نشـــان دهنـــده عملکـــرد آن شـــرکت 
ـــا قانـــون تجـــارت در  ـــر اســـاس تحلیـــل صـــورت هـــای مالـــی و ی ـــا همـــان ضـــرر ب ـــوده و فقـــدان ســـود ی ب

نهایـــت مـــی توانـــد موجبـــات توقـــف یـــک شـــرکت و انحـــالل آن را بـــه دنبـــال داشـــته باشـــد.
کـــه بـــرای جبـــران آن حتـــی در قوانیـــن  رفـــع چالـــش ضـــرر و زیـــان آنقـــدر مهـــم بـــوده و هســـت 
ــا  ــور تمهیداتـــی خـــاص یـ ــزی کشـ ــه ریـ ــازمان مدیریـــت و برنامـ ــای سـ ــتورالعمل هـ مجلـــس و دسـ
ـــه بخشـــنامه  ـــوان ب ـــن آنهـــا مـــی ت ـــه ای ـــا الزم اســـت پیـــش بینـــی شـــود. از جمل پیـــش بینـــی شـــده و ی
شـــماره 5188/5۲/1۳00-1 مـــورخ 1۳۶1/4/8 و بخشـــنامه شـــماره1108۲/54/5090-1 مـــورخ 
کـــه آخریـــن ویرایـــش  1۳۶0/9/۲ و همچنیـــن ســـری دســـتورالعمل های جبـــران آثـــار افزایـــش نـــرخ ارز 
آن در 1۳99/۶/۲۶ بـــه شـــماره 99/۳۳0۲۲0 توســـط ســـازمان مدیریـــت و برنامـــه ریـــزی کشـــور ابـــالغ 

شـــده اســـت.
امـــا تنهـــا مـــاده قانونـــی موجـــود بـــرای جبـــران ضـــرر و زیـــان در قراردادهـــای دولتـــی، تبصـــره 80 
کـــه در تاریـــخ دوازدهـــم اســـفند مـــاه 1358 مـــورد اصالحـــات  قانـــون بودجـــه ســـال 1356 اســـت 
ـــرای  ـــر اســـاس ایـــن تبصـــره وظایـــف شـــورای عالـــی فنـــی مشـــخص و ب گرفتـــه اســـت. ب شـــکلی قـــرار 
تجدیـــد نظـــر در نـــرخ پیمـــان هـــا وفـــق بنـــد »ج« وظایـــف شـــورای عالـــی فنـــی شـــرایط زیـــر تبییـــن شـــده 

اســـت:

کـــه  کافـــی، مشـــروط بـــر آن  »بنـــد ج . تجدیـــد نظـــر در نـــرخ پیمـــان هـــا در صـــورت وجـــود توجیـــه 
درقالـــب قـــرارداد و ضوابـــط مربـــوط پیش بینـــی الزم برای جزییـــات جبـــران هزینـــه و خســـارات مـــورد 

بحـــث نشـــده باشـــد.
ـــی منطقـــه ای و خـــاص ناحیـــه ای،  ـــه طـــرح هـــای عمران ـــوط ب  تبصـــره 1 . در مـــورد پیمـــان هـــای مرب
کـــه بـــار مالـــی ناشـــی از تجدیـــد نظـــر در قیمـــت هـــا از۲0 درصـــد مبلـــغ  اولیـــه پیمـــان و  درصورتـــی 
حداکثـــر از مبلـــغ ده میلیـــون ریـــال تجـــاوز ننمایـــد، اختیـــارات شـــورای عالـــی فنـــی بـــا شـــورای فنـــی 

کـــه اعضـــای آن بعـــدًا اعـــالم می گـــردد. اســـتان 
ـــر  ـــارات فوق الذک ـــی کشـــوری اختی ـــه طـــرح هـــای عمران ـــوط ب ـــورد پیمـــان هـــای مرب  تبصـــره 2 . در م
کـــه بـــار مالـــی ناشـــی از تجدیـــد نظـــر در قیمت هـــا از 15 درصـــد  مبلـــغ اولیـــه پیمـــان و  درصورتـــی 
حداکثـــراز مبلـــغ پنجـــاه میلیـــون ریـــال تجـــاوز ننمایـــد، بـــا وزیـــر یـــا رییـــس دســـتگاه اجرایـــی و بیـــش 
کـــه از 10 درصـــد مبلـــغ اولیـــه  از پنجـــاه میلیـــون ریـــال تـــا یکصـــد و پنجـــاه میلیون ریـــال مشـــروط بـــر آن 
پیمـــان تجـــاوز ننمایـــد بـــا وزیـــر یـــا رییـــس دســـتگاه اجرایـــی و تأییـــد وزیـــر مشـــاور و رییـــس ســـازمان 

برنامـــه و بودجـــه خواهد بـــود.«

کـــه مالحظـــه مـــی شـــود در تبصـــره 80 فعلـــی محدودیـــت مبالـــغ و درصـــد تجدیـــد نظـــر بـــا  همانطـــور 
کـــه طـــی دوران دولـــت هـــای نهـــم و دهـــم  وضعیـــت روز اقتصـــاد ایـــران و در شـــرایطی قیمـــت ارز 
ســـه برابـــر و در دوران دولـــت هـــای یازدهـــم و تـــا امـــروز ده برابـــر شـــده اســـت و هیچگونـــه ثباتـــی در 
ـــا توجـــه  ـــذا ب ـــدارد. ل ـــی ن ـــدارد ؛ انطبـــاق و همخوان اقتصـــاد در ابعـــاد داخلـــی و بیـــن الملـــل، وجـــود ن
کـــه ایـــن تبصـــره اصـــالح و  بـــه بـــی ثباتـــی هـــا و بحـــران هـــای موجـــود بـــه نظـــر مـــی رســـد الزامـــی اســـت 

ـــه روزرســـانی شـــود. ب
گـــر وظایـــف مدیریـــت شـــرکت هـــای بخـــش خصوصـــی را برنامـــه ریـــزی، هماهنگ ســـازی و  ا
ـــران در هیـــچ یـــک از حـــوزه هـــای داخلـــی و  فرماندهـــی بدانیـــم، قطعـــًا در شـــرایط فعلـــی اقتصـــاد ای
خارجـــی، بـــا وجـــود بـــی ثباتـــی هـــای کنونـــی، کمبـــود شـــدید ســـرمایه در گـــردش و انباشـــت مطالباتـــی 
کامـــال نامعلـــوم اســـت، عمـــال انجـــام وظایـــف مدیریتـــی شـــرکت هـــا نـــه تنهـــا  کـــه زمـــان پرداختشـــان 

دشـــوار بلکـــه ناممکـــن اســـت. 

