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موانع پنج گانه تولید ملی
رنـج فرسودگی

کارآمد باشد  که قرار بود  کامی های قانونی  نا
کشور  یکردها و روش های حمایت از تولید در شش برنامه توسعه  رو

گیر  تال ش مجلسی ها  برای حذف قوانین دست و پا
بدقانونی بهتر از  بی قانونی است 

لزوم حکمیت بخش خصوصی در فاینانس های خارجی 

در جستجوی راهکاری تماما »خصوصی« برای نجات تولید داخلی

تولیدکنندگان موفق نیازی به حمایت ندارند 
گروی اجرای دولت و نظارت مجلس  اثربخشی قانونی در 

گله مندی ایرانی سازان صنعت برق از دولت تا بانک

تنهایی سربازان سازندگی در انبوه حمایت های بی پشتوانه 

کنـــد بـــه منظـــور معرفـــی پتانســـیل هـــای حقیقـــی  ســـتبران، ارگان ســـندیکای صنعـــت بـــرق ایـــران، تـــالش مـــی 
ران و شـــرکت های مهندســـی  یـــژه در حـــوزه ســـازندگان، پیمانـــکاران، مشـــاو بخـــش خصوصـــی صنعـــت بـــرق، بـــه و
یـــر روشـــنی از توانمنـــدی هـــای ایـــن بخـــش نشـــان دهـــد. بـــه عـــالوه شناســـایی و بررســـی چالش هـــا  بازرگانـــی، تصو
کالن  کـــردن زوایـــای مختلـــف اقتصـــاد  ـــا هـــدف طـــرح دیـــدگاه هـــای مختلـــف و روشـــن  گلوگاه هـــای صنعـــت ب و 

کشـــور هـــم از جملـــه دیگـــر سیاســـت هـــای ایـــن نشـــریه اســـت. و خـــرد 

تحلیلی بر جایگاه صنعت برق در الیحه بودجه 97 
کسری بودجه  در راه است؟ آیا 

زارت نیرو با چاشنی توسعه صنایع آب و برق  نزول بودجه و
زارت نیرو به لطف ظرفیت های قانونی بدهکار نخواهد ماند!  و

بیم ها و برنامه ها برای تداوم سقوط آزاد بودجه عمرانی 
کور مابه التفاوت قیمت برق در بودجه  گره 

افزایش نرخ حامل های انرژی در بن بست مجلس 
باالنس بودجه سال 97 درسایه ثبات نرخ حامل های انرژی
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بودجـــه 97 همچنـــان نقـــل محافـــل اســـت، آن هـــم 
کســـری بودجـــه دولـــت چنـــان مســـاله  کـــه  در شـــرایطی 
گفتـــن از آن هـــم بـــی  کـــه ســـخن  روشـــن و بزرگـــی شـــده 
ثمـــر بـــه نظـــر مـــی رســـد. زمانـــی نـــه چنـــدان دور ـ شـــاید 
ـــزان  ـــردن می ک ـــوان  ـــرو از عن ـــش ـ وزارت نی ـــال پی 15 س
ـــارش  ـــادا اعتب ـــا مب ـــرد ت ـــا میک ـــش اب ـــی های ـــق بده دقی
ـــه از بدهـــی  خدشـــه دار شـــود و حـــاال همـــان وزارتخان
بـــاالی 20 هـــزار میلیـــارد تومانـــی اش در همـــه محافـــل 
بـــرای  ابـــزاری  عنـــوان  بـــه  سیاســـی  و  اقتصـــادی 
ســـخن  شـــدیدش  نقدینگـــی  کمبـــود  بـــا  مواجهـــه 

یـــد.  می گو
زمانـــی مـــردم بـــی هیـــچ اطالعـــی از قیمـــت تمـــام 
گشـــاده  شـــده، تکلیفـــی و یارانـــه پنهـــان بـــرق و آب، 
دســـتانه ایـــن دو نعمـــت ملـــی را هـــدر مـــی دادنـــد و 
حـــاال وزارت نیـــرو دســـت بـــه دامـــان ارقـــام شـــده تـــا 
کنـــد،  کنتـــرل  شـــاید شـــیب تنـــد مصـــرف را اندکـــی 
هـــر چنـــد هنـــوز هـــم ایـــران رتبـــه باالیـــی در رشـــد 
مصـــرف حامـــل هـــای انـــرژی دارد. بحـــران آب زمانـــی 
ـــود و حـــاال صحبـــت  ـــران ب ـــه هـــای ای یکـــی از محرمان
کـــم آبـــی و بـــی آبـــی آنقـــدر  ـــر ســـر آب و  از اختالفـــات ب
کـــه بیـــم یـــک بحـــران بـــزرگ آبـــی در  گرفتـــه اســـت  بـــاال 

کشـــور مـــی رود.
گذشـــته متفـــاوت اســـت، تنهـــا چیـــزی  ـــا  همـــه چیـــز ب
کـــه در طـــول چنـــد ســـال اخیـــر ثابـــت مانـــده اســـت، 
ــرق  ــت بـ ــر صنعـ ــم بـ کـ ــود حا ــی و رکـ ــی پولـ ــران بـ بحـ
اســـت. ایـــن صنعـــت در متـــن بحـــران نقدینگـــی 
ـــا حـــدی  ـــد ت ـــار شـــده و حـــاال بودجـــه شـــاید بتوان گرفت
از ابعـــاد آن بکاهـــد. البتـــه نمـــی تـــوان ایـــن مســـاله 
کـــه آن بخـــش از متـــن الیحـــه  را نادیـــده انگاشـــت 
بـــرای  بـــود،  مرتبـــط  نیـــرو  وزارت  بـــه  کـــه  بودجـــه 
صنعـــت بـــرق ناامیدکننـــده بـــه نظـــر مـــی رســـید. 
و  خصوصـــی  بخـــش  از  دولـــت  ســـنجی  نظـــر  امـــا 
ــه،  ــن الیحـ ــا در متـ ــی آنهـ ــرات اصالحـ ــنهاد نظـ پیشـ

کمـــی شـــرایط را بهبـــود بخشـــید.
کاهـــش 40 درصـــدی بودجـــه وزارت نیـــرو  گـــر چـــه  ا
ـــه شـــدت  ـــر نگرانـــی هـــای صاحبـــان ایـــن صنعـــت ب ب

ـــت  ـــر بدهـــی هـــای دول ـــا پیـــش بینـــی تهات دامـــن زد ام
ــارد  ــزار میلیـ ــا ســـقف 110 هـ ــی تـ ــه بخـــش خصوصـ بـ
گنجانـــدن  و  الیحـــه  متـــن  اصـــالح  نیـــز  و  تومـــان 
مابه التفـــاوت قیمـــت تکلیفـــی و تمـــام شـــده بـــرق 
ــر داد.  ــرق تغییـ ــه نفـــع صنعـــت بـ ــرایط را بـ کمـــی شـ

علنـــی  صحـــن  در  الیحـــه  تصویـــب  صـــورت  در 
گیـــری  مجلـــس و چابکـــی وزارت نیـــرو بـــرای بهـــره 
از فرصـــت هـــای ایجـــاد شـــده در قانـــون بودجـــه، 
ایـــن  کالن  بـــار بدهـــی هـــای  از  کاســـته شـــدن  بـــا 
ـــی  کنون ـــه خـــروج آن از رکـــود  ـــه شـــاید بتـــوان ب وزارتخان
کـــه دولـــت  کنونـــی  هـــم امیـــد بســـت. در شـــرایط 
در صنعـــت بـــرق پتانســـیل اداره شـــدن بـــا منابـــع 
خصوصـــی را دیـــده اســـت، بـــدون شـــک بایـــد بـــه 
دنبـــال تســـهیل شـــرایط حضـــور و فعالیـــت بخـــش 

خصوصـــی در ایـــن صنعـــت باشـــد. 
کـــه ظـــرف پنـــج  البتـــه ایـــن رویکـــرد بـــرای دولتـــی 
از  پـــس  را  اش  ســـاالنه  بودجـــه  گذشـــته  ســـال 
ـــا  ـــا نفـــت 35 ت ســـال های طالیـــی نفـــت 150 دالری ب
ــا هـــم دور از ذهـــن  ــته اســـت، آنقدرهـ 55 دالری بسـ
کـــه  بـــه نظـــر نمـــی رســـد. امـــا مشـــکل اینجاســـت 
تـــوان بخـــش خصوصـــی صنعـــت بـــرق در فاصلـــه 
ســـال هـــای 88 تـــا 92 و زیـــر حجـــم قابـــل توجـــه 
ـــی  ـــی ثبات ـــران، ب کارآمـــدی مدی فشـــارهای ناشـــی از نا
و  معـــوق  مطالبـــات  تـــورم،  هـــا،  تحریـــم  اقتصـــاد، 
گاه نادرســـت دولـــت چنـــان  سیاســـت های متغیـــر و 
کـــه عمـــال امـــروز توانـــی بـــرای حضـــور  تحلیـــل رفـــت 
گـــذاری در خـــود نمـــی بینـــد.  در میـــدان ســـرمایه 
ــته  ــز نتوانسـ ــران هرگـ ــاد ایـ ــای اقتصـ ــه فضـ ــا اینکـ کمـ
گـــذار داخلـــی بـــه همـــان چشـــمی نـــگاه  بـــه ســـرمایه 
بینـــد.  مـــی  را  خارجـــی  ســـرمایه گذاران  کـــه  کنـــد 
بـــدون هیـــچ تردیـــدی در شـــرایط حاضـــر، در میـــدان 
بزرگـــی  بازنـــدگان  هـــا  داخلـــی  ســـرمایه گذاری، 

هســـتند.
البتـــه در بودجـــه ســـال آینـــده وزارت نیـــرو همچنـــان 
اســـالمی  خزانـــه  اوراق  روی  بـــر  ای  ویـــژه  حســـاب 
هـــم  هنـــوز  کـــه  کـــرده  بـــاز  مشـــابه  منابـــع  ســـایر  و 

نمی تـــوان درصـــد مشـــخصی بـــرای عملیاتـــی شـــدن 
کـــرد. بـــه عـــالوه ســـال آینـــده هـــم  ایـــن منابـــع تعییـــن 
ـــر روی افزایـــش قیمـــت بـــرق  وزارت نیـــرو نمـــی توانـــد ب
کـــه افزایـــش قیمـــت بـــرق و  کنـــد، چـــرا  حســـابی بـــاز 
کمیســـیون  ســـایر حامـــل هـــای انـــرژی حتـــی تصویـــب 
و در صحـــن علنـــی  نبـــرد  هـــم نصیـــب  را  تلفیـــق 
ـــه بـــن بســـت خواهـــد رســـید.  مجلـــس احتمـــاال هـــم ب
وزارت  کـــه  اســـت  ایـــن  داده  رخ  امـــروز  تـــا  آنچـــه 
از  نقدینگـــی خـــود  کمبـــود  از جبـــران  کام  نـــا نیـــرو 
محـــل قانـــون بودجـــه، بـــرای پیشـــبرد پـــروژه هـــای 
ـــن  ـــاده تری ـــوان س ـــه عن ـــس را ب ـــود، فاینان ـــعه ای خ توس
راهـــکار ممکـــن برگزیـــده اســـت. اینکـــه روش هـــای 
کیفیـــت  ــا،  ــذ فاینانـــس هـ ــرای اخـ ــه بـ ــن وزارتخانـ ایـ
حقـــوق  رعایـــت  همچنیـــن  و  هـــا  پـــروژه  انجـــام 
هـــا  ســـال  کـــه  داخلـــی  پیمانـــکاران  و  ســـازندگان 
پـــای تمـــام بی پولـــی هـــای وزارت نیـــرو ایســـتادند، 
بـــه چـــه شـــکلی مدیریـــت مـــی شـــود، مســـاله بســـیار 

سرنوشـــت ســـاز و قابـــل بحثـــی اســـت. 
کـــه  اســـت  ایـــن  پیداســـت  امـــر  ظاهـــر  از  آنچـــه 
فاینانـــس هـــا هـــم هیـــزم در آتـــش رکـــود و ناامیـــدی 
کـــم بـــر صنعـــت بـــرق مـــی ریزنـــد. البتـــه هنـــوز  حا
هـــم شـــاید بـــا تصویـــب متـــن اصـــالح شـــده بودجـــه 
کنـــار زمینـــه ســـازی  در صحـــن علنـــی مجلـــس در 
ایجـــاد  خصوصـــی،  بخـــش  تـــوان  تجمیـــع  بـــرای 
گـــذاران داخلـــی، ســـپردن  ـــر بـــرای ســـرمایه  شـــرایط براب
عرصـــه جـــذب ســـرمایه هـــای خارجـــی بـــه بخـــش 
کاری بـــرای  خصوصـــی و اعتمـــاد دوســـویه، بتـــوان 

کـــرد. صنعـــت بـــرق 
بـــرق  و  کـــه صفحـــه شـــطرنج صنعـــت آب  امـــروز 
کـــه رمقـــی بـــرای مبـــارزه ندارنـــد،  مانـــده بـــا ســـربازهایی 
بـــی اعتبـــاری  و  بـــی پولـــی  کـــه در میانـــه  وزیـــری 
جدیـــد  هـــای  حـــل  راه  دنبـــال  بـــه  اش  وزارتخانـــه 
ـــند و  ـــک می پاش ـــا نم ـــر درده ـــه ب ک ـــایرینی  ـــت و س اس
گوینـــد، رهایـــی از »کیـــش  ـــر از درمـــان مـــی  آن طـــرف ت
و مـــات« یـــک اراده جـــدی مـــی خواهـــد و بـــس.  ▪
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تولید ملی

1. نرخ باالی 
سود تسهیالت بانکی

 از جملـــه عوامـــل موثـــر بـــر افزایـــش 
هزینه هـــای تولیـــد می تـــوان بـــه نرخ 
باالی سود تســـهیالت بانکی اشاره 
کـــرد. در ایـــن امـــر تردیدی نیســـت 
کشـــور بـــا  کـــه نظـــام بانکـــی در هـــر 
اثرگـــذاری بـــر جریـــان اقتصـــاد از طریـــق مدیریـــت 
عواملـــی چـــون نـــرخ تنزیـــل ، نرخ بهـــره بانکـــی ، نرخ 
کالن اقتصادی  ارز و ... عمال دســـتیابی به اهداف 
کنتـــرل متغیرهای اساســـی ،  را میســـر ســـاخته و بـــا 
یکـــی از بازیگـــران اصلـــی در بـــه حرکـــت درآوردن 
اســـتیالی  لیکـــن  می شـــود.  تلقـــی  توســـعه  چـــرخ 
کشـــور ،  کســـب وکار  اقتصـــاد بانک محور بر محیط 
تامیـــن ســـرمایه در  را جهـــت  تولیـــدی  بنگاه هـــای 
گردش الجرم به ســـوی بازار پول رهنمون می ســـازد. 
کـــه امـــروز ، نقـــش اصلـــی در تامیـــن مالی بر  تـــا آنجا
عهـــده بانک ها اســـت و ســـایر منابـــع از قبیـــل بازار 
ســـرمایه و جـــذب ســـرمایه های داخلـــی و خارجـــی 
ندارنـــد. همیـــن  بخـــش  ایـــن  در  توفیـــق چندانـــی 
امـــر فعالیت هـــای تولیـــدی را بـــه سیســـتم بانکـــی 
کشـــورهای  کثر  که ا کرده اســـت، در حالـــی  وابســـته 
توســـعه یافته یـــا در حال توســـعه ســـرمایه محور بوده 
و از بـــازار ســـرمایه قدرتمند مجهز بـــه ابزارهای مالی 
نویـــن برخوردارنـــد. بـــه همیـــن دلیـــل تامیـــن مالـــی 
بنگاه هـــای تولیـــدی در این قبیل کشـــورها عمدتا از 
طریـــق بـــورس یا جذب ســـرمایه صـــورت می پذیرد. 
نـــرخ تســـهیالت بانکی در ایران در مقایســـه با ســـایر 
که رقبای منطقه ای ما  کشـــورهایی  کشـــورها به ویژه 
در بازارهای هدف محســـوب می شـــوند بســـیار باال 
اســـت و با چنین نرخی ، اســـتفاده از تســـهیالت در 
که  بنگاه هـــای تولیـــدی توجیه اقتصادی نـــدارد چرا
هزینـــه تولیـــد را افزایش می دهد، امـــا تولید  کنندگان 
چـــاره ای ندارند جـــز اســـتفاده از همین تســـهیالت 
کـــه آن هـــم  عمدتـــا بیـــش از آنکـــه صـــرف   گـــران، 
گـــردش مـــورد نیـــاز بخـــش تولید  تامیـــن ســـرمایه در 
شـــود، بـــرای جبران آثار رکـــود و پرداخـــت هزینه ها و 
بدهی ها و یا تســـویه تســـهیالت معوقه خود بانک ها 
کاربـــرد می یابـــد و بدیـــن ترتیـــب پول جدیـــدی وارد 
چرخـــه اقتصـــاد نمی شـــود. بـــه عبارتی تســـهیالت 
پرداختـــی بـــه بنگاه هـــای تولیـــدی بـــدون ورود بـــه 
چرخـــه تولیـــد مولـــد ، عمـــال در مســـیر هزینه هـــای 
جـــاری و روزمره مســـتهلک می شـــوند و یـــا در قالب 
تســـویه وام هـــای معوق ماخـــوذه ، مجددا بـــه چرخه 
نقدینگـــی سیســـتم بانکـــی بـــاز می گردنـــد، آن هـــم 
بـــدون اینکـــه ارزش افـــزوده ای از این محـــل خلق و 

کســـب وکار ایجاد شـــود. رونقـــی در محیط 
و  بانکـــی  سیســـتم  حـــد  از  بیـــش  محافظـــه کاری   
عدم ریســـک پذیری در مشـــارکت بـــا فعالیت های 
و  داخلـــی  پروژه هـــای  و  طرح هـــا  در  اقتصـــادی 

در  را  کشـــور  بانکـــی  نظـــام  کارآیـــی  برون مـــرزی ، 
حمایـــت از توســـعه صنایـــع داخلـــی و تولیـــد ملـــی 
بیـــش از هر چیـــز تحـــت تاثیر قـــرار داده، بـــه ویژه در 
کـــه بخـــش خصوصـــی بیـــش از هر  کنونـــی  شـــرایط 
زمـــان دیگـــری نیازمنـــد حمایـــت بانک هـــا اســـت. 
کاهـــش پروژه هـــای داخلی با توجه بـــه کمبود منابع 
و ضعـــف بنیـــه مالـــی بخـــش خصوصـــی بـــه دلیل 
کامـــی در وصـــول مطالبـــات معـــوق از یـــک طرف  نا
و صعوبـــت ورود بـــه بازارهـــای هـــدف صادراتـــی در 
کمرنگ بانک ها  کنار پشـــتیبانی  مقایســـه با رقبا در 
از دگرســـو عمال منجر به کاهـــش ضرب آهنگ تولید 
داخـــل و کم رمقی بســـیاری از بنگاه های اقتصادی 
شـــده اســـت. ضمـــن اینکـــه تخصیـــص نامتـــوازن 
منابـــع مالـــی همچنـــان به عنـــوان تهدیـــدی جدی 
گیرد  که الزم اســـت مـــورد توجه قـــرار  تلقی می شـــود 
کیفیـــت فرایند تخصیص  تا نظـــام بانکی با ارتقای 
اعتبـــار و دقـــت در هدف گیـــری توزیع منابـــع مالی، 
بـــه موتور رشـــد صنایـــع رقابت پذیـــر و توســـعه تولید 

ملـــی بدل شـــود.

2. محدود بودن پایه مالیاتی
کـــه ســـاخت   عامـــل دیگـــری 
می پذیـــرد  تاثیـــر  آن  از  داخـــل 
مهـــم   ایـــن  اســـت.  مالیـــات 
بـــرای  مالـــی  منبـــع  رایج تریـــن 
عمومـــی  درآمدهـــای  تامیـــن 
و یکـــی از موثرتریـــن ابزارهـــای 
که هـــر دولتی  سیاســـت های مالی به شـــمار می رود 
قادر خواهد بود به واســـطه آن ، بســـیاری از خدمات 
اجتماعـــی و رفاهـــی را ارائه داده و بـــه فعالیت های 
بـــا  و  ببخشـــد  را  الزم  ســـوی  و  ســـمت  اقتصـــادی 
سیاســـت گذاری های مناســـب مالیاتی ، در تحقق 
عدالـــت اقتصـــادی و اجتماعـــی نیـــز نقـــش موثری 
جملـــه  از  مالیاتـــی  سیاســـت های  باشـــد.  داشـــته 
مهم تریـــن ابزارهـــای ایجـــاد عدالـــت اجتماعـــی از 
طریـــق باز توزیع ثروت در جامعه هســـتند، درنتیجه 
دولـــت می تواند بـــا اجـــرای سیاســـت های مالیاتی 

گام بـــردارد.  در مســـیر عدالـــت 
کشـــور بیشـــتر بـــر مالیـــات بـــر  درآمدهـــای مالیاتـــی 
درآمـــد اشـــخاص حقوقـــی ، واردات و ارزش افـــزوده 
متمرکز اســـت به همیـــن دلیل بنگاه هـــای تولیدی ، 
تولیـــد  از هزینه هـــای  بـــه عنـــوان یکـــی  را  مالیـــات 
مالیاتـــی  درآمدهـــای  رشـــد  لـــذا  می کننـــد،  تلقـــی 
و  اســـت  کســـب وکار  توســـعه  و  رونـــق  مســـتلزم 
بنگاه هـــای اقتصـــادی در صورتـــی تـــوان پرداخـــت 
کـــه ســـود آور باشـــند  مالیـــات را خواهنـــد داشـــت 
رونـــق  و  اقتصـــادی  رکـــود  از  از همیـــن رو خـــروج  و 
کســـب وکار پیش نیـــاز افزایـــش درآمدهای  محیـــط 
مالیاتـــی قلمـــداد می شـــوند. از طـــرف دیگـــر اتخاذ 

کنونی ،  سیاســـت های جدیـــد مالیاتـــی در شـــرایط 
کـــه مهم تریـــن  امـــری ضـــروری به نظـــر می رســـد چرا
هدایـــت  مالیاتـــی ،  سیاســـت گذاری  رســـالت 
بـــا رویکـــرد  کشـــور در مســـیر صحیـــح آن  اقتصـــاد 
حمایـــت از تولیـــد داخـــل و صنایـــع رقابتی اســـت. 
کالن حـــوزه مالیـــات بـــه  اثربخشـــی سیاســـت های 
گســـتردگی پایه مالیاتی و ســـرعت اعمـــال و اجرای 
کشـــورمان  در  امـــا  دارد.  بســـتگی  مربوطـــه  قوانیـــن 
در  مالیـــات  نقـــش  بـــودن  کم اثـــر  دالیـــل  از  یکـــی 
بـــودن  محـــدود  اقتصـــادی ،  سیاســـت گذاری های 
پایـــه مالیاتی اســـت که تبعات آن بـــه صورت پایین 
بـــودن نســـبت درآمدهـــای مالیاتـــی از بخـــش قابل 
خودنمایـــی  داخلـــی  ناخالـــص  تولیـــد  از  توجهـــی 
کـــه از ثـــروت  می کنـــد و همیـــن امـــر ســـبب شـــده 
گســـترده دارایی ها در  خلق شـــده از نقل  و انتقاالت 
فعالیت های اقتصادی ، ســـهمی متناسب نصیب 
دولـــت نشـــود و بـــه دنبـــال آن ، تامیـــن هزینه هـــای 
توســـعه  و  ســـرمایه گذاری  حـــوزه  در  به ویـــژه  کشـــور 
بـــه طریـــق اولـــی حمایـــت از تولیـــد  زیرســـاخت و 
داخـــل از مســـیر بهبـــود و رونـــق محیـــط کســـب وکار 
گسترش  تحت الشـــعاع این امر واقع شـــود. بنابراین 
پایـــه مالیاتی از طریق مالیات ســـتانی از همه عوامل 
اقتصـــادی و صاحبـــان درآمد و ســـود ، برای توســـعه 
کشـــور موضوعـــی مهم تلقی شـــده و در این  اقتصاد 
صـــورت از اعمـــال فشـــار مضاعـــف اخـــذ مالیات 
مـــوازات  بـــه  می شـــود.  کاســـته  تولید  کننـــدگان  از 
گســـترش پایه مالیاتی ، سیاســـت های مشـــوق نظیر 
کاهش نـــرخ و یا  اعطـــای معافیت هـــای مالیاتی به 
منظور حمایت از ســـرمایه گذاری ، تولید و اشـــتغال 
کشـــور راهگشـــا  در حوزه های مولد و پویای اقتصاد 

بود. خواهنـــد 

3.  استقراض دولتی 
در قالب فاینانس

که  یکـــی دیگـــر از موضوعاتـــی 
و  اســـتفاده  عـــدم  صـــورت  در 
کاربـــرد صحیـــح ، با سیاســـت 
داخـــل  ســـاخت  از  حمایـــت 
فاینانـــس  مســـاله   داشـــت ،  نخواهـــد  هم خوانـــی 
منابـــع  تامیـــن  انـــواع شـــیوه های  میـــان  در  اســـت. 
تحت الشـــعاع  ملـــی  تولیـــد  روش  ایـــن  در  مالـــی ، 
سیاســـت های ســـرمایه گذاران خارجـــی در واردات 
تجهیـــزات قـــرار گرفته و به طور معمول شـــرکت های 
داخلـــی ســـهم قابـــل اعتنایـــی از تامیـــن تجهیزات 
در پروژه هـــای فاینانـــس ندارنـــد. گرچه در شـــرایطی 
کشـــور بنـــا بـــه دالیلـــی همچـــون  کـــه نظـــام بانکـــی 
کفایت ســـرمایه ، افزایـــش معوقات ، ریســـک وصول 
کاهـــش قـــدرت وام دهـــی بـــا تنگنـــای  مطالبـــات و 
جـــدی اعتبـــاری در تامیـــن ســـرمایه مورد نیـــاز برای 

کـــه تحقق آن در  در ســـند چشـــم انداز ، احـــراز جایگاه نخســـت در منطقه هدف گذاری شـــده اســـت 
گـــرو اقتصـــادی درون زا و متکـــی بـــر ظرفیت های داخلی بـــوده و مســـتلزم مدیریت صحیـــح منابع و 
فراهـــم آوردن زیرســـاخت های الزم بـــرای تولید ملی کشـــور اســـت. حمایت از ســـاخت داخل ، امروز 
یکـــی از ارکان تاثیرگـــذار بـــر تحقـــق برنامه هـــای توســـعه ای و سیاســـت های ابالغـــی به ویـــژه اقتصاد 
کـــه عرصـــه اقتصاد به  مقاومتـــی قلمـــداد شـــده و موکـــدا مـــورد توجـــه اســـت، خصوصا در شـــرایطی 
آوردگاه قدرت هـــای جهانـــی جهـــت ممانعت از پیشـــرفت کشـــورهای در حال توســـعه مبدل شـــده 
گفته پیدا اســـت روی  یـــغ نمی ورزند. لذا نا کـــه در راه نایـــل آمـــدن به این رویکرد از هیچ کوششـــی در
آوردن بـــه اقتصـــاد مقاومتـــی و در ثقـــل آن ، تقویـــت کار و تولیـــد ملـــی از ضرورت های اقتصاد کشـــور 

بـــوده و الزم اســـت تمامـــی ظرفیت ها در این راه بســـیج شـــوند. 
تکیـــه بـــر توانمندی های داخلی در شـــرایط کنونی که اقتصاد کشـــور تحت الشـــعاع عوامل متعددی 
کـــه از منابـــع متنابهی برخـــوردار اســـت، بدون تردیـــد تاثیر  گرفتـــه، آن هم در کشـــوری مســـتعد  قـــرار 
بســـزایی بـــر محیط کســـب وکار و به تبع آن در رشـــد و پویایی اقتصـــاد دارد. لیکن آنچـــه در این بین 
بیـــش از هـــر موضـــوع دیگری به چشـــم می آیـــد قابلیت هـــای موجـــود در تولید ملی و ســـاخت داخل 
کـــه تولید ملی مقدمـــه ای بر اشـــتغال زایی ، کارآفرینـــی و افزایش بهـــره وری در تمامی  اســـت. از آنجـــا 
کـــرد و به  عرصه هـــا اســـت، لـــذا آثـــار آن را می تـــوان در رونق شـــرایط اقتصادی و اجتماعی جســـتجو 
همیـــن منظور حمایـــت از چرخه های تولیدی ، راهکار اساســـی در مســـیر جهش اقتصاد محســـوب 

کـــه ماحصل آن بهبود معیشـــت مردم اســـت. می شـــود 
 رقابتـــی شـــدن بـــازار ، رونق فضای کســـب وکار، خلق ثروت، جلوگیـــری از انتقال ســـرمایه ها به خارج 
از کشـــور ، هدایـــت جریـــان نقدینگی به بخـــش مولد اقتصاد ، کاهـــش وابســـتگی ارزی ، تقویت توان 
مقابلـــه بـــا تحریم هـــا ، ارتقـــای جایگاه کشـــور در مـــراودات بین المللـــی ، کاهش آثـــار تورمـــی و ایجاد 
تعـــادل در عرضـــه و تقاضا تنها برخی از آثار مثبت و گســـترده توجه به ســـاخت داخل اســـت. لیکن 
قـــدر مســـلم تحقق این امر مســـتلزم حمایت و پشـــتیبانی همه جانبـــه و رفع موانع و مشـــکالت پیش 
کالن  روی تولیـــد ملـــی اســـت و اقتضـــا می کنـــد  رویکـــرد و جهت گیـــری برنامه هـــا و سیاســـت های 
کیفیت  که تولید  کنندگان را در مســـیر تولیـــد محصوالتی با هزینـــه منطقی ،  گونه ای باشـــد  کشـــور به 
کـــه تمرکز بـــر تحقق رشـــد پایـــدار اقتصـــادی ، ضرورتی  کند چرا مطلـــوب و قیمـــت رقابتـــی هدایـــت 
کـــه وقوع آن منوط بـــه عوامل متعـــدد از جمله تولید  گریزناپذیـــر بـــرای اقتصاد ایران قلمداد می شـــود 
کنونی دســـت اندازهایی جدی در مســـیر ســـاخت داخل  ملی مقتدر و باثبات اســـت اما در شـــرایط 
که توجیـــه اقتصادی فعالیت بنگاه های تولیدی را تحت الشـــعاع قـــرار می دهند در ادامه  قـــرار دارند 

بـــه پنج چالش اساســـی ســـاخت داخل خواهیـــم پرداخت:

/ پیام باقری /
نایب رییس سندیکای 

صنعت برق ایران

1

2

3
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اجرای پروژه های زیربنایی مواجه اســـت ، همچنان 
ســـرمایه  جـــذب  جایگزیـــن  راهکارهـــای  از  یکـــی 
خارجـــی تلقـــی می شـــود. اما نکتـــه قابل توجـــه این 
کـــه امـــروزه در دنیا جـــذب ســـرمایه خارجی  اســـت 
کلـــی مســـتقیم و غیر مســـتقیم صورت  بـــه دو روش 
کـــه در واقـــع فاینانس هـــا در زمـــره جذب  می پذیـــرد 
ســـرمایه خارجی غیرمســـتقیم طبقه بندی شده و به 
نوعـــی خطـــوط اعتبـــاری ارائه دهندگان آن هـــا برای 
کمـــک بـــه صـــادرات تولیـــدات و فـــروش تجهیزات 
کشـــور متبوع شـــان صرف می شـــود  و ماشـــین آالت 
که با  گونـــه ریســـک ، چرا آن هـــم  بـــدون پذیـــرش هر 
تضمیـــن ســـرمایه ، عمـــال تمـــام ریســـک ها متوجـــه 
آنکـــه در روش جـــذب  وام گیرنـــدگان اســـت حـــال 
ســـرمایه مســـتقیم خارجی ، تامین کننده  منابع مالی 
بـــا قبـــول ریســـک ناشـــی از فعالیـــت در طـــرح مورد 
نظـــر ، بازگشـــت اصـــل و ســـود منابع ســـرمایه گذاری 
شـــده را از عملکـــرد اقتصـــادی طـــرح انتظـــار دارد و 
ایـــن روش جذب ســـرمایه عموما بـــا ورود دانش فنی 

