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اقتصاد انرژی؛ 
تعیین نرخ دستوری

عدم پرداخت مطالبات 
شرکت ها را به سمت 

تعطیلی سوق می دهد 

عدم پوشش ریسک ها 
در فرمت قراردادهای 

کنونی

جنگ اقتصادی و اعالم 
شرایط فوق العاده در 

قراردادها 

بخش خصوصی تاوان بی ثباتی های اقتصاد کالن را می دهد؛

لزوم چاره اندیشی دولت برای جبران
خسارات ناشی از نوسانات نرخ ارز و مواد اولیه

نشست خبری سندیکای صنعت برق ایران صبح 
امروز با حضور علی بخشی، رییس هیات مدیره، 
پیام باقری و نصراله رهنما، نواب رییس و سپهر 

برزی مهر دبیر سندیکا برگزار شد.
در ابتدای نشست رییس هیات مدیره سندیکا با اشاره 
به اینکه صاحبان بخش خصوصی سربازان خط مقدم 
این  در  کرد:  اظهار  هستند،  امروز  اقتصادی  جنگ 
یا  به خاطر شرایطی که خواسته  و  اقتصادی  جنگ 
ما  حکم فرماست،  دولتی  قراردادهای  بر  ناخواسته 
بیش از آنکه نگران آینده و مسائل پیش رو باشیم، 
نگران قراردادهایی هستیم که پیش از این با وزارت 
آن  تبع  به  و  ارز  نرخ  نوسان  کرده ایم.  منعقد  نیرو 
برای  تغییر قیمت ها  و  اولیه  تامین مواد  چالش های 
این بخش خصوصی است که  همگان روشن است و 

ناگزیر به پذیرش و پرداخت این هزینه است.
کشور  اقتصاد  بر  حاکم  شرایط  در  افزود:   وی 
بخش خصوصی برق تاوان تمام قراردادهایی را که در 
چراکه  می کند.  پرداخت  می شود،  منعقد  حوزه  این 
چارچوب قراردادها به گونه ایست که وقتی نرخ ارز و 
نحوه تامین مواد اولیه تغییر می کند، بخش خصوصی 
است  آن   تاوان  درصدی   100 پرداخت  به  مجبور 
نتیجه آن چیزی جز زمین گیر شدن شرکت های  و 

فعال صنعت برق نیست. 
علی بخشی در ادامه تصریح کرد: صنعت برق، صنعتی 
دو  با  که  طوری  به  است؛  استراتژیک  و  زیرساختی 
اقتصادی  فعالیت های  تمام  عمال  خاموشی  ساعت 
را  هشدار  این  قبال  ما  می شود.  مختل  اجتماعی  و 
 داده بودیم که ادامه مسیر موجود ما را با خاموشی ها
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 روبرو می کند و دیدیم که در ادامه روندی که دولت در 
پیش گرفته بود، به خاموشی های امروز رسیدیم.

گذشته   سال  چند  در  متاسفانه  کرد:  خاطرنشان  وی 
تولیدکنندگان  دادیم،  دست  از  را  زیادی  شرکت های 
بسیاری تعطیل و ورشکسته شدند که شاید اگر کمی 
نگاه منصفانه به بخش خصوصی وجود داشت این اتفاق 
قراردادهای  افزود: عمده  ادامه  نمی افتاد. بخشی در 
فعاالن بخش خصوصی صنعت برق با دولت است. در 
متن این قراردادها بخش خصوصی باید تمام ریسک 
از  یا  آن  نتیجه  که  کند  تقبل  را  پروژه  بر  محتمل 
بین رفتن بخش خصوصی و یا اجرایی نشدن قرارداد 
زیرساخت ها  نمی شود  اجرایی  قرارداد  وقتی  است. 
دچار مشکل خواهد شد و مشکالت و خاموشی هایی 
که امروز شاهد آن هستیم، تنها بخشی از پیامدهای 
با همین  برق  را در صنعت  اگر کار  بود.  آن خواهد 
روال پیش ببریم، تابستان سال آینده با خاموشی های 

گسترده تری مواجه خواهیم بود.
رئیس هیات مدیره سندیکا ادامه داد: دستگاه های نظارتی 
و سایر بخش های حاکمیتی باید به این صنعت ورود کنند 
و از زمین گیر شدن آن جلوگیری کنند. با جهش ارزی 
که در سال 91 اتفاق افتاد، حدود 200 قرارداد متوقف 
شد و امروز این نگرانی وجود دارد که اگر نتوانیم به یک 
راه حل منطقی دست یابیم، مجددا تمام قراردادهایی که 
جهت احداث زیرساخت های صنعت منعقد شده، متوقف 

خواهند شد.
با همکاری  از 6 سال،  وی خاطرنشان کرد: ما پس 
بخش کارشناسی وزارت نیرو به یک قرارداد منصفانه 
رسیدیم که عالوه بر قابلیت اجرایی، قابلیت پوشش 
ریسک های  محتمل را نیز در خود داشته باشد، این 
مورد  متاسفانه  ولی  رسید  توافق طرفین  به  قرارداد 

نیرو  وزارت  مجموعه  زیر  و  تابعه  شرکت های  تایید 
قرار نگرفت و اکنون نیز قراردادی ابالغ شده است که 
مورد تایید بخش خصوصی نیست. نتیجه این شرایط 
قرار گرفتن صنعت برق روی لبه تیغ است، به طوری 

که این صنعت پاسخگوی افزایش مصرف نیست.
در ادامه نشست پیام باقری نایب رئیس هیات مدیره 
سندیکا با اشاره به ریشه اصلی مشکالت صنعت برق 
به  کامل  وابستگی  کشور  کالن  اقتصاد  کرد:  اظهار 
را  ما  وابستگی  این  داردکه  نفتی  درآمدهای  و  نفت 

نسبت به آینده خوش خیال کرده بود. 
وی ادامه داد: با ورود موج اول تحریم ها در سال 89 
و محدود شدن درآمدهای دولت و مشکالتی که در 
رابطه با انتقال ارز به وجود آمد، صنعت در حوزه های 
مختلف دچار چالش های جدی شد. در همین دوره 
زمانی صنعت برق هم  با مشکالت عدیده ای مواجه 
شد و لطمه اصلی این شرایط حاکم بر اقتصاد کشور 
به بدنه توانمند صنعت برق وارد شد. مهمترین خالء 

اقتصاد انرژی؛ تعیین نرخ دستوری
در  کرد:  تصریح  سندیکا  مدیره  هیات  رئیس  نایب 
حال حاضر تفاوت چشمگیری بین قیمت تمام شده 
در  آنکه  دلیل  به  دارد.  وجود  برق  فروش  قیمت  و 
اقتصاد دولتی و نفتی طبیعتا نرخ به صورت دستوری 
تعیین می شود و این نحوه تعیین نرخ، سبب شده که 
تراز مالی وزات نیرو و صنعت برق همواره منفی باشد 
و مصداق این موضوع بدهی 30 هزار میلیارد ریالی 

وزارت نیرو به بخش خصوصی صنعت برق است. 
از  قیمت  تفاوت  آثار  جبران  برای  ما  افزود:  باقری 
ظرفیت های قانونی خوبی برخوردار هستیم، در طرح 
هدفمندی یارانه ها بنا بر این بود که قیمت حامل های 
انرژی در طول برنامه پنجم توسعه به قیمت واقعی 
خود برسد که متاسفانه هنوز هم محقق نشده است. 