جبران ضرر  
با نرخ

ݢ80 قانون بودجه  لزوم اصالح تبصره ݢ
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کارفرمـــای عمـــده پروژه هـــای صنعـــت  بـــه عـــالوه وضعیـــت بـــی پولـــی شـــرکت های دولتـــی بـــه عنـــوان 
کـــه بـــر تمـــام ارکان زندگـــی مـــردم و فعالیـــن اقتصـــادی  بـــرق، تالطمـــات لجـــام گســـیخته نـــرخ ارز 
ـــوان داخلـــی، شـــرکت هـــای  ـــون حداکثـــر اســـتفاده از ت کـــه وفـــق مـــاده ۲ قان ـــا دولـــت  ـــرارداد ب طـــرف ق
گیـــری را از بخـــش  کـــه امـــکان و ابتـــکار تصمیـــم  ـــه ای  گون ـــه  ـــر گذاشـــته اســـت؛ ب ایرانـــی هســـتند، اث
کـــه در قالـــب قراردادهـــای B۲G فعالیـــت مـــی کننـــد، ربـــوده اســـت. لـــذا  خصوصـــی بـــه ویـــژه گروهـــی 
حـــل ایـــن مســـاله توافـــق ســـران ســـه قـــوه را بـــرای تعییـــن تکلیـــف قراردادهـــا بـــا دســـتگاه هـــای اجرایـــی 

کشـــور، ســـازمان هـــا و نهادهـــای عمومـــی و دولتـــی مـــی طلبـــد.
ــه کالف  ــه مثابـ ــای داخلـــی و خارجـــی بـ ــم هـ ــا و مباحـــث تحریـ کرونـ ــا همراهـــی  ــران بـ ــاد ایـ اقتصـ

کمیـــت اســـت. ــر حکومـــت و حا ــد تدبیـ ــه نیازمنـ کـ ــده اســـت  ــردرگمی شـ سـ
قـــوه قضاییـــه(، دیـــوان  ورود نهادهـــای نظارتـــی ماننـــد ســـازمان بازرســـی)به عنـــوان نماینـــده 
ـــرای حـــل ایـــن مســـاله  ـــرو ب ـــه عنـــوان نماینـــده مجلـــس شـــورای اســـالمی( و وزارت نی محاســـبات )ب
کارســـاز واقـــع شـــود. همچنیـــن بـــا عنایـــت بـــه عـــدم هماهنگـــی در داخـــل دســـتگاه های  مـــی توانـــد 
ـــا از عـــدم همســـویی امـــور حراســـت، ذیحســـابی، فنـــی و اجرایـــی شـــرکت هـــای  کـــه عمدت اجرایـــی 
کـــه در سلســـله اقدامـــات  کارفرمایـــی دولتـــی و نیمـــه دولتـــی ناشـــی مـــی شـــود، شـــاید بهتـــر باشـــد 
کاال و خدمـــات  ـــه جهـــش تولیـــد  ـــا اقتصـــاد مقاومتـــی و در راســـتای کمـــک ب جهـــادی متناســـب ب
داخلـــی اقدامـــات زیـــر بـــه عنـــوان راهـــکار برون رفـــت از ایـــن شـــرایط در حـــوزه قراردادهـــای پیمانـــکاری 

گیرنـــد: )وفـــق مـــاده 1 دســـتورالعمل 99/۳۳0۲۲0 مـــورخ 1۳99/۶/۲۶( مـــورد توجـــه قـــرار 

هـــدف اصلـــی بنـــگاه هـــا، حفـــظ و افزایـــش ثـــروت ســـهامداران اســـت و ارزش آفرینـــی بـــرای بنـــگاه هـــا تنهـــا راه نیـــل بـــه ایـــن هـــدف 
کـــه باعـــث افزایـــش ارزش ســـهام در بـــازار و بهبـــود ثـــروت  تلقـــی مـــی شـــود. بنابرایـــن، خلـــق ســـود و یـــا ارزش افـــزوده اقتصـــادی را 
کـــه مهمتریـــن شـــاخصه  کـــرد. تالطمـــات اقتصـــادی کشـــور  ســـهامداران مـــی شـــود، مـــی تـــوان عامـــل ارزش آفرینـــی بنگاههـــا تلقـــی 
آن ســـقوط ارزش پـــول ملـــی و از دســـت رفتـــن ســـرمایه اجتماعـــی و اعتمـــاد در بـــازار اســـت، موجبـــات مغفـــول مانـــدن هـــدف اصلـــی 
کار آفرینـــی را  کـــه جـــای ســـود را ضـــرر و جـــای ارزش آفرینـــی و  بنـــگاه هـــای طـــرف قـــرارداد بـــا دولـــت را فراهـــم آورده اســـت بـــه نحـــوی 
گرفتـــه اســـت! امـــروزه مدیریـــت بنـــگاه هـــای خصوصـــی طـــرف قـــرارداد بـــا دولـــت تبدیـــل  تـــالش، بـــرای بقـــا و تبدیـــل مـــرگ بـــه مـــردن 
گیـــر  کـــه در ایجـــاد آنهـــا بخـــش خصوصـــی دخالتـــی نداشـــته، ولـــی آثـــار مخـــرب آنهـــا دامـــن  بـــه مدیریـــت بحـــران شـــده، بحـــران هایـــی 