روزآمـــد ، فنـــاوری و تکنولـــوژی پیشـــرفته و مدیریت 
نوین و کارآمد همراه اســـت. اســـتفاده از فاینانس به 
ویـــژه در صنایع اســـتراتژیکی همچـــون صنعت برق 
کـــه بـــه لحـــاظ ســـاخت داخـــل در مـــرز خودکفایی 
قـــرار دارنـــد و در عیـــن حال بـــا ظرفیت هـــای خالی 
در بنگاه هـــای تولیـــدی مواجـــه انـــد ، نتیجـــه ای بـــه 
غیـــر از کوچک تر شـــدن بـــازار ، رکـــود در بخش تولید 
که  و افزایـــش نـــرخ بیـــکاری در پی نخواهد داشـــت 
ماحصل آن ، وارد شـــدن صدمات جبـــران ناپذیر به 

تولید ملی اســـت.  پیکـــره 

4. خام فروشـــی در شـــرایط نیـــاز 
به مـــواد اولیـــه بـــرای تولید

طرح شـــده  مباحـــث  کنـــار  در 
کنـــار  از  بـــه ســـادگی  نمی تـــوان 
اولیـــه  مـــواد  تاثیرگـــذار  نقـــش 
به عنـــوان یکـــی از ارکان اصلـــی 
کاال و محصـــوالت عبور  تولیـــد 
کیفیت  کرد. ســـهولت دسترســـی بـــه مـــواد اولیه بـــا 
آن ،  رقابتـــی  و  مناســـب  قیمـــت  ایضـــا  و  مطلـــوب 

محســـوب  تولیـــد  رونـــد  در  تعیین کننـــده  عواملـــی 
گســـترده در صنایع  می شـــوند. ســـرمایه گذاری های 
پتروشـــیمی  مجتمع هـــای  جملـــه  از  باالدســـتی 
خـــالل  در  فـــوالد  و  گندله ســـازی  کارخانجـــات  و 
گذشـــته منجـــر بـــه تولیـــد حجـــم قابـــل  ســـال های 
کـــه اصطالحا از  توجهـــی از مـــواد پایـــه یا اولیه شـــده 
آن هـــا به عنـــوان مـــواد خام نام بـــرده می شـــود چون از 
کمتری برخوردارند و فـــرآوری این مواد  ارزش افـــزوده 
در مراحل بعدی زنجیره ارزش و یا اســـتفاده از آن ها 
در تولیـــد محصوالت در ســـایر صنایـــع ، خلق ارزش 
افزوده بیشـــتر را بـــه دنبـــال دارد. اما متاســـفانه عدم 
ســـرمایه گذاری مکفـــی در تکمیـــل فراینـــد زنجیـــره 
ارزش از طریـــق ایجاد صنایع میانی و پایین دســـتی 
متناســـب با توســـعه صنایع باالدســـتی از یک طرف 
کارخانجات به صادرات  و تمایل جدی این قبیـــل 
مـــواد خام به دلیـــل قیمت تمام شـــده پایین ناشـــی 
از انـــرژی ارزان، یارانه هـــا و بهره مند شـــدن از جوایز و 
مشـــوق های صادراتی از دگرســـو ، نه تنهـــا صادرات 
کشـــور را تحت الشـــعاع خام فروشـــی قـــرار  غیرنفتـــی 
داده، بلکـــه به دلیـــل محدودیت عرضه مـــواد اولیه 
گـــران بـــودن آن ،  در بـــازار داخـــل و در عیـــن حـــال 
ســـایر صنایـــع را هـــم بـــا مشـــکالت عدیـــده مواجـــه 
کـــه بنگاه هـــای تولیدی  گونـــه ای  کـــرده اســـت. بـــه 
بـــه  بـــه واردات مـــواد اولیـــه مـــورد نیـــاز  گاه مجبـــور 
منظـــور پوشـــش تقاضای خـــود می شـــوند. درحالی 
کـــه صنایـــع باالدســـتی به عنـــوان نخســـتین بخش 
از ارکان مهـــم اســـتقالل  در زنجیـــره تامیـــن ، یکـــی 
از  بســـیاری  و  شـــده  محســـوب  کشـــور  اقتصـــادی 

فعالیت هـــای اقتصـــادی بـــه آن هـــا وابســـته اند.
کـــه بـــر خلـــق   لـــذا خام فروشـــی عارضـــه ای اســـت 
ثـــروت ، اشـــتغال زایی و بهـــره وری اثـــر گذاشـــته و در 
گریبان گیـــر تولید ملی  نهایت تبعـــات نامطلوب آن 
تولیـــدی  واحدهـــای  کنونـــی  شـــرایط  در  می شـــود. 
در بـــازار داخلـــی بـــا مشـــکل محدودیت دسترســـی 
گـــران  اینکـــه  ضمـــن  مواجه انـــد.  اولیـــه  مـــواد  بـــه 
بـــودن قیمـــت مواد اولیـــه داخلی ، تـــوان رقابتـــی را از 
تولید کننـــدگان گرفتـــه و بـــه مانعـــی بـــزرگ بر ســـر راه 
توســـعه صـــادرات غیرنفتـــی مبـــدل شـــده اســـت. 
گونه ای باشـــد  که عرضه مواد خام باید به  درصورتی 
کـــه صنایـــع تکمیلی و پایین دســـتی قادر باشـــند با 
کـــم بیـــن عرضه  کننـــدگان ، مـــواد اولیـــه  شـــرایط حا
کرده  خود را متناســـب با قیمت های رقابتـــی تامین 
گام بردارنـــد. این رســـالت اصلی  و در مســـیر تولیـــد 
که با توجه بـــه برخورداری  صنایع باالدســـتی اســـت 
از منابع قابـــل توجه انرژی یارانـــه ای ، نقش حمایتی 
خـــود را در تامیـــن مواد اولیـــه بنگاه هـــای تولیدی به 
کننـــد و چنیـــن رویکردی قطعـــا رونق  درســـتی ایفـــا 
کار ، اشـــتغال زایی ، رفـــاه عمومـــی و رشـــد  کســـب و 

اقتصـــادی را در جامعـــه بـــه ارمغان خواهـــد آورد.

5. تداوم تصدی گری دولت 
نکتـــه مهـــم بعـــدی در تقویـــت 
جایـــگاه تولیـــد ملـــی موضـــوع 
کـــه   اســـت  خصوصی ســـازی 
جهـــت  در  الزم  توفیـــق  عمـــال 
حمایـــت از بخـــش خصوصی 
در  رقابتـــی  فضـــای  ایجـــاد  و 
کشـــور را به دســـت نیـــاورد. حســـب سیاســـت های 
کلـــی اصل 44 مقـــرر بود نقـــش تصدی گـــری دولت 
بـــه معنای واقعی بـــه بخش خصوصی واگذار شـــود 
و بـــا ایجـــاد فضای رقابتـــی ، از این رهگـــذر حمایت 
جدی از تولید ملـــی صورت پذیرد. زیرا تصدی گری 
دولـــت در بخـــش اقتصـــادی از جملـــه دالیـــل بـــاال 
رفتـــن هزینه هـــای تولید اســـت، درحالـــی که بخش 
خصوصی بـــه عنوان موتـــور محرک رشـــد اقتصادی 
ســـرمایه ،  به کارگیـــری  بـــا  کـــه  می شـــود  محســـوب 
اســـتفاده بهینه از منابع انســـانی و اعمـــال مدیریت 
توســـعه ای  اهـــداف  تحقـــق  در  می توانـــد  کار آمـــد ، 
دولـــت ایفـــای نقش کند. لـــذا با کناره گیـــری دولت 
از امـــور تصدی گری ، شـــکل گیری رقابـــت در بخش 
خصوصـــی تعیین کننـــده قیمـــت تولیـــدات خواهد 
بود. توانمندســـازی بخش خصوصی شرط موفقیت 
که بخـــش خصوصی  خصوصی ســـازی اســـت، چرا
ضعیـــف نمی توانـــد جایگزیـــن دولـــت شـــود. بنابـــر 
ایـــن کاهـــش ســـهم دولـــت و حضـــور بیشـــتر بخش 
خصوصـــی در اقتصاد مســـتلزم تقویـــت این بخش 
کســـب وکار و حمایت های  از طریـــق بهبود محیـــط 

اقتصـــادی در جهـــت تقویـــت تولیـــد ملی اســـت.
     پایـــان ســـخن اینکـــه در دنیـــای امـــروز ، مســـائل 
بـــر  را  مهمـــی  نقـــش  پایـــدار  توســـعه  در  اقتصـــادی 
که قـــوام یک جامعـــه ارتباط  عهـــده دارنـــد و از آنجا 
مســـتقیم با تـــوان اقتصـــادی و تولیـــدی آن دارد، لذا 
گام های اساســـی برداشـــته  دولت هـــا در این راســـتا 
برطـــرف  بـــه  مناســـب  سیاســـت های  اتخـــاذ  بـــا  و 
کـــردن موانـــع اقتصادی نظیـــر بیکاری ، تـــورم ، رکود و 
گماشـــته و بـــا حمایت های وســـیع  امثالهـــم همت 
کشـــور ، موجبـــات پیشـــرفت را فراهم  از تولیـــد ملی 
کشـــور ، ارتباط  می آورنـــد. زیرا ســـاختار توســـعه هـــر 
نزدیکـــی با تـــوان تولید ســـرانه دارد و بـــه همین دلیل 
ظرفیت هـــای  مقایســـه  مقـــام  در  صاحب نظـــران 
اقتصـــادی ، تـــوان تولیـــد را به عنـــوان یک شـــاخص 
که  کشـــوری  اساســـی لحـــاظ می کننـــد. به عبارتـــی 
کاال و ارائه خدمات در یک  توان بیشـــتری در تولیـــد 
دوره معین داشـــته باشـــد ، بالطبع از رشـــد و توســـعه 
اقتصـــادی مطلوب تـــری نیـــز برخـــوردار خواهـــد بود. 
اقتصـــاد ما نیز از این قاعده مســـتثنی نبـــوده و برای 
گزیر  آنکه بتواند در مســـیر توســـعه پایدار گام بردارد نا
اســـت چرخ تولیـــد را با شـــتاب بیشـــتری به حرکت 
در آورد. ضمـــن اینکـــه تنهـــا در ســـایه تولیـــد بیشـــتر 
امـــکان ایجـــاد فرصت هـــای شـــغلی بـــرای نیـــروی 

جـــوان جویـــای کار مهیـــا می شـــود.  ▪

رنـــــــــِج
فرسودگی

/ مهدی مسائلی /
عضو هیات مدیره
سندیکای صنعت برق ایران

4

5

تسهیالت پرداختی به بنگاه های تولیدی 
بدون ورود به چرخه تولید مولد ، عمال در 
مسیر هزینه های جاری و روزمره مستهلک 

می شوند و یا در قالب تسویه وام های معوق 
ماخوذه ، مجددا به چرخه نقدینگی سیستم 
بانکی باز می گردند، آن هم بدون اینکه ارزش 

افزوده ای از این محل خلق و رونقی در محیط 
کسب وکار ایجاد شود

رنـــــــــِج
فرسودگی

بن بست حمایت
از ساخت داخل

بن بست حمایت
از ساخت داخل
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در یـــک بـــازی تیمـــی بازیکنـــان جایـــگاه و پســـت 
مشـــخصی دارند و نظـــم و هماهنگـــی بازیکنان در 
کـــه آیـــا برنامه ای  بـــازی بـــه ایـــن امر  وابســـته اســـت 
بـــرای بـــازی وجـــود دارد  و ایـــن برنامـــه در صـــورت 
کـــم و تیم  وجـــود چه میزان متناســـب با شـــرایط حا
مقابـــل اســـت و دیگر اینکه چقدر ایـــن برنامه قبل از 

شـــروع بازی تمرین شـــده اســـت؟
والیبـــال  و  بســـکتبال  فوتبـــال،  ماننـــد  بازی هایـــی 
در ســـطح حرفـــه ای بـــرای بـــرد و باخـــت اســـت اما 
کم اســـت که یکی از مهمترین  قوانینـــی هم بر آن حا

آن هـــا بـــازی جوانمردانه اســـت.
برای انجام بـــازی جوانمردانه شـــرایط و قوانین برای 
طرفین یکســـان و برابر اســـت و ایـــن رقابت مبتنی بر 
شایســـتگی های فـــردی و تیمـــی  درون زمین اســـت 

کرد. کـــه برنده را تعییـــن خواهد 
کـــه در ورزش، حتـــی در ســـطح  از جملـــه مـــواردی 
بـــا  مبـــارزه  قـــرار می گیـــرد،  کنتـــرل  مـــورد  حرفـــه ای 
کـــه دوپینگ برابری شـــرایط را  دوپینگ اســـت چرا 

بـــر هـــم زده و رقابت پذیـــری را زیـــر ســـوال می بـــرد.
در ایـــن بیـــن نقـــش داور در رعایـــت برابری شـــرایط 
کننده  برای طرفیـــن حاضر در رقابت بســـیار تعیین 
اســـت، لذا بدین دلیـــل ویدئوچـــک در ورزش برای 
کاهـــش اشـــتباهات داوری مرســـوم  یـــا  جلوگیـــری 

شـــده است.
فضای رقابت هـــای اقتصادی نیـــز همچون صحنه 

یک مســـابقه ورزشـــی در ســـطح حرفه ای است، لذا 
در این مســـابقه شـــرایط بایســـتی برای همه یکسان 
تاثیـــر  و  )انحصـــار(  اقتصـــادی  دوپینـــگ  و  باشـــد 
داوری در آن نبایســـتی تعیین کننـــده نتیجه باشـــد.
یکی از مـــوارد مطرح در اقتصـــاد مقاومتی، مباحث 
حمایتـــی از تولیـــد )کاال و خدمات( داخلی اســـت 
ایـــن حمایـــت  مـــی دارد ظرافت هایـــی در  کـــه الزم 

کـــه در ادامه بـــه آن می پـــردازم : لحاظ شـــود 

1. حمایت از تولید داخلی )کاال و خدمات(  و نقش 
شورای رقابت

شـــورای رقابت در ایران به عنوان داور اقتصاد ایفای 
کـــه بایـــد به تســـهیل فضای  نقـــش می کنـــد. داوری 
رقابتی بین بخـــش خصوصی و دولتی بپـــردازد. اما 
کارشناســـان و فعاالن اقتصـــادی معتقدند عملکرد 
کارنامه قابـــل قبولی نـــدارد و پرچم  شـــورای رقابـــت 
خـــود را از ســـر عدالـــت بـــاال نبـــرده اســـت. همیـــن 
امـــر موجب شـــده فضای اقتصـــادی ایـــران، رقابتی 
قـــرار  انتقـــاد  مـــورد  نهـــاد،  ایـــن  و عملکـــرد  نباشـــد 
گیـــرد. در واقـــع نهادی که قـــرار بود بـــه ایجاد فضای 
کنـــد، خود بـــه یکـــی از عوامل مخل  کمک  رقابتـــی 
که شـــاهدیم  در رقابت بدل شـــده اســـت. تا جایی 
که پیرو قانون  شـــورای رقابت بالغ بر 8 ســـال اســـت 
گرفته است.  تســـهیل رقابت و منع انحصار شـــکل 
که انحصارهـــای صورت گرفته  این در حالی اســـت 
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به واســـطه قانـــون، مانـــع از ایجـــاد فضـــای رقابتـــی 
  . د می شو

در همـــه جـــای دنیا انحصـــار وقتی شـــکل می گیرد 
کـــه دولـــت از عـــده خاصـــی به صـــورت قانونـــی و با 
کند. بنابـــر این  اســـتفاده از قـــدرت خـــود حمایـــت 
حمایـــت از تولیـــد داخلـــی)کاال و خدمـــات( یقینا 
نبایـــد باعـــث ایجـــاد انحصـــار شـــود  و در ایـــن بین 
کمیت از جمله شـــورای رقابت الزم اســـت  نقش حا

به درســـتی و به موقـــع ایفا شـــود.
که انحصـــار به معنی  نکتـــه قابل توجـــه این اســـت 
تک بـــودن نیســـت بلکـــه دارا بودن ســـهمی بیش از 
70 درصـــد در بـــازار یک انحصار آشـــکار اســـت )در 
واقـــع انحصـــاِر ناشـــی از ســـهم بـــازار، برابر اســـت با 
تعیین همه شـــرایط بـــرای خریـــدار(. به طور خالصه 
هرگونه حمایـــت از تولیـــد )کاال و خدمات( داخلی 

نبایســـتی با ایجـــاد انحصار همراه شـــود .

2. حمایت از تولید داخلی )کاال و خدمات( با 
لحاظ کل زنجیره تامین:   

وجـــود تعهد و پایـــداری در زنجیره تامین زمینه ســـاز 
کاال( داخلی اســـت.  حمایـــت از تولید )خدمات و 
کشـــور به طور مســـتقیم  بیـــش از 80 درصـــد اقتصاد 
و20 درصـــد باقیمانـــده نیـــز به طـــور غیر مســـتقیم در 

دســـت دولت قرار دارد.
نهایـــِی  مصرف کننـــده  کشـــور  بـــرق  صنعـــت  در 
واقعـــی دولتـــی اســـت. روال تبـــادل اقتصـــادی بـــا 
دولـــت نیز از مســـیر مناقصـــه می گذرد. در بســـیاری 
از مناقصـــات دولتی اعتبار زمانی مورد درخواســـت 
کارفرمـــا جهـــت ارائه قیمـــت در مناقصه بیـــن 90 تا 
180 روز اســـت و این قیمت در صورت برنده شـــدن 
در مناقصـــه تـــا پایان بایســـتی معتبر باشـــد. لذا این 
خواســـته در صورتـــی به حـــق و قابـــل اجرا اســـت که 

زنجیـــره تامیـــن نیز بـــه آن متعهد باشـــد.
از ســـوی دیگـــر تعهـــد زنجیـــره تامین نیـــز در صورتی 
و  اقتصـــاد، سیاســـت  در  ثبـــات  کـــه  رخ می دهـــد 
ارتباطات بین المللی وجود داشـــته باشـــد. بنابراین 
زیرســـاخت حـــل مســـاله تنهـــا در صـــورت توجه به 
وجـــود و پایـــداری زنجیـــره تامین حاصل می شـــود . 
که زنجیره تامین مشـــکل داشـــته  حال در شـــرایطی 
کارهـــا و تعهـــدات عوامـــل مرتبـــط پیوســـتگی و  و 
همبســـتگی ندارند، حمایـــت واقعـــی از تولید )کاال 

و خدمـــات( نیـــز رخ نخواهد داد.

3. حمایت از تولید داخلی )کاال و خدمات( با 
 WTO لحاظ چشم انداز  عضویت در

گســـترش  مهمترین ویژگی جهانی شـــدن اقتصادی 
روز افـــزون تجـــارت میـــان جوامـــع مختلف اســـت 
گفتن از توســـعه  و بـــدون توســـعه تجـــارت ، ســـخن 
اقتصادی بی معنا اســـت . ســـازمان تجارت جهانی  
اقتصـــادی  بین المللـــی  ســـازمان  یـــک   )WTO(

کـــه در جهـــت روان ســـازی قوانیـــن تجـــارت  اســـت 
و  می کنـــد  فعالیـــت  کشـــورها  بیـــن  بین المللـــی 
نقـــش موثـــری در توســـعه و ترویج حقـــوق بین الملل 

اســـت . داشـــته  اقتصادی 
که  از اصـــول ســـازمان تجـــارت جهانـــی این اســـت 
کشـــورها  پس از حـــذف موانع تجاری غیرتعرفه ای، 
می بایســـت تعرفه های گمرکی خـــود را تثبیت کنند 
یـــج آن را کاهـــش دهند. البتـــه این اصل نیز  و به تدر
که با  کشورهایی  کشـــاورزی در  در مورد محصوالت 
مشـــکالت در پرداخت ها مواجه هســـتند، اســـتثنا 
کشـــورها  قایـــل شده اســـت. همچنیـــن الزم اســـت 
کامـــال  در مـــورد کاالهـــای داخلـــی و وارداتـــی رفتـــار 

باشند. یکسانی داشـــته 
گر عضویت در WTO در چشـــم انداز  براین اســـاس ا
کشـــور جایگاهی دارد، الزم است برای اجرای  کالن 
اصـــول آن آمـــاده شـــویم. بنابراین حمایـــت از تولید 
)کاال و خدمـــات( داخلـــی بایســـتی همســـو بـــا این 
که بـــه معنـــای آمادگی  چشـــم انداز صـــورت پذیـــرد 
کامـــال برابر  مواجهـــه بـــا رقبـــای خارجـــی در شـــرایط 

خواهـــد بود.

3. حمایت از تولید داخلی )کاال و خدمات( با 
رعایت رقابت پذیری

ســـطح   )WEF( اقتصـــاد  جهانـــی  مجمـــع 
کشـــورها را منعکس کننـــده توان آن ها  رقابت پذیری 
در تامیـــن و افزایـــش رفاه بـــرای اتباع خـــود می داند.
بـــر این اســـاس رقابت پذیـــری بر پایه رفـــاه اقتصادی 
کشورها تعریف می شـــود و رفاه اقتصادی متناسب 
در  انجام شـــده  اقتصـــادی  ســـرمایه گذاری های  بـــا 
کشـــورها افزایـــش می یابد؛ بنابراین هـــر عاملی مانند 
تحریم هـــا که ســـبب شـــود ســـرمایه گذاری جدیدی 
صـــورت نپذیرد یک مانـــع رقابت پذیری محســـوب 
کاهش هزینه هـــای مبادالتی  می شـــود. برای مثـــال 
کشـــور از حیـــث عدد و رقـــم باعث افزایـــش واردات 
ســـرمایه گذاری  افزایـــش  ســـرمایه ای،  کاالهـــای 
نهایـــت  در  و  مختلـــف  زمینه هـــای  در  خارجـــی 
ســـبب بهبود رفـــاه خانـــوار ایرانی می شـــود. می توان 
که صعـــود 7 رتبـــه ای جایگاه  کـــرد  این گونـــه عنوان 
گـــزارش رقابت پذیـــری بیانگـــر برداشـــت  ایـــران در 
و ادراک شـــخصی مدیـــران و فعـــاالن اقتصـــادی از 
کســـب و کار اســـت. بر  محیـــط اقتصـــادی و فضای 
اســـاس همیـــن ادراک اســـت که مدیران نســـبت به 
ســـرمایه گذاری و توســـعه فعالیت هـــای اقتصـــادی 

خـــود اقـــدام می کنند.
کســـب و کار )از  الزم بـــه ذکـــر اســـت بهبـــود فضـــای 
کســـب و  کاهـــش مجوزها و تســـهیل شـــروع  جملـــه 
کار( و افزایـــش رقابت )کاهـــش تعرفه ها و در معرض 
رقابـــت قرار دادن تولیدات داخلـــی( به طور همزمان 
شـــاخص  دو  رقابت پذیـــری  بـــرای  هســـتند.  الزم 
کاال و دوم  کیفیـــت  کلیـــدی موضوعیـــت دارد: اول 

کاال و خدمـــات. قیمـــت 
عـــالوه براین به نظـــر می آید در اقتصاد ایـــران مفهوم 
رقابت پذیـــری بی معنا اســـت. این مهم شـــاخصی 
فعالیـــت  بـــر  مبتنـــی  اقتصادهـــای  در  کـــه  اســـت 
بخـــش خصوصی بایـــد مورد اندازه گیـــری قرار گیرد، 
امـــا در اقتصـــاد ایران عمـــال در حـــوزه رقابت بخش 
خصوصـــی بـــا دولت، مفهـــوم رقابت پذیـــری از بین 
کـــه در فعالیـــت بنگاه های دولتی  مـــی رود تا جایی 
کمیتـــی هـــم موضـــوع رقابت پذیـــری چندان  یـــا حا
مفهومـــی نـــدارد. از طـــرف دیگـــر بخـــش مهمـــی از 
اقتصـــاد ایـــران در اختیـــار دولت قـــرار دارد و بخش 
گزیر از ورود  خصوصـــی باالخص در صنعت بـــرق نا
بـــه این رقابـــت نابرابر اســـت. بنابراین الزامی اســـت 
کـــه حمایـــت از تولیـــد )کاال و خدمـــات( داخلی با 
لحـــاظ افزایـــش رقابـــت پذیـــری و بهبـــود آن انجـــام 

پذیرد.

4. امکان یا عدم امکان حمایت از تولید داخلی 
)کاال و خدمات( با نظام تعرفه ای 

کـــه در برخـــی مواقع محصـــوالت و  بـــه ایـــن صورت 
تولیـــدات داخلـــی خـــود را حمایـــت و قیمت هـــا را 
طـــوری تنظیـــم کنیـــم تا تعرفـــه کاالهـــای خارجی را 
کـــه در نهایت به این منجر می شـــود  افزایـــش دهیـــم 
کـــه محصوالت داخلـــی مصرف شـــود و در مواقعی 
واردات  تـــا  دهیـــم  کاهـــش  را  تعرفه هـــا  هـــم  دیگـــر 
کنـــد و از فشـــارها بـــه مصرف کننـــده  افزایـــش پیـــدا 
کاهـــش تعرفه ها می تواند شـــرایط  داخلـــی بکاهیم. 
کـــه باعـــث  کنـــد چرا مســـاعدی را در کشـــور فراهـــم 
کاالهـــا  کـــرده،  دوری  انحصارگرایـــی  از  می شـــود 
شـــوند،  تولیـــد  بـــاال  کیفیـــت  و  ســـالم  رقابـــت  بـــا 
بـــا نـــرخ مناســـب به دســـت  محصـــوالت تولیـــدی 
مصرف کننده برســـند و در نهایتا بـــرای تولیدکننده 

کند. هـــم ارزش اقتصـــادی ایجـــاد 
رقابـــت  تولیـــد  ســـبب  کـــه  اســـت  اهرمـــی  تعرفـــه 
می شـــود. مکانیســـم بازار با سیاســـت های تعرفه ای 
می توانـــد بـــه تـــوازن و تعادل برســـد، تعرفه یـــک ترمز 
کنتـــرل تقاضـــا  دســـتی، تکیـــه گاه یـــا اهرمـــی بـــرای 
سیاســـت گذاری  در  اســـت.  جامعـــه  در  عرضـــه  و 
تعرفه هـــا بایـــد ســـهم بـــازار دیـــده شـــود و تعرفه ها را 
طـــوری تنظیم کنیم که باعـــث ایجاد رقابت و تولید 
داخلـــی شـــود. مهـــم فراهـــم آوردن شـــرایط مســـاعد 
کشـــور توســـط تعرفه ها اســـت و مقصود  تجـــاری در 
بـــرای برخـــی از  از آن ایجـــاد انحصـــار چندجانبـــه 
که این حالت ســـبب  کاالها در داخل نیســـت، چرا
کمیت و  کیفیـــت،  می شـــود رقابت ســـالم، افزایش 

کشـــور از دســـت بدهیـــم. مشـــتری مداری را در 
که تعرفه ها باال اســـت، تولید کننده هیچ گونه   آنجـــا 
نگرانـــی از بابـــت بازار و مشـــتری یابی ندارنـــد به این 
ترتیـــب در این بین قدرت انتخاب مشـــتری ســـلب 

شـــده و مشـــتری تســـلیم کاال یا خدمت می شود.
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بـــرای رقابـــت بـــا محصـــوالت خارجـــی اســـت. اما 
کـــه برخـــی می خواهنـــد بـــدون  نکتـــه ایـــن اســـت 
تحمـــل ســـختی های تولیـــد بـــا کیفیـــت، محصول 
ایـــن در جهـــان  و  کننـــد  بـــازار عرضـــه  در  را  خـــود 

فرارقابتـــی امـــروز ناشـــدنی اســـت.
تولیـــد و واردات بایـــد هویت مســـتقل از دولت پیدا 
کننـــد و خـــود را زیر چتر دولـــت پنهـــان نکنند، چرا 
کـــه چتـــر حمایت هـــای انحصارگرایانـــه، نتیجه ای 

جـــز رانت و فســـاد نخواهد داشـــت.

5. آیا حمایت از تولید داخلی)کاال و خدمات( با 
ابعاد و هزینه های دولت ارتباطی دارد؟ 

گذشـــته هزینه هـــای جـــاری دولـــت  طـــی دو دهـــه 
رشـــد بســـیاری داشـــته اســـت، این در حالی است 
کـــه رشـــد GDP کشـــور در این حد نبوده اســـت. لذا 
به نظر می رســـد دولت بـــرای تامیـــن هزینه های خود 
و بـــه بهانه حمایت از تولید داخلـــی از افزایش تعرفه 

گمرکـــی و افزایش نرخ ارز خشـــنود می شـــود !
لذا حمایت از تولیـــد)کاال و خدمات(داخلی نباید 
بـــه  بهانه ای برای کســـب درآمد بیشـــتر بـــرای دولت 

شود . تبدیل 

6. حمایت از تولید داخلی)کاال و خدمات( با 
بررسی وضعیت صادرات و واردات کشور :   

نخست مروری بر سال 1396:

 واردات 5 ماهه نخست سال 1396

19 میلیارد دالر
13 میلیارد کیلوگرم 

کیلویی 1.46 دالر واردات 

صادرات 5 ماهه نخست سال 1396

17 میلیارد دالر
گرم کیلو  48 میلیارد 

کیلویی 0.35 دالر صادرات 

 بررســـی ها نشـــان می دهد بـــا افزایش نـــرخ ارز و نرخ 
کاهـــش نیافته،  تعرفـــه طـــی ایـــن ســـال ها، واردات 
کـــم  تـــراز تجـــاری مثبـــت نشـــده و نیـــاز بـــه واردات 
که متوســـط قیمت واردات  نشده اســـت، به طوری 
طـــی 10 ســـال گذشـــته حـــدود 52 میلیـــارد دالر و از 
کیلوگرم بوده اســـت. نظـــر وزنی حـــدود 27میلیـــارد 

مجلـــس  پژوهش هـــای  مرکـــز  بررســـی های  طبـــق 
گمرکی  دربـــاره رونـــد صـــادرات غیرنفتـــی و واردات 

:1379-1389 دوره  طـــی  کشـــور 
صـــادرات و واردات از متغیرهـــای کالن اقتصـــادی  

بـــا درجـــه اهمیت بســـیار باال هســـتند، زیـــرا این دو 
کشـــور با جهان  متغیـــر، راه هـــای ارتبـــاط اقتصادی 
خـــارج را تشـــکیل می دهنـــد. هـــر کشـــوری از طریق 
صـــادرات، درآمدهای ضـــروری برای رفـــع نیازهای 
وارداتـــی خـــود را تامین می کند و از این رو اســـت که 
بایـــد بکوشـــد همـــواره تعادلـــی را بین ایـــن دو متغیر 

ســـازد. برقرار  اقتصادی 
نتایـــج تحقیقـــات تـــراز بازرگانـــی منفـــی صـــادرات 
تمامـــی  در  گمرکـــی  واردات  برابـــر  در  غیرنفتـــی 
ســـال های مورد بررسی را نشـــان می دهد. همچنین 
واردات  و  غیرنفتـــی  صـــادرات  نســـبت  مقایســـه 
گمرکـــی ایـــران بـــه تولیـــد ناخالـــص داخلـــی بـــا این 
که ایران  کشـــورها، نشـــان می دهد  نسبت در ســـایر 
اختـــالف بیشـــتری در ســـهم واردات و صـــادرات از 
که ســـهم  تولیـــد ناخالـــص داخلـــی دارد بـــه طوری 
اش  داخلـــی  ناخالـــص  تولیـــد  از  گمرکـــی  واردات 
بســـیار بیشـــتر از ســـهم صادرات غیرنفتـــی از تولید 
گونه تـــالش برای  ناخالـــص داخلی اســـت. لذا هـــر 
گمرکی و مـــواردی  افزایـــش نـــرخ ارز،افزایـــش تعرفـــه 
کاهـــش  بـــه واردات را  کشـــور  از ایـــن دســـت نیـــاز 

گرانتـــر می کنـــد. نمی دهـــد بلکـــه واردات را 
درصـــد   90 بـــه  نزدیـــک  کـــه  کـــرد  فرامـــوش  نبایـــد 
کشـــور را نفـــت و مشـــتقات آن بـــه خـــود  صـــادرات 
اختصـــاص می دهـــد و ســـهم صـــادرات خدمـــات 
فنـــی مهندســـی در این بین بســـیار ناچیز اســـت که 
یاد  دالیـــل قابـــل توجهـــی دارد. از جملـــه ضعـــف ز
در برقـــراری ارتباطـــات بین المللـــی و رانت و فســـاد 
کمیتـــی و بخـــش خصوصی  نهادینـــه در بخـــش حا
و  جامـــع  زیرســـاخت  ایجـــاد  مانـــع  کـــه  اســـت 
طیف نگر شـــده اســـت و بخش خصوصی همیشه 
کـــرده و  به جـــای توجـــه به علت هـــا بر معلـــول تمرکز 
یاد،  کمیت به مقـــدار ز با بـــرآوردن خواســـته های حا
کرده  کوچکـــی از نیازهـــای خـــود را بـــرآورده  بخـــش 

. ست ا
بـــا  داخلـــی  خدمـــات(  و  )کاال  تولیـــد  از  حمایـــت 
»اســـتراتژی توســـعه صـــادرات« ممکـــن اســـت نـــه 
کـــه این امر نیز جز با  »اســـتراتژی جایگزینی واردات« 
توســـعه و بهبود روابـــط بین المللی ممکن نیســـت.