وی تصریح کرد: بعد از تصویب قانون حمایت از صنعت 
برق در سال 94 بنا شد تفاوت قیمت فروش برق و 
قیمت تکلیفی که عدد قابل مالحظه ای هم هست در 
اختیار وزارت نیرو قرار بگیرد تا این وزارت خانه با این 
درآمد بدهی خود را به پیمانکاران و سیستم بانکی 
پرداخت کند که متاسفانه این امر هم محقق نشده 
است. نایب رئیس هیات مدیره سندیکا افزود: اعضای 
سندیکای صنعت برق گرفتار مطالبات هستند، این 
را  خود  مطالبات  اصل  نمی توانند  تنها  نه  شرکت ها 
شرایط این  مافات  جبران  برای  بلکه  کنند   دریافت 

تامین سرمایه در گردش خود  برای  مجبور هستند 
ریشه  کرد:  اظهار  باقری  بروند.  پول  بازار  سراغ 
و  است؛  برق  اقتصاد  در  برق  صنعت  مشکالت 

خاموشی های امروز نتیجه این اقتصاد معیوب است 
برق  اختیار شرکت های  مالی در  به طوری که منابع 
قرار نمی گیرد لذا آماده سازی شبکه های تولید، توزیع 
و انتقال انجام نمی شود و تولید از تقاضا جا می ماند. 
ما هشدار در خصوص خاموشی ها را از سال های قبل 

اعالم کرده بودیم. 
برای  سهمیه ای  برق  صنعت  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
پرداخت یارانه ها داشت که می بایست ماهیانه 180 
از اواسط  ادامه داد  میلیارد تومان پرداخت می کرد، 

سال 95 این صنعت به دلیل اینکه از حوزه توسعه
جا ماند و منابعی نداشت، از پرداخت معاف شد اما 
 در اواخر سال 96 مجددا بدون اینکه مسئوالن این
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منابعی  باشند  در جریان  قبل صنعت  از صفحه  ادامه 
برای هدفمندی برداشت شد و مبلغ 1100 میلیارد 
و  پیمانکاری  بخش  به  متعلق  که  منابعی  از  تومان 
سازمان  لطفی  کم  دلیل  به  بود  بخش خصوصی 
نایب  شد.  دولت  جاری  هزینه های  صرف  مدیریت، 
امروز  اینکه  به  اشاره  با  سندیکا  هیات مدیره  رئیس 
از ظرفیت  ناچیزی  با درصد  از کارخانجات  بسیاری 
این  در  متاسفانه  کرد:  تاکید  می کنند،  کار  خود 
شرایط شرکت ها مجبور به تعدیل نیرو شدند و امکان 

رقابت پذیری از بین رفته است. 
باقری ادامه داد: کاهش 14 درصدی بودجه عمرانی 
صنعت برق، اقتصاد معیوب برق و معوقات میلیاردی، 
کرده  مواجه  مشکل  با  را  صنعت  این  منابع  تامین 
است. قرار بود در حوزه توسعه انرژی های تجدیدپذیر 
قبوض  از  عوارضی  و  پذیرد  اقدام جدی صورت  نیز 
شود  داده  اختصاص  انرژی ها  این  توسعه  منظور  به 
که متاسفانه این موضوع اجرایی نشد و حتی منجر 
به توقف فعالیت سرمایه گذاران خارجی در این حوزه 

نیز شده است. 
وی ادامه داد: دولت طبق قانون هدفمندی، برای افزایش 
قیمت برق نیازی به مجوز ندارد. لذا 7 درصد )معادل 
46 ریال( به قیمت برق اضافه شد که با 240 میلیارد 
کیلووات ساعت تولید، 1100 میلیارد تومان درآمدزایی 
برای وزارت نیرو ایجاد کرد. افزایش قیمت برق، ماهیانه 
بار  افزایش  این  است.  نفر  هر  ازای  به  تومان   1150
سنگینی بر دوش خانواده ها نمی گذارد اما درآمد حاصل 
از آن می تواند بار سنگینی از دوش صنعت برق بردارد. 

کم رمقی صنعت ساخت در سال های اخیر
با  سندیکا  مدیره  هیأت  رئیس  نائب  رهنما  نصراله 
است  ساله  رکود چند  برق دچار  اینکه صنعت  بیان 
که به تدریج آثار جدی خود را نشان می دهد و پیش 

رونده است، اظهار کرد: در بخش ساخت و پیمانکاری 
و  داخلی  قابلیت های  انقالب  از  بعد  سال های  در 
شرکت های خصوصی در ساخت تجهیزات و احداث 
به  داشتند  فوق العاده ای  پیشرفت  ملی  پروژه های 
طوری که خودکفایی در این حوزه را 95 درصد هم 
این درصد خودکفایی نمی تواند  البته  اعالم کرده اند. 
ارزبری  و  بین المللی  مراودات  به  نیاز  به معنای عدم 
اخیر  باشد. صنعت ساخت در سال های  برق  صنعت 
نحیف و کم رمق شده است و شرکت های پیمانکاری و 
سازنده دچار ریزش و تعدیل نیرو، کاهش میزان تولید 
و به تبع آن افزایش قیمت تمام شده، استقراض از بازار 

پول و بدهی به بانک ها شده اند. 
وی ادامه داد: تمامی شرکت های سازنده فقط با 30 
اینکه تعدیل های جبران  درصد ظرفیت کار و بدون 
کننده داشته باشند با تالطمات ارزی دست و پنجه 
نرم می کنند. موج جدید تالطمات ارزی و سیاست های 
نامشخص و تعریف نشده باعث شده که خرید مواد 
اولیه موردنیاز واحدهای تولیدی در حد ثبت سفارش 

باقی بماند و هیچ گشایش اعتباری صورت نپذیرد.  
در  می شود  گفته  اینکه  علیرغم  داد:  ادامه  رهنما 
تصمیمات و سیاست گذاری ها باید از نظرات تشکل ها 
بهره گرفته  شود اما واقعیت این است که در اتاق های 
گرفته  غیرکارشناسانه ای  بسیار  تصمیمات  بسته  در 
ناگزیر  حوزه  آن  فعاالن  و  شرکت   ها  که  می شود 
برای  زیاد  انرژی  و  وقت  صرف  و  عواقب  تحمل  به 
رئیس  نائب  ایرادها هستند.  از  اصالح جزء کوچکی 
قراردادها فرمت  به  اشاره  با  سندیکا   هیأت مدیره 

گفت: درباره فرمت قراردادها و فرمول های تعدیل، 
کارهای کارشناسی انجام می شود اما ناگاه شکل دیگری 
از قرارداد ابالغ می شود که پیمانکار باید بار تمام تغییرات
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را به دوش بکشد. در سال های گذشته شرکت ها از این
 فرمت ها زیان دیده اند و یا زیربار استقراض رفته اند. رهنما 
تصریح کرد: در سال 95 صنعت برق حدود 770 میلیون 
دالر ارز بری داشت که امسال با توجه به شناسایی سندیکا 
فقط طی 6ماهه اول سال 571 میلیون یورو ارز مورد نیاز 
بخش خصوصی صنعت برق برآورد شده است. در سال 
95 صادرات تجهیزات و صنعت برق، 231 میلیون دالر 
بود که این میزان در سال 96 کاهش چشمگیری داشته 
است. خدمات فنی مهندسی از 2 میلیارد و 400 میلیون 
 دالر در سال 94 ، به کمتر از 500 میلیون دالر در سال 
نحیف  کاهش ها  این  علت  که  است  یافته  96کاهش 
شدن سازندگان و پیمانکاران و سختی روابط و مراودات 
بین المللی است. وی ادامه داد: امروز برای شرکت در 
مناقصات خارجی با طرف های خارجی، ضرورت دارد که 
ضمانت نامه های بانکی اخذ شود که جون ارتباط بانکی 
وجود ندارد لذا امکان رقابت با شرکت های خارجی نیز 

وجود ندارد.
نائب رئیس هیأت مدیره سندیکا برق خاطرنشان کرد: 
نیست،  فراهم  اسنادی  اعتبار  گشایش  امکان  وقتی 
صادرکننده مجبور به قاچاق می شود چرا که به دلیل 
ارز دریافت کند  بانکی نمی تواند  بودن سیستم  بسته 
این موضوع باعث کاهش سطح صادرات کاال و خدمات 
می توان  اوصاف  همین  با  است،  شده  مهندسی  فنی 
گفت شرایط در حال سخت تر شدن است و جز توقف 
تولید چیزی حاصل نشده است که تبعات آن در دولت، 
بخش خصوصی و کشور خود را نشان داده است و اگر در 
زمینه صنعت و اقتصاد برق اصالحی هم صورت بگیرد 
آثار آن در کوتاه مدت خود را نشان نخواهد داد. وی با 
بیان اینکه امیدواریم نمایندگان مجلس، سازمان برنامه 
و بودجه، سازمان های نظارتی و وزرا درک صحیحی از 