بخـــش خصوصـــی شـــده اســـت.
کـــه مـــاه هـــای  کـــه هـــر دو فعـــاًل تـــازه نفـــس هســـتند بـــه کمـــک دولتـــی  القصـــه امیـــد اســـت مجلـــس شـــورای اســـالمی و قـــوه قضاییـــه 
پایانـــی تصـــدی خـــود را ســـپری می کنـــد و ظاهـــرًا هـــم بـــه نفـــس نفـــس افتـــاده اســـت، بشـــتابند و اجـــازه ندهنـــد در بخـــش خصوصـــی 
کار بـــا دولـــت بـــه جـــای دیـــر و زود بـــه ســـوخت و ســـوز تبدیـــل شـــود. راهکارهایـــی بـــا مســـوولین  کارآفرینـــی از بیـــن بـــرود و  روحیـــه 
مربوطـــه  در ایـــن مجـــال پیشـــنهاد شـــدند و شـــاید یکـــی از گام هـــای نخســـتین بـــا اصـــالح تبصـــره 80 قانـــون بودجـــه بتوانـــد کمکـــی در 

گـــردد. کنـــار تغییـــر رویکـــرد نهادهـــای نظارتـــی محســـوب 
به امید آن روز... ▪
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.8 تسریع در اصالح قوانین مرتبط با حوزه قراردادها و پیمان ها به ویژه اصالح 
تبصره 80 بودجه

 )مجلس شورای اسالمی(

 با توجه به محدودیت های مالی دولت و به دنبال آن دستگاه های اجرایی و نظر به مکانیزم نقدی بازار )به دلیل 
عدم اعتماد به فردا ناشی از عدم ثبات اقتصادی( مقتضی است طرح هدفمندی نقدینگی در دولت تعریف و 

که امکان اتمام آن در یکسال پیش رو  اجرایی شده و بر این اساس نقدینگی به سمت قراردادهایی هدایت شود، 
 با پیشرفت زیر 50 درصد( به سمت خاتمه و تعیین تکلیف 

ً
از آغاز این طرح فراهم است و سایر قراردادها )ترجیحا

هدایت شوند )هیات وزیران ـ سازمان مدیریت و برنامه ریزی(

که ورود نهادهای نظارتی )سازمان بازرسی و  گونه ای  توافقنامه سران سه قوه به 
دیوان محاسبات( در قراردادهای جاری برای یک سال آینده محدود شود. 

)سه قوه(

که دستگاه های اجرایی بیشتر از بودجه قابل تحقق و بدون توجه به میزان بدهی خود اقدام  الزم به یادآوری است 
کنند و این رویکرد، عدم وصول مطالبات بخش خصوصی را به دنبال داشته است  به تعریف قرارداد و ایجاد پروژه می 

گیرد. کار سه قوه قرار  فلذا مقتضی است برای جلوگیری از ازدیاد بدهی ها، مدیریت قراردادهای جاری در دستور 

ثار آن( در قراردادها برای تمدید مجاز  استفاده از ماده فورس ماژور )بدون آ
قراردادها و یا خاتمه دادن به آنها 

)سازمان مدیریت و برنامه ریزی و وزارتخانه ها و شرکت های مادر تخصصی(

گیرند، دستورالعمل های جبرانی تهیه و ابالغ شود.  که در بند 4 )بند فوق( جای می  برای قراردادهایی 
)سازمان مدیریت و برنامه ریزی(

برای جلوگیری از چنین مشکالتی در آینده شرایط عمومی پیمان )نشریه های 4311 - 5490 مربوط به پیمانکاران 
و  4318 مربوط به مشاوران( متناسب با شرایط اصالح و ابالغ شود. 

)سازمان مدیریت و برنامه ریزی(

کار عملیاتی شود.  کسب و  کاال وفق ماده 23 قانون بهبود   تیپ سازی قراردادها به ویژه در بخش خرید 
)سازمان مدیریت و برنامه ریزی و دستگاه های اجرایی و اتاق بازرگانی(   

یادداشتیادداشت
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تابستان 99، دوره جدیدتابستان 99، دوره جدید 5657
صفحهصفحه

اجماع بخش خصوصی، 
شاه کلید حل بحران قراردادها

گفت وگوی اختصاصی

قراردادهای صنعت برق سال هاست با نوسانات و مشکالت عدیده بسیاری مواجهند، امروز اما شالوده 
مخربی از مطالبات معوق، کسری بودجه، رکود، نوسانات و التهابات بی سابقه قیمت ارز و مواد اولیه و 
کرده است.  کووید 19، شرایط قراردادهای این صنعت را بغرنج تر از هر زمان دیگری  همچنین اپیدمی 

نبود یک ساختار حقوقی قوام یافته به منظور توزیع و پوشش ریسک ها، هزینه ها و زیان های افزوده ایجاد 
کنترل و مدیریت شرکت های سازنده و پیمانکار خارج هستند، یکی از مهمترین  شده که در غالب موارد از 

که به مشکالت یاد شده دامن می زند.  چالش هایی است 
کار  کلیه هزینه ها و زیان های انباشته ناشی از فضای نامساعد کسب و  در حقیقت نبود چنین ساختاری، 
و اقتصاد کشور را به بخش خصوصی تحمیل می کند. در این میان مهندس متین جنتیان، مدیر عامل 

شرکت پیمابرق بر این باور است که صنعت برق آنقدر به ظرفیت های قابل توجه داخلی اش متکی است 
که تنها در صورت پرداخت مطالبات چهار هزار میلیارد تومانی وزارت نیرو از سازمان هدفمندی و تامین 

نقدینگی مورد نیاز برای این صنعت، قادر است خود را از مهلکه بحران برهاند.
حاصل مصاحبه مکتوب ما را با مدیر عامل شرکت پیمابرق می خوانید:

.

.

.

.

.

.

.

.

.