7. حمایت از تولید داخلی )کاال و خدمات( با 
لحاظ بهره وری:   

هزینـــه یا قیمت تمام شـــده تولید کاال در کشـــور باال 
کنونی اقتصاد ما نیز همین است.  اســـت و معضل 
عوامل متعـــددی از جمله نرخ مالیـــات، مالیات بر 
ارزش افـــزوده، نرخ بیمه تامیـــن اجتماعی موجبات 
کشـــور فراهـــم  ایـــن هزینـــه بـــاال را بـــرای  تولیـــد در 
می آورنـــد ولـــی نبایـــد عواملـــی همچـــون تکنولوژی 
قدیمـــی و فقدان بهـــره وری را در این میان از نظر دور 

داشت.
کل در شـــاخه  در حـــال حاضر شـــاخص بهـــره وری 

کمتـــر از 3 درصـــد و شـــاخص بهـــره وری  صنعـــت 
کمتـــر از 5 درصد اســـت. لـــذا حمایت  کار  نیـــروی 
از تولیـــد )کاال و خدمـــات( داخلـــی تنهـــا از طریـــق 

ارتقـــای بهـــره وری مقدور اســـت.
خصـــوص  در  مذکـــور  هفتگانـــه  مـــوارد  بـــر  عـــالوه   
داخـــل،  ســـاخت  از  حمایـــت  شـــرایط  و  الزامـــات 
عوامـــل دیگری نیـــز به شـــرح زیر فهرســـت وار مطرح 
کـــه پرداختـــن بـــه آن هـــا در ایـــن مطلـــب  می شـــود 

 : نمی گنجـــد
8. حمایـــت از تولیـــد داخلـــی)کاال و خدمـــات( با 

کاهـــش نـــرخ مالیات 
9. حمایـــت از تولیـــد داخلـــی)کاال و خدمـــات( بـــا 

تعدیـــل فشـــارهای ســـازمان تامیـــن اجتماعی 
10. حمایـــت از تولیـــد داخلـــی)کاال و خدمـــات( با 
کارفرمایـــان دولتی،عمومی و  بهبود وضعیت نظـــام 

نیمـــه دولتی
11. حمایـــت از تولیـــد داخلـــی)کاال و خدمـــات( با 

کاهش نـــرخ بهـــره بانکی
12. حمایـــت از تولیـــد داخلـــی)کاال و خدمـــات( با 

حـــذف قوانیـــن مزاحم
13. حمایـــت از تولیـــد داخلـــی)کاال و خدمات( با 

اجـــرای قوانین موجـــود خوب
14. حمایـــت از تولیـــد داخلـــی)کاال و خدمـــات( با 

همصدایـــی و وحـــدت بخـــش خصوصی
15.  حمایـــت از تولیـــد داخلـــی)کاال و خدمـــات( 

ثبـــات اقتصـــادی
16.  حمایـــت از تولیـــد داخلـــی)کاال و خدمات( با 

ترمیـــم ســـرمایه های اجتماعـــی و   اعتماد 
17. حمایـــت از تولیـــد داخلـــی)کاال و خدمات( با 

مبـــارزه با فســـاد نهادینه
18.  حمایـــت از تولیـــد داخلـــی)کاال و خدمات( با 
بـــاور نمودن توســـعه بخش خصوصـــی واقعی و غیر 

وابسته
19.  حمایـــت از تولیـــد داخلـــی)کاال و خدمـــات( 
کمیت بعنوان سیاســـت  بـــا بازتعریـــف جایـــگاه حا

گـــذار و ناظر   
 

که: در پایان  عرض می کنم 
حمایـــت از تولیـــد حمایت صرف از ســـاخت نبوده 
و  پشـــتیبانی از افزایـــش نـــرخ ارز و افزایـــش ارتفـــاع 
دیـــوار تعرفه چیزی جز حمایت از انحصار نیســـت. 
کمیـــت در برنامه  ضمـــن آنکـــه باید یـــادآور شـــد حا
ماننـــد  کشـــورهایی  بـــا  به ویـــژه  خـــود  دیپلماســـی 
عـــراق و ســـوریه جایـــی برای توســـعه و تثبیـــت بازار 
صادراتـــی بـــرای بخـــش خصوصی نداشـــته اســـت 
و عمـــال دیپلماســـی سیاســـی صـــرف را جایگزیـــن 

کـــرده اســـت. ▪ دیپلماســـی سیاســـی-اقتصادی 

کاال  و  اســـت  مطـــرح  مشـــتری  جـــذب  دنیـــا  در   
براســـاس نیـــاز مشـــتری تولیـــد می شـــود. بنابرایـــن 
که بـــا باال بـــردن تعرفه از  دولت هـــا ســـعی نمی کنند 
کاالهـــای داخلی خود حمایـــت کنند و نرخ کاالیی 
را بـــه طـــور انحصاری بـــرای مدتی طوالنـــی باال نگاه 

دارند.
کبـــر تـــرکان دبیـــر شـــورای هماهنگـــی مناطـــق آزاد  ا
تجاری، در ســـال 1393، در حمایـــت از تعرفه های 
»چنانچـــه  بـــود:  اعـــالم  داشـــته  ایـــران  واردات 
از  هیچ کـــدام  شـــود  برداشـــته  واردات  تعرفه هـــای 
کننـــد و تنهـــا  کشـــور نمی تواننـــد رقابـــت  تولیـــدات 
در قرمـــه ســـبزی و آبگوشـــت ایرانی توانایـــی رقابت 

داشـــت.« خواهیـــم 
ایـــن در حالـــی اســـت که ســـازمان تجـــارت جهانی 
)WTO( همـــه ســـاله میانگین تعرفـــه ورودی کاالها 
را بـــرای کشـــورهای مختلـــف ارائه می کنـــد. مطابق 
بـــا فلســـفه وجـــودی تشـــکیل ایـــن ســـازمان، یعنـــی 
بایـــد  تعرفه هـــا  بین المللـــی،  تجـــارت  گســـترش 
گیـــرد و بـــا توجه به  حداقل باشـــد تـــا تجـــارت رونق 
یـــکاردو، میـــزان بهره مندی  تئـــوری مزیـــت نســـبی ر
کشـــور به  که براســـاس آن هر  کثر شـــود  کشـــورها حدا
که  ســـمت تولیـــد محصوالتی ســـوق داده می شـــود 
در آن مزیـــت نســـبی دارد. وجـــود تعرفه بـــاال در یک 
کشـــور به معنی عـــدم اطمینـــان به صنایـــع داخلی 

بـــرای ورود به بازارهـــای جهانی اســـت؛ ایجاد موانع 
یـــان صنایـــع  بـــرای ورود کاالهـــا در بلندمـــدت بـــه ز

داخلـــی، دولـــت و مصرف کننـــده اســـت.
مطابـــق آمـــار ســـازمان تجـــارت جهانـــی، باالتریـــن 
تعرفـــه در ســـال 2013میـــالدی  نرخ هـــای  متوســـط 
چنین اســـت: باهامـــا 35درصد، ایـــران 26درصد، 
ســـودان 21درصـــد، جیبوتـــی 21درصـــد و مولداوی 
از  برخـــی  در  تعرفـــه  نـــرخ  میانگیـــن  20درصـــد. 
کشـــورهای منطقـــه نیـــز به شـــرح زیـــر اســـت: عمان 
4درصد، افغانســـتان 5درصد، عربســـتان 6درصد، 

کســـتان 13درصـــد. ترکیـــه 9درصـــد و پا
رقابتـــی  بـــازار  بـــا  مواجهـــه  در  بی کیفیـــت  کاالی   
قاعـــده  ایـــن  اســـت،  حذف شـــدن  بـــه  محکـــوم 
کاالی  فعالیـــت اقتصادی اســـت. مـــردم به دنبـــال 
کیفیـــت و قیمت متعـــادل هســـتند و نمی توان از  با
کـــه کاالی کم کیفیت  مصرف کننده انتظار داشـــت 
را آن هـــم بـــا قیمتـــی باالتـــر بـــرای بلند مـــدت مـــورد 
حـــذف  از  نبایـــد  بنابرایـــن  دهـــد.  قـــرار  حمایـــت 
کیفیت نگـــران بود؛ حمایـــت از تولید  کاالهـــای بی 
ملـــی یـــک اصـــل خدشـــه ناپذیر اســـت امـــا مســـیر 
تحقـــق آن صرفا وضع نظام تعرفه ای ســـختگیرانه بر 

واردات رســـمی نیســـت.
کاهـــش واردات کاالی مصرفـــی، تنهـــا و تنهـــا یـــک 
راهـــکار دارد و آن هـــم توانمندســـازی تولید داخلی 



کـــه پیرامون ما  در میـــان هزاران قانون ریز و درشـــت 
کـــه اصوال  گاهـــی فرامـــوش می کنیم  مـــوج می زننـــد 
گاهـــی نیز از  کار می آیند؟  ایـــن همـــه قانون بـــه چـــه 
گره ای  کنـــون  کـــه آیا ایـــن قوانین تا  خود می پرســـیم 
کـــه در آن زندگـــی می کنیـــم  کار مـــا و جامعـــه ای  از 
گشـــوده اند یـــا اینکـــه ایـــن مجلـــس قانون گـــذاری با 
کـــه با ســـرعتی باورنکردنی  نزدیـــک بـــه 300 نماینده 
کتـــاب قانون اشـــتغال  بـــه افزایـــش شـــمار برگ های 
دارنـــد، چه انـــدازه نقش راهبـــردی خـــود را در بهبود 
گـــون جامعـــه ایفـــا کرده  وضعیـــت بخش هـــای گونا

. ست ا
قانـــون رفع موانـــع تولید رقابـــت پذیر و ارتقـــای نظام 
کشـــور، مصوب اردیبهشـــت ماه ســـال 1394  مالی 
نیـــز یکـــی از ایـــن خیـــل قوانیـــن مصـــوب مجلـــس 
که با توجـــه به نـــام آن باید  شـــورای اســـالمی اســـت 
رســـالتی بـــزرگ و پیامـــدی عظیـــم در پـــی داشـــته 

. شد با
مشـــتمل  صفحـــه   30 بـــه  نزدیـــک  در  قانـــون  ایـــن 
مـــاده  هـــر  در  پرشـــمار  وتبصره هـــای  مـــاده   60 بـــر 
تنظیـــم شـــده اســـت و بـــا ادبیاتـــی پردســـت انداز، 
بـــه مـــوارد بســـیاری از جملـــه  بدفهـــم و بدســـلیقه 
انضبـــاط مالـــی، حمایـــت از تولید داخلـــی، حفظ 
محیـــط زیســـت، بهینه ســـازی مصـــرف ســـوخت، 
بـــازده  ارتقـــاء  کشـــور،  صنایـــع  نوســـازی  و  توســـعه 
کشـــور و مصـــرف بهتر انـــرژی، تقویت  نیروگاه هـــای 
برندهـــای داخلـــی، حمایـــت از صـــادرات، افزایش 
یـــج فرهنگ  کاالهـــای داخلـــی و ترو رقابت پذیـــری 
کاالهـــای داخلـــی و حتـــی مـــواردی چون  مصـــرف 
گرایی و  یـــج تغذیه ســـالم، جلوگیـــری از تجمـــل  ترو
کاالهـــای خارجـــی را نیز در بر  محدودســـازی تبلیغ 

می گیـــرد.
که به  امـــا فارغ از محتویـــات این معجـــون جادویی 
ظاهر قصـــد دارد اقتصـــاد ایران را بـــرای یک جهش 
کنـــد، باید به چند پرســـش  پاســـخ داد  بـــزرگ آماده 
از جملـــه اینکـــه آیـــا انجـــام همـــه ایـــن مـــوارد با هم 
امکان پذیـــر اســـت یـــا نـــه؟ آیـــا حمایـــت از تولیـــد 
داخلـــی در هرشـــرایطی و بـــه هـــر قیمتـــی درســـت 
اســـت؟ آیـــا نبایـــد در اجـــرای برنامه های توســـعه در 
ســـطوح مختلـــف دســـت بـــه یـــک اولویت بنـــدی 

راهبـــردی زد؟

کارآمـــدی  نا فرســـودگی،  وضعیـــت  از  برون رفـــت 
در  ویـــژه  بـــه  کشـــور  اقتصـــادی  نظـــام  در  رکـــود  و 
انـــرژی  و  زیرســـاختی  تولیـــدی،  بخش هـــای 
کـــه نقـــل مجالـــس سیاســـت گذاری  سال هاســـت 
کشـــور اســـت  کانون هـــای تصمیم گیری راهبردی  و 
یابـــی اینکـــه تـــا امـــروز همـــه ایـــن تالش هـــا،  امـــا ارز
تمهیـــدات و تدابیر چـــه اندازه بار ســـنگین اقتصاد 
بـــا یـــک  کـــرده اســـت را می تـــوان  کشـــور را ســـبک 
گـــذرا میان عملکـــرد اقتصاد ایـــران و دیگر  مقایســـه 
کشـــورهای هم تـــراز درگیـــر بـــا مشـــکالت همانند به 

یافـــت. آســـانی در
در  محدودیتـــی  هیـــچ  بـــی  کـــه  را  آنچـــه  بی تردیـــد 
تنهـــا در  بـــه پیـــش می تـــازد،  مســـیر دلخـــواه خـــود 
یـــا می تـــوان یافـــت و واقعیـــت همـــواره سرشـــار از  رو
محدودیت هـــای رنگارنـــگ اســـت، از این روســـت 
کـــه منابع و امکانـــات موجود در یک ســـرزمین برای 
کافـــی  انجـــام همزمـــان تمامـــی طرح هـــای دلخـــواه 
نیســـت و بایـــد با چشم پوشـــی از برخـــی برنامه های 
پروژه هـــای  بـــرای  انجـــام  بـــرای  راه  اهمیت تـــر  کـــم 
کـــه بـــازده باالتـــر و اثـــر ژرف تـــری دارند باز  راهبـــردی 

. د کر
کـــه می توان برای رســـیدگی  از میـــان اولویت هایـــی 
اقـــدام  کـــرد،  تعریـــف  کشـــور  اقتصـــاد  اصـــالح  و 
بـــرای اصـــالح الگـــوی مصـــرف ســـوخت و انـــرژی 
ایـــن انرژی هـــا یکـــی  و بهینه ســـازی منابـــع تولیـــد 
فرســـودگی  کـــه  چرا آنهاســـت،  حیاتی تریـــن  از 
زیرســـاخت های تولیـــد انرژی و کیفیـــت پایین ابزار 
مصـــرف آن هزینه هـــای هنگفتـــی را درپـــی داشـــته 

. ست ا
که  گویـــای ایـــن حقیقت اســـت  آمارهـــای جهانـــی 
شـــدت مصـــرف انرژی در کشـــور مـــا، 9 برابر بیشـــتر 
از نخســـتین کشـــور جهان در فهرست این شاخص 
در  انـــرژی  مصـــرف  شـــدت  میانگیـــن  از  و  اســـت 
جهـــان نیز با حجمی 4 برابری باالتر اســـت و این در 
گسترش  گذشـــته با  که در ســـال های  حالی اســـت 
کشـــور و رسیدن جریان  هرچه بیشـــتر شبکه نیرو در 
الکتریســـیته بـــه دوردســـت ترین نقـــاط آن هـــم بـــا 
نرخـــی یارانـــه ای و تقریبا رایـــگان این امـــکان فراهم 
شـــد تا همه هموطنـــان با اســـتفاده از وســـایل برقی 
کـــم بـــازده، از بـــرق تولیـــدی در نهایت  پرمصـــرف و 

اســـراف بهره بـــرده و بی آنکه از این انرژی ارزشـــمند 
کـــرده  اســـتفاده ای در راســـتایی تولیـــد و پیشـــرفت 

کنیم. باشـــیم، آن را نابـــود 
آنچـــه گفتـــه شـــد شـــاهدی بـــر ایـــن مدعاســـت که 
یـــه شـــبکه انـــرژی بـــا قیمـــت ناچیـــز و  توســـعه بی رو
بـــدون توجه بـــا توان و شـــیوه مصـــرف آن تنها ثروت 
ملـــی را بر بـــاد خواهد داد، از ســـویی دیگر مشـــکلی 
کـــه  انـــرژی وجـــود دارد  تولیـــد  اساســـی در بخـــش 
کهنه و  نیروگاه هـــا بـــا تجهیزاتی فرســـوده، فـــن آوری 
عمومـــا با تکیـــه بر هزینـــه نزدیک بـــه رایـــگان انرژی 

شـــده اند. بنا  درکشـــور 
کـــه چرا  گفته شـــده بیـــان می کند  مجموعـــه آنچـــه 
بـــا وجـــود تولید نفت خام به نســـبت بـــاال صادرات 
ایـــن مـــاده از ایـــران بســـیار پاییـــن اســـت و حتی در 
شـــرایط تحریم شـــدید نیـــز تولیـــد نفت خام بـــا نرخ 
باالیـــی ادامـــه ادامـــه داشـــته اســـت و اینکه چـــرا با 
کشـــور در  وجود ســـرانه باالی مصرف انرژی اقتصاد 

یک رکـــود نســـبی به ســـر می برد.
بدون شـــک تنها با تمرکـــز بر بهینه ســـازی و افزایش 
بـــازده ابـــزار مصـــرف و تولید انـــرژی می تـــوان باعث 
کشـــور  صرفه جویـــی مبلغ چشـــمگیری در  اقتصاد 
شـــده و بـــا آزادســـازی منابـــع سرشـــار می تـــوان بـــه 
رونـــق در ســـایر بخش ها یاری رســـاند. در شـــرایطی 
کـــه ایجـــاد  هـــر یک شـــغل و یا تولیـــد هر واحـــد کاال 
کشـــور  نیازمند ســـرمایه گزاری ســـنگین بوده و منابع 
در ایـــن زمینـــه بـــه شـــدت محـــدود اســـت، چنین 
طرح هـــای  در  شـــگرفی  اثـــر  می توانـــد  اقداماتـــی 

تولیـــدی و اشـــتغال زایی کشـــور داشـــته باشـــد.
بـــه نظـــر مـــی رســـد قانـــون رفـــع موانـــع تولیـــد رقابت 
پذیـــر نیـــز در راســـتای تحقـــق چنیـــن طـــرح هایـــی 
و بـــا هـــدف آزاد ســـازی انـــواع منابـــع حاصـــل از آن 
بـــرای بهبود اوضاع اقتصادی کشـــور تصویب شـــده 
کـــه بـــا تمرکز بر  باشـــد، بـــه ویژه مـــاده 12 ایـــن قانون 
بهینـــه ســـازی و افزایـــش بـــازده نیروگاه هـــای کشـــور 
تدوین شـــده اســـت، اما اســـاس ماده 12و سیاست 

راهبـــردی آن بـــر چـــه عناصری اســـتوار اســـت؟
و ســـخت فهم  واژگان  بـــا  بـــازی  از هرگونـــه  بـــه دور 
گـــر شـــرکت یا  کـــه ا گفـــت  کـــردن مطلـــب می تـــوان 
و  بازتوانـــی  طرح هـــای  تعریـــف  بـــا  شـــرکت هایی 
افزایـــش بـــازده در نیروگاه هـــا بتوانـــد باعـــث افزایش 

تولیـــد انـــرژی یـــا کاهش مصرف ســـوخت شـــود، به 
کـــه در واقع  ازای همیـــن مقـــدار افزایـــش و یا کاهش 
هـــردو به معنـــی مصرف ســـوخت کمتر بـــرای تولید 
یـــک واحـــد مشـــخص از انـــرژی، دولت و یـــا وزارت 
گـــذار اصـــل ســـرمایه، منافع  نفـــت باید به ســـرمایه 
حاصلـــه از آن یـــا معـــادل آن ســـوخت صرفه جویی 
شـــده  را بنا بـــر قیمت های صادراتـــی را بازپرداخت 
گر یک سیســـتمی پیشـــنهادی  کنـــد، بـــرای نمونـــه ا
در نیـــروگاه موجـــب یـــک درصـــد افزایـــش راندمان و 
به تناظر آن مقداری کاهش مصرف ســـوخت  شـــود، 
در برابـــر این میزان کاهش مصرف ســـوخت و بر پایه 
مـــاده 12 قانون رفـــع موانع تولید رقابـــت پذیر  دولت 
یـــا وزارت نفـــت می بایســـت تعهـــد و تضمین دهد 
کـــه ایـــن رقـــم صرفه جویـــی شـــده را به ســـرمایه گذار 

برمی گردانـــد.
کردن ایـــن قانون هیـــات مدیره  در جریـــان اجرایـــی 
شـــرکت ملـــی نفـــت ایـــران بـــه عنـــوان اصلی تریـــن 
ســـود  تضمیـــن  و  ســـرمایه ها  بازپرداخـــت  مرجـــع 
بهینه ســـازی  بخـــش  در  متمرکـــز  ســـرمایه های 
نیروگاه هـــا پـــس از بررســـی و تعیین منابـــع الزم برای 
مـــاده  طرحهـــای  ســـرمایه گذاران  بـــه  بازپرداخـــت 
شـــرکت  و  تصویـــب  را  طرح هـــا  ایـــن  اجـــرای   ،12
بهینه ســـازی مصرف ســـوخت را به عنـــوان نماینده 

کـــرد.  خـــود در ایـــن بخـــش معرفـــی 
در راســـتای بهره بـــرداری از ظرفیت هـــای این قانون 
طـــرح  گفتـــه »علیرضـــا نصراللهـــی« مجـــری  بـــه  و 
بازتوانـــی نیروگاههـــای شـــرکت تولیـــد نیـــروی بـــرق 
حرارتـــی در گفتگو بـــا خبرگزاری تســـنیم، در فاز اول 
که تعـــدادی  از آنها  مقرر شـــد تا 13 نیـــروگاه بخاری 
بـــه بخش خصوصی واگذار شـــده بودنـــد و تعدادی 
کان در مالکیـــت بخـــش دولتـــی بودند،  دیگـــر کمـــا

بازســـازی، مدرنیـــزه و بازتوانی شـــوند
کنـــون تجهیـــزات نیروگاه هـــای هـــدف اغلـــب  هم ا
فرســـوده و آالینده محیط زیست هستند و با خروج 
ایـــن تجهیـــزات از جملـــه مشـــعل های بویلـــر، خود 
توربیـــن، تجهیـــزات خنک کـــن، تجهیزات ســـیکل 
حرارتـــی، پیش گرم کن هـــا و ...از مـــدار می تـــوان بـــا 
کمتـــری از هزینـــه احـــداث نیـــروگاه  هزینـــه بســـیار 
کرد  جدیـــد، ایـــن نیروگاه ها را بـــه توان اولیـــه نزدیک 
کـــه این افزایـــش بازده  و راندمانشـــان را افزایـــش داد 
بـــه  معنای کاهـــش مصرف ســـوخت و صرفه جویی 

کشـــور. یک میـــزان بســـیار بزرگ انـــرژی از ذخایر 
بـــی تردیـــد در این مســـیر بهره بـــرداری از فـــن آوری و 
گریزناپذیز اســـت  یا حتـــی ســـرمایه گزاری خارجـــی 
کـــه ازســـویی آنچه در بهینه ســـازی یـــک نیروگاه  چرا
فـــن آوری  و  بـــروز  دانـــش  دارد  اساســـی  اهمیـــت  
پیشـــرفته بـــوده که به دالیـــل متعدد چنیـــن دانش و 
کشـــور نهادینه نشده   کنون در  تجربه  ارزشـــمندی تا 
اســـت و از ســـویی دیگـــر بـــرای انجـــام ایـــن طرح ها 
نیـــاز به ســـرمایه های بعضا کالنی نیز وجـــود دارد که 
تامیـــن همه آنها در تـــوان بخش های دســـت اندرکار 

پروژه هـــای بهینه ســـازی نیســـت. 
کیـــد بـــر اینکـــه  نصراللهـــی در جـــای دیگـــری بـــا تا

کننده  وزارت نیـــرو بـــه عنوان عمـــده ترین مصـــرف 
کشـــور باید تشـــویق شـــود تا به ســـمت  ســـوخت در 
گر این تشـــویق با  افزایـــش راندمـــان حرکـــت کنـــد و ا
که قانـــون برای اینکار  اختصـــاص دادن منابع مالی 
کـــرده اســـت، همـــراه شـــود، رویکـــردی  پیش بینـــی 
بســـیار مناســـب بنیـــان گذاشـــته خواهد شـــد تا  ما  
کارهـــا را پیـــش ببریم،  بتوانیـــم با ســـرعت بیشـــتری 
که این مهم رخ ندهـــد این تنها  متأســـفانه تا زمانـــی 
که بایـــد بر مبنـــای منابع داخلی  وزارت نیرو اســـت 
کـــه  وزارت نیـــز بر خالف  کار را پیـــش ببرد  خـــودش 
که دارد، در راستای  همه مشـــکالت مالی و موانعی 
دســـتور مقامـــات عالی و عمل به قوانین باالدســـتی 
کـــه در راســـتای افزایـــش بـــازده نیروگاه هـــای موجود 
حرارتـــی وجـــود دارد، اینکار را با منابـــع داخلی خود 
گفـــت ادامه ایـــن طرح  انجـــام مـــی دهـــد، اما بایـــد 

کار بســـیار دشـــواری خواهد بود. حاضـــر 
و  دولـــت  تـــالش  از  نیـــز  دیگـــری  جـــای  در  وی 
مجریـــان پروژه هـــا بـــرای اصـــالح طرح هـــا به شـــکل 
دلخـــواه و رفت آمـــد طرح هـــای تدویـــن شـــده میان 
شـــرکت های مجری، هیات دولت، ســـازمان برنامه 
بودجـــه و ... بـــرای بـــه ســـرانجام رســـاندن قراردادها 

ســـخن می گویـــد.
گرفـــت منافع  گفتـــه شـــد می تـــوان نتیجـــه  از آنچـــه 
کمک هـــای پیش بینـــی شـــده در قانـــون آنگونـــه  و 
که مـــورد انتظـــار بوده اســـت تحقـــق نیافته اســـت، 
هرچنـــد از هنـــگام تصویـــب قانـــون نزدیـــک بـــه دو 
ســـال نیـــم می گـــذرد و ســـخنان نقـــل شـــد مجـــری 
طـــرح بازتوانـــی نیروگاههـــای شـــرکت تولیـــد نیروی 
بـــرق حرارتـــی نیز مـــدت نه چنـــدان طوالنـــی پس از 
کنـــون نیز شـــواهدی در  ابـــالغ آن بـــوده اســـت امـــا تا 
که اقدام چشـــمگیری در این راســـتا انجام  نیســـت 

باشـــد. گرفته 
دولـــت و زیرمجموعه هـــای مســـئول در ایـــن نیـــز تـــا 

گـــزارش مســـتندی از منابع تخصیـــص داده  امـــروز 
شـــده در ایـــن زمینـــه، میـــزان پیشـــرفت طرح هـــای 
کلـــی تغییـــرات ایجاد  تصویـــب شـــده و یـــا به طـــور 
شـــده در همه زمینه هـــای هدف پـــس از ابالغ قانون 
منتشـــر نکـــرده اســـت و بر همیـــن پایه و بـــا یک دید 
گفت دولت در راســـتای  خوشـــبینانه تنها می تـــوان 
اجـــرای ایـــن قانـــون اقداماتـــی انجـــام داده اســـت، 
لیکـــن افـــکار عمومـــی از آن بی خبر بـــوده و بنابراین 
امـــکان نقد و ســـنجش اقدامات نیز فراهم نیســـت.
   در چنیـــن شـــرایطی بـــه نظـــر می رســـد بایـــد هرچه 
زودتـــر کارنامـــه اقدامـــات مربـــوط به قانـــون حمایت 
از تولیـــد رقابت پذیـــر و همچنیـــن میـــزان پیشـــرفت 
طرح هـــای مربوط به منتشـــر شـــود تا بتوان بـــر پایه آن 
کارآمـــدی قانـــون و اجـــرای آن را بررســـی و نقـــد کرد، 
بلکـــه این قانـــون نیز به سرنوشـــت صدهـــا و هزاران 

قانـــون پیـــش از خود دچار نشـــود.
بـــا توجه یه اینکـــه در اغلب ســـازمان های دولتی به 
صـــورت عمومی دید بلند مدتی نســـبت به مســـائل 
وجـــود نـــدارد و تجربـــه تاریخـــی نیز شـــاهدی بر این 
مدعاســـت، بنابرایـــن نمی توان چنـــدان امیدوار بود 
گـــون تنها بـــا یک طرح تشـــویقی  کونا کـــه نهادهـــای 
از هزینه هـــای جـــاری و منافـــع نزدیـــک خـــود بـــرای 
افزایـــش بهـــروری بکاهند و شـــاید می بایســـت یک 

الـــزام پلکانـــی نیز بـــرای این مهم قـــرار داد.
امیـــد اســـت پیـــش از اینکـــه راه حـــل نهایـــی و بـــه 
و  انـــرژی  تولیـــد  خصوص ســـازی  بی رحـــم  غایـــت 
همزمـــان بـــا آن آزادســـازی قیمت ســـوخت و بهای 
گزیر شـــود  انرژی مصرفی تا ســـطح قیمت جهانی نا
تـــا با منطـــق بی رحم خـــود بهـــره وری و صرفه جویی 
کـــم و همـــه چیـــز را متعـــادل ســـازد راه حلـــی  را حا
کم فشـــارتر پیشـــنهاد و اجرا شـــود و یا اینکه  مالیم  و 
با ادامـــه وضعیت موجـــود هر روز اصالحـــات را دیر 

کـــرد.    ▪ و دیرتر 
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رویکردها و روش های
حمایت از تولید 

در شش برنامه توسعه کشور

تلخیص: /صادق صیاد /
معاون امور کمیته ها و  دبیرکمیته 

حمایت از ساخت داخل

معاونـــت پژوهش هـــای اقتصـــادی مرکـــز پژوهش هـــای مجلس شـــورای اســـالمی هجدهم آذر ماه ســـال 
کـــه در آن پس از اســـتخراج مـــواد معطوف بـــه حمایت از  جـــاری گزارشـــی را در 73 صفحـــه  انتشـــار داد 
تولیـــد در قوانیـــن برنامه هـــای  توســـعه اول تـــا ششـــم،  اوال نوع حمایـــت از تولید توســـط قانونگـــذار و ثانیا 
گـــزارش جهت  هریـــک از انـــواع حمایت هـــا از لحاظ کمیت مشـــخص می شـــد. در ادامـــه چکیده این 

اســـتحضار  تقدیم می شـــود:

یکـــی از طـــرق درک و تحلیل نوع حمایت سیاســـتگذار از تولید و متعاقب آن ، آسیب شناســـی حمایت ها و 
بررســـی نقش واقعی آن ها در رونق تولید ، تبیین رویکرد قانون گذار در این خصوص اســـت . در نظام حقوقی 
جمهـــوری اســـالمی ایـــران ، این رویکـــرد به ویـــژه در قالب قوانیـــن  برنامه توســـعه تجلی  می یابد ، چـــرا که بنا 
کشـــور در بازه زمانی پنج ســـاله ،  بـــه فـــرض ، قانونگذار تالش  می کند خواســـته ها و اراده خود را برای توســـعه 
در مفـــاد هـــر قانـــون برنامه تصریـــح کنـــد و علی االصول ، دولت نیـــز باید براســـاس ریل گـــذاری صورت گرفته 
توســـط قانونگذار، البته در چارچوب قانون اساســـی و با ملحوظ داشـــتن برنامه ها و سیاســـت های  اعالمی 
خـــود، در ایـــن راه گام بـــردارد . قوانیـــن برنامـــه پنج ســـاله توســـعه در جمهـــوری اســـالمی ایـــران ، از بهمن ماه 

کنـــون از مهمتریـــن مولفه های  قانونی در این حوزه شـــمرده  می شـــوند . 1368 تا

عنوان قانون

قانون برنامه اول توسعه

قانون برنامه دوم توسعه

قانون برنامه سوم توسعه

قانون برنامه چهارم توسعه

قانون برنامه پنجم توسعه

قانون برنامه ششم توسعه
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بیشـــترین مـــواد حمایـــت از تولیـــد در قانـــون برنامه 
کمتریـــن این نـــوع حمایت  چهـــارم ) 25 درصـــد ( و 
در قانـــون برنامه اول ) 15 درصد ( مقررشـــده اســـت.