واقعیت پیدا کنند و اصالحی به نفع کشور و اقتصاد 
سالح  با  جنگ  الزاما  جنگ  کرد:  تاکید  کنند،  ایجاد 
سرد و گرم نیست، جنگ امروز، جنگ اقتصادی است 

و بخش خصوصی سربازان این جنگ اقتصادی هستند.
عدم پوشش ریسک ها در فرمت قراردادهای کنونی

این نشست سپهر برزی مهر دبیر سندیکای  ادامه  در 
صنعت برق گفت: با توجه به وضعیت اقتصادی کشور 
و فضای حاکم بر صنعت برق، اعضای سندیکای برق 
برای ادامه پروژه ها و قراردادها با مشکل مواجه شده اند 
و نمی توانند قراردادهای جاری را به سرانجام برسانند. 
را  ریسک ها  پوشش  امکان  قراردادها  فعلی  فرمت 
نماینده  عنوان  به  ما  درخواست  داد:  ادامه  ندارد. وی 
تمامی  و  نیرو  وزارت  از  برق  صنعت  بخش خصوصی 
که  است  این  نظارتی  و  حاکمیتی  اجرایی،  نهادهای 
همکاری کنند که شرایط فوق العاده بر قراردادها حاکم 
شود و تا زمان ایجاد ثبات در شرایط اقتصادی کشور 
و برگشتن به حالت عادی هیچگونه اقدام قراردادی بر 

پروژه های صنعت برق صورت نپذیرد. 
متاسفانه   کرد:  تاکید  برق  صنعت  سندیکای  دبیر 
بخش خصوصی صنعت برق با شرایط فعلی اقتصادی 
کشور قادر به ادامه قراردادهای جاری و همچنین شرکت 

در مناقصات جدید با فرمت قراردادی فعلی نیستند. 
بار ریسک ها بر دوش بخش خصوصی

به سوال  باقری در پاسخ  پیام  این نشست  ادامه  در 
از رسانه های حاضر در نشست درباره  نماینده یکی 

و  دولتی  بخش  با  بخش خصوصی  قراردادهای  روند 
حداقل های  از  یکی  کرد:  اظهار  قراردادها  این   الگوی 
کار اقتصادی این است که شاخص های آن برای بنگاه 
اقتصادی قابل پیش بینی باشد اما متاسفانه در کشور ما 
بازه پیش بینی شاخص های اقتصای کوتاه است. در یک 

ادامه در صفحه بعد
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ادامه از صفحه قبل

فعالیت اقتصادی دولت و مسئوالن باید بدانند که بار 
ریسک هایی که در اختیار بخش خصوصی نیست، نباید 

روی دوش آن باشد. 
وی ادامه داد: ما چند سال است که در این حوزه با 
وزارت نیرو جلسه های منسجمی برگزار کردیم چرا که 
مناقصات و قراردادهای بخش های مختلف این صنعت 
از شکل و ساختار متحدالشکلی که مورد توافق طرفین 
باشد، برخوردار نیست. باقری ادامه داد: هدف قرارداد 
تیپ این است که ریسک و آثار نوسانات اقتصادی را از 
روی دوش سازنده و پیمانکار بردارد به این ترتیب که 
اگر نرخ ارز خارج از کنترل یک بنگاه اقتصادی دچار 
نوسان می شود، آثار آن نباید بر دوش سازنده یا پیمانکار 
بخش خصوصی باشد چرا که بنگاه اقتصادی توانی برای 

کاهش یا افزایش نرخ ارز و آثار آن ندارد.
نائب رئیس هیأت مدیره سندیکا ادامه داد: در قرارداد 
تیپ باید آثار نوسانات نرخ ارز و فلزات در نظر گرفته 
شود و مبلغی به عنوان پیش پرداخت  در اختیار بنگاه 
اقتصادی قرار بگیرد تا ریسک به حداقل برسد. همه 
تالش ما منتج به قراردادی شد  که علیرغم توافق بین 
سندیکا و توانیر عملیاتی نشد و اخیرا شنیده ایم که 
فرمت قراردادی بدون کسب نظر از سندیکا تنظیم شده 

و نظر بخش خصوصی در آن لحاظ نشده است. 
هیات  مدیره  قرارداد،  این  ابالغ  از  بعد  داد:  ادامه  وی 
سندیکا مذاکرات و صحبت هایی با معاون وزیر نیرو در 
امور برق و انرژی داشته است و قرار شده فرآیند اصالح 
و بازنگری مجددا به جریان بیفتد. امروز با موج دوم 
قراردادهای متوقف روبرو هستیم.  از سال 89 تاکنون 
نزدیک به 70 قرارداد متوقف شده و هنوز تعیین تکلیف 
نشده  اند. پیش بینی ما این است که با ادامه روند موجود، 

300 قرارداد جاری ممکن است متوقف شوند. 
سمت  به  را  شرکت ها  مطالبات  پرداخت  عدم 

تعطیلی سوق می دهد
در ادامه رهنما در پاسخ به سوال نماینده یکی از دیگر 

از رسانه های حاضر در نشست درباره میزان مطالبات 
گفت: تا پایان سال 96 قریب به 3 هزار میلیارد تومان 
فقط اعضای سندیکا از وزارت نیرو مطالبه داشتند که 
مطمئنا در سال 97 این میزان افزایش داشته است. 
شرکت های بسیاری برای اینکه بتوانند تعهدات خود 
و  کرده اند  استقراض  بانکی  شبکه  از  دهند  انجام  را 
بازپرداخت کنند  با بهره این استقراض را  باید  امروز 
که با نوسانات اخیر این قراردادها اجرایی نیستند لذا 

شرکت ها به تدریج با تعطیلی مواجه شده اند. 
جنگ اقتصادی و اعالم شرایط فوق العاده

داد:  ادامه  برق  سندیکای  هیات مدیره  رئیس  نایب 
عاجزند،  قراردادها  کردن  اجرایی  از  امروز  شرکت ها 
شرکتی در کسب و کار بخش خصوصی صنعت برق 
متاسفانه  نباشد،  مواجه  مشکالت  با  که  ندارد  وجود 
در یک سال گذشته 7 هزار نیروی انسانی از بازار کار 

صنعت برق و بخش خصوصی منفصل شده اند. 
علی بخشی نیز درباره جنگ اقتصادی و اعالم شرایط 
فوق العاده در قراردادها افزود؛ شرایط فورس ماژور در 
قردادها گفت: در تمامی قراردادها فورس ماژور نهاده 
شده و در قراردادهای جاری نیز پیش بینی شده است 
اما مقامات تمایلی به استفاده و اعالم شرایط فورس 
اظهارات  در  دولتی  مسئوالن  چند  هر  ندارند،  ماژور 
در  می کنند.  استفاده  اقتصادی  جنگ  لفظ  از  خود 
پایان این نشست برزی مهر اظهار کرد: وزارت نیرو نیز 
آمادگی خود را برای تعامل با بخش خصوصی درباره 
سوی  از  نگرانی هایی  اما  است  کرده  اعالم  قراردادها 
دستگاه های اجرایی در این خصوص وجود دارد. لذا 
نهادهای نظارتی نیز باید همکاری کنند تا یک تعامل 

جمعی برای حل و فصل قراردادها صورت گیرد. 
پایان
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کنفرانس مطبوعاتی سندیکای صنعت برق ایران
باقری  پیام  با حضور علی بخشی رئیس هیات مدیره،  تیرماه  ایران 16  برق  نشست خبری سندیکای صنعت 
 و نصراله رهنما نواب رئیس و سپهر برزی مهر دبیر سندیکا با حضور جمعی از نمایندگان رسانه های مختلف

 برگزار شد. شرایط قراردادهای صنعت برق و وضعیت حاکم برآنها، رکود صنعت برق و توقف واحدهای تولیدی، 
مطالبات فعاالن صنعت برق از وزارت نیرو و اقتصاد صنعت برق محورهای این نشست خبری بود. 

این نشست که با حضور بیش از 50 خبرنگار از خبرگزاری ها، روزنامه ها و سایر رسانه های مطرح کشور در آن 
حضور به هم رساندند، بازتاب بسیار گسترده ای به همراه داشت. 
در ادامه مهمترین اخبار منتشر شده از این نشست آمده است. 