شـرایط بـی ثبـات اقتصـادی در کشـور، بـی ثباتـی نـرخ ارز و افزایـش قیمـت فلـزات سـال هـای متمـادی 
اسـت کـه اجـرای قراردادهـای صنعـت بـرق را بـا چالـش مواجـه کـرده و از انتهـای سـال گذشـته شـیوع 
کوویـد 19 نیـز عامـل دیگـری بـود کـه به دغدغه هـا دامن زده و شـرایط جدیدی را ایجاد کرده اسـت. این 
عوامل هزینه های زیادی را به پیمانکاران و تولیدکنندگان این صنعت تحمیل کرده است و بسیاری 
از قراردادهـا تعلیـق یـا متوقـف شـده انـد، امـا بـه عقیـده مـن مهمتریـن چالـش فعلـی عـدم پرداخـت 
مطالبـات چهـار هـزار میلیـاردی صنعـت بـرق از سـوی سـازمان هدفمنـدی یارانـه ها اسـت. همـکاران 
محتـرم در صنعـت بـرق در صورتـی کـه بتواننـد حداقـل مدیریت جریان نقدینگی داشـته باشـند، قادر 
خواهنـد بـود بـا اسـتفاده از تدابیـر مدیریتـی و تجربـی خـود بخشـی از ریسـک هـای ناشـی از این چالش 

کاهـش دهند. را 
با توجه به نیاز شـبکه به افزایش ظرفیت و نگهداری تاسیسـات موجود ادامه روند فعلی قطعا روزهای 
سـخت تـری را بـرای صنعـت بـرق رقـم خواهـد زد. به عقیده من پیگیری همه جانبه از سـوی نهادهای 
کمیتـی جهـت بازپرداخـت مطالبـات و کسـب اسـتقالل مالـی مجـدد شـرکت های بـرق  صنفـی و حا

منطقـه ای ابتدایـی تریـن گام در این خصوص اسـت.

در حال حاضر صنعت برق 
با چالش های متعددی در 

قرار دادهای صنعت برق مواجه 
است، از دیدگاه شما مهمترین 

دالیل ایجاد این چالش ها 
چیست و بخش خصوصی 

برای مواجهه با این مسائل چه 
راهکارهایی پیش رو دارد؟

اصلی ترین اقداماتی که باید به منظور 
مدیریت اقتصادی و بازرگانی قراردادهایی که 

به دلیل نوسانات نرخ ارز و فلزات دچار مشکل 
کار توانیر و وزارت نیرو قرار  شده اند، در دستور 

گیرد چیست؟

به نظر شما تدوین و پیاده سازی قرارداد تیپ 
چطور از تکرار مشکالت قراردادهای صنعت 

کرد؟ در یک قرارداد تیپ  برق جلوگیری خواهد 
مطلوب که منافع کارفرما و پیمانکار/ سازنده 

را در خود جای داده باشد، باید چه مواردی 
پیش بینی شود؟ 

 عالوه بر مشکالتی که صنعت برق از گذشته 
گریبان است، امروز شیوع  با آنها دست به 

کرونا بر این مشکالت شدت بخشیده و  ویروس 
بخش خصوصی معتقد است که شرایط فورس 

کم شده است. چگونه  ماژور بر قراردادها حا
می توان هزینه های ناشی از شیوع بیماری 

کرد؟ کرونا را در قراردادها مدیریت 

 نقش سندیکا در حل و فصل مساله 
قرارداد ها را چطور ارزیابی می کنید؟

مدیرعامل شرکت پیمابرقمتین جنتیان

همواره سیاسـت گذاری و فراهم آوردن سیسـتم ها و روندهایی مدون که قابلیت به روز شـدن با شـرایط 
متغیـر و غیـر منتظـره را هـم داشـته باشـند،  از مهمتریـن عوامـل پیش بـرد مطلوب امـور در همه عرصـه ها و 
کرات شاهد اقدامات  زمینه بوده و صنعت برق نیز از این قاعده مستثنی نیست. طی 10 سال اخیر به 
پیـش بینـی نشـده از سـوی نهادهـای دولتـی یـا نوسـانات نـرخ ارز بـه دلیـل تحریـم هـای ظالمانـه 
گهانی قیمت بنزین یا ممنوعیت واردات کاال و تجهیزات از سال 1۳97  بوده ایم به طور مثال افزایش نا
و افزایش چندین باره نرخ ارز عمال تحویل پروژه ها براسـاس مبانی اولیه پیمان را در هاله ای از ابهام قرار 
داده، دولت هم با کسـب نظر فعاالن بخش خصوصی سـعی در جلوگیری از فسـخ یا خاتمه قراردادها با 
ابالغ دسـتورالعمل هایی داشـته اسـت ولیکن به نظر من وقفه های ایجاد شـده تا تعیین تکلیف موجب 
کله پروژه ها و تحمیل هزینه های باالسری مضاعف به شرکت ها می شود. توجه  از هم گسیختگی شا
کنید که پروژه های پیچیده صنعت برق با توقف های مکرر قطعا به صورت غیر اقتصادی به سرانجام 

خواهد رسید.

قراردادهای تیپ در صورتی با بررسی شرایط طرفین تهیه شوند مشخصا در باالبردن میزان امنیت خاطر 
طرفیـن قـرارداد، در اجـرای بـه موقـع و بـا کیفیـت مناسـب پـروژه هـا اثـر مثبت خواهد داشـت. مسـائلی که 
هنـگام اجـرای قراردادهـا بـه وجـود مـی آیـد، مسـائل پیمانـکار تنها نیسـت و کارفرمـا نیز می بایسـت پس از 
انعقـاد قـرارداد در تمامـی مراحـل پـروژه جهـت رفـع موانـع بـا پیمانـکار همراهـی کنـد. در حـال حاضـر پـس 
از عقـد قـرارداد کارفرمـا خـود را در قبـال مسـائل ایجـاد شـده مسـئول نمی بینـد و لـذا عمده زیـان ها متوجه 
پیمانـکاران اسـت و ایـن امـر سـبب ورشکسـتگی و تحلیـل تـوان این شـرکت ها می شـود که اتفاقـا در حد 

خودکفایـی ملـی پـروژه ها را به سـرانجام می رسـانند. 
کسـب شـده قبلـی اقدامـی جهـت ابـالغ ایـن  متاسـفانه علیرغـم پیگیرهـای طوالنـی مـدت بـه نتایـج 
قراردادهـا از سـوی وزارت نیـرو صـورت نپذیرفتـه و بـا هـر نوسـان اقتصـادی و یا شـرایط جنگ اقتصـادی در 
حـوزه بیـن المللـی شـاهد اتـالف منابـع و تحویـل ضـرر و از دسـت رفتن منافع بخش خصوصی هسـتیم. 
نکته اینجاسـت که به هر حال با توجه به شـرایط ویژه و پیچیده جنگ اقتصادی می بایسـت با تدوین 

ایـن نـوع قراردادهـا و کاهـش ریسـک هـای طرفیـن بـه نتیجـه بـرد- بـرد در قراردادهـا رسـید.