که در جدول فوق قابل مشـــاهده اســـت، 6  چنـــان  
قانـــون برنامه ، جمعا 872مـــاده - تبصره ) در قوانین 
کـــه 160 ماده - تبصره آن ها  برنامـــه اول و دوم ( دارند 
حـــاوی احـــکام حمایت از تولید اســـت . بیشـــترین 
تعداد مـــواد حمایت از تولید در قانـــون برنامه چهام 
توســـعه ) 25 در صـــد از مواد قانـــون ( وکمترین تعداد 
مـــواد ، مربوط بـــه قانون برنامه اول توســـعه )15درصد 
در  اســـت .  رســـیده  تصویـــب  بـــه  قانـــون (  مـــواد  از 
مجمـــوع ، 18 درصـــد ) حـــدود یـــک پنجـــم ( از مواد 
قانون برنامه توســـعه شـــش گانه ، به موضوع حمایت 

از تولیـــد اختصاص یافته اســـت . 

در ایـــن تحقیـــق انـــواع حمایت هـــا از تولیـــد بـــه 20 
کـــه عبارتنـــد از: ارزی ،  گونـــه دســـته بندی شـــده اند 
تی ،  تشـــکیال ترجیحـــی ،  مالـــی ،  تامیـــن  بیمـــه ای ، 
تضمیـــن خرید محصـــوالت ، تعرفه ای ، دسترســـی 
بـــازار ، دیپلماتیـــک ، رســـآن های - تبلیغاتـــی ،  بـــه 
رقابت و تســـهیل ورود ، زیرساختی ، فنی و آموزشی ، 
قضایـــی ، مالکیـــت معنـــوی ، مالیاتـــی ، مقرراتـــی ، 

کلـــی  منطقـــه ای ، یارانـــه نهاده هـــا و 
عـــالوه برایـــن ، 358 حکـــم مربـــوط بـــه حمایـــت از 
تولید در انواع بیســـت گانه در 6 قانون برنامه توســـعه 

است .  شـــده  احصا 
بیشـــترین احکام حمایـــت از تولید در قانـــون برنامه 
کمتریـــن احـــکام با  چهـــارم توســـعه ) 98 ( حکـــم و 
هـــدف مورد بحـــث در قانـــون برنامه اول توســـعه ) 11 
حکـــم( مقررشـــده اســـت .  بیشـــترین نـــوع حمایت 
حکـــم ،   79 مجمـــوع  ) در  مالـــی  تامیـــن  طریـــق  از 
کمتریـــن حمایـــت ، از نوع دسترســـی  22درصـــد ( و 
به بـــازار ) در مجمـــوع 2حکم ، 1 درصد ( بوده اســـت  
قانون گـــذاران  کمـــی ،  لحـــاظ  بـــه  ترتیـــب ،  بدیـــن 
گانـــه ، حـــدود یـــک پنجـــم از  در  برنامه هـــای  شـــش 
احـــکام حمایـــت از تولید را بـــه تامین مالـــی به ویژه 
از طریـــق تســـهیالت بانکـــی بـــه تولیـــد اختصـــاص 

داده اند .  
بـــا مالحظه انواع حمایت هـــا از تولید در متن قانون ، 
 می تـــوان فراوانی انواع حمایت هـــا را در قوانین اول تا 

کرد.   ششم توســـعه در جدول زیر مشاهده 

نتایج و توصیه ها

گزارش هـــای   اغلـــب  اســـاس  بـــر  کـــه  آنجـــا  از   .1
برنامه هـــای  قوانیـــن  عملکـــرد  و  تحقـــق  نظارتـــی، 
توســـعه انـــدک بوده اســـت.  می تـــوان نتیجـــه گرفت 
تعـــداد مواد بیشـــتر هـــر قانون برنامه توســـعه نســـبت 
بـــه قانـــون برنامه توســـعه دیگـــر، به معنـــای حمایت 
برنامـــه  قانـــون  آن  دوره  در  تولیـــد  از  بیشـــتر  واقعـــی 
گاه افزایـــش حجـــم احـــکام  نیســـت. بـــرای مثـــال ، 
حمایـــت از تولیـــد در یـــک قانـــون برنامـــه توســـعه ، 
قانـــون  از عـــدم اجـــرای مفـــاد حمایتـــی در  ناشـــی 
برنامـــه توســـعه پیشـــین اســـت بنابراین مـــوارد مکرر 
کارایـــی عملکرد نظام  و مشـــابه ،  می تواند بیانگـــر نا
قانونگـــذاری و نظـــام حقوقـــی در این بـــاره نیز تلقی 

د .  شو
2. بـــر اســـاس یافته هـــای ایـــن پژوهـــش ، از مجموع 
183 حکـــم حمایتـــی بخشـــی در 6 قانـــون برنامـــه 
توســـعه، 77 حکـــم )42 درصـــد( بـــه حمایت های  
چنـــد بخشـــی )بخش هـــای  متعـــدد( اختصـــاص 

از  یـــک  هـــر  اینکـــه  بـــه  توجـــه  بـــا  اســـت.  داشـــته 
مشـــکالت  بـــا  ایـــران  در  اقتصـــادی  بخش هـــای  
خاصی مواجهند، ســـهم بـــاالی حمایت های  چند 
بخشـــی ، رویکردی غیـــر اثر بخش و صرفـــا برای رفع 
تکلیـــف سیاســـتگذار تلقـــی شـــده و الزم اســـت از 

اتخـــاذ چنیـــن رویکـــردی پرهیز شـــود . 
3. بـــه نظـــر  می رســـد نـــوع حمایت هـــا و بخش های  
حمایت شـــده در هـــر قانـــون برنامـــه ، نشـــان دهنده 
یـــک  نبـــود  سیاســـتگذاران ،  در  آرا  تشـــتت  وجـــود 
نگـــرش منظـــم و واحـــد در خصـــوص راهکارهـــای 
رشـــد تولید داخلی فقدان راهبرد مشـــخص توسعه 
صنعتـــی، نبـــود یک نهـــاد مرکـــزی مدیریت کننده و 
تعیین کننـــده نـــوع حمایت هـــا و موارد دیگر اســـت . 
کنـــون  بـــا توجـــه بـــه نتایـــج بـــه دســـت آمـــده، ا  .4
که آیـــا راهبردهـــای انتخابی  ســـوال مهم این اســـت 
قانونگـــذار در برنامه هـــای  توســـعه در حمایت های  
خـــاص از تولیـــد در بخش هـــای  خـــاص، به تحقق 
آن اهـــداف منجر شـــده اســـت یـــا خیر؟ بـــرای مثال 

که بـــا وجود  یکـــی از ســـواالت قبل طـــرح آن اســـت 
اینکـــه بر اســـاس ایـــن پژوهـــش حـــدود یک پنجم از 
احـــکام حمایـــت از تولید بـــه تامین مالی بـــه ویژه از 
طریق تســـهیالت بانکـــی به تولید اختصـــاص داده 
شـــده .  چرا همچنـــان بدترین مولفه در نظرســـنجی 
کار ، مولفه »مشکل دریافت  کســـب و  پایش محیط 

تســـهیالت از بانک ها«  اســـت؟
5. ایـــن مطالعـــه نیـــز تایید کننـــده ایـــن ادعا اســـت 
کـــه صـــرف تصویـــب انبـــوه قوانیـــن و مقـــررات برای 
کافـــی نیســـت بلکه باید بســـتر و  حمایـــت از تولیـــد 
زمینـــه اجـــرای عادالنـــه و بی طرفانـــه ایـــن قوانین را 
نیـــز در نظـــر گرفـــت تا بـــه نتیجـــه مطلـــوب و مد نظر 
قانونگـــذار دســـت یافـــت .  به عبـــارت دیگـــر وجود 
قوانیـــن بـــرای هدفـــی خـــاص در اینجـــا حمایـــت از 
تولیـــد ملـــی صرفا بخشـــی از منظومه ضـــروری برای 
کمیـــت قانون ،  کمیـــت قانون اســـت حا تحقـــق حا
همچنین مســـتلزم اجـــرای برابر و بی طرفانـــه قوانین 

اســـت .  ▪
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بـــا توجـــه بـــه اهمیـــت تولیـــد محصـــوالت داخلـــی، 
کاالهـــای  چـــه ظرفیت هـــا و قوانینـــی بـــرای حمایـــت از 

ســـاخت داخـــل وجـــود دارد؟
در مجلس شـــورای اســـالمی قوانیـــن مختلفی برای 
حمایـــت از تولیـــد داخل و تولیدکننـــدگان تصویب 
شـــده اســـت که قانون رفـــع موانع تولیـــد رقابت پذیر 
کشـــور و بهبود مســـتمر محیط  و ارتقـــای نظام مالی 
گر همـــه این  کـــه ا کار از جملـــه آنهاســـت  کســـب و 
قوانیـــن به درســـتی اجرایی شـــود به نقطـــه مطلوبی 
در ایـــن حـــوزه خواهیـــم رســـید. در سیاســـت هـــای 
کید شـــده اســـت  اقتصـــاد مقاومتـــی نیز بر این امر تا
کـــه در صـــورت محقـــق شـــدن، توســـعه روزافـــزون 
خواهیم داشـــت. طبق قوانین موجـــود تمامی منابع 
بانکـــی باید بـــا نرخ شـــود پایین به ســـمت تولیدات 
داخـــل حرکت کند تـــا با حمایـــت از تولیدکنندگان 
بتوانیـــم از تمامی ظرفیت های داخلی برای توســـعه 
کنـــار تســـهیالت بانکی  کنیـــم. در  کشـــور اســـتفاده 
بایـــد حل مشـــکالت بیمـــه ای و فرهنگ ســـازی در 
ایـــن بخـــش را نیز مد نظر داشـــته باشـــیم تا مـــردم از 

کنند.  کاالهـــای داخلی اســـتقبال  مصـــرف 
بـــه اســـتفاده از  کننـــدگان  بـــرای ترغیـــب مصـــرف 
کیفیت  محصـــوالت داخلی از یـــک طرف باید بـــه 
محصوالت توجه ویژه ای داشـــته باشـــیم و از طرف 
کیفیـــت بتوانیـــم در امـــر  دیگـــر بـــا افزایـــش و بهبـــود 
گفتن داشـــته باشـــیم در این  صـــادرات حرفی برای 
کیفیت  صورت مـــی توانیم با عرضه محصـــوالت با
بـــاال و قیمـــت پاییـــن در بازارهـــای جهانـــی قدرت 

کنیم.  رقابـــت پذیری پیـــدا 

ـــادی  ی ـــه عنـــوان نهـــاد قانونگـــذاری قوانیـــن ز مجلـــس ب
کـــه قوانیـــن مربـــوط بـــه تولیـــد نیـــز  کنـــد  تصویـــب مـــی 
ــرح اســـت  ــوال مطـ ــن سـ ــال ایـ ــن راستاســـت، حـ در ایـ
ــی  ــای نظارتـ ــدازه از ابزارهـ ــه انـ ــا چـ ــت تـ ــه ملـ ــه خانـ کـ
ــن  ــدن ایـ ــی شـ ــر درســـت اجرایـ ــارت بـ ــرای نظـ ــود بـ خـ

کنـــد؟  قوانیـــن اســـتفاده مـــی 
ســـوال از وزرا، تحقیـــق و تفحـــص و اســـتیضاح از 
ابزارهـــای نظارتـــی مجلـــس هســـتند و نماینـــدگان 
در صـــورت نیـــاز بـــرای پیگیـــری اجرا شـــدن قوانین 
و نظـــارت بـــر آنهـــا از ایـــن ابزار اســـتفاده مـــی کنند. 
کـــه بـــا حضـــور مســـئوالن مربوطـــه در  در جلســـاتی 
کمیســـیون صنایـــع و معـــادن برگـــزار شـــده اســـت 
کـــه از تولیداتی  کیـــد بر این بـــوده اســـت  همیشـــه تا
کـــه تـــا 50 درصـــد ظرفیت داخلـــی دارنـــد، حمایت 
کاالهـــای مشـــابه آن ممنـــوع شـــود.  شـــود و واردات 
دارایـــی  و  اقتصـــاد  وزیـــر  بـــا  در جلســـه  همینطـــور 
بنـــا شـــد امـــور مربـــوط به صـــادرات تســـهیل شـــود و 
ســـرعت آن افزایـــش یابد تا در نهایت بتـــوان به یاری 
کثرت  تولیـــدات داخـــل شـــتافت. شـــاید به دلیـــل 
و تعـــدد موضوعـــات و کمبـــود زمان مجلـــس نتواند 
تمـــام نیازهـــای جامعه را در امر نظـــارت برآورده کند 
امـــا تمامـــی تـــالش نماینـــدگان بـــر پیگیـــری اجرای 
قوانیـــن بـــه نحـــو مطلـــوب اســـت.  در ایـــن مســـیر 
گیـــر را حذف کند و  مجلـــس باید قوانین دســـت و پا

کند.  کارآمـــدی هـــای این حـــوزه برخـــورد  بـــا نا

نماینـــدگان  بـــا  و مســـئوالن در جلســـات خـــود  وزرا 
زمینـــه  در  خـــود  وزارتخانـــه  عملکـــرد  از  مجلـــس 

بـــه نظـــر شـــما   گـــزارش مـــی دهنـــد،  اجـــرای قانـــون 
چـــه مشـــکالتی در زمینـــه اجـــرای قوانیـــن مربـــوط بـــه 
حمایـــت از تولیـــدات داخـــل پیـــش روی آنهـــا قـــرار 

اســـت؟  داشـــته 
تحریـــم هـــای بانکـــی و مشـــکالت بیـــن المللـــی از 
کنـــار اینهـــا بایـــد  مســـائل پیـــش رو هســـتند امـــا در 
که مـــا نتوانســـتیم  کـــرد  بـــه ایـــن موضـــوع هـــم توجه 
اعتمـــاد مـــردم را جلـــب و منابـــع موجود در دســـت 
گرفتـــاری حوزه  کنیـــم و ایـــن از  آنهـــا را جهت دهـــی 
منابـــع  گـــر  ا کـــه  حالـــی  در  اســـت  ســـرمایه گذاری 
کنـــد و ســـرمایه درســـت  بـــه ســـمت تولیـــد حرکت 
هدایـــت شـــود، منجـــر بـــه تولیـــد خواهد شـــد و این 
تولیـــد تبدیل به فروش و در نهایت ســـود می شـــود، 
پـــس باید در قـــدم اول اعتمـــاد مردم را بـــرای جذب 
کنیم تـــا این ســـرمایه زایش  گـــذاری جلب  ســـرمایه 
متناســـب بـــا خـــود را داشـــته باشـــد و منجر بـــه تورم 

 . د نشو
مـــا بایـــد در وهلـــه اول براســـاس داشـــته هـــای خود 
زیرســـاخت هایمـــان را توســـعه دهیم که بـــا توجه به 
کشـــور، در برخـــی زمینه ها چـــاره ای  شـــرایط امـــروز 
یـــم اما بایـــد توجه  جـــز اســـتفاده از فاینانـــس ها ندار
که در اســـتفاده از فاینانس ها دست  داشـــته باشیم 
یـــم و تضمین های  وزارتخانـــه ها را تـــوی حنا نگذار
الزم را از شـــرکت هـــا بگیریم و بتوانیـــم اصل دانش و 
فنـــاوری را به کشـــور منتقل کنیم، تـــا در صورت رها 

کار ما دچار خســـران و ضرر نشـــویم. ▪ کـــردن 

حمایـــت  دربـــاره  قانونگـــذاری  قـــوه  و  مجلـــس 
چـــه  و  دارد  رویکـــردی  چـــه  داخلـــی  تولیـــدات  از 
ظرفیت هـــای قانونـــی بـــرای حمایـــت از ایـــن تولیـــدات 

اســـت؟   شـــده  تعریـــف  مجلـــس  در 
کاالهـــا و محصـــوالت داخلی  موضـــوع حمایـــت از 
همیشـــه دغدغه مجلس و نماینـــدگان ملت بوده و 
کـــه در تمامـــی دوره های مجلس  هســـت به طوری 
هـــم در الیجـــه بودجـــه ســـاالنه و هـــم تحـــت عنوان 
کید شـــده اســـت  قوانیـــن خـــاص بر ایـــن موضوع تا
کـــه قانون رفـــع موانـــع تولیـــد رقابـــت پذیـــر و ارتقای 
نظـــام مالـــی کشـــور و بهبود مســـتمر محیط کســـب 
کار از نمونـــه ایـــن قوانیـــن اســـت. در همـــه ایـــن  و 
قوانیـــن می توان دو بخش را مد نظر قرار داشـــت اول 
اینکـــه ایـــن قوانین موانـــع قانونی موجود بـــرای تولید 
داخلـــی را از میـــان بـــردارد و دوم اینکـــه بـــرای رشـــد 
کمـــی و کیفـــی آنها مشـــوق هایـــی تعریـــف کند لذا 
کمـــک می کنـــد  مجموعـــه قوانیـــن تصویـــب شـــده 
تـــا موانـــع پیـــش روی تولید تا حـــد امکان برداشـــته 
شـــود و فعاالن اقتصادی و تولیدکننـــدگان با اتکا به 
کنند  مشـــوق های قانونی به ســـمت تولیـــد حرکت 
که  گونه ای باشـــد  در واقـــع این مشـــوق هـــا باید بـــه 
بـــرای تولیدکنندگان جاذبه داشـــته باشـــد و در آنها 
کند.  بـــرای حرکت به ســـمت تولیـــد رغبت ایجـــاد 
در قانون برای همه دســـتگاه هـــای دولتی اعتبارات 
هزینـــه ای و تملـــک دارایی تعریف شـــده اســـت تا 
دخـــل و خرجشـــان طبـــق قانـــون باشـــد و در قوانین 
کید شـــده  مربوط بـــه حمایـــت از تولیدات داخل تا
کـــدام از دســـتگاه هـــای دولتـــی  کـــه هیـــچ  اســـت 
مجاز نیســـتند نیازهای دســـتگاه خود را در صورتی 
کاالی  کاالهـــای تولیـــد داخـــل وجـــود دارد، از  کـــه 

کننـــد. ایـــن تکلیفی اســـت که بر  خارجـــی بـــرآورده 
دوش دســـتگاه هـــا گذاشـــته شـــده اســـت و در این 
زمینـــه هیچ خـــالء قانونی وجود ندارد اما متاســـفانه 
کـــه انتظـــار مـــی رفـــت اجرایی  ایـــن قوانیـــن آنطـــور 
نشـــده اســـت و نظـــارت بـــی وقفـــه ای مـــی طلبد تا 
کاالهـــای داخلی به  تکلیـــف قانونی در اســـتفاده از 
درســـتی اجرا شـــود. البته باید توجه داشـــته باشـــیم 
کنـــار این تکلیـــف قانونی برای دســـتگاه ها،  که در 
کاالهای با  تولیدکننـــدگان را هم باید ملزم بـــه تولید 
کار تشـــویق های  کـــه باید بـــرای این  کنیم  کیفیـــت 

الزم صـــورت بگیرد.

آیـــا بـــر اجـــرای قوانیـــن مربـــوط بـــه حمایـــت از تولیـــدات 

شـــود؟  مـــی  اعمـــال  الزم  نظـــارت  داخـــل  ســـاخت 
ــن  ــدن قوانیـ ــری اجرایـــی شـ ــه مجلـــس در پیگیـ وظیفـ

مصـــوب چیســـت؟
نگـــرش مـــا بـــه حمایـــت از تولیـــدات داخلـــی بایـــد 
کاالهای  کـــه واردات  بـــر ایـــن محـــور اســـتوار باشـــد 
خارجـــی بـــه اقتصـــاد و اشـــتغال آســـیب مـــی زند و 
ارزهـــا و ذخایـــر را از کشـــور خـــارج می کند لـــذا باید 
کاالی مشـــابه  که  کاالهایی  تا حد امکان از واردات 
که متاســـفانه هنوز  کنیم  داخلـــی دارند، جلوگیـــری 
بـــاور مشـــترکی در این زمینـــه وجود نـــدارد. حمایت 
از تولیـــد داخـــل نیازمند درک مشـــترک و عزم جدی 
کار را  اســـت تـــا بـــه نتیجـــه مطلـــوب برســـد. ایـــن 
می تـــوان از طریـــق دو راهـــکار تعییـــن تعرفـــه بـــا نرخ 
واردات  ممنوعیـــت  و  محدودیـــت  ایجـــاد  و  بـــاال 
کـــه درایـــن زمینه  کاال از خـــارج بـــه نتیجـــه رســـاند 
طبـــق تجربیـــات موجـــود، تعییـــن تعرفه با نـــرخ باال 
ســـازوکار مناســـب تری بوده است. اشـــتغال بحث 
اجـــازه دهیـــم  نبایـــد  مـــا  و  امـــروز جامعـــه ماســـت 
کشور  که می تواند پاســـخگوی نیارهای  ســـرمایه ای 
کاالهای  کتاب برای تهیـــه  باشـــد بدون حســـاب و 
که بـــا واردات هم  کشـــور خارج شـــود چرا  وارداتی از 

اشـــتغال و هـــم ارز را از دســـت مـــی دهیم. 
تخلفـــات  گرفتـــن  نادیـــده  و  اغمـــاض  متاســـفانه 
در ایـــن حـــوزه باعـــث بـــروز بســـیاری از مشـــکالت 

یـــم دربـــاره ارتبـــاط های  شـــده اســـت. ما حـــق ندار
کنیـــم اما امـــروزه ارتباطات  ارگان هـــا کســـی را متهم 
کاری بیشـــتر وارد حـــوزه عاطفـــی و تعارفـــات شـــده 
کـــه این امر باید اصالح شـــود و با اســـتفاده از  اســـت 

کرد.   ســـازوکارهای قانونـــی نگرانـــی هـــا را برطـــرف 

چـــه  زمینـــه  ایـــن  در  بـــرق  صنعـــت  و  نیـــرو  وزارت 
درســـتی  بـــه  قانـــون  آیـــا  و  انـــد  داشـــته  عملکـــردی 

اســـت؟   شـــده  اجرایـــی 
عـــالوه بـــر توانمندی هـــای بالقـــوه و بالفعـــل باالیی 
کـــه بخـــش خصوصـــی صنعـــت بـــرق دارد، در دل 
که باید  وزارت نیـــرو نیـــز ظرفیت هایـــی وجـــود دارد 
کنیـــم و بتوانیـــم نیازهای آنها  از همـــه آنها اســـتفاده 
کنیم در غیـــر اینصورت  را بـــا تولیدات داخلـــی رفع 
گذشـــته  در  شـــد.  خواهنـــد  تعطیـــل  کارخانه هـــا 
چنـــد مـــورد از ایـــن کارخانه ها در اســـتان خراســـان 
کـــه بـــه دلیـــل عـــدم حمایت  فعالیـــت مـــی کردنـــد 
یـــان شـــدند. بدقانونـــی بهتـــر از بـــی  دچـــار ضـــرر و ز
قانونـــی اســـت لذا همـــه باید بـــه آنچه در قانـــون ذکر 
کننـــد و همـــکاران مـــا در مجلـــس نیز  شـــده عمـــل 
بایـــد به دور از خط مشـــی های سیاســـی و جناجی 
در ایـــن امـــور هیچ گونـــه مالحظـــه کاری نکننـــد و از 
تمامی ســـازوکارهای موجـــود چه از نظر فـــردی، چه 
کنند.▪ از نظر جمعـــی و چه توان مجلس اســـتفاده 

تولیـــد و ترویـــج کاالی ایرانـــی راهـــکاری مهـــم در دســـتیابی بـــه رونـــق اقتصادی و رکن اساســـی در توســـعه پایدار محســـوب مـــی شـــود، موضوعی که مقـــام معظم رهبـــری نیز به 
کیـــد مـــی کننـــد و اســـتفاده از کاالی داخلـــی را اهرمی مناســـب برای بی نیازی و اســـتقالل کشـــور در عرصه بیـــن الملل می داننـــد. رونق اقتصادی مهـــم ترین عامل  اهمیـــت آن تا
توســـعه یافتگی کشـــورها محســـوب مـــی شـــود کـــه مزیت های داخلـــی و بین المللـــی فراوانی را برای کشـــور بـــه همراه مـــی آورد به گونـــه ای که با تکیه بـــر تولید داخلـــی می توان 
مســـائل و مشـــکالت اقتصادی همچون بیکاری، رکود، تورم، رکود و .. را ســـامان داد. اســـتفاده از کاالی ایرانی افزون بر مزیت های اقتصادی به دلیل توانمندســـازی کشـــور نقش 
مهمـــی در افزایـــش قـــدرت منطقـــه ای و فرامنطقه ای ایفـــا می کند. بومی ســـازی تولید کاال و اســـتفاده از کاالی داخلی باعث فعالیـــت بخش تولید و فعال شـــدن چرخه اقتصاد 
مـــی شـــود و بـــا پویایـــی چرخه اقتصـــاد موجب ایجاد رفاه نســـبی برای مردم خواهد شـــد. از طرفی در ســـند چشـــم انداز توســـعه 1404 نیز به لزوم فرهنگ ســـازی برای اســـتفاده از 
کید شـــده و یکـــی از مهم ترین مولفه های اقتصـــاد مقاومتی نیز تولید و اســـتفاده از کاالهای داخلی اســـت. درباره  تولیـــدات داخلـــی، افزایـــش تولیـــد و صادرات کاال و خدمات تا

ضـــرورت حمایـــت از تولیـــد کاالهـــای داخلـــی و قوانین موجود در این زمینه با »ســـیدجواد حســـینی کیا« عضو هیات کمیســـیون صنایـــع و معادن مجلس گفتگـــو کرده ایم. 

تولید ملی مقدمه ای اســـت بر اشـــتغال زایی، کارآفرینی 
و افزایـــش بهـــره وری در تمامـــی عرصـــه هـــا کـــه باعث 
کاهـــش  بهبـــود وضعیـــت اجتماعـــی، زندگـــی مـــردم و  
کننـــدگان نیز با اســـتفاده  نـــرخ تورم خواهـــد شـــد. تولید 
از روشـــهای نویـــن بازاریابـــی و اســـتفاده از تکنولـــوژی 
محصـــوالت  ســـازی  بومـــی  و  ارائـــه  در  جدیـــد  هـــای 
کننـــدگان هســـتند.  درصـــدد جـــذب اعتمـــاد مصـــرف 
طـــی ســـال های اخیـــر اقتصاد کشـــور به واســـطه اعمال 
تحریـــم هـــای اقتصـــادی غـــرب بـــا مشـــکالتی مواجـــه 
که پـــس از بروز  شـــده اســـت. اما اصلی ترین مشـــکلی 
کـــه مردم به  کاالهایی اســـت  تحریم هـــا رخ داده تامین 
آنهـــا نیـــاز دارنـــد. کاالهایـــی که عمـــده آنها به واســـطه 
عـــدم توجـــه بـــه تولیـــد داخـــل و حمایت  هـــای الزم از 
کشـــور می شـــود.  گســـترده ارز وارد  صنعـــت بـــا خـــروج 
اعمـــال تحریم های اقتصادی در ســـال هـــای اخیر این 
کـــرده اســـت که  موضـــوع را بیـــش از گذشـــته ضـــروری 
گذشـــته به تولیـــد داخل توجه شـــود؛ چرا  بایـــد بیش از 
کـــه با توســـعه صنایـــع بومی می تـــوان بـــه راحتی بخش 
قابـــل توجهـــی از نیازهـــای اساســـی مـــردم بـــه کاالهای 
کنار همه  کـــرد. در  مختلـــف را در داخل کشـــور برطرف 
اینهـــا در راســـتای حمایـــت از تولیـــد داخل می تـــوان از 
خـــروج ارز جلوگیـــری کرد. با توجه بـــه اهمیت حمایت 
از تولیـــد داخـــل با »محســـن کوهکن« عضو کمیســـیون 
گفتگو  صنایـــع و معـــادن مجلس شـــورای اســـالمی بـــه 
نشســـته ایم تـــا با ظرفیت هـــای قانونی بـــرای حمایت از 

ســـاخت داخل آشـــنا شویم. 

تال ش مجلسی ها 
گیر برای حذف قوانین دست و پا

گفت وگو با سیدجواد حسینی کیا؛ 
بدقانونی عضو هیات کمیسیون صنایع و معادن مجلس

بهتر از 
بی قانونی 
است
»محسن کوهکن« 
عضو کمیسیون صنایع و 
معادن مجلس شورای اسالمی

هیچ کدام از دستگاه های دولتی مجاز 
نیستند نیازهای دستگاه خود را در 

صورتی که کاالهای تولید داخل وجود 
دارد، از  کاالی خارجی برآورده کنند. این 

تکلیفی است که بر دوش دستگاه ها 
گذاشته شده است و در این زمینه هیچ 

خالء قانونی وجود ندارد

تال ش مجلسی ها 
گیر برای حذف قوانین دست و پا

بن بست حمایت
از ساخت داخل

بن بست حمایت
از ساخت داخل
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ییـــس ســـندیکای صنعت برق ایـــران به  به عنـــوان ر
نظر شـــما ســـازندگان تجهیـــزات صنعت بـــرق با چه 

چالش هایـــی روبرو هســـتند؟
مســـائل مختلفی در ســـطح عام صنعت برق وجود 
دارد که شـــامل حـــال تمامی فعـــاالن این صنعت از 
جملـــه ســـازندگان می شـــود. چالش هـــای  به وجود 
آمـــده در تامیـــن اجتماعـــی، مالیـــات، قراردادهـــا و 
نیـــز نـــرخ ارز و مـــواد اولیـــه از مشـــکالت گریبان گیـــر 
تولیدکننـــدگان  به خصـــوص  اصنـــاف،  تمامـــی 
تجهیـــزات داخلی اســـت. در زمـــره مهم ترین دالیل 
مشـــکل زا بـــرای ســـازندگان داخلـــی می تـــوان عـــدم 
ثبـــات در قیمـــت مواد اولیـــه و عدم رعایـــت قوانین 
حمایتـــی از تولید کننـــدگان را نـــام بـــرد. ایـــن قوانین 
حمایتـــی اجـــازه اســـتفاده از تجهیـــز خارجـــی را در 
صـــورت وجـــود ســـازنده داخلـــی نمی دهـــد امـــا بـــه 
دلیـــل فاینانـــس و اســـتفاده از منابع مالـــی خارجی 
در بســـیاری از مـــوارد ایـــن قانون رعایت نمی شـــود. 
این معضـــالت باعث  شـــده تا تولیدکننـــدگان تنها 
کار باشـــند و این  با بخشـــی از ظرفیت خود در حال 
بخـــش هـــم بـــا محدودیت هـــای چـــون تامیـــن مواد 

اولیـــه، بیمـــه، مالیـــات و .... همراه اســـت. 