7

ضمیمه خبرانهم رساان    تیر 1397 نشست خبری 

اجرای 3۰۰ قرارداد جاری 
صنعت برق متوقف شد

عضو هیئت مدیره سندیکای صنعت برق گفت: 
متوقف  برق  صنعت  جاری  قرارداد   3۰۰ اجرای 
شده، چرا که بخش خصوصی توان ادامه اجرای 

این قراردادها را ندارد.

تسنیم،  خبرگزاری  اقتصادی  خبرنگار  گزارش  به 
صنعت  سندیکای  مدیره  هیئت  عضو  باقری  پیام 
برق در جمع خبرنگاران اظهار داشت: اقتصاد کالن 
به  بینی  خوش  و  دارد  نفت  به  کامل  وابستگی  ما 
درآمدهای نفتی منجر به این شد که نگاه به سیستم 
بودجه ریزی کشور مبتنی بر وابستگی به درآمدهای 

نفتی باشد.
کشور  نفتی  درآمدهای  به  نسبت  آنقدر  افزود:  وی 
تثبیت  هفتم،  مجلس  در  که  بودیم  خیال  خوش 
قیمت حامل های انرژی به عنوان هدیه ای به مردم 
با محدودیت هایی  اما در عمل  در نظر گرفته شد، 
که در دریافت درآمدهای نفتی مواجه شدیم، امروز 
نظر  از  کشور  برق  صنعت  که  ایم  رسیده  جایی  به 

اقتصادی با مشکالت عدیده ای روبه رو است.
باقـری بـا بیان اینکـه"وزارت نیـرو امـروز بیش از 
30 هـزار میلیـارد تومـان بدهـکاری دارد"، گفت: 
در برنامـه پنجـم توسـعه و طـرح هفدمنـدی دیـده 
شـده بـود کـه تـا پایـان برنامـه پنجـم توسـعه باید 
قیمـت عرضـه بـرق به قیمـت تمام شـده برسـد اما 
بـا وجود اینکه رد میانه برنامه ششـم هسـتیم، هنوز 
ایـن مسـئله محقـق نشـده و امـروز فاصله بسـیاری 
بیـن قیمـت تکلیفـی عرضـه بـرق بـا قیمـت تمـام 

شـده تولیـد و تأمیـن آن وجـود دارد.
وی ادامـه داد: قانـون حمایـت از صنعـت بـرق در 
سـال 94 تصویب شـد و قـرار بود منابعـی به منظور 
پوشـش تفـاوت قیمـت تمام شـده تولیـد و تکلیفی 
عرضـه بـرق بـه وزارت نیـرو پرداخت شـود امـا این 

قانـون نیـز اجرایی نشـد.
تصریح  برق  صنعت  سندیکای  مدیره  هیئت  عضو 
کرد: ریشه مشکالن صنعت برق در اقتصاد برق است 
و امروز نتیجه این مشکالت را در بروز خاموشی ها 

را  آنها  قبل  سال  دو  که  هایی  خاموشی  میبینیم، 
مسیر  در  اگر  شد  اعالم  و  بودیم  کرده  بینی  پیش 
برویم به خاموشی می رسیم، متأسفانه  فعلی پیش 
در این مسیر پیش رفتیم و هنوز هم پیش می رویم.

باقری با بیان اینکه "قرار بود از میانه سال 95 دیگر از 
صنعت برق پولی بابت تأمین منابع مالی یارانه های 
نقدی برداشت نشود"، گفت: در اواخر سال 96 بدون 
آنکه به صنعت برق اعالم شود، حدود 1100 میلیارد 
نقدی  یارانه  برای  برق  مالی صنعت  منابع  از  تومان 
برداشت  نیز  جاری  سال  اوایل  در  و  شد  برداشت 
دیگری صورت گرفت، در حالی که این مبالغ متعلق 

به بخش خصوصی صنعت برق بود.
وی افزود: در کنار مشکالت مالی صنعت برق و عدم 
وصول مطالبات بخش خصوصی، دولت قراردادهایی 
نویسد،  می  برق  صنعت  خصوصی  بخش  با  که 
یکجانبه و ناکارآمد است به طوری که تمامی ریسک 
های محتمل اقتصادی کشور را در این قراردادها، به 
گردن بخش خصوصی می اندازد و 100 درصد تاوان 
باید  را  دیگر  رخدادهای  و  ارز  نرخ  نوسان  هرگونه 
بدهد  تجهیزات  سازنده  و  پیمانکار  بخش خصوصی 

که این درست نیست.
عضو هیئت مدیره سندیکای صنعت برق خاطرنشان 
کرد: در سال 89 به دلیل ناکارآمدی قراردادها، در 
که  شد  متوقف  قرارداد   250 ارز،  نرخ  زمان جهش 
همچنان از آن قراردادها، 70 قرارداد متوقف است؛ 
در سال جاری نیز اجرای 300 قرارداد جاری صنعت 
برق متوقف شده، چرا که بخش خصوصی توان ادامه 

اجرای این قراردادها را ندارد.
وی ادامه داد: این 300 قرارداد جاری صنعت برق، 
پیمانکاری  خدمات  و  تجهیزات  تأمین  زمینه  در 

صنعت برق است.

اجرای ۳۰۰ قرارداد 
جاری صنعت برق 

متوقف شد
97/4/16
  ۱۲:۴۱

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1397/04/16/1770172/%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-300-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D9%82-%D9%85%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%B4%D8%AF?ref=tnews
http://tnews.ir/news/688e114552745.html
http://econews.com/fa/content/1314178
http://tnews.ir/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1/d398114560338.html
http://tnews.ir/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AC%DB%8C%D8%A8/dc64114565206.html
http://tnews.ir/%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D8%AE%D8%A8%D8%B1/b4ed114575773.html
http://tnews.ir/%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%AA/c851114581341.html
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نائب رئیس هیئت مدیره سندیکای 
برق:

صنعت برق دچار رکود چند 
ساله است / شرایط سخت تر 

می شود

ال سی  برق  رئیس هیئت مدیره سندیکای  نائب 
به رغم تمام ضوابط عملیاتی نشده و صادرکننده 
مجبور به قاچاق می شود و ارز را از مسیر قاچاق 

تامین می کنند.
به گزارش خبرنگا راقتصادی ایلنا، نصراله رهنما نائب 
رئیس هیئت مدیره سندیکای برق در نشست خبری 
با بیان اینکه صنعت برق دچار رکود چند ساله است 
اظهار  می دهد،  نشان  را  خود  جدی  آثار  بتدریج  که 
سال های  در  پیمانکاری  و  ساخت  بخش  در  داشت: 
درصد  خصوصی  بخش  شرکت های  انقالب  از  بعد 
فوق العاده ای زیرساخت ایجاد کرده اند اما اکنون صنعت 
ساخت و پیمانکاری کم رمق شده است و شرکت های 
پیمانکاری دچار ریزش نیرو و کاهش میزان تولید و به 

تبع آن افزایش قیمت تمام شده، استقراض از بازار 
پول و بدهی به بانک ها شده است.

با 30  تمامی شرکت های سازنده  اینکه  بیان  با  وی 
درصد ظرفیت کار می کنند و با تالطمات ارزی دست 
جدید  موج  در  کرد:  تصریح  می کنند  نرم  پنجه  و 
سال  از  نشده  تعریف  سیاست های  و  ارزی  تالطم 
ثبت  اولیه  مواد  برای  و  نیافته  ال سی گشایش   97
گفت  باید  اینکه  ضمن  است  مانده  باقی  سفارش ها 
در تصمیمات و سیاست گذاری ها از نظرات تشکل ها 
غیرکارشناسانه  بسیار  این  که  نمی شود  گرفته  بهره 
است و با این روال تشکل ها ناگزیر به تحمل عواقب و 
رفت و آمد برای اصالح جزء کوچک ایرادها هستند.