این مورد باز به همان سیستم تدوین شده و منعطف بر می گردد که بتواند پاسخگوی مسایل غیر مترقبه 
نیز باشـد، چنین سـازوکاری در مواجهه با عواملی نظیر کرونا هوشـمندتر عمل خواهد کرد. همانگونه که 
قبـال نیـز اشـاره کـردم شـیوع بیمـاری هـای همـه گیـر مصداقـی از شـرایط ویـژه و پیچیـده فعلـی اسـت کـه 
می تواند پروژه ها را در برزخ بالتکلیفی معلق نماید. به نظر من درس آموخته شرایط ناشی از ویروس کرونا 
باید توسط کارشناسان خبره مطالعه و به صورت اصولی جهت روزهای آینده تا زمان فروکش کردن آن و 

یـا شـیوع ایـن نـوع امراض در آینـده چارچوب قراردادهای صنعت احداث گنجانده شـود.

سـندیکا بـا ایجـاد اجمـاع و بهـره بـردن از تـوان جمعـی شـرکت هـا مـی توانـد تعامـل مطلوبـی بـا وزارت نیـرو 
کنون نیز با اعالم مسایل مبتالبه شرکت های پیمانکار سازنده و مشاور به وزارت نیرو،  داشته باشد که تا
تـالش کـرده تـا نقـش خـود را ایفـا کنـد، لکـن بـرای فایق آمدن بر شـرایط کنونی بـه عزم و حرکت همـه ارکان 

صنعـت برق نیاز اسـت.
بخـش خصوصـی فعـال در صنعـت بـرق توانسـته اسـت در خـط مقـدم جنـگ اقتصـادی و تحریـم هـای 
پـی در پـی بـه هـر شـکل ممکـن از کیـان و پایایـی شـبکه بـرق کشـور حفاظـت کنـد. بـه نظـر مـن سـندیکا 
می بایسـت بـا ایجـاد اجمـاع بیـن اعضـا درصـدد ترسـیم کلیـه وجـوه چالش های پیـش روی شـرکت های 

عضـو بـرای مدیـران و قانـون گـذاران صنعـت بـرق باشـد.▪

گفت وگوی اختصاصی
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مقدمه
ـــورس  ـــر ف ـــر شناســـایی صحیـــح و دقیـــق، ماهیـــت و اث ـــا، متوقـــف ب کرون بررســـی ابعـــاد مختلـــف قابلیـــت اثرگـــذاری شـــیوع بیمـــاری 
مـــاژور، عســـر و حـــرج و یـــا وضعیـــت خـــاص در تشـــکیالت متعهـــد اســـت. در واقـــع بـــه صـــرف شـــیوع بیمـــاری، نمی تـــوان یـــک حکـــم 
گرفتـــه و  کـــرد. بلکـــه بایســـتی وضعیـــت هـــر پـــروژه، بـــه عنـــوان رویـــدادی جداگانـــه مـــورد بررســـی قـــرار  کلـــی بـــرای همـــۀ پروژه هـــا صـــادر 
در نهایـــت حکـــم مقتضـــی صـــادر شـــود. بـــه همیـــن منظـــور نگارنـــده، وجـــوه اشـــتراک، افتـــراق و محـــل اثـــر فـــورس مـــاژور، عســـر و حـــرج 

کـــرده اســـت. قـــراردادی و وضعیـــت خـــاص در تشـــکیالت متعهـــد را، بـــه تفکیـــک تبییـــن و بررســـی 

تبیین مساله
آثـــار شـــیوع بیمـــاری واگیـــردار بـــه شـــرح ذیـــل قابلیـــت دســـته بندی دارد. بـــدوًا از حیـــث محـــل اثـــر شـــیوع، بـــا دو دســـتۀ محـــل اجـــرای 
ـــل مدیریـــت  ـــر پـــروژه ای، علی االصـــول دارای دو مح ـــه ه ک ـــتیم. چـــرا  ـــه رو هس ـــتاد(، روب ـــت پـــروژه )س ـــف( و محـــل مدیری پـــروژه )ص
گام بعـــدی، بایـــد  و اجـــرا اســـت و شـــیوع بیمـــاری، یـــا محـــل مدیریـــت یـــا محـــل اجـــرا و یـــا هـــر دو را تحـــت تأثیـــر قـــرار می دهـــد. در 
ببینیـــم اثـــر رویـــداد شـــیوع بیمـــاری واگیـــردار، انتفـــاء عملکـــرد مدیریتـــی و یـــا اجرایـــی پـــروژه )اعـــم از دائـــم و موقـــت( را در پـــی دارد؟ و 
یـــا عملکـــرد مدیریتـــی و یـــا اجرایـــی پـــروژه، بـــا صعوبـــت همـــراه شـــده اســـت؟ پاســـخ پرســـش های پیش گفتـــه، چهـــار عنـــوان حقوقـــی 

ـــه شـــرح جـــدول شـــمارۀ یـــک را، رقـــم خواهـــد زد. ب
اثر حقوقی عناوین اربعه، بر مبنای قواعد عمومی قراردادها نیز مطابق جدول شماره دو خواهد بود.