ســـازنده  شـــرکت های  تولیـــدی  ظرفیـــت  واقعـــا  آیـــا 
تجهیـــزات صنعـــت بـــرق خالـــی اســـت؟ بـــه بیـــان 

بهتر آیـــا تولید کننـــدگان داخلی قادر به پاســـخگویی 
بـــه تمـــام نیاز هـــای بـــازار داخلی هســـتند و ایـــن ما را 

می کنـــد؟ بی نیـــاز  واردات  از  مطلقـــا 
کـــه در مـــورد خالـــی بـــودن ظرفیـــت تولیدی  زمانـــی 
صحبـــت می کنیم بایـــد این نکته را در نظر داشـــت 
انـــواع تجهیـــزات در صنایـــع مختلـــف دارای  کـــه  
طرفیت هـــای خالـــی متفاوتی هســـتند. بـــرای مثال 
کاالیـــی خاص بـــا 20 درصد ظرفیت  ممکن اســـت 
یـــک شـــرکت ســـازنده و کاالیـــی دیگر بـــا 70 درصد 
آن تولید شـــود. اما مقایســـه آمار های متوســـط تولید 
گذشـــته نشـــان از تفاوت اساســـی  امســـال با ســـال 
در میـــزان تولید در شـــرکت های ســـازنده تجهیزات 

دارد.  داخلی 
نکتـــه بعدی در خصـــوص حجم پروژه هـــای مرتبط 
گر  کشـــور اســـت. ا بـــا تولید، انتقـــال و توزیع نیرو در 
بـــه آمـــار ســـال های گذشـــته دقـــت کنیـــد، می توان 
کـــه بیـــش از 90 درصـــد تجهیـــزات مـــورد  یافـــت  در
داخلـــی  ســـازندگان  توســـط  پروژه هـــا  در  اســـتفاده 
کاهـــش یافتـــن پروژه ها در  تامیـــن شـــده اســـت. بـــا 
کاهـــش تقاضـــا، این شـــرکت ها  ســـال های اخیـــر و 
و  برســـانند  به فـــروش  را  خـــود  کاالی  نتوانســـته اند 
نتیجتـــا تولیـــدی هـــم انجـــام نداده انـــد. بنابرایـــن 
شـــرکت های داخلی تـــوان تولید بســـیار باالیی برای 
گر تجهیـــز خاصی در  ســـاخت تجهیـــزات دارنـــد و ا

کشـــور تولیـــد نشـــود لزومـــا بـــه معنـــای عدم  داخـــل 
توانمندی داخلی نیســـت، بلکه توجیـــه اقتصادی 
بـــرای تولیـــد آن وجـــود نـــدارد.  لذا در صـــورت عدم 
کشـــور و یا تولید آن به میزان  کاالیی در داخل  تولید 
کمتـــر از تقاضـــای داخلـــی، می تـــوان با اســـتفاده از 
قوانین شـــفاف و مدون مربوط به واردات و بازرگانی 
که  دســـت بـــه واردات آن زد. قطعـــا ســـازنده فعالی 
گرفتـــه، به  کار  صـــد درصـــد ظرفیت تولیـــدی را بـــه 
دنبـــال قطـــع واردات نیســـت بلکـــه انتظـــار می رود 
کاالی مورد  کـــه  واردات در شـــرایطی صـــورت پذیرد 
نظـــر در داخـــل تولید نشـــود و یـــا واحد هـــای داخلی 
کثـــر ظرفیت تولیـــد نتوانند پاســـخگوی بازار  بـــا حدا
گونـــه واردات خـــارج  داخـــل باشـــند. بنابرایـــن هـــر 
از ایـــن اصـــل اساســـی قطعـــا قابـــل قبول نیســـت و 

باعـــث تضعیـــف تولیـــد داخلی خواهد شـــد. 

در  چالش هـــا  ایـــن  طـــرح  بـــرای  را  ســـندیکا  نقـــش 
مناســـب  راهکارهـــای  ارائـــه  و  ذی ربـــط  ارگان هـــای 
یابـــی می فرمایید؟ هیات مدیره ســـندیکا  چگونه ارز
در دوره هـــای اخیـــر فعالیـــت خـــود چـــه اقدامـــات و 

برنامه هایـــی در ایـــن راســـتا داشـــته اســـت؟
بـــه نظـــر مـــن در قـــدم اول ســـندیکای صنعـــت برق 
ایـــران و یـــا هر تشـــکل مشـــابهی بایـــد تـــالش کند تا 
قوانیـــن حمایتی در مورد ســـازندگان داخلی اجرایی 

ســـندیکای صنعت بـــرق ایران آن طور کـــه از نامش بر می آید 
که در دل آن قطعا به ســـبب  کلیتی واحد را تشـــکیل می دهد 
گر  تنـــوع صنوف، تفـــاوت منافع بدیهی اســـت و ســـازندگان ا
نگوییـــم هســـته مرکـــزی ایـــن تجمـــع بـــزرگ صنعتـــی، قطعا 
بـــه عنـــوان یکـــی از اصلی تریـــن بخش هـــای آن، محق انـــد 
کننـــد. اما بـــه گفته  تـــا منافـــع و دغدغه هـــای خـــود را دنبـــال 
علی بخشـــی رییـــس هیات مدیـــره ســـندیکای صنعت برق 
ایـــران ایـــن تفاوت هـــا لزومـــا تضـــاد منافـــع را در پـــی نخواهد 
داشـــت و در صورت دســـتیابی بـــه فرمولی بر پایـــه هم فهمی 
کیفیت را  و هم اندیشـــی، نه تنهـــا ثمربخشـــی تولیـــد ملی بـــا 
شـــاهد خواهیم بود، بلکـــه امـــکان واردات کاالهای ضروری 
صنعـــت بـــرق نیـــز فراهم خواهـــد شـــد، مشـــروح راهکارهای 
ایـــن نماینده بخـــش خصوصی را در این خصـــوص در ادامه 

خواهیـــد خواند:

شـــده و این بخـــش از صنعـــت در برابر ریســـک ها و 
گهانـــی بازار در امان باشـــد.  اتفاقـــات نا

کیفیـــت محصوالت تولید شـــده   نکتـــه دوم حفظ 
کشـــور اســـت. وجود ایـــن قوانین حمایتی  در داخل 
کاالی  تولیـــد  بـــرای  بهانـــه ای  نبایـــد  آن  اجـــرای  و 
بی کیفیـــت باشـــد. در همیـــن خصـــوص بایســـتی 
کـــه  انجـــام پذیـــرد  بـــا دقـــت  کیفـــی  یابی هـــای  ارز
ســـندیکای صنعت بـــرق بـــا جدیت در این مســـیر 
گام برداشـــته و مشـــارکت فعالی را در این خصوص 

است. داشـــته 
کنـــار حمایت از شـــرکت های   نکته ســـوم آنکـــه در 
بازرگانـــی و واردکننـــدگان تجهیـــزات، می بایســـت 
کاالهـــای تولیدشـــده در داخـــل جلوگیـــری  از ورود 
کار اســـتفاده از ابزار هایـــی مانند  کنیـــم. بـــرای ایـــن 
از ســـاخت  قوانیـــن حمایـــت  یـــا  و  تعرفـــه  افزایـــش 
داخـــل ضـــروری اســـت تـــا واردات باعـــث آســـیب 
که تشـــکل ها  بـــه بخـــش تولید نشـــود. نکتـــه آخری 
کنند، توســـعه بازار  باید بـــه جدیـــت آن را پیگیـــری 
کردن بخشـــی از ظرفیت تولید  صادراتی و معطوف 

بـــه بازار هـــای خارجی اســـت. 

کافـــی و همه جانبـــه  آیـــا قوانیـــن حمایتـــی موجـــود را 
می دانیـــد یـــا از نظر شـــما باید بـــه فکر تدویـــن قوانین 
ایـــن  در  قانونـــی  متـــون  تقویـــت  و  جدیـــد  حمایتـــی 

خصـــوص بـــود؟
تولیـــد  از  حمایـــت  بـــرای  جدیـــد  قوانیـــن  تدویـــن 
کـــه باید بـــا جدیت  داخلـــی موضـــوع مهمی اســـت 
پیگیـــری شـــود امـــا مهم تـــر از آن، اجرایـــی شـــدن و 
نظارت بـــر اجـــرای قوانیـــن موجود حمایتی اســـت. 
بسیاری از مشـــکالت شرکت های ســـازنده داخلی 
بـــا اجرایی شـــدن قوانین موجود مرتفع خواهد شـــد. 
که بـــرای تدوین قوانیـــن موجود  بایـــد توجه داشـــت 
وقت بســـیاری صرف شـــده تا در نهایت به تصویب 
رســـیده  و ابالغ شـــده اند. نخســـت بایـــد مراقب بود 
تـــا این قوانین به درســـتی اجرا شـــوند ســـپس به فکر 
تدویـــن قوانیـــن جدیـــد بـــرای حـــل مشـــکالت مورد 

اشـــاره باشیم. 

مـــورد  در  بســـیاری  انتقـــادات  اخیـــر  ســـال های  در 
فاینانـــس خارجی و بـــه تبع آن اســـتفاده از تجهیزات 
خارجی به دولتمردان وارد شـــده اســـت. چـــه میزان از  
ایـــن انتقـــادات را وارد می دانیـــدو راهکار پیشـــنهادی 

شـــما در ایـــن رابطه چیســـت؟
کـــس مخالـــف اســـتفاده از منابع مالی  قطعـــا هیچ 
کشـــور  پروژه هـــای داخـــل  فاینانـــس خارجـــی در  و 
خارجـــی  منابـــع  جـــذب  از  بایـــد  اتفاقـــا  نیســـت. 
کرد  کشـــور اســـتقبال  بـــرای پروژه هـــای زیرســـاختی 
و مـــا هـــم در هیات مدیـــره ســـندیکا حتمـــا از ایـــن 
موضـــوع حمایـــت می کنیـــم؛ امـــا اختـــالف نظـــر بـــر 
ســـر روش های جـــذب این منابع اســـت. نقـــد ما در 
که بین  بخـــش خصوصی بـــه روش توافقاتی اســـت 
دولـــت و تامین کننـــده خارجـــی صـــورت می گیـــرد.

در این خصوص پیشـــنهادهای شفافی را نیز مطرح 
کرده ایـــم، از جملـــه آنکـــه موضـــوع فایناس بایســـتی 
از طـــرف دولـــت بـــه بخـــش خصوصی واگذار شـــود  
کـــه به جـــای دولـــت، بخـــش خصوصی  بـــه طوری 
کـــره بـــا تامین کننـــده خارجـــی  داخلـــی طـــرف مذا
باشـــد. بخـــش خصوصـــی می دانـــد و می توانـــد بـــه 
کـــه بـــرای اجـــرای  شـــکلی توافـــق را مدیریـــت کنـــد 
کاالی ساخته شـــده  پـــروژه مجبـــور بـــه اســـتفاده از 
خارجـــی نباشـــیم. در این مـــورد می توان بـــه واردات 
مـــواد اولیـــه و یا تجهیـــزات نیمه ساخته شـــده اقدام 
کـــرد. ارگان هـــا و نهاد هـــای مختلفـــی ماننـــد وزارت 
کار  نیـــرو، وزارت صنعـــت معـــدن تجـــارت، وزارت 
و ... بـــر وضعیـــت شـــرکت های ســـازنده تاثیر گـــذار 
هســـتند و نمی تـــوان به طـــور مطلـــق عملکـــرد ایـــن 
کـــرد. امـــا  یابـــی  ارگان هـــا را مثبـــت و یـــا منفـــی ارز
نکتـــه مهـــم وجود یک نهـــاد تعاملی اســـت که تمام 
افـــراد ذی ربـــط بتوانند در ایـــن نهاد حضـــور یابند تا 
تصمیمـــی یکپارچـــه بـــرای حمایـــت از ســـازندگان 

کنند.  داخلـــی اخـــذ 

به نظـــر می آیـــد تضاد منافـــع همواره در تشـــکل های 
جامعـــی چون ســـندیکای صنعت برق  مطـــرح بوده 
اســـت. نظر شـــما در این رابطه چیســـت و چه راهکار 
جایگزینـــی بـــرای حفـــظ وحـــدت تشـــکلی در کنـــار 

بـــرآوردن انتظارات وجـــود دارد؟
مســـتقل شـــدن صنـــوف مختلـــف بـــا هـــر هدفـــی 
حـــوزه  در  بایـــد  همچنـــان  تحقـــق  صـــورت  در 
کـــه  تصمیم گیـــری کالن تجمیـــع شـــود و چـــه بهتـــر 
گیرد.  ایـــن تجمیـــع در یک تشـــکل واحـــد صـــورت 
که  من بـــه وجود تضـــاد منافـــع معتقد نیســـتم، چرا 
عمال هر زمان نتوانســـته ایم به یک فرمول مشـــخص 
کارشناسی شـــده بـــرای برون رفت از  و یـــک راهـــکار 
بحـــران و بـــرآوردن انتظارات دســـت یابیـــم، از وجود 
تضـــاد منافـــع صحبـــت بـــه میـــان آمـــده اســـت. به 
گذشـــته  عنوان مثال موضوع تعرفه ها در ســـال های 
همراه محـــل اختالف تولیدکننـــدگان و پیمانکاران 
بـــوده اســـت. پیمانکاران همـــواره مخالـــف افزایش 
ســـازندگان  دیگـــر  طـــرف  از  امـــا  هســـتند  تعرفه هـــا 
گالیه منـــد  کاالهـــا  از پاییـــن بـــودن تعرفـــه برخـــی از 
هســـتند. در ایـــن مـــورد خـــاص می تـــوان بـــا لحاظ 
شـــرایط تغییـــر تعرفـــه در قـــرارداد پروژه هـــا از متضرر 
کـــرد و همزمـــان بـــا  شـــدن پیمانـــکاران جلوگیـــری 
کـــرد.  باالبـــردن تعرفه هـــا از تولیـــد داخـــل حمایـــت 
که همـــواره باید پیشـــنهادهای  بایـــد دقت داشـــت 
گـــره از  کارشناســـانه و علمـــی مطـــرح شـــود تـــا بتوان 

گشـــود. ▪ مشـــکالت 

لزوم حکمیت بخش خصوصی 
در فاینانس های خارجی

گفت وگو با علی بخشی، 
رییس هیات مدیره سندیکای صنعت برق ایران

وجود قوانین حمایتی و اجرای آن نباید 
بهانه ای برای تولید  کاالی بی کیفیت باشد. 

در همین خصوص بایستی ارزیابی های 
کیفی با دقت انجام پذیرد که سندیکای 

صنعت برق با جدیت در این مسیر گام 
برداشته و مشارکت فعالی را در این خصوص 

داشته است

بن بست حمایت
از ساخت داخل

بن بست حمایت
از ساخت داخل
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 در جستجوی راهکاری تماما »خصوصی« 
برای نجات تولید داخلی

میزگرد ستبران با موضوع » شرایط و الزامات حمایت از ساخت داخل«

شـــاید هیچ ســـازوکاری بهتـــر از  تضـــارب آرا در فضایی 
کـــه صنـــوف مختلـــف بخـــش خصوصـــی خود آســـتین 
باالزده انـــد تـــا یخ هـــای رکـــود را از چهـــره تولیـــد بزداینـــد 
کنار نشـــینی دولتـــی ها در این ســـال ها  کارســـاز نباشـــد. 
گر هیچ نکته مثبتی نداشـــته  از صحنـــه بازی های بـــازار ا
باشـــد، یقینا از این بـــاب می تواند نوید راهـــکاری تماما 
که ســـال ها  کـــه  خصوصـــی بـــرای رفـــع موانعـــی باشـــد 
چشـــم انتظـــاری برای رفـــع آن به دســـت دولت ســـودی 
را عایـــد دخـــل خالـــی صنعت گـــران برقی نکرده اســـت. 
از  بی پـــرده  مشـــروحی  خوانـــد  خواهیـــد  کـــه  میزگـــردی 
اختالفاتـــی صنفـــی در بـــاب الزامات و شـــرایط حمایت 
از ســـاخت داخـــل اســـت امـــا در پـــس آن بـــه واســـطه 
زمزمه هـــای خوداتکایـــی بخـــش خصوصـــی نویدهایی 
از ســـرآمدن زمســـتان ســـرد وضـــع موجـــود صنعـــت بـــرق 

می دهـــد:

بازگردیـــم و اشـــتغال را حداقـــل به شـــرایط پیشـــین 
بازگردانیم؟  خـــود 

برای پاســـخ به این پرســـش اجازه بفرماییـــد به دهه 
کـــه تولیدکننده هـــا  70 نقبـــی بزنیـــم، یعنـــی زمانـــی 
بـــازار می شـــدند  وارد  گـــردش  در  یـــک ســـرمایه  بـــا 
مـــواد اولیـــه را به طـــور نســـیه می خریدند و بـــه تولید 
بـــرای  بـــرای مثـــال  کـــه  بـــه طـــوری  می پرداختنـــد. 
کـــه  دارم  خاطـــر  بـــه  مشـــخصا  آلومینیـــوم  خریـــد 
اجـــازه داده می شـــد وجـــه آن بعد از ســـه مـــاه  بدون 
هیچ گونـــه بهره یا ضمانت بانکی از ســـوی ســـازنده 
که بیـــن تولیدکننده  پرداخت شـــود. لـــذا اعتمادی 
مـــادر و تولیدکننـــده پاییـــن دســـتی وجـــود داشـــت 
که مـــواد اولیه با تنفســـی ســـه ماهه  باعـــث می شـــد 
خریداری شـــود. از ســـوی مقابل نیز تسریع در فرایند 
گونـــه ای  کارفرمـــا و مشـــاور بـــه  یافـــت تاییـــدات  در
کـــه طـــی 10 روز یا نهایتـــا یک ماه بعـــد از صدور  بـــود 
کتـــور، پرداخـــت وجـــه بـــه تولیدکننـــده صـــورت  فا
گر پروســـه تولیـــد 2 ماهـــه ای را در  پذیـــرد. بـــه بیانی ا
نظـــر بگیریـــم ظـــرف 3 مـــاه بازگشـــت ســـرمایه برای 
می توانســـت  و  می گرفـــت  صـــورت  تولیدکننـــده 
کار بنـــدازد و  گـــردش را بـــه  دوبـــاره ایـــن ســـرمایه در 

تولیـــد را ادامـــه دهد.
که عمال  امـــا  در حـــال حاضر در شـــرایطی هســـتیم 
نمی تـــوان بـــه جـــز با وجـــه نقـــد از خریـــد انـــواع مواد 
کـــه  بـــدان معناســـت  ایـــن  کـــرد.  اولیـــه صحبـــت 
گردش بسیار زیادی در  تولیدکننده باید ســـرمایه در 
اختیار داشـــته باشـــد، بدون آنکه مشـــخص باشـــد 

چطور امکان بازگشت این ســـرمایه وجود دارد؟!ین 
که بـــر اســـاس الیحه بودجه  ســـال  در حالـــی اســـت 
کثـــر قراردادهـــا و مناقصاتی  آینـــده، بـــه نظر می آیـــد ا
که در دســـتور برگزاری اســـت تنها به پشـــتوانه اوراق 
بنابرایـــن  بـــود،  اســـالمیخواهد  خزانـــه  و  مشـــارکت 
بازگشـــت وجـــه نقـــد هزینه شـــده بـــرای خریـــد مواد 
اولیـــه، پس از یک یا دو ســـال امکان پذیر اســـت. به 
نظر مـــن این موضـــوع بزرگتریـــن مشـــکل پیش آمده 
تولیدکننـــده داخلـــی محســـوب می شـــودکه  بـــرای 
مســـاله دشواری دریافت تســـهیالت بانکی نیز بر آن 
افزوده شـــده اســـت. شـــاید نیـــاز به یادآوری نباشـــد 
که در ســـال های پیشـــین به مراتب با شـــرایط بسیار 
یافـــت وام و تســـهیالت بانکی  آســـان تری امـــکان در
حتـــی برای خریـــد مواد اولیـــه و ماشـــین آالت وجود 
یـــادی از ســـوی بانک ها به  داشـــت. ظاهـــرا مبالـــغ ز
که اشـــتغال زایی دارنـــد وام داده  تولیدکننده هایـــی 
شـــده، اما در واقع مبالـــغ وام های مذکور نســـبت به 
که برای خرید  هزینه هایـــی در حد 2 میلیارد تومـــان 

مـــواد اولیه مـــورد نیاز اســـت ناچیـــز می نماید.
کـــه  پیـــرو ایـــن مســـائل، مشـــکل بســـیار مهم تـــری 
گریبان انـــد، از بین  تولیدکننـــدگان با آن دســـت بـــه 
رفتـــن نقدینگـــی در اختیـــار آنهاســـت. لـــذا بـــه نظر 
کشـــور با  گم شـــده تولید در  می آید بازگشـــت بـــه راه 
وجـــود تالش هـــای صورت گرفتـــه، نشـــدنی اســـت. 
که شـــاهدیم در ســـال جـــاری آن دســـته  تـــا جایـــی 
کـــه با مشـــکل مواجه شـــده  از  واحدهـــای تولیـــدی 
یافتی در حـــال آغاز به  بودنـــد و به مـــدد وام هـــای در

کار مجدد هســـتند، ســـرعت بازپرداخت این وام ها 
کفـــاف احیـــای مجـــدد این  گونـــه ای اســـت که  بـــه 

را نمی کنـــد. شـــرکت ها 
عـــالوه بـــر ایـــن  بـــه عنـــوان نکته ای بســـیار اساســـی 
که بـــا توجه به نوســـانات قیمت  نبایـــد از خاطـــر برد 
گهانی آن که در ســـال 90 شـــروع و در  ارز و افزایـــش نا
ســـال 91 نهادینـــه شـــد، عمـــال ارزش ســـرمایه مـــا به 
یـــک ســـوم کاهش یافـــت. این بـــدان معنا اســـت با 
حجم ســـرمایه مشـــخص تا پیش از آن ســـال ها سه 

برابـــر امروز امـــکان اجـــرای پروژه وجود داشـــت.
بنابرایـــن به نظـــر می آید چنیـــن آیتم های اساســـی و 
کار تولیدکنندگان  مهمی موجبات توقف و رکود در 
را فراهـــم آوره انـــد و برای خـــروج از این وضعیت باید 
گذشـــته، در  بـــه اصـــالح و احیـــای رونـــد صحیـــح 

حمایت از ســـاخت داخـــل بپردزیم.
بحـــث از اثـــرات مالیـــات و بیمـــه هـــم موضوعـــات 
دیگـــری اســـت که بعد از صحبت دوســـتان اشـــاره 

کرد. خواهـــم 

کلـــی از صحبت هـــای  شـــما   • ســـتبران: برداشـــت 
تولیـــد،  موانـــع  و  مشـــکالت  ریشـــه  کـــه  بـــود  ایـــن 
کارفرما و  کـــه عمال دســـت  کمبـــود نقدینگی اســـت 

اســـت.  بســـته  را  تولیدکننده هـــا 
آقـــای مهندس ســـلطان زاده ادامه بحث را با شـــما و 
بـــا نگاهی متفاوت از آنچه ذکر شـــد پـــی می گیریم. 
کنونی تمایل بـــرای خرید  به نظـــر می آید در شـــرایط 
خارجی بیشـــتر شـــده اســـت. ایـــن در حالی اســـت 

بهروز سلطان زاده، 
رییس کمیته سندیکا و عضو هیات مدیره 

شرکت مبنا نیرو )پیمانکار(

ناصر یزدآبادی، 
عضو هیات رییسه کمیته توسعه صادرات و 

مدیرعامل شرکت نامدارافروز )سازنده(

منصور سعیدی، 
عضو هیات مدیره سندیکای 

صنعت برق ایران )مشاور(

رضا شرقی، 
عضو علی البدل هیات مدیره سندیکا و 

مدیرعامل شرکت سیم نور پویا )سازنده(

بایـــد  شـــما  حضـــور  از  تشـــکر  ضمـــن  ســـتبران:   •
کـــه ایـــن میزگـــرد بـــا  کنیـــم  در ابتـــدا خاطـــر نشـــان 
مختلـــف  بخش هـــای  از  نمایندگانـــی  حضـــور 
بـــرق اعـــم از  فعـــاالن بخـــش خصوصـــی صنعـــت 
ســـازندگان، پیمانکاران و مشـــاوران برگزار می شـــود 
کنونـــی ســـاخت داخـــل و  تـــا در خصـــوص شـــرایط 
کشـــور  ســـازندگان داخلـــی تجهیـــزات صنعت برق 

بـــه بحـــث بنشـــینیم. 
کـــه از نظر  بـــرای شـــروع این ســـوال را مطرح می کنیم 
هـــر یـــک از شـــما ظرفیت هـــای قانونی موجـــود برای 
کارآمـــد  حمایـــت از ســـاخت داخـــل تـــا چه انـــدازه 

؟ هستند
بـــه رغـــم ایـــن ظرفیت ها چـــرا از ســـویی ســـازندگان 
داخلـــی و از ســـوی دیگـــر پیمانـــکاران همچنـــان از 
نامســـاعد  بـــودن شـــرایط داخلی بـــازار ایـــران و بازار 
گالیه دارندو عمال هیچ بخشـــی  کارشـــان  کســـب و 

از صنعـــت بـــرق رضایتمند نیســـت؟ 

گمشده یا مسیر شکست خورده  راه 
تولید در ایران؟

• رضا شرقی:
فـــراز  و  نشـــیب  پـــر  راه  کنـــم  اشـــاره  بایـــد  ابتـــدا   
زمانـــی  تولیـــد  از  حمایـــت  متعاقبـــا  و  خودکفایـــی 
که در حوزه ســـاخت دکل هـــای انتقال  شـــروع شـــد 
نیرو تنها ســـاخت برج هـــای 63 کیلوولت در داخل 
کشـــور صـــورت می گرفت. بعـــد از آن ایـــن بحث در 
که پیش از آن  حوزه ســـاخت یراق آالت مطرح شـــد 
بـــه تمامـــی از خارج وارد می شـــدند. با ایـــن همه اما 
سیاســـت های تشـــویقی رغبت و عالقه مناسبی در 
که نشـــان دهنده راه  ســـرمایه گذاران ایجـــاد می کـــرد 
کـــه مد نظـــر قرار داشـــت.حال  و روش درســـتی بـــود 
بایـــد دیـــد چه عواملی ســـبب شـــد تـــا این مســـیر را 
کنـــون در بیراهه ای بایســـتیم که نتوانیم  گـــم کنیم و ا
علی رغـــم همه تالش ها بـــه دوران شـــکوفایی تولید 

 در جستجوی راهکاری تماما »خصوصی« 
برای نجات تولید داخلی

بن بست حمایت
از ساخت داخل

بن بست حمایت
از ساخت داخل

دی و بهمن 96

پرونده اول پرونده اول
23 22

111
دی و بهمن 96

111



کـــه خرید خارجـــی به هر حـــال برای یـــک پیمانکار 
کارفرما شـــرایط نســـبتا متفاوتـــی را در پـــی دارد،  یـــا 
کارفرمـــا نیازمند  کـــه بـــرای ایـــن منظـــور  بـــه طـــوری 
گشـــایش خط اعتبـــاری بوده و حتی ممکن اســـت 
خریـــد به صـــورت نقدی صـــورت گیرد. ایـــن تمایل 
کـــه  بســـیاری از  بـــرای خریـــد خارجـــی در شـــرایطی 
کیفیـــت بـــاالی  تولیدکننده هـــای داخلـــی مدعـــی 
محصـــول تـــا حـــد صـــدور آن هســـتند، چـــه دلیلی 

می تواند داشـــته باشـــد؟ 

• بهروز سلطان زاده: 
بـــه نظـــر می آیـــد ادعـــای ذکـــر شـــده مبنـــی بـــر تولید 
بـــا کیفیـــت تمـــام محصـــوالت مـــورد نیـــاز صنعت 
بـــرق و تمایـــل خریـــد از خارجی هـــا مربـــوط بـــه دو 
کـــه مـــن بعیـــد می دانـــم نقطـــه  مســـاله مجزاســـت 
تالقـــی بـــا یکدیگـــر داشـــته باشـــند. برای مثـــال من 
کلمـــپ   در مقولـــه یـــراق آالت، فیتینـــگ چـــراغ یـــا 
کـــه چنیـــن شـــکایتی در خصوص  کمتر شـــنیده ام 
ترجیـــح خریـــد خارجـــی بر محصـــول مشـــابه ایرانی 
که شـــاید طـــی 10  وجـــود داشـــته باشـــد، تـــا جایـــی 
ســـال گذشـــته هیـــچ نمونـــه ای از خریـــد خارجی یا 

حتـــی مقایســـه قیمـــت در زمینه کلمـــپ و... وجود 
است.  نداشـــته 

که به نظـــر منتعریف  اشـــکال اساســـی آنجا اســـت 
که یقینا  درســـتی از تولیدکننـــده نداریم. به طـــوری 
تولیدکننـــده  چندهـــزار  میـــان  از  گفـــت  می تـــوان 
خارجـــی  خریـــد  بـــه  کـــه  مـــواردی  بـــرق،  صنعـــت 
واقعـــی  تولیدکننـــده  عمـــال  داشـــته اند  اعتـــراض 
کـــه می ســـازند  کاالیـــی  کاال نبوده انـــد و لـــذا نـــه  آن 
را  مختلفـــش  جنبه هـــای   نـــه  و  می شناســـند  را 
می داننـــد. یـــک نمونه بســـیار جالب ایـــن موضوع، 
برای مقره ســـازی در ایران رخ داده اســـت. زیرا هنوز  
ایـــن امـــر بـــه طـــور کارشناســـی بـــرای قانونگـــذاران و 
مســـئوالن روشـــن نشـــده که مقره محصولی با قریب 
بـــه صدها تنـــوع در تکنولوژی ســـاخت اســـت و در 
گر نوعی از آن قابـــل تولید بود، لزوما قابلیت  نتیجه ا
کار به جایی  ســـاخت همه انواع دیگـــر آن را نـــدارد. 
کـــذب این افـــرادواردات  که بـــا ادعاهای  می کشـــد 
گمرک ممنـــوع اعالم می شـــود.  تمـــام انـــواع مقـــره از 
نتیجـــه آنکـــه برای مثـــال شـــرکتی ماننـــد نیروترانس 

کـــه بـــرای تجهیزات  خود بـــه مقره توخالی نیـــاز دارد 
بـــر پایـــه این ادعـــا به اشـــکال بـــر می خـــورد و معطل 
کـــه عمـــال تولیدکننـــده  تولیـــد محصولـــی می شـــود 

داخلی نداشـــته اســـت.
کـــه هرجـــا ایـــن دعـــوا اتفـــاق  حقیقـــت آن اســـت 
بیفتـــد پـــای یک ادعـــای دروغیـــن در میان اســـت. 
که منابـــع ورودی را  معنـــی واقعـــی تولید این اســـت 
کاالی تولیـــدی تحویل دهیم،  با ارزشـــی افـــزوده در 
یافتی در خروجی برخی  امـــا در واقع ارزش افـــزوده در
از تولیدکننده هـــا ناشـــی از مورادی چـــون نپرداختن 
حـــق گمرکـــی، آب و بـــرق ارزان یـــا حمایـــت دولتی 