رهنما خاطرنشان کرد: ما در سال 95 حدود 770 
امسال  که  بود  صنعت  این  بری  ارز  دالر  میلیون 
است.  شده  تنظیم  یورو  میلیون   571 تاکنون 
بوده که در  این صنعت 231 میلیون دالر  صادرات 
سال  در  است.  داشته  چشمگیری  کاهش   96 سال 
94 ، 2.400 میلیارد دالر خدمات فنی – مهندسی 
صادر شده که در سال 96 به کمتر از 500 میلیون 

دالر کاهش یافته است.
ضوابط  تمام  رغم  به  سی  ال  کرد:  خاطرنشان  وی 
عملیاتی نشده و صادرکننده مجبور به قاچاق می شود 
و ارز را از مسیر قاچاق تامین می کنند و نمی توانند 
کنند.  دریافت  بسته  بانکی  سیستم  خاطر  به  را  ارز 
بنابراین با توجه به روندی که داریم شرایط سخت تر 

می شود.
سازمان  و  نمایندگان  امیدواریم  اینکه  بیان  با  وی 
پیدا  واقعیت  از  صحیحی  درک  بودجه  و  برنامه 
و  سرد  سالح  الزاما  جنگ  امروز  کرد:  تاکید  کنند، 
بخش  و  است  اقتصادی  جنگ  جنگ،  نیست  گرم 

خصوصی سربازان این جنگ اقتصادی هستند.
 ۱۳۹۷/۰۴/۱۶

 ۱۲:۴۳:۵۹

صنعت برق دچار 
رکود چند ساله 
است/ شرایط 

سخت تر می شود

http://tnews.ir/%D8%A7%DB%8C%D9%84%D9%86%D8%A7/2ff9114552345.html
http://tnews.ir/news/8f06114590406.html
http://tnews.ir/news/562d114554530.html
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 ۱۳۹۷/۰۴/۱۶
 ۱۲:۴۳:۵۹

توقف ۳۰۰ 
قرارداد برقی 

در سال جاری / 
کارخانجات برق 
مجبور به تعدیل 

نیرو هستند

نائب رئیس هیئت مدیره 
سندیکای برق:

توقف 3۰۰ قرارداد برقی در 
سال جاری / کارخانجات 

برق مجبور به تعدیل نیرو 
هستند

نائب رئیس هیئت مدیره سندیکای برق با بیان 
اینکه یک دکل 3۰۰ میلیون تومان هزینه دارد 
افزود: این هزینه بر عهده بخش خصوصی است 
که نمی توانند مطالبات خود را وصول کنند و این 

در حالی است که منابع در اختیار دولت است.
نائب  باقری  ایلنا، پیام  اقتصادی  به گزارش خبرنگار 
رئیس هیئت مدیره سندیکای برق در نشست خبری 
و  نفت  به  وابستگی  ما  کالن  اقتصاد  اینکه  بیان  با 
درآمدهای آن دارد، اظهار داشت: این خوشبینی به 
در سال های  که  این شد  به  منتج  نفتی  درآمدهای 

گذشته نگاه به سیستم بودجه ریزی  بر نفت باشد.
وی افزود: به طوری که در مجلس هفتم که تثبیت 
قیمتها اتفاق افتاد حامل های انرژی را به مردم هدیه 
 89 سال  در  تحریم ها  اول  موج  ورود  با  ولی  دادیم 
ارز  انتقال  در  مشکل  و  دولت  درآمد  محدودیت  و 
صنعت نفت دچار خدشه شد و ضمن اینکه صنعت 

برق نیز لطمات زیادی دید.
باقری با بیان اینکه در حال حاضر تفاوت جدی بین 
تصریح  دارد،  برق وجود  فروش  و  تمام شده  قیمت 
اقتصاد  در  که  است  دلیل  این  به  موضوع  این  کرد: 
مالی  تراز  و  است  قیمت ها دستوری  نفتی  و  دولتی 
وزارت نیرو همیشه منفی است که مصداق بارز آن 

نیز 30 هزار میلیارد تومان بدهی است.
برای  خوبی  قانونی  ظرفیت  از  ما  اینکه  بیان  با  وی 
در  گفت:  برخورداریم،  قیمت ها  تفاوت  آثار  جبران 
انرژی  حامل های  قیمت  بود  بنا  یارانه ها  هدفمندی 
هستیم  ششم  برنامه  در  اینکه  رغم  به  شود  واقعی 
موفق به این کار نشدیم. وی افزود: قانون حمایت از 
صنعت برق در سال 94 تصویب شده اما وزارت نیرو 
بدهی خود را به پیمانکاران پرداخت نکرده و امروز 
با مطالبات افسارگسیخته مواجهیم به طوری که 25 
هزار میلیارد تومان دولت به بخش خصوصی بدهکار 
مالحظه  خاموشی ها  در  را  آن  اثر  اکنون  و  است 
و  صنعت  این  اختیار  در  مالی  منابع  زیرا  می کنیم 
بخش خصوصی قرار نمی گیرد و اورهال و تعمیرات 

صورت نمی گیرد و تولید از تقاضا جا می ماند.
وی تاکید کرد: قبال ما اخطار داده بودیم که اگر در 
این مسیر حرکت کنیم با خاموشی مواجه می شویم، 
صنعت برق سهمیه ای برای پرداخت یارانه ها داشت 
تومان  میلیارد   190 تا   180 ماهیانه  می بایست  که 
پرداخت می کرد. در اواسط سال 95 این صنعت به 
دلیل اینکه از حوزه توسعه جا ماند و منابعی نداشت 
از پرداخت معارف شد اما در اواخر سال 96 مجددا 
بدون اینکه در جریان باشند منابع برای هدفمندی 
برداشت شد و مبلغ 1100 میلیارد تومان از منابعی 
خصوصی  بخش  و  پیمانکاری  بخش  به  متعلق  که 

است به سمت هدفمندی یارانه ها سرازیر شد.
از  بسیاری  حاضر  حال  در  اینکه  بیان  با  باقری 
افزود:  می کنند  کار  پایین  ظرفیت  با  کارخانجات 
و  کنند  نیرو  تعدیل  که  مجبورند  آنها  از  بسیاری 
امکان رقابت پذیری نیز ندارند. وی با بیان اینکه در 
بودجه امسال 14 درصد از بودجه عمرانی از جمله 
صنعت برق کاهش یافته است خاطرنشان کرد: اکنون 

اقتصاد برق دچار مشکل است و منابعی برای آن در 
نظر گرفته نمی شود. معوقات نیز پرداخت نمی شوند.

انرژی های  توسعه  حوزه  در  اینکه  بیان  با  وی 
اظهار  اقدام جدی صورت نمی گیرد  نیز  تجدیدپذیر 
منظور  به  قبوض  از  عوارضی  که  بود  قرار  داشت: 
 1100 آن  مبلغ  که  تجدیدپذیر  انرژی های  توسعه 
میلیارد تومان بوده است کسر شود که این اتفاق نیز 
نیفتاد با این روند سرمایه گذاران خارجی کارشان را 
مدیره سندیکای  رئیس هیئت  نائب  کردند.  متوقف 
برق خاطرنشان کرد: از طرفی 7 درصد )46 ریال( به 
قیمت برق اضافه شد که منطبق بر هدفمندی دولت 

نیازی به اجازه گرفتن ندارد.
وی افزود: این 7 درصد در مقایسه با 240 میلیارد 
تومان  میلیارد  تولید معادل 1100  کیلووات ساعت 
 1100 ماهی  فقط  و  می کند  ایجاد  که  درآمدزایی 
تومان برای هر  نفر می شود رقمی نیست اما باعث 

می شود بار صنعت کاهش یابد.
میلیون  دکل 300  یک  اینکه  بیان  با  ادامه  در  وی 
بر عهده بخش  این هزینه  افزود:  تومان هزینه دارد 
خصوصی است که نمی توانند مطالبات خود را وصول 
کنند و این در حالی است که منابع در اختیار دولت 
است. باقری یادآور شد: باید 5 هزار مگاوات نیروگاه 
جدید احداث شود چون منابع در اختیار نیست برای 
این خود  2500 مگاوات سرمایه گذاری می شود که 

باعث کمبود تولید و جا ماندن از تقاضا می شود.
در  گفت:  برق  سندیکای  مدیره  هیئت  رئیس  نائب 
صنعت  جاری  قرارداد   300 اجرای  نیز  جاری  سال 
برق متوقف شده، چرا که بخش خصوصی توان ادامه 
اجرای این قراردادها را ندارد. این 300 قرارداد جاری 
خدمات  و  تجهیزات  تأمین  زمینه  در  برق،  صنعت 