} بحران قراردادها{} بحران قراردادها { چالش های حقوقی -  قراردادیچالش های حقوقی -  قراردادی

تابستان 99، دوره جدیدتابستان 99، دوره جدید 6061
صفحهصفحه

ـــه شـــرح جـــدول شـــماره چهـــار  موضـــوع عســـر و حـــرج )هاردشـــیپ( در اجـــراء، وضعیـــت ب
ـــود. خواهـــد ب

3. وضعیت خاص در تشکیالت متعهد
ــا  ــی بـ ــا حتـ ــود و یـ ــی نشـ ــروژه منتفـ ــرای پـ ــردار، اجـ ــاری واگیـ ــیوع بیمـ ــا شـ ــه بـ کـ ــی  هنگامـ
صعوبـــت همـــراه نباشـــد، لیکـــن فعالیـــت ســـتاد یـــا دفتـــر مرکـــزی پـــروژه، بـــا اختـــالل شـــدید 
گـــردد، در چنیـــن حالتـــی،  کـــه عرفـــًا انتفـــاء مدیریـــت بـــر آن، اطـــالق  مواجـــه شـــود به نحـــوی 
تشـــکیالت متعهـــد بـــا وضعیـــت خـــاص روبـــه رو شـــده اســـت. وجـــه ممیـــز ایـــن مـــورد بـــا قـــوه 

ـــت.  ـــداد اس ـــر روی ـــل اث ـــد، مح ـــان ش ـــر بی ـــه پیش ت ـــاژور( چنانک ـــورس م ـــره )ف قاه
گـــر وقـــوع چنیـــن وضعیتـــی در قـــرارداد، پیش بینـــی شـــده باشـــد، مطابـــق قـــرارداد عمـــل  ا
ـــوارد مســـکوت  ـــه شـــخص دیگـــر اســـت.( در م ـــرارداد ب ـــه معمـــواًل انتقـــال ق خواهـــد شـــد )ک
هـــم، حکمـــًا قابلیـــت تبدیـــل تعهـــد بـــه اعتبـــار مدیـــون )متعهـــد( وجـــود دارد. هـــر چنـــد مـــورد 
ـــه  ـــه قراردادهـــای ذیـــل حقـــوق خصوصـــی اســـت. حکـــم ب اخیـــر هـــم علی االصـــول، ناظـــر ب
کـــه به تبـــع عـــدم امـــکان مدیریـــت  کارگاهـــی  جـــواز تأخیـــرات آن دســـته از فعالیت هـــای 
ــان  ــا زمـ ــا تـ ــوند هـــم صحیـــح اســـت. پوشـــش هزینه هـ ــه می شـ ــر مواجـ ــا تأخیـ ــتادی، بـ سـ
ک از قواعـــد مســـئولیت و یـــا ضمانت هـــای  انتقـــال و یـــا تبدیـــل تعهـــد، بـــا وحـــدت مـــال
ـــرارداد اســـت.  ـــح در ق ـــاژور(  و تنقیـــح منـــاط، مســـتلزم تصری ـــورس م ـــوه قاهـــره )ف اجرایـــی ق

ـــای وضعیـــت خـــاص در تشـــیالت متعهـــد، اســـت. گوی ـــًا جـــدول شـــمارۀ پنـــج،  نتیجت

4. عسر و حرج )هاردشیپ( در مدیریت
گـــر چـــه مدیریـــت پـــروژه را منتفـــی  تحقـــق عســـر و حـــرج )هاردشـــیپ( در مدیریـــت، ا
نمی کنـــد، لیکـــن مدیریـــت پـــروژه را بـــا صعوبـــت و دشـــواری همـــراه خواهـــد ســـاخت. فلـــذا 
کار مدیریـــت بـــه جهـــت ســـختی عارضـــی، دچـــار تأخیـــر و یـــا عـــدم  علی االصـــول، ســـاز و 
جزمیـــت در تصمیم گیـــری می شـــود و جبـــران آن، هزینه هـــای باالســـری را بـــه پـــروژه تحمیـــل 
کـــه در برنامـــۀ نخســـتین پـــروژه، دیـــده نشـــده بـــود. بـــه طـــور مثـــال، بـــا اجـــرای طـــرح  می نمایـــد 
هوشـــمند فاصله گـــذاری اجتماعـــی، پرســـنل ســـتادی )اعـــم از مدیـــران ارشـــد، مدیـــران 
کـــه می توانســـتند در دفتـــر مرکـــزی حضـــور  پـــروژه و دســـتیاران و عوامـــل دفتـــر فنـــی و ...( 
کارهـــای دورکاری در  یابنـــد، تقلیـــل خواهـــد یافـــت و بـــرای جبـــران آن، پیاده ســـازی ســـاز و 
ـــد.  ـــا افزایـــش هزینه هـــای باالســـری مواجـــه می نمای ـــن آوری اطالعـــات، متعهـــد را ب بســـتر ف
ــه )ناشـــی از  ــا و افزایـــش هزینـ ــر در تصمیم گیری هـ ــود تأخیـ کـــه مالحظـــه می شـ ــور  همانطـ