. ست ا
گمشـــده تولید  آقـــای مهندس شـــرقی تمثیلی از راه 
گم نشـــده بلکه شـــیوه  زدنـــد، اما بـــه نظر من این راه 
کـــه حال با شکســـت مواجه شـــده  اشـــتباهی بـــوده 
گونـــه ای تکرارنشـــدنی در زمان  اســـت. اما آنچـــه  به 
وزارت مهنـــدس زنگنـــه در وزارت نیرو انجام شـــد، 
و تفکیـــک  و تشـــخیص  تجزیـــه خطـــوط پروژه هـــا 
کـــه امـــکان تولیـــد یـــا حتـــی نصـــب  مـــواردی بـــود 
داخلـــی آن هـــا وجود داشـــت. به این ترتیـــب با یک 
رونـــد معقـــول بـــرای تولید آن قســـم از تجهیـــزات نیز 
کشـــور ســـاخته نمی شـــد به تدریج ورود  که ابتدا در 

کردیم.
کلمه رقابت  بنابراین شـــرط تولید به معنـــای واقعی 
کافـــی اســـت وبـــا ایـــن حســـاب نگرانـــی در مـــورد 
کاالی خارجـــی به جـــای نمونه داخلی  جایگزینـــی 

کیفیـــت نگرانـــی به جایی نیســـت. با

• ســـتبران: جنـــاب یزدآبادی به عنوان یک ســـازنده 
داخلـــی نظـــر شـــما راجـــع بـــه آنچـــه در خصـــوص 

تولیدکننـــدگان غیرواقعـــی ذکر شـــد چیســـت؟

• ناصر یزدآبادی:
اجـــازه بفرماییـــد ابتـــدا بـــه جمع بندی آنچـــه مطرح 
که از ســـویی قابـــل تعمیـــم و تایید و  یـــم  شـــد بپرداز
ســـویی قابـــل انتقـــاد اســـت. ســـوال اول شـــما ایـــن 
کافی برای  کارآمـــدی  که »آیـــا قوانین موجـــود از  بـــود 
حمایت از ســـاخت داخل برخوردارند؟« و در پاسخ 
گفـــت قوانیـــن حمایتـــی در این خصـــوص به  بایـــد 
کرات تدوین شـــده اســـت که نمونه بـــارز آن در متن 
قانـــون رفع موانـــع تولید رقابت پذیر مشـــهود اســـت. 
امـــا مســـاله اصلی ســـازندگان داخلی عـــدم رعایت 
کـــه بنـــا اســـت تولید  ایـــن قوانیـــن مصـــوب اســـت 
کند.  که در آن قـــرار دارد خارج  داخلـــی را از بحرانی 
که عمال شـــاهدیم هیچ  یک از ســـازمان ها  تا جایی 
کمـــا اینکه  به اجـــرای ایـــن قوانیـــن تـــن نمی دهند. 
بـــا توجـــه به آنچـــه مهندس شـــرقی اشـــاره داشـــتند 
بانک هـــا بـــا آنکـــه طبـــق قوانین مذکـــور موظـــف به 
تخصیص منابعـــی برای تامین منابـــع مالی جهت 
پیشـــبرد پروژه های ســـاخت در شـــرکت ها شده اند 
می کننـــد.  کوتاهـــی  وظیفـــه  ایـــن  انجـــام  در  امـــا 
کـــه در خصـــوص ارائه تســـهیالت با نرخ  همچنـــان 

گـــردش بعـــد از برهـــه  پاییـــن بـــرای نـــرخ ســـرمایه در 
تغییرات شـــدید نـــرخ ارز اقدامی صـــورت نگرفت یا 
کوتاهی نرخ ها دوباره به شـــرایط  آنکه پس از مـــدت 
اولیـــه بازگشـــت. بـــر اینهـــا معضـــالت پرداخت ها و 
تاخیـــرات آن را نیـــز بیفزاییـــد و این در حالی اســـت 
کـــه مشـــکالت عدیـــده  ســـازنده داخلـــی بـــا تامیـــن 

کان تـــداوم دارد. نقدینگـــی نیـــز کما
کـــه آقـــای مهنـــدس ســـلطان زاده در  امـــا  مبحثـــی 
خصـــوص تمیـــز ســـازنده واقعـــی داخلـــی از غیـــر از 
گـــر  کردنـــد و افزودنـــد »ســـازنده ای هـــم ا آن مطـــرح 
هســـت نگـــران از موضـــوع رقابـــت نیســـت«، باید از 
گیـــرد. ما هم  جنبـــه دیگـــری نیز مـــورد بررســـی قـــرار 
کـــه متاســـفانه شبه ســـازنده هابا  تصدیـــق می کنیم 
و  ســـازمان  ایجـــاد  و  ســـاخت  بـــه  تظاهـــر  وجـــود 
تشـــکیالت مربوطـــه در واقـــع به جای ســـاخت یک 
کاال واردکننـــده یـــا به نوعی مونتاژکننده آن هســـتند 
اجـــرا  را  کاال  تحویـــل  و  تولیـــد  از  نمایشـــی  تنهـــا  و 
می کننـــد. اما ایـــن امـــر منکـــر نابرابری هـــای رقابتی 
برای ســـازندگان داخلی نیســـت. در بحث یکســـان 
بـــودن فرصت و فضـــای رقابت بـــرای رقبا یک اصل 
اساســـی اســـت. لـــذا وقتی فضـــای رقابت یکســـان 
نیســـت در واقع معنـــای رقابـــت زیر ســـوال می رود. 
کـــه در هر صنعتی بنا اســـت با ســـازنده های   زمانی 
رقابتـــی  فضـــای  از  بایـــد  کنیـــم  رقابـــت  خارجـــی 
که  یکســـانی بهره مند شـــویم، این بدان معنا اســـت 
می بایســـت تســـهیالت بانکی مورد ارائه به ســـازنده 
کند  داخلی بـــا نرخ تســـهیالت بانکی آن هـــا برابری 
و یـــا شـــرایط پرداخـــت بـــه ســـازنده داخلی مشـــابه 
رقیـــب خارجـــی اش باشـــد. همچنین در شـــرایطی 
کـــه رقیـــب خارجی از کشـــور خـــود جوایـــز صادراتی 
یافـــت می کنـــد، در اینجـــا نیـــز بایـــد متناســـب با  در
آن جوایـــزی بـــرای تولیدکننـــده داخلـــی قائـــل شـــد 
یـــا از طریـــق نرخ هـــای گمرکـــی بـــرای کاالی مشـــابه 
شـــرایط را متـــوازن کرد،ضمـــن آنکه مبـــادی قاچاق 
کاال نیـــز باید حذف شـــود. از ســـوی دیگـــر چنان که 
می دانیـــم جـــدول  تعرفـــه کاالهـــا چندان بـــر جزء به 
جزء قطعات دقیق نشـــده اســـت و با توجه به پایین 
کاالها  بـــودن نرخ برخـــی تعرفه ها، عمال بســـیاری از 
در دل آن تعرفه هـــا وارد می شـــود. پـــس درواقـــع ایـــن 
کاالی  کـــه تاثیرگـــذار در قیمـــت  شـــاخص های ی 
وارداتـــی، ســـازنده داخلـــی را در رقابت ناســـالم قرار 

می دهـــد.
 از ســـوی دیگـــر مســـاله تامیـــن مـــواد اولیـــه حتـــی از 
صنعـــت  تولیدکننـــدگان  بـــرای  شـــد  گفتـــه  آنچـــه 
کـــه در واقع ســـازنده  برق مشکل ســـازتر اســـت، چرا 
مـــواد اولیـــه را بـــا وجـــه نقـــد ده یـــا پانـــزده روز زودتر از 
بیـــان بهتـــر  بـــه  یافـــت آن پیش خریـــد می کنـــد.  در
نقدینگی حتـــی زودتر از آنچه تصور می شـــود هزینه 
شـــده و از دســـت ســـازنده خـــارج می شـــود. این در 
که وجـــود تـــورم و تاخیـــر در پرداخت  حالـــی اســـت 
پـــول نیـــز ســـبب کاهـــش ارزش نقدینگـــی ســـازنده 
که بـــا تورم  می شـــود. بدیهـــی اســـت شـــرایط زمانی 

پانزده درصدی روبرو هســـتیم از حیث افت شـــدید 
ارزش پول در بازه ســـه تا شـــش ماهـــه دریافت ها، با 
یـــک تـــورم در حد یک یـــا دو درصد بســـیار متفاوت 
خواهـــد بود و حتـــی دریافت مطالبات پـــس این باز 
زمانـــی نیز عمـــال با چنـــد درصد افـــت در نقدینگی 

همـــراه خواهـــد بود. 
بـــا شـــرایط  را  کـــه ســـازنده  همیـــن مســـائل اســـت 
کنونی تحت فشـــار قـــرار می دهد. البتـــه آنچه آقای 
مهنـــدس ســـلطان زاده مطـــرح می کننـــد نیز مبحث 
کذب  کما اینکه مشـــکل ادعـــای  درســـتی اســـت. 
مبنـــی بـــر تولیـــد کاالیی که عمـــال تولید نمی شـــود، 
گریبان گیر  که فرمودنـــد، بیش از همـــه  طبـــق مثالی 
کـــه نیازمنـــد  دیگـــر تولیدکننـــدگان داخلـــی اســـت 
ایـــن ادعـــا دچـــار  بـــر اســـاس  و  بـــوده  کاالی مزبـــور 
محدودیت شـــده اند. البته الزم به ذکر است،عمال 
فقـــط  و  نـــدارد  وجـــود  کاال  واردات  در  ممنوعیتـــی 

بحـــث ممنوعیـــت خریـــد مطرح اســـت.
خارجـــی  فاینانس هـــای  شـــرایط  اینهـــا،  بـــر  عـــالوه 
بـــرای پروژه هـــای داخلـــی یا اســـتفاده از تســـهیالت 
بانک هـــای خارجـــی با توجـــه بـــه محدودیت هایی 
کـــه آن بانک هـــا قائـــل می شـــوند، عمال بحـــث الزام 
خریـــد داخلـــی را زیـــر ســـوال بـــرده اســـت. بـــا ایـــن 
بـــا ایـــن شـــرایط  کنـــون نیـــز مناقصاتـــی  وجـــود هم ا
کـــه اساســـا بحـــث خرید  در حـــال برگـــزاری اســـت 
قطعـــات داخلـــی در آن هـــا لحاظ نشـــده اســـت، تا 
کـــه در بعضـــی مناقصات حتی بـــرای خرید  حدی 
خارجـــی امتیازاتـــی نیـــز قائل شـــده اند. بـــرای مثال 
توســـعه  بانـــک  کـــه  آذربایجـــان  مناقصـــه  مـــورد  در 
اســـالمی تامین کننـــده منابـــع مالـــی آن محســـوب 
و  داخلـــی  کاالهـــای  قیمـــت   می شد،مقایســـه 
کـــه تحویـــل  خارجـــی در شـــرایطی انجـــام می شـــد 
کاالی شـــرکت خارجی درگمرک صـــورت می گرفت 
و پرداخـــت هزینه هـــای گمرکـــی نیز برعهـــده دولت 
ایـــران بـــود، امـــا شـــرکت داخلـــی بایـــد کاالی خـــود 
را در انبـــار خریـــدار تحویـــل داده و تمـــام هزینه هـــا 
را تقبـــل می کـــرد.  هـــر چنـــد در مـــورد آن مناقصـــه 
شـــرکت های ایرانی با پافشـــاری و ارائـــه قیمت های 
پاییـــن توانســـتند برنـــده مناقصـــه باشـــند، امابه هر 
گمرکی  حال مقایســـه قیمت ها بدون تاثیـــر ضریب 

ناقـــض هـــر گونـــه فضـــای رقابتی اســـت. 
در بحث از توســـعه صـــادرات هم شـــرایط حمایتی 
دولت هـــا بســـیار اثرگذار اســـت و به نظر مـــن زمانی 
توســـعه  حـــال  در  را  ســـازمانی  یـــا  کشـــور  می تـــوان 
که بتوانـــد وارد فضای بازار خارجی شـــود.  دانســـت 
کـــه امروزه  زیـــرا نبایـــد از یاد بـــرد تمام شـــرکت هایی 
در ســـطح دنیا به عنـــوان یک برند برتر می شناســـیم 
مالـــی و تخصیـــص  کشـــور خـــود منابـــع  ابتـــدا در 
کرده اند  مناســـب آن را شناســـایی و نتیجتـــا رشـــد 
تـــا به یک شـــرکت بین المللـــی بدل شـــده اند و روند 

کار نبوده اســـت. وارونـــه ای در 
ایـــن در حالی اســـت که متاســـفانه در ایـــران چنین 
که حتی  کمتر لحاظ شـــده اســـت تا جایی  نگاهی 

در مـــواردی شـــرایط سیاســـی و اقتصـــادی مملکت 
کـــرد که شـــرکت هایی  عمـــال به ســـمتی ســـوق پیدا 
که ســـودای ورود به بازارهای خارجی را داشـــتند نیز 
بـــا از دســـت دادن منابـــع مالی خـــود درگیر مســـائل 
جانبـــی و رفـــع و رجـــوع مشـــکالت داخلـــی خـــود با 
کار، قراردادهـــای متوقـــف و  بیمـــه، مالیـــات، اداره 
... شـــدند. تـــا جایـــی که دیگـــر مســـائل صادراتی و 

گرفت.  توســـعه تحت شـــعاع قـــرار 

انتقال تکنولوژی و بومی سازی 
پیش نیازهای ساخت داخل

• ســـتبران: حـــال از منظـــر یـــک مشـــاور بـــه موضوع 
گفته می شـــود ســـاخت داخل   کـــه چرا  یـــم  می پرداز
همچـــون گذشـــته جـــدی گرفتـــه نمـــی شـــود و طی 
از  اســـتفاده  بـــر  مبنـــی  زمزمـــه ای  اخیـــر  ســـال های 
کـــه  گـــوش می رســـد  یـــاد بـــه  تجهیـــزات خارجـــی ز
بـــرق چنـــدان مطـــرح  از آن در صنعـــت  تـــا پیـــش 
نبـــود. جنـــاب مهنـــدس ســـعیدی در پروژه هایـــی 
که شـــخصا مشـــاوره یـــا نمایندگـــی کارفرمـــا را در آن 
یـــد تـــا چه میـــزان با ایـــن موضـــوع روبرو  برعهـــده دار

بوده ایـــد و علـــت آن را چـــه می دانیـــد؟

• منصور سعیدی:
 مـــن ســـعی می کنم با توجه ســـابقه فعالیتـــی خود از 
کنم. در  منظر یک مهندس مشـــاور به موضـــوع نگاه 
ایـــن منظر من اساســـا اعتقـــادی به ســـاخت داخل 
که با  به تعبیـــر ســـازنده ها و پیمانکارها نـــدارم، چرا 
توجـــه به ســـرعت بســـیار باالی رشـــد صنعـــت برق 
دنیـــا عمال برای مـــا امکان پیشـــگامی یـــا همگامی 

با آن وجـــود ندارد.
بـــر این اســـاس بـــه نظر مـــن بایـــد دو مرحلـــه پیش از 
ســـاخت داخـــل محقـــق شـــده باشـــد، یعنـــی عمال 
انتقـــال  اول  داشـــت:  خواهیـــم  اولویتـــی  چنیـــن 
ســـاخت  نهایتـــا   و  بومی ســـازی  دوم  تکنولـــوژی، 
داخـــل. لـــذا بـــر این بـــاورم که ســـاخت یـــک کاال از 
صفر تا صد، ولو با وجود پتانســـیل و نیروی انســـانی 
مســـتعد موجـــود در صنعت بـــرق و یا بـــرای تیمی با 
کثر  کار درســـتی نیســـت به باور من در ا ســـرمایه باال 
تجهیـــزات برقـــی ســـاخت داخـــل اعـــم از ترانـــس، 
مقره، ســـیم، رلـــه، سیســـتم اتوماســـیون و ... باید از 
کرد  نقطـــه ای جلوتر یعنی انتقـــال تکنولوژی شـــروع 
و بـــرای ایـــن منظور یـــا باید بـــا برندهای مطـــرح دنیا 
پیونـــد خورد یـــا نمایندگـــی و نهایتا خـــط تولید آنان 

گرفت.  کشـــور برعهـــده  را در 
نکته دوم نبود متولی گری ســـاخت داخل  در کشـــور 
اســـت. در مقابـــل این امر در چین به خوبی ســـامان 
یافته اســـت. در آن کشـــور در مرکزی با حضور قریب 
بـــه 1200 نخبه دانشـــگاهی و صنعتی صالحیت هر 
کاالیـــی بررســـی می شـــود و حکـــم خروجـــی از ایـــن 
مرکـــز بـــرای تمامـــی نهادهـــا و شـــرکت ها الزم االجرا 
اســـت. به عنـــوان مثالـــی قابـــل توجـــه، واردات رله 

پایـــی بعلـــت قابل  دیســـتانس یـــک برنـــد معتبـــر ارو
پـــاور ســـوئینگ آن در چیـــن مـــردود  قبـــول نبـــودن 
اســـت، زیرا مطابـــق نظر ایـــن مرکز برای شـــبکه برق 
چیـــن مناســـب نیســـت. ایـــن در حالـــی اســـت که 
در ایـــران چنـــان مقهـــور برنـــدی اروپایی  می شـــویم 
کـــه اساســـا ذهنیتـــی مبنی بـــر انطباق آن با شـــرایط 

اقلیمـــی ایـــران بـــرای آن شـــکل نمی گیرد.
در  نیـــز  دیگـــری  قواعـــد  چیـــن  کشـــور  در  ضمنـــا 
حضـــور  از  عمـــال  کـــه  دارد  وجـــود  مناقصـــات 
کوچکتـــر  مناقصـــات  در  بـــزرگ  شـــرکت های 
جلوگیـــری بـــه عمل مـــی آورد تـــا ضمن ســـوق دادن 
شـــرکت های بزرگ به ســـمت فعالیـــت در بازارهای 
کوچکتـــر نیـــز  جهانـــی، امـــکان رشـــد شـــرکت های 
فراهم شـــود. اما در ایران چنیـــن نگاهی وجود ندارد 
کوچکتر  و در نتیجـــه فضـــای رشـــد بـــه ســـازندگان 
گر  کـــه قاعدتا ا داده نمی شـــود.این درحالـــی اســـت 
اجـــازه فعالیـــت اقتصـــادی به شـــرکتی داده شـــده، 
بایـــد فضای رشـــد آن هـــم فراهم آیـــد وگرنـــه از ابتدا 
نبایـــد با توجه به میزان کشـــش بـــازار چنین مجوزی 

شـــود. صادر 

کـــز علمـــی در بحـــث تســـت   آثـــار نبـــود چنیـــن مرا
کـــه عمال  یابـــی نیـــز مشـــهود اســـت بـــه طـــوری  و ارز
یابی ها به بازدید و مشـــاهده چشمی  بســـیاری از ارز
کـــه بـــه نظر من  مامـــوران ختـــم می شـــود. تـــا جایـــی 
یکـــی از مهم ترین مســـائل مغفول  دربحث ســـاخت 
داخـــل، نبـــود مرکـــز علمـــی قابـــل  وثوقـــی اســـت که 
بـــرای تمـــام جزییـــات تجهیـــزات ســـاخت داخـــل 
کنـــد. همین امر  پـــس از بررســـی دقیق مجـــوز صادر 
ســـبب می شـــود در بازار خارجـــی نیز اعتبار و اســـم 
کاال و خدمـــات ایرانـــی با حضور بـــدون صالحیت 
یـــا  برخـــی شـــرکت ها _اعـــم از پیمانـــکار، ســـازنده  
مشـــاور_ خدشـــه دار شـــود. برای این منظور سندیکا  
کنـــون مرکـــز تســـت اپیـــل را در اختیـــار دارد  کـــه هم ا
کـــز، ایـــن قابلیت  می توانـــد بـــا اســـتفاده از دیگـــر مرا
کنـــدو متولـــی ایـــن امر شـــود تا به  را ارتقـــا و تکمیـــل 
جـــای هزینـــه 40 تـــا 50  هـــزار یـــورو  یی برای تســـت 
کشـــور بـــا نهایتـــا چند ده   محصـــوالت در خـــارج از 
میلیـــون تومان بســـیاری از تســـت های مـــورد نیاز را 

کشـــور ســـامان دهیم.  در داخـــل 

بهروز سلطان زاده: اشکال اساسی آنجا ست 
که به نظر من تعریف درستی از تولیدکننده 

نداریم. به طوری که یقینا می توان گفت 
از میان چندهزار تولیدکننده صنعت برق، 

مواردی که به خرید خارجی اعتراض داشته 
اند، عمال تولیدکننده واقعی آن کاال نبوده اند 
و لذا نه کاالیی که می سازند را می شناسند و 

نه جنبه های مختلفش را می دانند

منصور سعیدی: یکی از مهمترین مسائل 
مغفول در بحث ساخت داخل، نبود مرکز 

علمی قابل وثوقی است که برای تمام 
جزییات تجهیزات ساخت داخل پس از 
بررسی دقیق مجوز صادر کند. همین امر 

سبب می شود در بازار خارجی نیز اعتبار و 
اسم کاال و خدمات ایرانی با حضور بدون 

صالحیت برخی شرکت ها ـ اعم از پیمانکار، 
سازنده یا مشاور ـ خدشه دار شود

بن بست حمایت
از ساخت داخل

بن بست حمایت
از ساخت داخل
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در  مـــا  تیمـــی  همـــکاری  عـــدم  دیگـــر  مســـاله 
فعالیت هـــای صنعتـــی اســـت که موجب می شـــود 
وابســـته  محصـــوالت  تولیـــد  در  نباشـــیم  حاضـــر 
یـــا مشـــابه بـــر ســـر یـــک ســـفره بنشـــینیم. بـــه طوری 
کـــه بـــرای مثـــال تابلوســـاز مـــا حتـــی رنـــگ تابلـــو یا 
کـــه ایـــن  فلـــزکاری آن را هـــم خـــود انجـــام می دهـــد 
خـــود طوالنـــی شـــدن فرایند تولیـــد را موجب شـــده 
و از ســـویی دســـت شـــرکت های کوچکتـــر را هـــم از 
کار و پـــروژه خالـــی می کند. لـــذا یکی دیگـــر از موارد 
پیشـــنهادی بنـــده بـــه عنوان یـــک مهندس مشـــاور 
بـــرای  بهبود وضعیت ســـاخت داخلی محصوالت 
کـــه شـــرکت ها به هم  در صنعـــت بـــرق ایـــن اســـت 
بپیوندنـــد و تیم هایـــی  قوی  تشـــکیل داده تا بتوانند  
کمی و  محصوالتـــی بـــه مراتـــب ارزنده تـــر از لحـــاظ 

کنند. کیفـــی تولیـــد 

پیوند مبارک شرکت های داخلی 
در سایه اخالق حرفه ای

ســـعیدی  مهنـــدس  کـــه  همان طـــور  ســـتبران:   •
تیمـــی  کار  مـــورد  در  می آیـــد  نظـــر  بـــه  فرمودنـــد 
تجربه هـــای شکســـت خورده بســـیاری رادر مواردی 
کنسرســـیوم بـــرای تامیـــن و اجـــرای  چـــون تشـــکیل 
پروژه هـــای بـــزرگ و یـــا ایجـــاد ســـرکایه بـــرای خریـــد 
گـــذاری  در صنعـــت بـــرق  شـــرکت های در حـــال وا
گفته می شـــود شـــاید  که  شـــاهد بوده ایـــم. در حالی 
کنار  کنسرســـیوم یا هلدینـــگ بزرگی با در  گر چنین  ا
هـــم قرار گرفتن توان تولیدی شـــرکت  ایجاد می شـــد 
مشـــکالت موجـــود در حیطـــه نقدینگـــی بـــه وجـــود 

کافی برای ایجاد تســـهیالت  نمی آمـــد و حتی تـــوان 
بانکی و افزایش ســـرمایه در گردش توســـط مجموعه 
ایـــن شـــرکت ها فراهـــم می شـــد. جنـــاب مهنـــدس 
شـــرقی به عنـــوان یـــک ســـازنده، در ایـــن زمینه چه 

دارید؟  نظـــری 

• رضا شرقی: 
کنـــم در تولید،مثلثـــی حیاتـــی  بایـــد اشـــاره  ابتـــدا 

تکنولـــوژی،  شـــامل  آن  رئـــوس  کـــه  اســـت  مطـــرح 
ماشـــین آالت و نیروی انســـانی توانمند اســـت. باید 
دیـــد در ایـــران تا چه حد در هریک از این ســـه مقوله 

بوده ایم. موفـــق 
همـــکاری  معمـــوال  چـــرا  کـــه  رابطـــه  ایـــن  در  امـــا 
موفقـــی بین شـــرکت های ایرانـــی شـــکل نمی گیرد، 
گفـــت ایـــن مهـــم نیازمنـــد تمریـــن و آزمـــون و  بایـــد 
خطاهای پرشـــمار اســـت. ضمن  اینکه می بایست 
کرد.  نمونه هـــای موفـــق را نیـــز شناســـایی و بررســـی 
یـــم که بـــا پیوند خـــوردن چهار  مـــا ایـــن تجربـــه را دار
گروهـــی ایـــن شـــرکت ها در تولیـــد و  کار  شـــرکت و 
کشـــور نیز موفق ظاهر  اجرای پروژه هایی در خارج از 
شـــدیم. برای مثـــال برای اجـــرای پروژه خـــط انتقال  
کشـــور بنگالدش، شـــرکت یاســـان تامین دکل را  در 
بر عهده داشـــت و شـــرکت یـــراق آوران تامین کننده 
یـــراق آالت و مقره هـــای آن بـــود. همچنیـــن ســـیم و 
ُا.پی.جی.دبلیو توســـط شـــرکت ســـیم نور پویا ارائه 
شـــد و شـــرکتی نیز هماهنگ کننده کارهای اجرایی 
بـــود. امـــا نکتـــه اساســـی در موفقیـــت ایـــن پـــروژه 
کاری تمام شـــرکت ها بود. به  مشـــترک، حقیقتا فدا
کار به علت عـــدم لحاظ  کـــه در بخشـــی از  طـــوری 
مـــوردی، ضـــرری شـــامل حـــال یکـــی از شـــرکت ها 
می شـــد اما بـــا بلندنظـــری ســـایر شـــرکت ها و توجه 
کـــه ســـود به دســـت آمـــده، محصـــول  بـــه ایـــن امـــر 
از  بـــوده اســـت، مانـــع  تمـــام شـــرکت ها  همـــکاری 
کار  کیفیـــت  شـــدند.  مذکـــور  شـــرکت  ضرردهـــی 
گفتـــه وزیر  کـــه بـــه  گونـــه ای بـــود  ارائه شـــده نیـــز بـــه 
کیلومتـــری از خـــط  نیـــروی بنـــگالدش بخـــش 55 
که بـــه ایرانی ها واگذار شـــده بود نســـبت به  انتقـــال 
کـــه با طولـــی برابر به مالـــزی و چین  دو بخـــش دیگر 
ســـپرده شـــده بـــود، از کیفیتی بـــه مراتب باالتـــر و در 

حـــد کیفیـــت کارهـــای اروپایـــی قلمداد می شـــد.
که  عـــالوه برایـــن می توان تجربـــه دیگری را مثـــال زد 
مـــا بـــرای تولیـــد مقره هـــای شیشـــه ای با همـــکاری 
تبریـــز  کتورســـازی  ترا شـــرکت  ریخته گـــری  واحـــد 
کـــه می دانیـــد  بـــا موفقیـــت انجـــام دادیـــم. چنـــان 
کیفیت تریـــن  ایـــن واحـــد یکـــی از قدیم تریـــن و بـــا 
کشـــور محســـوب می شـــود  واحدهـــای ریخته گـــری 
و مـــا بـــا نگاهی مشـــارکت جویانه ســـاخت بخشـــی 
ازمقره هـــای شیشـــه ای خود را به این واحد ســـپردیم 
تا با اســـتفاده از تجربه 50 ســـاله آن عمال محصولی 
آزمایشـــگاه  تایپ تســـت   کنـــون  ا کـــه  کنیـــم  تولیـــد 
کانـــادا را بـــا موفقیت  معتبـــری چـــون مجارســـتان و 

کرده اســـت. ســـپری 
کـــه ذکـــر شـــد بـــرای نیـــل بـــه ایـــن  بنابرایـــن چنـــان 
مهـــم بایـــد تمرین هـــا و تجربیات متعـــددی صورت 
گیـــرد و بـــرای ایـــن منظـــور نیز بـــه از خودگذشـــتگی 
باالیـــی چـــه از نظـــر مالـــی و چه بـــه لحـــاظ اخالقی 
نیـــاز اســـت.تمرین ایـــن همـــکاری نیـــز می توانـــد از 
پروژه هـــای داخل کشـــور شـــروع شـــود تـــا در صورت 
در  ایرانـــی  شـــرکت های  وجهـــه  مشـــکالت،  بـــروز 

کشـــور تخریب نشـــود. خـــارج از 

اساســـا شـــاید یکـــی از دالیـــل عـــدم توفیـــق برخـــی 
همیـــن  صـــادرات،  حـــوزه  در  داخلـــی  ســـازندگان 
در  ایرانـــی  شـــرکت های  نخـــوردن  پیونـــد  مســـاله 
ایـــن  البتـــه  باشـــد.  بزرگتـــر  مجموعه هـــای  قالـــب 
کـــه رعایـــت اخالق  همـــکاری الزاماتـــی می طلبـــد 
حرفـــه ای و مســـائل مالـــی رکن اساســـی آن اســـت. 
کمااینکـــه متاســـفانه مـــواردی از عـــدم رعایـــت این 
مهـــم و عـــدم مشـــارکت یـــا حتـــی عـــدم حمایـــت 
شـــرکت های ایرانـــی از یکدیگـــر در مواردی شـــرایط 
فضاحت بـــاری را بـــرای آنان در کشـــورهای خارجی 
کـــرده اســـت. نمونه بـــارز این مســـاله را بنده  ایجـــاد 
که  کشـــور ایرانی  کســـتان بیـــن دو  در پـــروژه ای در پا
در مناقصـــه ای اول و دوم شـــده بودنـــد شـــاهد بودم 
که شـــرکت دوم ســـعی داشـــت به هـــر قیمـــت ولو با 
اتهام زنـــی به تقلـــب یا پرداخت رشـــوه شـــرکت اول 
کـــه درســـت در بخـــش  را مغلـــوب کنـــد. در حالـــی 
دیگـــری از ایـــن پروژه بـــا ارزش اقتصادی بـــه مراتب 
بیشـــتر دو شـــرکت چینی که حائز مقام اول و دوم در 
مناقصه پســـت شـــده بودند و شـــرکت اول بـــا وجود 
اختـــالف ســـه میلیـــون دالری انصـــراف داد تـــا این 
کشـــورش وارد شـــود و ســـود  مابه التفاوت به اقتصاد 
کنـــد. این طـــرز تفکر  بیشـــتری در بعـــد ملـــی ایجاد 
اســـت که رشـــد اقتصـــادی دورقمی را بـــه رغم تمام 
کنترل هـــا در بحـــث محیـــط زیســـت و .... نصیب 

کشـــور چیـــن می کند.
 دســـتیابی بـــه این دیـــدگاه نیـــاز به فرهنگ ســـازی 
جـــدی دارد و در غیـــر این صورت باید مدام شـــاهد 
زمین گیر شـــدن شـــرکت های بنام باشـــیم. حقیقت 
کـــردن نیازمنـــد  گروهـــی  کار  کـــه انجـــام  آن اســـت 
کـــه متاســـفانه در  فرهنـــگ و تفکـــر حرفـــه ای اســـت 
کمتر شـــرکتی دیده می شـــود. اما واقعـــا دریغ خواهد 
بـــود با وجـــود این حجم باال از منابع مالی و انســـانی 
یه و عـــراق هزینه کرده ایـــم نتوانیم از ثمره  که در ســـور