پیمانکاری صنعت برق است.

http://tnews.ir/%D8%A7%DB%8C%D9%84%D9%86%D8%A7/91dd114553090.html
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دبیر سندیکای برق
ادامه پروژه ها و قراردادهای 
برقی با مشکل مواجه شده 

است

از  درخواستمان  ما  گفت:  برق  سندیکای  دبیر 
تمام سازمان های نظارتی و دولتی همکاری است 
تا  شود  حاکم  العاده  فوق  شرایط  می خواهیم  و 

راهکار اندیشیده شود.
ایلنا، سپهر برزی مهر  به گزارش خبرنگار اقتصادی 
جمع  در  خبری  نشست  در  برق  سندیکای  دبیر 
خبرنگاران گفت: با توجه به وضعیت اقتصادی کشور 
سندیکای برق از ادامه پروژه ها و قراردادها با مشکل 
مواجه شده است و نمی تواند قراردادها را به سرانجام 
برسد. وی افزود: ما درخواستمان از تمام سازمان های 
نظارتی و دولتی همکاری است و می خواهیم شرایط 
و  شود  اندیشیده  راهکار  تا  شود  حاکم  العاده  فوق 
در  ما  شرکت های  که  چرا  برگردد  عادی  حالت  به 
مناقصات و ادامه قراردادهای جاری توانایی ادامه کار 

ندارند.  
 ۱۳۹۷/۰۴/۱۶

 13:3

ادامه پروژه ها و 
قراردادهای برقی 

با مشکل مواجه 
شده است

http://tnews.ir/%D8%A7%DB%8C%D9%84%D9%86%D8%A7/0512114553730.html
http://tnews.ir/news/2bfd114554541.html
http://tnews.ir/news/e81b114556036.html
http://tnews.ir/%D8%B9%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/fe7c114560092.html
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لغو معافیت وزارت نیرو 
ازپرداخت سهم یارانه نقدی

فصـل اقتصـاد - نایـب رئیـس هیئـت مدیـره 
سـندیکای بـرق گفـت:وزارت نیـرو در سـال 
95 بـه دلیـل حجـم بـاالی بدهـی هـای خود 
از پرداخـت سـهم یارانـه در مـاه معاف شـدکه 
از سـال96مبلغی حـدود 11۰۰ میلیـارد تومـان 

 ۱۳۹۷/۰۴/۱۶
 ۱۲:32:39

لغو معافیت وزارت 
نیرو ازپرداخت 

سهم یارانه نقدی 
نفت و انرژی

شـد. برداشـت  مجدداً 
علـی بخشـی رئیـس هیئـت مدیـره سـندیکای برق 
ایـران در نشسـت خبـری بـا اشـاره به اینکـه اکنون 
بـه نظـر می رسـد کشـور درگیر یـک جنـگ نابرابر 
اقتصـادی اسـت و بخـش خصوصی به عنوان سـرباز 
خـط مقـدم این جنـگ می توانـد ایفای نقـش کند، 
گفـت: بخـش عمـده نگرانی هـای بخـش خصوصی 
بیـش از آنکـه مربـوط بـه جبهـه خارجی و دشـمن 

باشـد، از بخـش داخلی نشـات مـی گیرد.
وی ادامـه داد: نوسـانات داخلـی ارز موجـب شـد تـا 
شـرکت هـای فعـال در زمینـه صنعـت بـرق رو بـه 
آنهـا بـه  ورشکسـتگی رفتـه و میـزان اشـتغال در 
شـدت کاهـش یابـد و از آنجـا کـه صنعت بـرق یک 
صنعـت اسـتراتژیک محسـوب مـی شـود، هرگونـه 
خطـر و نقصـان در آن می تواند آسـیب هایی جدی 

آورد. بـار  به 
ایـن فعـال بخـش خصوصـی بـا اشـاره بـه اینکـه 
خاموشـی هـای امسـال را حـدود 2 سـال پیـش، 
پیـش بینـی و گوشـزد کرده بودیـم، افـزود: با توجه 
بـه مشـکالت ایـن صنعـت، خواهـان ورود نهادهای 
نظارتـی خـارج از دولـت بـه ایـن صنعـت هسـتیم. 
چـرا کـه اگـر سـرمایه گـذاری هـای الزم در ایـن 
بینـی مـی کنیـم در  انجـام نشـود، پیـش  بخـش 
سـالهای آینده شـاهد خاموشـی های گسـترده تری 
باشـیم تـا حـدی کـه ممکـن اسـت تابسـتان سـال 

آینـده بـی بـرق باشـیم.
بـرق  مدیـره سـندیکای  رئیـس هیئـت  گفتـه  بـه 
ایـران، 6 سـال در فـرم قراردادهایـی کـه بین بخش 
خصوصـی و شـرکت توانیر به عنـوان نماینده وزارت 
نیـرو منعقـد مـی شـود، مطالعـه کـرده ایـم و مدل 

نهایـی را تهیـه و تحویـل داده ایـم کـه مـورد توافق 
بخـش دولتـی نیز بـود. اما هنـوز در عقـد قراردادها 
لحـاظ نشـده اسـت. این در حالی اسـت کـه صنعت 

بـرق اکنـون در لبـه تیغ اسـت.
در ادامـه ایـن نشسـت پیـام باقـری، نایـب رئیـس 
هیئـت مدیـره سـندیکای بـرق ایـران بـا اشـاره بـه 
اینکـه اقتصـاد کالن ایـران وابسـته بـه درآمدهـای 
نفتـی اسـت، تصریـح کـرد: به دلیـل این وابسـتگی 
بـر  تکیـه  بـا  بودجـه  تدویـن  در  مـا  نـگاه  عمـده 
درآمدهـای نفتـی اسـت و از ایـن بابـت تـا حدی در 
سـالهای گذشـته خوش خیال شـدیم که در مجلس 
هفتـم شـاهد تثبیـت قیمـت حامـل های انـرژی به 
عنـوان هدیـه ای از سـوی دولت به مردم بـود. اما با 
تحریـم های سـال 89 و مشـکالت مربوط بـه انتقال 
درآمدهـای نفتـی بـه کشـور، بـه اجبـار بـه سـمت 

حقیقـی کـردن قیمـت هـای انـرژی رفتیم.
وی ادامـه داد: همانطـور کـه مـی دانید تفـاوت بین 
قیمـت تمام شـده بـرق و هزینه دریافتـی از مصرف 
کننـده همچنـان چشـمگیر اسـت. ایـن در حالـی 
اسـت کـه ظرفیـت هـای قانونـی بـرای جبـران این 
اختـالف قیمـت وجود دارد بـه نحوی کـه در برنامه 
پنجـم توسـعه بایـد با افزایـش قیمت هـای برق این 
اختـالف هـا را جبـران مـی کردیم. با این حـال، و با 
وجـود اینکـه برنامه ششـم توسـعه نیز یک سـال از 
عمـر خـود را سـپری کـرده، تاکنـون تنهـا 46 ریال 
معـادل 7 درصـد بـه قیمت برق اضافه شـده اسـت.