پیاده ســـازی روش هـــای جایگزیـــن(، پیامـــد صعوبـــت در مدیریـــت اســـت.
در چنیـــن حالتـــی، متعهـــد بایســـتی فـــورًا مراتـــب امـــر را به منظـــور ایجـــاد تعـــادل اقتصـــادی 
ضریـــب باالســـری قـــرارداد، طـــی مذاکـــره مجـــدد )بـــر مبنـــای شـــرط قـــراردادی و یـــا ارتـــکازات 
عقلـــی( از متعهٌدلـــه درخواســـت و ضمـــن جـــواز تأخیـــرات کـــه امـــری غیرمالـــی )البتـــه بـــا آثـــار 
مالـــی اســـت(، در رابطـــه بـــا تعدیـــل ضریـــب باالســـری، مطابـــق قـــرارداد اقـــدام نمایـــد. البتـــه 
کـــه متعهٌدلـــه تـــوان و یـــا بنـــای بـــر تعدیـــل ضریـــب باالســـری پـــروژه را نداشـــته  در صورتـــی 
باشـــد، مذاکـــره دائـــر مـــدار تفاســـخ یـــا اقالـــه )خاتمه پیمـــان توافقـــی( خواهـــد بـــود. همانطـــور 
گفتـــه شـــد، مـــورد اخیـــر، مختـــص قراردادهـــای ذیـــل حقـــوق خصوصـــی اســـت. بدیـــن  کـــه 
ـــراردادی، تجدیدنظـــر )تعدیـــل( در ضریـــب باالســـری،  ترتیـــب، در صـــورت وجـــود شـــرط ق
مطابـــق قـــرارداد )تعدیـــل قـــراردادی( و در صـــورت ســـکوت، بـــا رجـــوع بـــه محکمـــه و در ســـیر 
رســـیدگی قضایـــی )تعدیـــل قضایـــی(، صـــورت خواهـــد پذیرفـــت. امتنـــاع از خاتمه پیمـــان 
ـــا خواســـتۀ  ـــه دادگســـتری ب ضمـــن عـــدم ِاعمـــال تعدیـــل نیـــز، موجـــد حـــق رجـــوع متعهـــد ب
ـــرای  ـــًا ب ـــی خاتمه پیمـــان اســـت. نتیجت ـــا درخواســـت بدل ـــوأم ب ـــه تعدیـــل قضایـــی ت ـــزام ب ال
ــر و حـــرج )هاردشـــیپ( در مدیریـــت، وضعیـــت بـــه شـــرح جـــدول شـــماره  موضـــوع عسـ

ـــود.▪ شـــش خواهـــد ب
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ـــا عناویـــن  کـــه، نحـــوۀ برخـــورد ب ـــه ذهـــن خطـــور می کنـــد ایـــن اســـت  کـــه ب در ادامـــه، ســـوالی 
ـــه خواهـــد  ـــرارداد چگون ـــح در یـــک ق ـــح و عـــدم تصری اربعـــۀ حقوقـــی، در دو وضعیـــت تصری
ـــد  ـــکیالت متعه ـــاص در تش ـــت خ ـــره، وضعی ـــوه قاه ـــوع ق ـــر موض ـــر اگ ـــارت دیگ ـــه عب ـــود؟ ب ب
و عســـر و حـــرج در قـــرارداد، تصریـــح شـــده و یـــا طرفیـــن قـــرارداد، نســـبت بـــه درج شـــرط ناظـــر 
ــا  ــئولیت و یـ ــد مسـ ــند، قواعـ ــرده باشـ کـ ــار  ــور، ســـکوت اختیـ ــن مذکـ ــر یـــک از عناویـ ــه هـ بـ
ضمانت هـــای اجرایـــی در پـــی تحقـــق هـــر یـــک از عناویـــن احصاء شـــده بـــه چـــه ترتیـــب 
خواهـــد بـــود؟ بدیـــن منظـــور، بایســـتی هـــر عنـــوان و قواعـــد مســـئولیت و یـــا ضمانت هـــای 

ـــرد.  ک ـــی  ـــک بررس ـــه تفکی ـــی آن را، ب ـــی و غیرمال ـــی مال اجرای

1. قوه قاهره )فورس ماژور(
تحقـــق قـــوه قاهـــره )فـــورس مـــاژور(، می توانـــد انتفـــاء دائـــم و یـــا موقـــت پـــروژه را در پـــی داشـــته 
ــه رو خواهـــد شـــد.  ــا تعلیـــق روبـ ــان( و یـ ــاخ )خاتمه پیمـ ــا انفسـ ــرًا بـ ــروژه، قهـ ــذا پـ باشـــد. فلـ
بنابرایـــن اثـــر غیرمالـــی ایـــن مـــورد، حســـب دائمـــی و یـــا موقـــت بـــودن انتفـــاء اجـــرای پـــروژه، بـــه 
ترتیـــب خاتمه پیمـــان قهـــری و یـــا تعلیـــق قهـــری اســـت. لیکـــن از حیـــث مالـــی بایســـتی قائـــل 
ـــوه قاهـــره )فـــورس مـــاژور(، ســـقوط تعهـــدات  ـــه تفکیـــک شـــد. چـــه اینکـــه، علی االصـــول ق ب
طرفیـــن قـــرارداد را در پـــی خواهـــد داشـــت، مگـــر آنکـــه در قـــرارداد بـــه نحـــو دیگـــری توافـــق شـــده 
باشـــد؛ بـــه عبـــارت دیگـــر، ســـقوط ناشـــی از قـــوه قاهـــره )فـــورس مـــاژور(، از قواعـــد امـــری نیســـت 
و در صـــورت درج شـــرط پوشـــش خســـارات ناشـــی از قـــوه قاهـــره )فـــورس مـــاژور( در قـــرارداد، 
ـــا  ـــق آن شـــرط، عمـــل خواهـــد شـــد. لیکـــن در صـــورت ســـکوت، ب ـــور نافـــذ و مطاب شـــرط مزب
ـــرای  ـــًا ب ـــه اصـــل )ســـقوط تعهـــدات(، جبـــران خســـارت نیـــز، منتفـــی اســـت. نتیجت رجـــوع ب

موضـــوع قـــوه قاهـــره )فـــورس مـــاژور(، وضعیـــت بـــه شـــرح جـــدول شـــماره ســـه خواهـــد بـــود.