بهره مند شـــویم.  آن 
ضمـــن آنکه شـــرایط ســـازنده ایرانی در امـــوری مثل 
بهـــره بانکـــی یـــا جوایـــز صادراتـــی و ... در برابر آنچه 
بـــه ســـازنده ترکیـــه ای توســـط دولـــت  بـــرای مثـــال 
متبوعـــش تعلق می گیرد قابل مقایســـه نبوده و عمال 
تـــوان رقابـــت را بـــا توجه به قیمـــت تمام شـــده باالتر 
در برابـــر رقیـــب تـــرک از دســـت می دهـــد. در مـــورد 
کاالی عربســـتانی نیـــز بـــه همین دالیل به طـــرز اولی 
گـــر در حال  امـــکان رقابـــت وجـــود ندارد و چه بســـا ا
حاضـــر عربســـتان 500 میلیـــون دالر در عـــراق هزینه 
کاالهـــای ایرانی مجـــوز واردات به  کنـــد بســـیاری از 

یافـــت نکنند. عـــراق را در

رنج های بی مدلی در اقتصاد ایرانی

• بهروز سلطان زاده: 
کمـــی بـــا فرمایش  کـــه می خواهـــم  مـــن شـــرمنده ام 
کنـــم. نمی توان تســـهیل همـــه امور  شـــما مخالفـــت 
را از دولـــت انتظـــار داشـــت. بـــه نظـــر مـــن مشـــکل 

که مدل اقتصادی مشـــخصی نه  اصلی این اســـت 
تنهـــا در ســـطح کالن بلکـــه در اذهانافـــراد و فعالین 
کشـــور وجـــود ندارد.بـــه همیـــن خاطـــر  اقتصـــادی 
و  اقتصـــادی   بحث هابـــی  در  می خواهیـــم  وقتـــی 
کنیـــم بـــدون  کســـب وکار خـــود صحبـــت  دفـــاع از 
هیـــچ تناســـبی از مدل هـــای اقتصـــادی مختلف و 
یـــم. در حالیکه عمال  بعضـــا متعارضی مثال می آور
هم نشـــینیاین مدل ها منطقا در یک اندیشـــه واحد 

اقتصـــادی ممکن نیســـت.
گر طرفـــدار اقتصاد بازار آزاد هســـتیم،  به بیـــان بهتر ا
گذاشـــتن رقبـــا بـــه هـــر  ایـــن اقتصـــاد از پشـــت ســـر 
قیمـــت ســـخن می گویـــد و لـــذا نمی تـــوان در آن از 
تعـــاون و از خودگذشـــتگی دم زد. در واقـــع همیـــن 
کســـی پا بـــه عرصه  نـــگاه هـــم موجب می شـــود هـــر 
کشـــوری  کاالی  نـــام  و  کیفیـــت  و  نگـــذارد  تولیـــد 
کـــه بـــرای  را خـــراب نکنـــد. ایـــن در حالـــی اســـت 
تابلوســـازی  هزارهـــا  کنـــون  هم ا ایـــران  در  مثـــال 
کـــه بعضـــی  از آن هـــا اجناســـی بســـیار نـــازل  یـــم  دار
تولیـــد می کننـــد. از ســـوی دیگـــر بخـــش اعظمـــی از 
کـــه در صنعـــت و اقتصـــاد چیـــن انجـــام  کارهایـــی 
می شـــود همچنـــان ریشـــه در سوسیالیســـتی بـــودن 
ذات حکومـــت چین دارد. هنوز حزب کمونیســـتی 
چیـــن قدرت این را دارد که آن 1200 دانشـــمندی که 
فرمودیـــد را جلـــوی مدیـــران صنعتی خود بنشـــاند و 
حکـــم بـــه جـــواز یا عـــدم جـــواز محصـــوالت بدهد. 
یـــه ای در آمریـــکا قابـــل پیاده ســـازی  امـــا چنیـــن رو
گر آمریـــکا چنین اقدامـــی را انجام  کـــه ا نیســـت چرا 
دچـــار  شـــوروی  فروپاشـــی  سرنوشـــت  بـــه  مـــی داد 
کشـــور عمـــال خـــود را از دعوای  می شـــد. دولت این 
کنار می کشـــدو اما گذشـــته از آمریـــکا در واقع  بـــازار 
کجای دنیـــا با پـــول دولت و حمایـــت بانک  هیـــچ 

تولیدکننـــده شـــکل نمی گیـــرد.
که آقـــای مهندس شـــرقی دربـــاره جبران  در مثالـــی 
ضـــرر یکـــی از شـــرکت ها توســـط دیگر شـــرکت های 
کنسرســـیوم نامبـــرده فرمودنـــد عمـــال بـــرای صنعت 
ســـم اســـت چرا که متضرر شـــدن را  بـــدل به عادت 
کـــدام از  کـــه شـــاهدیم هیـــچ  می کنـــد. تـــا جایـــی 
خـــود  اقتصـــادی  اشـــتباه  تـــاوان  تولیدکننده هـــای 
گـــردش وجـــوه  را نمی پردازنـــد و تاهمیشـــه مشـــکل 
کـــه بـــا وام دولـــت  )Cash Flow( دارنـــد و متوقعنـــد 
کننـــد. بدیهـــی  گـــردش خـــود را تامیـــن  ســـرمایه در 
وارد  می خواهـــد  هرکـــس  کـــه  این اندیشـــه  اســـت 
کار تولیـــد شـــود مـــورد حمایت دولـــت قـــرار بگیرد، 
 اندیشـــه ای دولتی اســـت و از نظر دارندگان اقتصاد 
اینکـــه  کمـــا  می شـــود.  محســـوب  ک  خطرنـــا آزاد 
فعـــال  بـــه  کـــه  الزاماتـــی دارد  نیـــز  اقتصـــاد دولتـــی 
اقتصـــادی اجـــازه تصاحب بخش اعظمی از ســـود 

خـــود را نمی دهـــد. 
البتـــه انتخـــاب بین یکـــی از ایـــن دو راه در مقیاس 
کالن به این ســـادگی ها نیســـت و از ابتدای انقالب 
کنـــون جـــدال بین ایـــن دو نحله فکـــری به جایی  تا
نرســـیده، زیـــرا عمـــال در اذهـــان تک تـــک مـــا ایـــن 
مســـاله حل نشـــده باقی مانـــده و جـــرات رویارویی 

بـــا یکـــی از ایـــن مدل هـــا را با همـــه مزایـــا و مضرات 
یـــم. حمایـــت دولـــت و رانـــت و ارزان بـــودن  آن ندار
دولـــت  از  سوسیالیســـتی  کشـــورهای  ماننـــد  را  ارز 
تمـــام  مالکیـــت  مقابـــل حـــق  در  از  و  می خواهیـــم 
کمـــال ســـرمایه و ســـود به دســـت آمده را مشـــابه  وو 
کـــه  حالـــی  در  یـــم،  می پندار بدیهـــی  آزاد  اقتصـــاد 
چنین رویه ای شـــدنی نیســـت و موجـــب درجا زدن 
کشـــور و متعاقبـــا رونـــد تولیـــد  ســـازوکار اقتصـــادی 

می شـــود.

• ســـتبران: جناب مهندس سلطان زاده پیمانکاران 
نیـــز چنیـــن وضعیتـــی را تجربـــه می کننـــد و بـــا این 
از  گریبان انـــد  بـــه  دســـت  رقابـــت  نابرابـــر  شـــرایط 
ســـویی شـــرایط عمومی اقتصـــاد و متعاقبـــا فضای 
کســـب وکار نیز نامساعد اســـت. در چنین شرایطی 
امکان پذیـــر  را چگونـــه  اقتصـــادی  مولـــد  فعالیـــت 

می دانیـــد؟
• بهروز سلطان زاده: 

کـــه شـــرایط نابرابـــر  در اقتصـــاد آزاد می گویـــد آنجـــا 
اســـت  داخلـــی  تولیدکننـــده  ضـــرر  بـــه  اقتصـــادی 
کرد  کنـــد و چنانچـــه چنین  ســـرمایه دار نبایـــد ورود 
تمام ضرر آن متوجه خود او اســـت. در مورد شـــرایط 
یـــد ســـوالی مطرح کنـــم انتظار  نامســـاعد هـــم بگذار
گر  یـــم ایـــن فضـــا بـــه چـــه نحـــو مســـاعد شـــود؟ ا دار
کنـــد پس بنـــا بـــه قوانین  بنـــا اســـت دولـــت چنیـــن 
ایـــن دولـــت، ســـرمایه دار حق خـــروج ســـرمایه خود 
کنتـــرل آن بر  کاال از کشـــور نـــدارد و  را جـــز به شـــکل 
عهـــده دولـــت اســـت. بـــه همیـــن دلیـــل اســـت که 
کـــه بـــه  صادرکننـــده چینـــی حاضـــر اســـت پولـــی 
قاچاقچـــی می پرداخـــت تا پـــول خود را خـــارج کند 
از قیمـــت کاال کاهـــش بدهـــد که وجه خـــود را بعدا 

بیـــرون از چیـــن تحویـــل بگیرد. 
گـــر آن را از جهت حمایت  در بحـــث از قوانیـــن نیـــز ا
از تولیدکننـــده داخلی قـــوی قلمداد می کنیـــم اما از 
گالیـــه داریم، عمال بـــه این دلیل  اجرایی نشـــدن آن 
که ایـــن قوانیـــن بیش از حـــد ســـختگیرانه و  اســـت 
غیرکارشناســـی اســـت. بـــرای تدقیـــق ایـــن قوانیـــن 
کاالیی به  می بایســـت بـــرای تک تـــک زیرگروه هـــای 
طـــور مجـــزا تعرفـــه و یـــا ممنوعیـــت واردات تعریف 
بـــرای  تـــا  خواســـته ایم  ســـندیکا  در  بارهـــا  کـــرد. 
کاالهایـــی چـــون رلـــه یک ســـری زیـــر شناســـه برای 
کدهای آن  گمرکـــی تعیین و تعرفـــه تمـــام  اجنـــاس 
رابـــه طور مجـــزا تعییـــن تکلیف کنیم اما متاســـفانه 
ایـــن همکاری صـــورت نگرفتـــه اســـت و راه راحتتر 
که اساســـا همه از رله ســـازی دســـت  انتخاب شـــد 
بردارنـــد. بنابرایـــن بایـــد مدلـــی تعریـــف شـــود و بـــر 

کرد. اســـاس آن انتظـــارات خـــود را بیـــان 

رفع موانع تولید یا مانع گذاری دولتی

• ناصر یزدآبادی:
فرمایشـــات  تاییـــد  در  ایـــن  از  پیـــش  همان طورکـــه 
کردم مساله شبه ســـازندگان مساله ای  شـــما عرض 

جدی و مهم اســـت و لذا نباید بدون پشـــتوانه کافی 
گر هـــم  به هـــر دلیل این  وارد بـــازار تولیـــد شـــد، امـــا ا
گرفتـــه بایـــد به عنـــوان ســـازنده  داخلی  ورود شـــکل 
کرده اســـت مـــورد حمایـــت قرار  کـــه از صفـــر شـــروع 
که قابلیت  گیرد و نمی بایســـت تا قبل از مرحلـــه ای 
کاال را داشـــته باشـــد، در شـــرایط رقابتی برابر  عرضه 
با ســـایر شـــرکت های پرســـابقه و محصوالت دارای 
در  بحـــث  موضـــوع  گیرد.البتـــه  قـــرار  تایپ تســـت 
اینجا این حمایت عام از تمام ســـازندگان نیســـت، 
کـــه حتـــی  تی اســـت  بلکـــه بحـــث بـــر ســـر مشـــکال
کاالهایـــی بـــا  بـــرای شـــرکت های پرســـابقه و دارای 
اســـتاندارد و متعاقبا بازار مربوطه بروز یافته اســـت، 
گونه مســـائل  کـــه مجبورند بـــرای رفع این  بـــه طوری 
کـــه تولیـــد و ارتقـــای کیفیـــت  از اصـــل وظیفه شـــان 
آن اســـت خـــارج  شـــوند. می خواهیـــم ایـــن مـــوارد و 
کـــه بـــا آن روبـــرو هســـتند را مـــورد تجزیه و  مشـــکاتی 

دهیم.  قـــرار  تحلیل 
در خصـــوص لـــزوم تعییـــن الگـــو و مدل مشـــخص 
کثـــر این  در پارادایـــم اقتصـــادی نیـــز یقیـــن بدانیـــد ا
که  شرکت ها از الگوی مشـــخصی تبعیت می کنند 
کاری موجود را  گر چنین نبود نمی توانســـتند ثبات  ا
نیز داشـــته باشـــند. موضوعدوگانگی اقتصـــاد آزاد و 
اقتصـــاد دولتـــی در مملکت مـــا در واقعنـــه از منظر 
ســـازنده ها بلکـــه درخود دولت مساله ســـاز اســـت و 
متاســـفانه به دلیل قـــدرت آن به بخـــش خصوصی 
نیـــز دیکته می شـــود چرا که ســـازنده یـــا پیمانکار در 
که قوانیـــن آن از باال موردابالغ  کار می کند  شـــرایطی 

می گیرد.  قـــرار 
کننـــده نهایی  بدیهـــی اســـت تولیدکننده، مصرف 
نیســـت و کاالیـــی را اعـــم از مـــواد اولیـــه یـــا قطعات 
پـــس از ایجاد ارزش  پایین دســـتی در مجموعه وارد و
گر شـــرایط  افـــزوده بـــه فـــروش می رســـاند. بنابرایـــن ا
کاالهـــا یکســـان باشـــد، شـــامل  تعرفـــه بـــرای همـــه 
حال همه می شـــود و رقابت بین ســـازندگان در وارد 
کاال نیســـت بلکه در ایجـــاد ارزش افزوده بوده  کردن 
و قیمت تمام شـــده آن بـــرای مصرف کننـــده نهایی 
گونـــه ای  مهـــم اســـت.لذا می بایســـت تعرفه هـــا بـــه 
کاالی نهایی به ســـمت  هدفمنـــد تعیین شـــود و از 
کـــه باالترین تعرفه  گونه ای  مـــواد اولیه تغییر یابد، به 
کم تریـــن تعرفه  گیـــرد،  بـــه محصـــول نهایـــی تعلـــق 
برای مـــواد اولیه خـــام وارداتی باشـــد و میـــزان تعرفه 
گیرد.  محصـــوالت میانـــی نیـــز در ایـــن فاصله قـــرار 
کمیتـــه ســـاخت داخل  کـــه در  امـــا مشـــکل اصلی 
هم مکررا مطرح شـــده اســـت، نوعـــی جابه جایی در 
کـــه بارها  قیمت گـــذاری تعرفه هـــا اســـت بـــه طوری 
مشـــاهده می شـــود محصوالت میانـــی دارای تعرفه 
باالتـــری از محصـــوالت نهایـــی هســـتند و ایـــن امر 

ســـازنده را تحت فشـــار قـــرار می دهد.
ســـازوکارهای  نیـــز  آزاد  اقتصـــاد  در  حتـــی  عمـــال 
حمایتـــی وجـــود دارد که گر چه لزوما دولتی نیســـت 
امـــا ســـاختاری فراهـــم می ســـازد تا برای شـــخص یا 
کـــه دارای ایـــده طراحـــی یـــا ســـاخت  مجموعـــه ای 
کار امکان  محصول یا خدماتی اســـت، برای شـــروع 

رضا شرقی: مشکل بسیار مهمتری که 
تولیدکنندگان با آن دست به گریبانند، از بین 

رفتن نقدینگی در اختیار  آنهاست. لذا به نظر 
می آید بازگشت به راه گمشده تولید در کشور 

با وجود تالش های صورت گرفته، نشدنی 
است. در سال جاری آن دسته از واحدهای 

تولیدی که با مشکل مواجه شده بودند و 
به مدد وام های دریافتی در حال  آغاز به کار 

مجدد هستند، سرعت بازپرداخت این وام ها 
به گونه ای است که کفاف احیای مجدد این 

شرکت ها را نمی کند

بن بست حمایت
از ساخت داخل

بن بست حمایت
از ساخت داخل
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اســـتفاده از منابـــع مالـــی ارزان قیمت وجود داشـــته 
باشـــد. امـــا در حـــال حاضـــر بـــرای حفـــظ سیســـتم 
اقتصـــادی هـــر واحـــد صنعتی مشـــکل اســـتفاده از 
چنیـــن منابعـــی وجـــود دارد و منابـــع مـــورد ارائـــه نیز 
بســـیار گران قیمـــت هســـتند. ایـــن در حالی اســـت 
گـــردش از منابع  کـــه در تمـــام دنیا بـــرای ســـرمایه در 
می شـــود.  اســـتفاده  تی  تســـهیال و  بانکـــی  مالـــی 
نمونـــه این موضـــوع را در مناقصه ای بـــا حضور یک 
که تصمیم به اخذ  شـــرکت فرانســـوی شـــاهد بودیم 
تی قریـــب بـــه ... برابـــر نقدینگـــی موجـــود  تســـهیال

خـــود، از بانکـــی در آن کشـــور داشـــت.
کار  بـــرد در سیســـتمی  یـــاد  از  آنکـــه نبایـــد  ضمـــن 
کـــه تغییرات سیاســـت اقتصـــادی دولت  می کنیم 
تاثیرگـــذار  شـــرکت ها  مالـــی  گـــردش  در  مســـتقیما 
کـــه طی نوســـانات قیمـــت ارز در  اســـت. بـــه طوری 
برهـــه ای ظـــرف یـــک هفتـــه، ارزش نقدینگـــی ما به 
کاهـــش یافـــت. بدیهـــی اســـت تـــا قبل  یـــک ســـوم 
از آن نقدینگـــی جـــاری بـــرای خـــط تولیدموجـــود و 
برنامه ریزی شـــده بود و در نتیجه قیمت تمام شـــده 
نیـــز متناســـب با آن اعالم شـــده بود. در این شـــرایط 
کـــه مســـاله قراردادهـــای متوقف نیز بـــروز یافت  بود 

وتعهـــدات مالـــی شـــرکت ها با یـــک تغییر سیاســـی 
کوتـــاه بر هم خـــورد. دولـــت در یـــک مقطـــع زمانـــی 
آنچـــه مهنـــدس ســـلطان زاده در مـــورد اقتصـــاد آزاد 
در نظـــر دارنـــد نیازمنـــد ثبـــات و پیش بینی پذیـــری 
کـــه قابـــل پیش بینـــی  شـــرایط اســـت و در جریانـــی 
نیســـت، عمـــال امـــکان تحقـــق نـــدارد. عرضـــم این 
که همه شـــرکت های عمـــده قطعـــا از برنامه  اســـت 
و ایـــده ای بـــرای رشـــد برخوردارند،امـــا چـــون درگیـــر 
مســـائل جانبی و رفـــع و رجوع معضـــالت متعددی 
کار می شـــوند، عمـــال  بـــا بیمـــه و دارایـــی یـــا قانـــون 
امـــکان تحقـــق این برنامه هـــا را از دســـت می دهند. 
اینهـــا هزینه هایـــی اســـت که بـــدون هیـــچ خروجی 
بـــه مثابه یک هزینـــه صرف و بـــدون ارزش افزوده به 

کســـب وکارها تحمیـــل می شـــود. 
که اشـــاره شـــد متون  در بحـــث از قوانیـــن نیز چنان 
قانونـــی خوبـــی مانند قانـــون رفع موانع تدوین شـــده 
ســـازنده  بـــه  کمکـــی  آن  اجـــرای  عـــدم  اســـت،اما 
داخلـــی نمی کنـــد. رقابـــت هـــم در چهارچوب یک 
گونه ای  فضـــای رقابتـــی معنـــا می یابد. شـــرایط بـــه 
کـــه پیـــش از این به رشـــد  کـــه قواعـــد دولتی  اســـت 

شـــرکت های ســـازنده و ســـازمان های ســـرمایه گذار 
در بخـــش تولیـــد کمـــک می کـــرد، در حـــال حاضـــر 
کـــرده اســـت.باید دیـــد چـــه  رشـــد آنـــان را محـــدود 
مـــواردی در این برهـــه محدودیت زا اســـت و امکان 

کدامیک وجـــود دارد.  لغـــو 

• منصور سعیدی:
در حقیقـــت بنـــده هم بـــا انتخاب یکـــی از دو مدل 
ذکرشـــده توســـط آقای مهنـــدس ســـلطان زاده اصال 
کشـــور ما نه متناســـب  موافـــق نیســـتم. زیرا اقتصاد 
باشـــرایط ســـرمایه داری بـــه خوبـــی تطابـــق دارد و نه 
لـــوازم و پذیـــرش اقتصـــاد کمونیســـتی را دارد و با هر 
مدلـــی پیـــش برویم بـــه نظر مـــن با شکســـت مواجه 
که ما مـــدل ایرانی را برای خـــود را داریم  اســـت. چرا 

کنیم. و می توانیـــم آن را تبییـــن و شـــفاف 
گونه  بـــرای این منظـــور من ســـاخت داخل را بـــه دو 
کـــه رقیـــب ندارنـــد و  تقســـیم می کنـــم: اول مـــواردی 
اصطالحـــا انحصـــاری هســـتند. این مـــوارد در واقع 
برخی تجهیرات ســـاخت داخل را شـــامل می شـــود 
گذاری اولیه ســـنگینی می طلبـــد و لذا  که ســـرمایه 
بـــه نظـــر مـــن در موردشـــان حمایـــت دولـــت الزامی 
اســـت. اما دســـته دوم محصوالت غیـــر انحصاری 
که  کابـــل یا تابلـــو برق یـــا دکل و ...اســـت  همچـــون 
قاعدتـــا به علـــت تعدد امـــکان رقابت دارنـــد و باید 
بتواننـــد بـــدون حمایت هـــای کالن دولتـــی جایگاه 
دیگـــر  داشـــتن  نـــگاه  راضـــی  بـــا  بـــازار  در  را  خـــود 
بازیگـــران ایـــن صحنـــه اعـــم از پیمانکار، مشـــاور یا 

کنند. کســـب  کارفرمـــا 
کـــه دولـــت می تـــوان بـــه آن ورود کنـــد  نکتـــه دومـــی 
از شـــرکت های ســـازنده  وندورلیســـتی  تهیـــه  لـــزوم 
داخلـــی اســـت تـــا در بخـــش دولتـــی صنعـــت برق 
و شـــرکت  نیـــرو  وزارت  طـــور مشـــخص  بـــه  یعنـــی 
توانیـــر اســـت بـــرای رفـــع نیـــاز صنعت بـــرق حداقل 
90 درصـــد از ســـازندگان داخلـــی خریـــداری شـــود. 
متاســـفانه  دغدغـــه قیمـــت در بیـــن بخـــش دولتی 
کـــه توســـط  چنـــدان بـــاال نیســـت و تجهیـــز برقـــی 
که تفکرشـــان  کارفرمایان دولتی خریداری می شـــود 
بـــا اجنـــاس اروپایی ســـازگارتر اســـت، ولـــو اینکه به 
لحـــاظ کیفیـــت تفـــاوت چندانی با مشـــابه داخلی 
مشـــاهده نشـــود. ایـــن امـــر در حالی اســـت که همه 
اذعان داریم که بخشـــی از تجهیـــزات برقی در ایران 
در حد اشـــباع است. با این شـــیوه در واقع نیازی به 
تعرفه گـــذار نیز نخواهد بـــود و واردات کاال برای دیگر 
صنایـــع نیـــز قطع نخواهد شـــد امـــا ســـازنده داخلی 
بـــازار داخلـــی خـــود را در صنعـــت بـــرق بازخواهـــد 

 . فت یا
نکتـــه ســـومی که من ســـال ها اســـت پیگیـــر اجرای 
گذاشـــتن مناقصات EPC است،  کنار  آن هســـتم، 
کـــه در ایـــن قبیـــل پروژه هـــا تمام ســـود نصیب  چـــرا 
بی بهـــره  آن  از  ســـازندگان  و  می شـــود  پیمانـــکاران 
می مانند. بـــرای این منظور به جـــای آنکه پیمانکار 
واســـط خریـــد کاال از ســـازنده داخلـــی و ارائـــه آن به 
کارفرمـــای دولتـــی شـــود، ایـــن خریـــد مســـتقیما از 

ســـازنده صـــورت می گیـــرد. مـــن تـــا بـــه حـــال موفق 
شـــدم این طـــرح را در چنـــد برق منطقـــه ای اجرایی 
کـــه طـــی آن مناقصات بـــه تک تـــک کاالهای  کنـــم 
عمـــده از جملـــه تابلـــو ، ترانســـفورماتور، کلیـــد  و ... 

می شد. شکســـته 

• بهروز سلطان زاده: 
من در پاســـخ بـــه یک مثال اســـتناد می کنـــم: پیش 
از آنکـــه ایران ترانســـفو ترانس هـــای ســـنگین تولیـــد 
کنـــد عمـــال 25 درصـــد ترانس هـــای وارداتـــی بـــه هر 
دلیـــل در جابه جایی هـــا آســـیب می دیـــد. بـــه ایـــن 
کـــه در آن زمـــان ایـــن مســـئولیت بـــر عهـــده  خاطـــر 
کار  دولتی هـــا بود. اینکه مشـــاهده می کنیـــد دولت 
کار درســـتی اســـت  کند اتفاقا  را از خـــودش دور می 
کار را بر عهده  و عمـــال نمی خواهد مســـئولیت ایـــن 
بگیـــرد. بنابرایـــن در مـــورد عـــدم قبـــول یـــا مقاومت 
در برابرخریـــد مســـتقیم هـــم  بحـــث بـــر ســـر همیـــن 

اســـت.  واگذاری مســـئولیت 

• منصور سعیدی: 
کـــه اجـــازه می خواهم بـــه صحبت هایم  نکتـــه دیگر 
کـــه در یک بـــرق منطقه ای  کنم این اســـت  اضافـــه 
که بـــه نظر مـــن تمام  طرحـــی در حـــال اجـــرا اســـت 
کـــرد و من  ســـازنده های داخلـــی را زمین گیر خواهد 
بـــا آن مخالـــف هســـتم. دراین طـــرح عمال بـــه بهانه 
بی پولی و لـــزوم فاینانس خارجـــی اجناس چینی را 

به وفـــور وارد می کنند. 
در مقابـــل بنده طرحی را قویـــا در یک برق منطقه ای  
کـــه به جـــای فاینانس  کنم  مشـــخصا پیگیـــری می 
خارجـــی از یوزانـــس یـــا فاینانـــس داخلی اســـتفاده 
کـــه برای مثـــال ســـازنده تابلو  شـــود، به ایـــن ترتیب 
بـــرق کاالی خـــود را االن تحویـــل دهد و چند  ســـال 
کند.  یافـــت  دیگـــر وجـــه آن را همـــراه بـــا ســـود آن در
نمونه هـــای موفقـــی از ایـــن روش نیـــز بـــا اســـناد آن 

موجـــود و قابل ارائه اســـت. 
گـــر پروژه  که مـــن فکـــر می کنم ا حقیقـــت آن اســـت 
312 پســـت بـــا اجنـــاس تماما چینـــی، آن هـــم نه از 
کمبـــود نقدینگی با  کیفیت، بلکه بـــه خاطر  نوع بـــا 
اســـتفاده از اجناس رده پایین چینی ســـاخته شود، 
چه بســـا بـــه عقوبـــت و نفرین نســـل های آینـــده این 

صنعت دچار شـــویم.  

• ســـتبران: نـــکات بســـیار مهمـــی از طـــرف تمامـــی 
نوعـــی  بـــه  یـــک  هـــر  کـــه  شـــد  مطـــرح  حاضریـــن 
بازتاب دهنـــده مســـائل و راهکارهـــای پیشـــنهادی 
بود. بر این اســـاس تقاضـــا دارم جمع بندی نهایی را 
از نکات و راهکارهای پیشـــنهادی خـــود بفرمایید. 

• رضا شرقی: 
من بـــرای این منظـــور مثالی از ترکیـــه می زنم، چنان 
کشـــور همســـایه در ســـال های  کـــه می دانیـــد ایـــن 
قبـــل از انقالب اســـالمی ایران شـــرایط نامســـاعدی 
داشـــت، در آن شـــرایط نخســـت وزیر وقت آن کشور 

که مشـــکل اقتصـــادی ترکیه ریشـــه  اظهـــار داشـــت 
در قوانیـــن نارســـای آن دارد بـــر ایـــن اســـاس بـــود که 
گرفتند بـــرای بهبود قوانین ترکیـــه از قوانین  تصمیـــم 
کشـــورهای اروپایی که شـــرایط مشابهی از نظر منابع 
داشـــتند الگوبرداری و به اصالحات مهم رد قوانین 
کشـــور دســـت زدنـــد. نتیـــج آنکـــه امروز  اقتصـــادی 
ترکیـــه در زمـــره 15 کشـــور قدتمند اقتصـــادی جهان 
ک و  قـــرار دارد و در صنایـــع مختلفـــی چـــون پوشـــا
گرفته تا صنعت بـــرق خصوصا در بحث  توریســـت 

صـــادرات خوش درخشـــیده اند.
بـــه نظـــر مـــن در ایـــران نیـــز نیازمنـــد اصالحـــات در 
قوانیـــن اقتصادی و مهم تـــر و پیـــش از آن الزم االجرا 
در  مثـــال  بـــرای  هســـتیم.  موجـــود  قوانیـــن  شـــدن 
بخشـــی از قانـــون رفـــع موانـــع تولیـــد و ارتقـــای نظام 
کارفرماهـــای دولتـــی ابـــالغ  کشـــور بـــه تمـــام  مالـــی 
کـــه بـــرای پروژه هایـــی بـــا مبـــال بیش  شـــده اســـت 
یالی  گشـــایش LC ر از 200 میلیـــون تومـــان اقـــدام به 
کـــه عمـــال چنیـــن اتفاقـــی از زمـــان تدویـــن و  کننـــد 
ابـــالغ آیین نامه هـــای اجرایـــی ایـــن قانـــون صـــورت 
کـــه بـــه رغـــم تاخیـــر در  نگرفتـــه اســـت. بـــه طـــوری 
کمتـــراز وجه اولیـــه پرداخت  گاه حتـــی  پرداخـــت، 
صـــورت می گیـــرد و مابقـــی را بـــا حواله هایـــی بـــرای 
خریـــد آلومینیـــوم جایگزیـــن می کننـــد. درحالی که 
در نظـــر نمی گیرند که فراینـــد دریافت حواله و خرید 
آلومینیـــوم خود بیش از یک ســـال زمـــان می برد و در 
ایـــن فاصلـــه قیمت آلومینیـــوم 6 هزار و صـــد تومان 

بـــه 7 هـــزار و نهصـــد تومان رســـیده اســـت.
از ســـویی قوانیـــن موجـــود هـــم بـــه رغم برخـــی نقاط 
قـــوت، در مـــواردی چـــون بحـــث صـــادرات و لـــزوم 
افزایش حمایت هـــای صادراتی نیازمند اصالحات 
که در مورد صـــادرات با رقبایی  هســـتند. خصوصا 
کـــه هر یـــک از ســـوی کشورهایشـــان  روبـــرو هســـتیم 
مشـــوق های 13 درصـــدی )ترکیـــه( الـــی  15 درصد 
)هند( و حتی 17 درصـــدی )چین( اعطا می کنند.