وی بـا اشـاره بـه اینکه بدهـی وزارت نیـرو به بخش 
خصوصـی و بانـک ها رقمی معـادل 30 هزار میلیارد 
تومـان اسـت، افزود: نتیجه این عـدم پرداخت بدهی 
را در خاموشـی هـای مکـرر بـه دلیـل عدم سـرمایه 
گـذاری در بخـش تولیـد مـی بینیـد. به نحـوی که 

http://tnews.ir/news/5864114552744.html
http://tnews.ir/news/8a32114555019.html
http://tnews.ir/%D9%86%D8%B3%DB%8C%D9%85-%D8%A2%D9%86%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86/b1d4114559385.html
http://sobhanehonline.com/fa/news/167541/%D9%84%D8%BA%D9%88-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88-%D8%A7%D8%B2%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%B3%D9%87%D9%85-%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%86%D9%82%D8%AF%DB%8C
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مـی تـوان گفـت اکنـون عرضـه از تقاضـا جامانـده 

است.
بـه گفتـه نایـب رئیسـه هیئـت مدیـره سـندیکای 
بـرق ایـران، وزارت نیرو در سـال 95 بـه دلیل حجم 
بـاالی بدهـی هـای خـود از پرداخت سـهم یارانه به 
مبلـغ 180 تـا 190 میلیـارد تومـان در مـاه معـاف 
شـد. ایـن در حالـی اسـت کـه از سـال 96 مبالغـی 
بـه رقـم حـدودی 1100 میلیـارد تومـان مجـدداً 
برداشـت شـد و اوایـل امسـال نیز مبالغی بـه منظور 
سـهم یارانـه ای از محـل درآمدهـای ایـن وزارتخانه 

شد. کسـر 
باقـری بـا اشـاره بـه اینکـه در بودجه امسـال سـهم 
بودجـه عمرانـی بـه طـور کل و صنعـت بـرق بـه 
میـزان 14 درصـد کاهـش یافـت، گفـت: در نتیجـه 
ایـن کاهـش بودجـه شـاهد افزایش معوقـات وزارت 
نیـرو بـه بخـش هـای مختلف هسـتیم تـا جایی که 
بایـد از محـل دریافتی مـردم 1100 میلیـارد تومان 
بـه سـاتبا پرداخـت مـی شـد کـه هنـوز پرداخـت 
نشـده اسـت. ایـن در حالی اسـت کـه در نتیجه این 
کاهـش سـهم بودجـه بسـیاری از سـرمایه گـذاران 
خارجـی نیـز رونـد فعالیـت خـود در حـوزه انـرژی 
هـای تجدیـد پذیـر را متوقـف کـرده انـد چـرا کـه 
هنـوز مطالبـات قبلـی خـود را دریافـت نکـرده انـد.

ایـن فعـال بخش خصوصـی اظهارداشـت: هر سـاله 
شـاهد افزایـش 7 درصـدی تقاضـای بـرق معادل 5 
هـزار مـگاوات هسـتیم. ایـن در حالی اسـت که تنها 
بـرای 2 هـزار مـگاوات سـرمایه گذاری شـده اسـت 
و وجـود ایـن کسـری قطعـاً مشـکالتی را پدیـد می 
آورد. باقری در پاسـخ به سـوال خبرنـگار مهر درباره 
رونـد قراردادهـای بخـش خصوصی با بخـش دولتی 

و الگـوی ایـن قراردادهـا توضیـح داد: در بخش های 
مختلفـی فـرم قراردادهایـی را تدویـن کردیم که در 
آن پوشـش ریسـک بـرای حوزه سـرمایه گـذاری به 
حداقـل مـی رسـید. چـرا کـه آثـار نوسـانات بـازار 
نبایـد بـر عهـده بخـش خصوصـی باشـد. ایـن در 
حالی اسـت کـه توانیـر نـوع دیگـری از قراردادها را 
بـا نظـر خـود و بـدون دریافـت نظـر کارشناسـی از 

بخـش خصوصـی تدویـن کرد.
او ادامـه داد: از سـال 89 تاکنـون 300 قـرارداد بـه 
ارزش 4 تـا 5 میلیـارد تومـان با بخـش دولتی داریم 

که متوقف شـده اسـت.
در ادامـه ایـن نشسـت خبری نصـراهلل رهنمـا، نایب 
رئیـس دوم هیئـت مدیـره سـندیکای بـرق ایـران با 
گالیـه از وضعیـت صـادرات تجهیـزات و همچنیـن 
گفـت:  بـرق  در صنعـت  مهندسـی  فنـی  خدمـات 
اکنـون سـازندگان فعـال در ایـن صنعت تنهـا با 30 
درصـد ظرفیـت خـود فعالیـت مـی کننـد کـه ایـن 
کاهـش موجـب ریـزش نیـروی کار و اسـتقراض از 
بـازار پـول شـده کـه در نتیجـه افزایـش بدهی های 

ایـن بخـش را بـه همراه داشـته اسـت.
وی بـا اعـالم اینکـه در سـال 95 در بخـش صادرات 
تجهیـزات صنعـت بـرق شـاهد حـدود 770 میلیون 
دالر ارزاوری بـوده ایـم، گفـت: ایـن مقـدار اکنـون 
بـه 571 میلیـون یورو رسـیده اسـت. ایـن در حالی 
اسـت کـه میزان صـادرات بخـش تجهیـزات صنعت 

بـرق بـه 231 میلیون دالر رسـیده اسـت.
فعـال بخـش خصوصـی: صـادرات  ایـن  بـه گفتـه 
 2 معـادل   94 سـال  در  مهندسـی  فنـی  خدمـات 
میلیـارد و 400 میلیـون دالر بـوده اسـت در حالـی 
کـه اکنـون بـه 500 میلیـون دالر رسـیده اسـت.
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رییس هیات مدیره سندیکای 
صنعت برق ایران:

احتمال خاموشی کامل 
در تابستان سال آینده/ 

حرکت صنعت برق روی لبه 
تیغ

رییس هیات مدیره سندیکای صنعت برق ایران با 
بیان این که از دو سال گذشته قطعی برق امسال 

پیش بینی شده بود، گفت: اگر با همین روال پیش 
برویم تابستان سال آینده خاموشی کامل خواهیم 

داشت.
در  بخشی  علی  اکبرخانی؛  فاطمه   - اقتصادآنالین 
کشور  اقتصادی  شرایط  به  امروز  خبری  نشست 
بیان  و  اشاره  است،  رو  پیش  که  اقتصادی  و جنگ 
کرد: در حال حاضر در وضعیتی قرار داریم که بیش 
خارجی  تهدیدهای  و  مقابل  طرف  نگران  این که  از 

باشیم، نگران پشت سر و فشارهای داخلی هستیم.
بخشی با اشاره به نوسانات ارزی طی ماه های گذشته 
داده  رخ  آن  پی  در  که  اولیه  مواد  قیمت  تغییر  و 
است، اظهار کرد: بخش خصوص تا کنون تاوان تمام 
از  به طوری که بسیاری  را داده است  تغییرات  این 
شرکت ها و تولیدکنندگان بخش خصوصی در سال 

جاری تعطیل شدند.
رییس هیات مدیره سندیکای صنعت برق ایران افزود: 
با این شرایط قراردادهایی که جهت زیرساخت های 

صنعت برق منعقد شده، به سرانجام نخواهد رسید.
او تاکید کرد: صنعت برق ایران در حال حاضر روی 
لبه تیغ حرکت می کند و اگر به همین  صورت پیش 
برویم در سال آینده خاموشی کامل خواهیم داشت.

پیام باقری، نایب رییس هیات مدیره سندیکای برق 
ایران نیز  در این نشست  به وابستگی اقتصاد کشور 
این  کرد:  تصریح  و  کرد  اشاره  نفتی  درآمدهای  به 
آینده  به  نسبت  ما  خوش خیالی  به  منجر  وابستگی 

شده است.
باقری ادامه داد: صنعت برق حدود 30هزار میلیارد 
بدهکار  کشور  بانکی  نظام  و  پیمانکاران  به  تومان 
بخش  به  نیرو  وزارت  بدهی  میزان  همچنین  است، 
خصوصی به 25هزار میلیارد تومان رسیده است که 
و قطعی  امروزه در خاموشی   را  بدهی ها  این  نتیجه 

برق می بینیم.
نائب رییس هیات مدیره سندیکای برق ایران درباره 
تا  داد:  توضیح  یارانه  پرداخت  در  برق  سهم صنعت 
سال 95 سهم صنعت برق برای پرداخت یارانه حدود 
190 میلیارد تومان بود که در همان سال از پرداخت 
این مبلغ معاف شد اما از اواخر سال 96 مجددا دولت 
از محل درامد های این صنعت و بدون اطالع قبلی، 
برداشت  یارانه  پرداخت  برای  تومان  میلیارد   1100

کرده است.
او به افزایش 7 درصدی قیمت برق در سال جاری 
اشاره کرد و گفت: بر اساس قانون هدفمندی یارانه ها، 

وزارت نیرو حق دخالت در تغییر قیمت ها را ندارد.
باقری با اشاره به این که در بودجه سال جاری، بودجه 
یافته  کاهش  برق حدود 14 درصد  عمرانی صنعت 
است اضافه کرد: هزینه هر دکل برق 300 میلیون 
تومان تمام می شود که این هزینه نیز بر دوش بخش 