2. عسر و حرج )هاردشیپ( در اجرا
ــروژه را منتفـــی نمی کنـــد  ــرای پـ ــه اجـ ــر چـ گـ ــرا، ا ــر و حـــرج )هاردشـــیپ( در اجـ تحقـــق عسـ
لیکـــن اجـــرای پـــروژه را بـــا صعوبـــت و دشـــواری همـــراه خواهـــد ســـاخت. فلـــذا علی االصـــول 
ــا افـــت  ــروژه بـ ــًا پـ ــه و اصطالحـ کاهـــش یافتـ ــه جهـــت ســـختی عارضـــی،  ــرا بـ ــرعت اجـ سـ
ـــروژه  ـــه پ ـــع را ب ـــه رو مـــی شـــود و جبـــران آن، هزینه هـــای افزایـــش مناب ـــازده عملکـــردی«1  روب »ب
ـــه عبـــارت  ـــع را شـــاهد هســـتیم. ب ـــِع مناب تحمیـــل می کنـــد. در چنیـــن حالتـــی، اتـــالف مناف
دیگـــر اگرچـــه منابـــع اعـــم از ســـرمایه های انســـانی، ماشـــین آالت و تجهیـــزات، در عالـــم واقـــع 
از بیـــن نمی رونـــد، لیکـــن منافـــع آن هـــا در آنـــات زمـــان، از منافـــع پیش بینی شـــده آن هـــا در 
کـــه عرفـــًا عنـــوان اتـــالف بـــر آن صـــدق می کنـــد.  برنامـــه نخســـتین پـــروژه، کمتـــر خواهـــد شـــد 
ــور  ــود و به منظـ ــده خـ ــدات انجام نشـ ــرای تعهـ ــورًا بـ ــتی فـ ــد بایسـ ــی، متعهـ ــن حالتـ در چنیـ
کـــره مجـــدد را )بـــر مبنـــای  ایجـــاد تعـــادل اقتصـــادی قیمت هـــای اجـــرای قـــرارداد، مذا
ـــه درخواســـت و ضمـــن جـــواز تأخیـــرات  ـــا ارتـــکازات عقلـــی( از متعهدل ـــراردادی و ی شـــرط ق
ـــار مالـــی اســـت(، در رابطـــه  ـــا آث کـــه امـــری غیرمالـــی )البتـــه ب ناشـــی از تطویـــل قهـــری پیمـــان 
ـــوان و  ـــه ت کـــه متعهٌدل ـــرخ اجـــرا، مطابـــق قـــرارداد اقـــدام نمایـــد. البتـــه در صورتـــی  ـــا تعدیـــل ن ب
ـــا اقالـــه  ـــر مـــدار تفاســـخ ی ـــر تعدیـــل نـــرخ اجـــرای پـــروژه نداشـــته باشـــد، مذاکـــره دائ ـــا بنایـــی ب ی
ــه قیـــد مقدمـــات حکمـــت و اصـــول  ــر بـ ــورد اخیـ ــود. مـ ــان توافقـــی( خواهـــد بـ )خاتمه پیمـ
کـــم بـــر حقـــوق عمومـــی، مختـــص قراردادهـــای ذیـــل حقـــوق خصوصـــی اســـت، مگـــر  حا
آنکـــه صراحتـــًا جـــواز خاتمه پیمـــان ناشـــی از هاردشـــیپ بـــه دســـتگاه اجرایـــی، اعطـــاء شـــده 
باشـــد.۲  بدیـــن ترتیـــب، در صـــورت وجـــود شـــرط قـــراردادی، تجدیدنظـــر )تعدیـــل( در نـــرخ، 
مطابـــق قـــرارداد )تعدیـــل قـــراردادی( و در صـــورت ســـکوت، بـــا رجـــوع بـــه محکمـــه و در ســـیر 
رســـیدگی قضایـــی )تعدیـــل قضایـــی(، صـــورت خواهـــد پذیرفـــت. امتنـــاع از خاتمه پیمـــان 
ـــته  ـــا خواس ـــتری ب ـــه دادگس ـــد ب ـــوع متعه ـــق رج ـــد ح ـــز، موج ـــل نی ـــال تعدی ـــدم ِاعم ـــن ع ضم
الـــزام بـــه تعدیـــل قضایـــی تـــوأم بـــا درخواســـت بدلـــی خاتمه پیمـــان اســـت. نتیجتـــًا بـــرای 

1 . Performance
ـــی  ـــوذ حقوق ـــات نف ـــق عموم ـــوف، مطاب ـــت موص ـــی در وضعّی ـــتگاه اجرای ـــان ارادی دس ۲. خاتمه پیم
گـــزارش توجیهـــی )گام اســـتداللی(، مبنـــی بـــر نفـــع برتـــر  عمـــل مســـتخدم دولـــت، متوّقـــف بـــر تهیـــه 

ـــه بقـــاء پیمـــان اســـت. عمومـــی خاتمـــه  نســـبت ب

یادداشتیادداشت



اتحاد صنعت مدبران
گستر ارس  اترک انرژی 

احداث و راه اندازی تاسیسات انرژی آتیه سناباد )آرتا(
آروین صنعت بسپار

آسان برق شبستر
اطلس سازه همگام
الکتروسیم هدایت

پرتو چخماق طوس
پویا باد نیرو

تامین افق اشتاد نیرو
تجهیز بتن مهدی

تجهیز برق پدیده شرق
تعاونی الکترو برق مجمر

توسعه آروین الکترونیک پارس )سیمندکابل(
توسعه صنایع انرژی فالت پارس

تیرسازان سدید
حکمت توان زاینده رود

دانش انرژی تدبیر
راش صنعت خاورمیانه
کسین سامان اندیشان ا

سامان نیرو سپاهان
شارین پارس ایرانیان

شایان برق هرمز
صدر نیروی پارس خاوران

صنایع پیشرفته هوا خورشید
صنعت رایان پارس

فرا انرژی سبز آذرخش
کاال فن آوین 

فنی مهندسی ارتباطات الماس نیرو
فنی و مهندسی بهین توسعه برق ماندگار

فنی و مهندسی قلعه ساز ریشهر
مدیران نیروی پرشیا

مشاور گام نیروی اطلس
مشهد ثبات

مهندسی ایستا پتروگاس
مهندسی توسعه پترو فرآیند کرخه

مهندسی نگار انرژی صبا
موج نیرو

مولد الکترونیک دنا
نیروی برق مهدیار نقش جهان

هامون نایزه
ویستا تجهیز کیش بنیان

•
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خیـر   مقــــدم به 
اعضای  جدید 

به گزارش کمیته عضویت سندیکای صنعت 
بــرق ایـــران در نیمـــــه نخســت ســــال جاری،

  

شرکت جدید به اعضای سندیکا پیوسته اند:
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