خصوصی افتاده است.
نصراله رهنما نائب رییس هیات مدیره سندیکای برق 
ایران نیز در این جلسه به رکود چند ساله صنعت برق 
این صنعت در حال  اشاره و خاطرنشان کرد: رکود 

پیشروی بوده که امروز تبعات آن را شاهد هستیم.
او با بیان این که سطح صادرات کشور کاهش یافته 
و پیش بینی می شود که این روند به شدت ادامه دار 
باشد، گفت: در سال 95 میزان صادرات حدود 231 
میلیون دالر بود که این رقم در حال حاضر به 500 

هزار دالر رسیده است.
رهنما در پایان با بیان این که تا کنون 7 هزار نیروی 
کار بخش خصوصی صنعت برق از این حوزه خارج 
شده اند، افزود: پیش بینی می شود در سال های آینده، 
شرکت های سازنده این صنعت و به طور کلی اقتصاد 

کالن کشور شرایط سختی پیش رو داشته باشد.
 ۱۳۹۷/۰۴/۱۶
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احتمال خاموشی 
کامل در تابستان 

سال آینده/ 
حرکت صنعت برق 

روی لبه تیغ

http://tnews.ir/news/fbcb114555840.html
http://tnews.ir/news/4f69114565181.html
http://tnews.ir/news/757f114557651.html
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توقف اجرای 3۰۰ قرارداد جاری در 

صنعت برق
ارتباط خاموشی ها با بدهی 

دولت به پیمانکاران
نایب رئیس هیئت مدیره سندیکای صنعت برق 
گفت: اجرای 3۰۰ قرارداد جاری صنعت برق متوقف 
شده، چرا که بخش خصوصی توان ادامه اجرای 
این قراردادها را ندارد و الزم است که در این میان 

دولت نگاه ویژه تری به صنعت برق داشته باشد.
به گزارش ایسنا، پیام باقری امروز در نشستی خبری با 
اشاره به اینکه اقتصاد کالن ایران وابسته به درآمدهای 
نفتی است، عنوان کرد: به دلیل این وابستگی عمده نگاه 
ما در تدوین بودجه با تکیه بر درآمدهای نفتی است و 
از این بابت تا حدی در سالهای گذشته خوش خیال 
شدیم، اما در مجلس هفتم شاهد تثبیت قیمت حامل 
های انرژی به عنوان هدیه ای از سوی دولت به مردم 
و  سال 1389  تحریم های  با  اینکه  بیان  با  بودیم.وی 
مشکالت مربوط به انتقال درآمدهای نفتی به کشور، به 
اجبار به سمت حقیقی کردن قیمت های انرژی رفتیم 
گفت: تفاوت بین قیمت تمام شده برق و هزینه دریافتی 
از مصرف کننده همچنان چشمگیر است. این درحالی 
است که ظرفیت های قانونی برای جبران این اختالف 
قیمت وجود دارد به نحوی که در برنامه پنجم توسعه 
باید با افزایش قیمت های برق این اختالف ها را جبران 
نایب رئیس هیئت مدیره سندیکای برق  می کردیم. 
ایران افزود: علی رغم اینکه برنامه ششم توسعه یک سال 
از عمر خود را سپری کرده، تاکنون تنها 46 ریال معادل 
7 درصد به قیمت برق اضافه شده است که این مبلغ در 
مقابل هزینه های گزاف وزارت نیرو در تولید برق بسیار 

ناچیز است و می بایست دولت تدبیر ویژه ای نسبت به 
این مساله داشته باشد. باقری با اشاره به اینکه بدهی 
وزارت نیرو به بخش خصوصی و بانک ها رقمی معادل 30 
هزار میلیارد تومان است، اظهار کرد: عدم پرداخت بدهی 
موجب شده تا اکنون شاهد خاموشی های پی درپی در 
کشور باشیم و شرایط به گونه ای است که باید گفت 

تقاضا بر عرضه پیشی گرفته است.
وی با بیان اینکه وزارت نیرو در سال 1395 به دلیل 
یارانه  پرداخت سهم  از  های خود  بدهی  باالی  حجم 
به مبلغ 180 تا 190 میلیارد تومان در ماه معاف شد، 
تصریح کرد: این در حالی است که از سال گذشته مبالغی 
به رقم حدودی 1100 میلیارد تومان مجدداً برداشت شد 
و اوایل امسال نیز مبالغی به منظور سهم یارانه ای از 

محل درآمدهای این وزارتخانه کسر شد.
به گفته نایب رئیس هیئت مدیره سندیکای برق ایران در 
بودجه امسال سهم بودجه عمرانی برای صنعت برق 14 
درصد کاهش یافته است که در نتیجه این کاهش بودجه 
شاهد افزایش معوقات وزارت نیرو به بخش های مختلف 
هستیم عالوه بر این نیز به دلیل اینکه سرمایه گذاران 
خارجی هنوز نتوانسته اند پول خود را دریافت کنند قطعا 
روند فعالیت آن ها نیز در حوزه انرژی های تجدید پذیر 

کاسته و یا بعضا متوقف خواهد شد.
باقری با اشاره به رشد هفت درصدی تقاضای برق در 
هر سال گفت: برای پاسخگویی به این نیاز باید هر سال 
5000 مگاوات نیروگاه جدید احداث شود که امسال تنها 
مگاوات سرمایه گذاری صورت گرفت که  برای 2000 

همین مساله نیز مشکالتی را به وجود آورده است.
ادامه علی بخشی، رئیس هیئت مدیره سندیکای  در 
برق با اشاره به شرایط اقتصادی کشور، اظهار کرد: در 
تصمیم گیری های دولت همواره این شعار مطرح است 
که در شرایط جنگ اقتصادی به سر می بریم و بخش 

این شرایط  خصوصی سربازان خط مقدم هستند در 
حداقل انتظار این سربازان که پیش روی دشمن قرار 
دارند این است که از پشت سر حمایت شوند چرا که ما 

باید هم نگران مقابل و هم نگران پشت سرمان باشیم.
وی با بیان اینکه تغییرات نرخ ارز و تغییر قیمت های 
مواد اولیه بخش خصوصی را دچار مشکل کرده است، 
عنوان کرد: با توجه به اینکه صنعت برق یک صنعت 
زیرساختی و استراتژیک است در شرایط امروز جهان دو 
ساعت خاموشی تمام فعالیت های اقتصادی و اجتماعی 
را تعطیل می کند و این در حالی است که ما دو سال 
برق  فعلی صنعت  روند  که  بودیم  کرده  مطرح  پیش 
قطعا خاموشی هایی را به دنبال خواهد داشت. رئیس 
هیئت مدیره سندیکای برق با تاکید به این مساله که 
در این رابطه مباحث متعددی مطرح شد اما مورد توجه 
قرار نگرفت، گفت: شرکت های زیادی در این چند سال 
از بین رفتند که شاید اگر نگاهی منصفانه به بخش 
خصوصی داشتیم این اتفاق ها نمی افتاد و اکنون شاهد 

خاموشی های پی در پی نبودیم.
بخشی با بیان اینکه وقتی قراردادهای مربوط به برق 
لطمه  صنعت  این  زیرساخت های  نمی شود  اجرایی 
می خورد، افزود: اگر با همین روال پیش برویم سال آینده 
بی برق خواهیم بود لذا الزم است که از اکنون تدابیر الزم 

برای گذر از این شرایط اندیشیده شود.
وی با تاکید بر اینکه دستگاه های نظارتی باید ورود پیدا 
کنند تا از زمین گیر شدن صنعت برق جلوگیری شود، 
خاطرنشان کرد: شش سال در فرم قراردادهایی که بین 
بخش خصوصی و شرکت توانیر به عنوان نماینده وزارت 
نیرو منعقد می شود، مطالعه کرده ایم و مدل نهایی را 
تهیه و تحویل داده ایم که مورد توافق بخش دولتی نیز 
بود. اما هنوز در عقد قراردادها لحاظ نشده است. این در 

حالی است که صنعت برق اکنون در لبه تیغ است.

توقف ۳۰۰ 
قرارداد برقی در 

سال جاری 
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