• بهروز سلطان زاده:
کـــه بـــه هر حـــال می بایســـت در  واقعیـــت آن اســـت 
این شـــرایط کار کنیم که نرخ بهره بانکی باال اســـت 
و ثبـــات قیمـــت ارز وجـــود نـــدارد.  ســـوال مـــن این 
که چطور در این شـــرایط بســـازوبفروش های  اســـت 
بـــازار مســـکن همچنـــان حاضرنـــد ســـرمایه گذاری 
که در این صنف شـــراکت  کنند؟ نکته این اســـت 
که از هر ســـرمایه دار  نهادینه شـــده اســـت. به طوری 
ایرانـــی بپرســـید حاضر اســـت در ســـاخت یک برج 
کـــه در آن بـــازار نیز  ســـاختمانی بـــا همـــه نوســـاناتی 
وجود دارد شـــریک شـــود، امـــا حاضر به شـــراکت در 
کـــه یک یا  ســـاخت یک پســـت بـــا ایـــن پیش فرض 
کند نیســـت. مســـاله تا  دو ســـال بعد دریافت وجه 
کـــه به بخـــش خصوصی بـــه عنـــوان محدوده  آنجـــا 
تاثیرگـــذاری مـــا مربـــوط می شـــود، آن اســـت که این 
کردن رایاد بگیـــرد. حقیقت آن  بخش باید ریســـک 
که هیچیـــک از تولیدکننده هـــای داخلی در  اســـت 

گر نابود هم شـــده باشند،شخصا  هر مقطعی حتی ا
واســـطه  بـــه  هـــم  ابتـــدا  از  زیـــرا  نشـــده اند.  متضـــرر 
کمـــک دولـــت یابانک بوده که صاحب کســـب وکار 
شـــده اند. در بحـــث پیمانـــکاری هم این مســـاله به 
طریـــق اولـــی برقـــرار اســـت. تا جایـــی که بـــه جرات 
می توانـــم ادعا کنم هیچ پیمانـــکار و تولیدکننده ای 
گر  کـــه تنها ا در ایران ریســـک پذیر باشـــند. در حالی 
کـــردن واحتمال ورشکســـته شـــدن تن  بـــه ریســـک 
دادیـــم امکان کســـب درآمد خـــوب نیزوجود خواهد 
یالـــی هـــم حقیقتا در شـــرایط  داشـــت. بحـــث LC ر
کارفرماها با مشـــکل جدی اعتبـــار روبرو  کـــه  فعلـــی 
که بانـــک هم  هســـتند عمـــال نشـــدنی اســـت. چـــرا 
گشـــایش LC حداقل طلب مبلـــغ باالیی وجه  برای 
گـــر کســـی بتواند   نقـــد از کارفرمـــا می کنـــد.در واقـــع ا
گشـــایش LC بزند، این بدان معنا اســـت  دســـت به 
کـــه یانقدینگی کافـــی برای ایـــن کار را دارد و یاآنقدر 
که با یک تمـــاس تلفنی  از اعتبـــار برخـــوردار اســـت 
هم می توانداعتبار الزم بـــرای LC را فراهم ودر زمانن 
کنـــد. اما مســـاله این  لـــزوم به حســـاب بانـــک واریز 
که هیـــچ گاه از جنـــاح مقابل بـــه قضیه نگاه  اســـت 

 . نمی کنیم
بـــه نظـــر من بـــاز هـــم ریشـــه این مشـــکالت بـــه نبود 
گـــر بـــه  مـــدل مشـــخص اقتصـــادی بـــاز می گـــردد. ا
گفتـــه آقای مهندس ســـعیدی از مدل ایرانی خاص 
خـــود می خواهیـــم اســـتفاده کنیـــم هـــم بایـــد ابتـــدا 
کنیـــم. ضمـــن آنکـــه  ایـــن مـــدل را دقیقـــا تعریـــف 
تعمیم دهـــی یک یا چند مـــورد خاص به تمـــام بازار 

هـــم روش صحیحـــی نیســـت.

• ناصر یزدآبادی:
کـــه در ایـــن میزگـــرد مـــورد بحـــث قـــرار  موضوعـــی را 
دادیـــم به هیچ وجه جهت زیر ســـوال بردن ســـازنده 
یـــا حتی تایید و حمایت بی قید و شـــرط از ســـازنده 
داخلـــی نبـــود، بلکـــه اشـــاره شـــد که برای ســـاخت 
موانعـــی وجـــود دارد. در عنـــوان  داخـــل مشـــخصا 
قانـــون هـــم لفـــظ حمایـــت نـــه بـــه تولیدکننـــده، که 
به رفـــع موانـــع تولید اطالق شـــده اســـت.یعنی این 
متـــن قانونـــی نیـــز اذعـــان می کنـــد اساســـا موانعـــی 
که رشـــد  در ضوابـــط اجرایـــی مملکت وجـــود دارد 

کـــرده اســـت. تولیدکننده هـــا را مختـــل 
از ســـویی همـــه شـــرکت های تولیدکننـــده داخلـــی 
که  و بســـیاری از پیمانـــکاران عمال ســـال ها اســـت 
ســـرمایه و اعتبار خود را به دســـت دولت ســـپرده اند 
ســـخن  آنـــان  ریســـک ناپذیری  از  نمی تـــوان  لـــذا  و 
گفـــت. امـــا بدیهی اســـت ایـــن ریســـک را بـــا آنچه 
در صنعـــت ســـاختمان وجـــود دارد قابـــل مقایســـه 
کـــه در آن صنعت بـــا بازدهـــی 60 الی  نیســـت چـــرا 
70 درصدی ســـرمایه و در مـــواردی دو برابـــر آن روبرو 
هســـتیم امـــا در صنعـــت بـــرق عمـــال تنها بـــا 10 الی 
15 درصـــد وارد بـــازار رقابـــت می شـــویم.لذا ضریب 
تحمـــل پایین تری نســـبت به نوســـانات وجـــود دارد 
گیـــرد  و وقتـــی تاخیـــری در پرداخـــت صـــورت مـــی 

ســـرمایه گذار صنعـــت بـــرق اعـــم از تولیدکننـــده یـــا 
پیمانکار به ســـرعت از ناحیه ســـود وارد ناحیه ضرر 

می شـــود. 
هـــم وجهـــه تضمینـــی آن   LC گشـــایش  از  غـــرض 
کارفرما منعقد  که بـــا  کما اینکـــه در قـــراردادی  بـــود. 
می کنیـــم این تضمیـــن از جانب ما در متـــن قرارداد 
بـــرای تحویل بـــه موقع کار و کیفیـــت آن وجود دارد، 
امـــا زمانیکـــه کاال را  بـــه کارفرمـــا تحویـــل می دهیـــم 
بـــرای مطالباتمـــان وجـــود  عمـــال هیـــچ تضمینـــی 

ندارد. 
کـــه بـــا توجه بـــه قوانیـــن موجود  یکـــی از ایـــن موانـــع 
هـــم می تـــوان رفـــع مـــرد مربـــوط بـــه بیمـــه و مالیات 
گـــر یـــک روز بـــه تاخیـــر بیفتد  اســـت تـــا حـــدی که ا
مجبـــور به پرداخت جریمه ســـنگین هســـتیم. پس 
که تحویـــل دولت داده شـــده  کاالیی  نـــه تنها پـــول 
وصـــول نمی شـــودبلکه 9 درصـــد ارزش افـــزوده هـــم 
از جیـــب ســـازنده رفتـــه  اســـت و در ایـــن شـــرایط با 
ضرب العجـــل دارایـــی یـــا بیمه نیـــز مواجـــه خواهد 
بـــود. بـــه راســـتی طـــی ســـال هایاخیرکدام شـــرکت 
داخلـــی توانســـته مطالبـــات قابـــل توجه خـــود را در 

کند؟ یافـــت  فاصلـــه زمانـــی دو یا ســـه ماهـــه در

• منصور سعیدی:
در جمع بندی صحبت ها و در اشـــاره به مواردی که 
که آنچه بـــه عنوان یوزانس  کنم  کید  ذکر شـــد باید تا
یـــا فاینانس داخلی از ســـوی ما مطرح می شـــود خود 
نیازمند فراهم آمدن بســـترهایی اســـت که مهم ترین 
آن هـــا ارائـــه تضامینی در حد ضمانت هایی اســـت 
می شـــود.  داده  خارجـــی  فاینانس کننـــده  بـــه  کـــه 
بـــرای ایـــن منظور نیـــز مدل هایـــی در حـــال طراحی 
کارفرما  گذاشـــتن ملـــک  گرو  که یک راهکار  اســـت 
بـــه عنـــوان ضمانـــت اســـت. راهـــکار دیگـــر حوالـــه 
که به  کـــز صنعتی اســـت  کارخانه هـــا و مرا اجنـــاس 
بـــرق هســـتند.  عنـــوان مصرف کننده هـــای عمـــده 
که بـــرای اجرای  راهکارهـــای دیگری نیـــز وجود دارد 
آن نیـــازی بـــه تبعیـــت تـــام از مدل هـــای چینـــی یـــا 
که  کافـــی اســـت بپذیریم  آمریکایـــی نیســـت. فقط 
ایـــن راهکارهـــا شـــدنی اســـت. حـــدود یـــک ســـال 
که در خصوص ابعاد مختلـــف این مدل ها  اســـت 
کار می کنیـــم و بـــه زودی هـــم بـــه امیـــد خـــدا آن را 

کرد.  خواهیـــم  اجرایی 

• بهروز سلطان زاده:
بـــا نظـــر و ایده شـــما موافق هســـتم زیـــرا مســـاله را با 
بخـــش خصوصی حـــل و فصل می کنیـــد و لذا این 

مـــدل می تواند پاســـخگو باشـــد.  ▪

ناصر یزدآبادی: متاسفانه شبه سازنده ها با 
وجود تظاهر به ساخت و ایجاد سازمان و 

تشکیالت مربوطه در واقع به جای  ساخت 
کننده آن  یک کاال واردکننده یا به نوعی مونتاژ
هستند و تنها نمایشی از تولید و تحویل کاال 

را اجرا می کنند. اما این امر منکر نابرابری های 
رقابتی برای سازندگان داخلی نیست. در 

بحث یکسان بودن فرصت و فضای رقابت 
برای رقبا یک اصل اساسی است

بن بست حمایت
از ساخت داخل

بن بست حمایت
از ساخت داخل
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بـــرای  موجـــود  قانونـــی  ظرفیت هـــای  بـــه  توجـــه  بـــا 
کار  و  کســـب  فضـــای  داخـــل،  تولیـــد  از  حمایـــت 

اســـت؟  مواجـــه  چالش هایـــی  چـــه  بـــا  داخلـــی 
کثر اســـتفاده از توان تولیدی  طبق ماده 2 قانون حدا
تقویـــت  و  کشـــور  نیاز هـــای  تأمیـــن  و خدماتـــی در 
کثر اســـتفاده  آن هـــا در امر صادرات، به منــــظور حدا
مهندســـی،  فنـــی،  طراحـــی،  پژوهــــشی،  تـــوان  از 
کلیه  کشـــور  تولیدی، صنعتـــی، خدماتی و اجرائی 
وزارتخانه ها، ســـازمان ها، مؤسســـات، شرکت های 
دولتی یا وابســـته بـــه دولـــت، بانکها، دســـتگاه ها و 
که شـــمول قانون بـــر آن ها مســـتلزم ذکر  واحد هایـــی 
از قبیـــل: وزارت نفـــت و شـــرکت های  نـــام اســـت 
تابعـــه، شـــرکت ملی پاالیـــش و پخـــش فرآورده های 
کشـــوری، شـــرکت ملی  نفتی، ســـازمان هواپیمایی 
فـــوالد و شـــرکت ملی صنایع مـــس ایـــران و .. اعم از 
کـــه قانون خـــاص خود را داشـــته و یـــا از قوانین  ایـــن 
کننـــد و شـــرکت های تابعه  و مقـــررات عـــام تبعیت 
کاال هـــای  و وابســـته بـــه آنهـــا، موظفنـــد در تأمیـــن 
مهندســـی  خدمـــات  امـــور  ســـرمایه ای  و  مصرفـــی 
تأسیســـاتی،  و  ســـاختمانی  پیمانـــکاری  مشـــاور، 
کشـــور اعـــم از  کلیـــه پروژه هـــای  تأمیـــن تجهیـــزات 
کـــه از بودجه عمومـــی دولت و یـــا از درآمد های  این 
یالـــی  خـــود و یـــا از اعتبـــارات و تســـهیالت ارزی و ر
دســـتگاه های مزبـــور یا زمین هـــای منابـــع طبیعی و 
ســـایر امکانات دولتی اســـتفاده می کنند، براساس 

این قانـــون اقـــدام نمایند.
در واقـــع قانـــون مذکور دســـتگاه های دولتـــی را ملزم 
کـــه در مواقع ســـفارش ماشـــین آالت،  کـــرده اســـت 
تجهیـــزات و قطعـــات بـــه تولیدکننـــدگان داخلـــی 
کار  که دولتی ها عموما از این  کنند در حالـــی  رجوع 
کـــراه دارنـــد و ســـعی می کنند از کاال هـــا و خدمات  ا
کننـــد. دســـتگاه های دولتی در  خارجـــی اســـتفاده 
صـــورت اســـتفاده درســـت از ایـــن قوانیـــن منفعت 
می کننـــد، امـــا بـــا توجـــه بـــه اینکـــه تولیدکننـــدگان 
داخلـــی مـــا در ســـوابق خـــود خـــوش قولـــی و خوش 
نامـــی ندارنـــد، چنیـــن اتفاقـــی نمی افتـــد و الزمه آن 
کیفیت  که تولیدکننـــدگان ما از لحـــاظ  این اســـت 

و قیمت محصوالت رقابتی شـــوند و ســـابقه خوبی 
از خـــود بـــه جـــای بگذارنـــد در غیـــر ایـــن صـــورت 
دســـتگاه های دولتـــی به دنبـــال تهیه منابـــع خود از 

شـــرکت های خارجـــی خواهنـــد بود. 

خدماتـــی  و  کاال هـــا  کیفیـــت  آیـــا  شـــما  نظـــر  بـــه 
می کننـــد،  ارائـــه  داخلـــی  تولیدکننـــدگان  کـــه 
رضایتمنـــدی  و  کـــرده  تامیـــن  را  داخلـــی  نیاز هـــای 

مـــی آورد؟  دســـت  بـــه  را  مصرف کننـــدگان 
کـــه قوانیـــن مذکـــور دســـتگاه های دولتی را  در ایـــن 
ملـــزم بـــه اســـتفاده و حمایـــت از تولیـــدات داخلی 
کـــرده اند شـــکی نیســـت، امـــا ایـــن الـــزام را نباید به 
کـــه آن هـــا مجبورنـــد حتی  کـــرد  ایـــن معنـــی تلقـــی 
کیفیـــت داخـــل را خریـــداری کنند.  کاال هـــای بـــی 
کاال تاخیـــر  بســـیاری از پیمانـــکاران مـــا در تحویـــل 
کاالیی، آن  گرفتن تولیـــد  دارنـــد و بعـــد از به عهـــده 
که  کیفیـــت نامناســـب تحویـــل می دهند  کاال را بـــا 
همـــه این موارد، دســـتگاه ها را به ســـمت اســـتفاده 
از تولیـــدات خارجـــی ســـوق می دهـــد نمونـــه ایـــن 
که برخی  کرمانشـــاه شـــاهد بودیـــم  مـــوارد را در زلزله 
ارائـــه  کیفیتـــی  بـــی  ســـاختمان های  پیمانـــکاران 
کـــرده بودنـــد و بعـــد از زلزلـــه پاســـخی نداشـــتند. در 
صنعـــت نفـــت هـــم همیـــن مشـــکل وجـــود دارد و 
تولیدکننـــدگان اســـتاندارد API را رعایت نمی کنند 
که رعایت شـــده،  گاهـــی ظاهـــرا عنـــوان می شـــود  و 
ولـــی در واقعیـــت تولیـــد آن ها براســـاس اســـتاندارد 
گر تولیدکننـــده داخلی انتظار  نبوده اســـت بنابراین ا
کـــه دســـتگاه ها بـــرای نیاز هـــای خود بـــه آن ها  دارد 
کنند، بایـــد در تولید خود اســـتاندارد های  مراجعـــه 
تـــا هـــم در داخـــل  کننـــد  بیـــن المللـــی را رعایـــت 
مـــورد اســـتقبال واقع شـــوند و هـــم بتوانند با کســـب 
قـــدرت رقابـــت پذیری، محصـــوالت خـــود را صادر 
هـــم بکننـــد و ایـــن امـــر جـــز بـــا تغییـــر و تجدیدنظـــر 
در رویکـــرد دو بخـــش خصوصـــی و دولتـــی مســـیر 

بود. نخواهـــد 

اتـــاق تهـــران رایزنی هایـــی دربـــاره اســـتفاده و  آیـــا در 

گرفتـــه اســـت؟  حمایـــت از ســـاخت داخـــل صـــورت 
داشـــته  عملکـــردی  چـــه  حـــوزه  ایـــن  در  اتـــاق  ایـــن 

اســـت؟ 
مذکـــور  حـــوزه  در  تهـــران  اتـــاق  فعالیـــت  بیشـــتر 
ایـــن  اســـت. مســـئوالن  بـــوده  انـــرژی  درکمیســـیون 
کره و رایزنی بـــا وزارت نفت  کمیســـیون در حـــال مذا
تـــا بتواننـــد بـــا معرفـــی چنـــد پیمانـــکار ایرانـــی، از 
کند  که بـــا آن ها همـــکاری  وزارت نفـــت بخواهنـــد 
کـــه طرفیـــن باید به تفاهم برســـند تا بتواننـــد این کار 

کننـــد.  را عملـــی 

کشـــور و تولیـــد داخـــل  بـــه نظـــر شـــما شـــرایط اقتصـــادی 
بعـــد از اجـــرا شـــدن برجـــام تحرکـــی داشـــته اســـت و 
اینکـــه خـــود شـــما تـــا چـــه انـــدازه بـــه ضـــرورت حمایـــت 

یـــد؟ از ســـاخت داخـــل اعتقـــاد دار
مـــن اصوال بـــا عبـــارت حمایـــت از ســـاخت داخل 
که تولیدکنندگان ســـالم و موفق  موافق نیســـتم، چرا 
نیـــازی بـــه حمایـــت ندارنـــد فقـــط نبایـــد بـــا قوانین 
گرفـــت.  گیـــر جلـــوی فعالیـــت آن هـــا را  دســـت و پا
کـــه عملکـــرد قابـــل  همـــه تولیدکننـــدگان داخلـــی  
قبولی دارند، براســـاس اســـتاندار های بیـــن المللی 
فعالیـــت می کنند و نبایـــد با قوانین مزاحـــم در روند 
که  کاری  فعالیـــت آن ها خللـــی ایجاد شـــود. تنهـــا 
بایـــد بـــرای این هـــا انجـــام داد رفع اشـــکاالتی که در 
بیزینس بیـــن الملل وجود دارد مثال باید مشـــکالت 
و  همســـایه  کشـــور های  بـــا  روابـــط  پـــول،  انتقـــال 
ضمانـــت نامه هـــای بانکی برطرف شـــود تـــا بتوانند 

راحت تـــر اهـــداف خـــود را پیـــش ببرند. 
البتـــه بعـــد از اجرایـــی شـــدن برجـــام اثـــر مثبـــت و 
کشـــور  از  بـــا خـــارج  مـــا  ارتبـــاط  در  توجهـــی  قابـــل 
و  نگرانی هـــا  از  خیلـــی  و  اســـت  آمـــده  وجـــود  بـــه 
ترس هـــای خارجی هـــا در معاملـــه بـــا ایـــران )چه در 
کاال  کاال بـــه ایـــران و چـــه در خریـــدن  امـــر فروختـــن 
کـــه مـــا بعد  از ایـــران( فرو ریختـــه اســـت بـــه طـــوری 
پـــا صـــادرات  از برجـــام موفـــق شـــدیم حتـــی بـــه ارو
کاالی صنعتی داشـــته باشـــیم هر چنـــد هنوز برخی 

مشـــکالت در حـــوزه بانکـــی برقـــرار اســـت.▪

چـــرا بـــا وجـــود اینکـــه در زمینـــه حمایـــت از تولیـــدات 
داخلـــی قوانیـــن خوبـــی وضـــع شـــده اســـت امـــا هنـــوز 

بـــه توفیـــق چندانـــی دســـت نیافتـــه ایـــم؟
قوانیـــن خوبـــی در زمینه حمایـــت از تولیـــد داخلی 
کـــدام به درســـتی اجرا  یـــم ولـــی متاســـفانه هیچ  دار
یـــم این  کـــه ما بـــا مجلـــس دار نمـــی شـــوند. حرفـــی 
کـــه بیشـــتر از اینکـــه قانـــون وضـــع کنـــد باید  اســـت 
روی اجـــرای درســـت قوانین نظارت داشـــته باشـــد 
کـــرده به درســـتی اجرا شـــوند  کـــه وضع  تـــا قوانینـــی 
بنابرایـــن مقولـــه نظارتـــی مجلس بعد بســـیار مهمی 
کـــه نبایـــد از آن غافل شـــد. مســـلما مجلس  اســـت 
کـــه وضع مـــی کند انتظـــارات و  محتـــرم از قوانینـــی 
توقعاتـــی دارد یعنـــی با وضع قوانین بـــه دنبال ایجاد 
کـــه قانونگـــذار  اثراتـــی در جامعـــه هســـتند. زمانـــی 
کند  کند متعاقـــب آن باید نظارت  قانونی وضع می 
گر  کـــه آیا اتفـــاق مد نظرش رخ داده اســـت یـــا خیر. ا
اتفـــاق مدنظـــرش افتاده پس بایـــد آثار آن را بررســـی 
گـــر اتفاق مدنظـــر نیفتاده اســـت بایـــد چرایی  کنـــد ا
مســـئله را تعییـــن کنـــد و ســـپس بـــه ســـمت حلش 
که  بـــرود. مجلس مـــا از نظـــر قانونی جایگاهـــی دارد 
کنـــد حـــق تحقیق و  مـــی توانـــد از همـــه قـــوا ســـوال 
تفحـــص و بررســـی دارد یعنـــی ابزارهـــای خوبـــی در 
دســـت مجلـــس اســـت.با وجـــود تمامـــی قوانین در 
زمینـــه حمایت از تولیدات داخلی متاســـفانه تولید 

مـــا هنـــوز در ابتدای راه اســـت.

کـــه تولیـــد مـــا هنـــوز  کردیـــد  در صحبـــت هایتـــان اشـــاره 
در ابتـــدای راه اســـت دلیـــل اصلـــی ایـــن موضـــوع را چـــه 

چیـــزی مـــی دانیـــد؟
کشـــورمان  به نظرم دلیل اصلی دولتی بودن اقتصاد 
کـــه می توانســـت بـــر  اســـت. متاســـفانه اصـــل 44 را 
اقتصـــاد ایران تاثیرخوبی داشـــته باشـــد به درســـتی 
اجـــرا نکردنـــد. دولت مـــا روز به روز بزرگ تـــر و فربه تر 
می شـــود و بازیگـــران اصلی اقتصاد دولتـــی ها و به 
عبارتـــی خصولتـــی ها هســـتند اقتصـــاد دولتی هم 

کامل نمی رســـد. به رشـــد 

یـــد  آیـــا نمونـــه هایـــی در اقتصـــاد دنیـــا در ذهـــن دار
کـــه دولتـــی بودنـــد و موفقیـــت چندانـــی بـــه دســـت 

نیاوردنـــد؟
کـــردن وجود دارد،  بله، نمونه هـــای زیادی برای ذکر 
بـــرای مثـــال می توانم اتحـــاد جماهیر شـــوروی را نام 
که عضو  ببرم با آن همه وســـعت و تعـــداد اعضایی 
پیمان ورشـــو بودنـــد بعد از 70 ســـال به ایـــن نتیجه 
کـــه اقتصـــاد دولتـــی پاســـخگو نیســـت و  رســـیدند 
کنـــار  جـــواب نمـــی دهـــد. آنـــان اقتصـــاد دولتـــی را 

گذاشـــتند و به اقتصـــاد خصوصـــی  پرداختند.

ــرای  ــورت اجـ ــه در صـ کـ ــد  ــل 44 بفرماییـ ــورد اصـ در مـ
ـــر اقتصـــاد بـــه چـــه شـــکلی خواهـــد  صحیـــح تاثیـــر آن ب

بـــود؟
کلـــی  هـــدف از اصـــل 44 اجـــرای سیاســـت هـــای 

این اصل یعنی شـــتاب بخشـــیدن به رشـــد اقتصاد 
ملـــی، گســـترش مالکیت در ســـطح عمـــوم مردم به 
کارایـــی  منظـــور تامیـــن عدالـــت اجتماعـــی، ارتقـــا 
بنـــگاه هـــای اقتصـــادی و بهـــره وری منابـــع مالـــی 
در  پذیـــری  رقابـــت  افزایـــش  فنـــاوری،  و  انســـانی  و 
اشـــتغال،  افزایـــش ســـطح عمومـــی  ملـــی،  ســـطح 
تغییر نقـــش دولت از مالکیت و مدیریت مســـتقیم 
بنـــگاه ها بـــه سیاســـتگذاری و هدایـــت و نظارت، 
توانمند ســـازی بخـــش های خصوصـــی در اقتصاد 
و... اســـت. برایـــن اشـــاس دربـــاره ضـــرورت اجرای 
کـــه  گفـــت  کامـــل سیاســـت هـــای اصـــل 44 بایـــد 
که در بســـیاری  خصوصی ســـازی برنامه ای اســـت 
کاهـــش فعالیـــت  کشـــورهای جهـــان بـــه منظـــور  از 
دولـــت درعرصـــه های مختلـــف به ویـــژه در بخش 
اقتصـــاد اجـــرا شـــده اســـت و ایـــن موضوع نشـــانگر 
گـــذر از اقتصـــاد دولتـــی چاره  ایـــن اســـت که بـــرای 
ای جـــز خصوصـــی ســـازی نیســـت. متاســـفانه در 
کشـــورمان روز بـــه روز شـــرکت هـــای شـــبه دولتی در 
حال رشـــد هســـتند ماحصل رشـــد این شـــرکت ها 
اقتصـــاد نیم بند فعلی اســـت که نـــه در تولید و نه در 
صادرات موفق بـــوده ایم و صـــادرات غیر نفتی مان 

کاهش اســـت.  ســـال به ســـال در حـــال 

پیشـــنهاد مشـــخص شـــما بـــرای شـــکوفایی اقتصـــاد 
ــورمان چیســـت؟ کشـ

پیشـــنهاد بنده حرکت به ســـمت خصوصی شـــدن 
کامل اقتصاد اســـت و در این مســـیر هم باید دولت 
گری اش دســـت بردارد  کامل از تصدی  به صـــورت 
براســـاس اصـــل 44 دولـــت  کـــه  مـــواردی  مگـــر در 

می توانـــد آن وظایـــف را انجـــام دهد.

چیـــزی  چـــه  را  داخلـــی  تولیـــد  چالـــش  مهمتریـــن 
؟ نیـــد ا می د

کـــه اقتصاد ما دولتی اســـت پس تســـهیالت  زمانی 
هـــم طبعا بـــه شـــرکت هـــای دولتـــی داده می شـــود 
کـــه دارنـــد  ایـــن شـــرکت هـــا بـــا بهـــره وری پایینـــی 
ارائـــه  دنیـــا  در  پذیـــر  رقابـــت  کاالی  نمی تواننـــد 
دهنـــد. یک نمونه روشـــن و مشـــخص در این زمینه 
کشـــورمان اســـت. امکانات  صنعت خودروســـازی 
و بـــازار مصرفـــی در اختیـــار صنعـــت خودروســـازی 
اســـت و بـــه شـــکلی هـــم ورود خـــودروی خارجی را 
کننـــد تا فضا را بـــه خودرو ســـاز داخلی  ممنـــوع می 
صنعـــت  آیـــا  اســـت  مطـــرح  ســـوال  ایـــن  بدهنـــد 
خودروســـازی مـــا موفـــق بـــوده اســـت؟ پاســـخ قطعا 
خیـــر اســـت نتیجـــه فعالیت ایـــن صنعـــت خودرو 
که نـــه خـــودش از محصوالتـــش راضی  ایـــن اســـت 
اســـت و نه مصـــرف کننده. بنـــده مهمترین چالش 
گر  تولیـــد داخلی را دولتـــی بودن اقتصاد مـــی دانم. ا
اقتصاد خصوصی و اصل 44 به درســـتی اجرا شـــود 
تی که وجود دارد به ســـمت تولید کنندگان  تســـهیال
و بخـــش خصوصـــی مـــی رود و آنـــان مـــی داننـــد در 

فضـــای رقابتـــی چـــه کنند.▪

تولیدکنندگان
موفق نیازی به
حمایت ندارند

اثربخشی 
قانونی

گفت وگو با مهدی پورقاضی؛ 
رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق، تهران

گفت وگو با مسعود دانشمند؛ 
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران

نیازمنـــد  کشـــوری  هـــر  اقتصـــادی  پیشـــرفت  و  توســـعه 
از  اقتصـــادی آن حـــوزه و حمایـــت  توانمنـــدی فعـــاالن 
تولیـــدات داخلـــی اســـت تـــا رشـــد اقتصـــادی و ایجـــاد 
بـــه  توجـــه  لـــذا  باشـــد  داشـــته  همـــراه  بـــه  را  اشـــتغال 
ظرفیت هـــا و پتانســـیل های داخلـــی از اهمیـــت باالیـــی 
برخـــوردار اســـت. در ایـــران بـــرای حمایـــت از ســـاخت 
کثـــر  داخـــل قانون هـــای مختلفـــی از قبیـــل: »قانـــون حدا
اســـتفاده از تـــوان تولیـــدی و خدماتی در تأمیـــن نیاز های 
کشـــور و تقویـــت آن ها در امـــر صادرات«، »قانـــون بهبود 
مســـتمر محیـــط کســـب و کار« و »قانون رفـــع موانع تولید 
کشـــور« تصویـــب  رقابـــت پذیـــر و ارتقـــای نظـــام مالـــی 
شـــده اســـت. در گفتگـــو با »مهـــدی پورقاضـــی« رئیس 
کمیســـیون صنعـــت و معـــدن اتـــاق بازرگانـــی و صنایـــع 
کســـب وکار  و معـــادن تهـــران، چالش هـــای پیـــش روی 

کـــرده ایـــم.  داخلـــی و راهکار هـــای رفـــع آن را بررســـی 

کار ایـــران همچنـــان نامناســـب  کســـب و  فضـــای 
اســـت و فعالیـــن اقتصادی بـــرای اداره بنـــگاه های 
خود راه بســـیار دشـــواری را در پیـــش رو دارند. این 
کم بـــر اقتصاد و  کنار رکود چندســـاله حا مســـاله در 
کســـری بودجـــه دولت ابعاد گســـترده تـــری نیز پیدا 

مـــی کند. 
در صنعـــت بـــرق اما شـــرایط دشـــوارتر هم هســـت. 
کنـــار تمـــام ایـــن مشـــکالت، صنعـــت بـــرق بـــا  در 
کمبـــود نقدینگـــی چـــاره ای  کارفرمایـــان دولتـــی و 
جز فاینانـــس برایش باقـــی نمی ماند و ســـازندگان 
کـــه تحـــت فشـــار  گروهـــی هســـتند  داخلـــی اولیـــن 
جبـــران  هـــای  یـــان  ز متحمـــل  واردات  از  ناشـــی 

شـــوند.  می  ناپذیـــری 
در همیـــن خصـــوص بـــا مســـعود دانشـــمند، عضو 
هیـــات نمایندگان اتاق ایران به گفتگو نشســـته ایم 

کـــه حاصل آن را مـــی خوانید:

گروی اجرای دولت در 
و نظارت مجلس

بن بست حمایت
از ساخت داخل

بن بست حمایت
از ساخت داخل
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مدیرعامـــل شـــرکت مـــادر تخصصـــی تولید بـــرق حرارتـــی با اشـــاره به اینکـــه در شـــرایط کنونی که کشـــورمان 
کنـــد شـــرکت های داخلی  بـــا کمبـــود نقدینگـــی در بخـــش های مختلـــف اقتصادی دســـت وپنجـــه نرم می 
تـــوان تأمین ســـرمایه الزم بـــرای احداث ظرفیت مـــورد نیـــاز را ندارند و هزینه هـــای احداث یک نیروگاه بســـیار 

ســـنگین است.
کـــرد: ســـرمایه گذاری از محـــل منابع داخلـــی و بودجـــه عمومی دولت، هر ســـاله   محســـن طرزطلـــب تصریـــح 
کاهـــش درآمدهای  بـــا توجه بـــه عدم رشـــد تعرفه ها و پرداخـــت هدفمنـــدی از منابع درآمدی صنعـــت برق و 

عمومـــی دولـــت، روز به روز کاســـته شـــده و در طی 5 ســـال گذشـــته کاهش پیدا کرده اســـت.
کـــرد: در طی 10 ســـال گذشـــته به رغم همه تالش هـــای به عمل آمـــده در جهت اســـتفاده از منابع  وی اضافـــه 
صنـــدوق توســـعه ملی در توســـعه و گســـترش تولید برق کشـــور، متوســـط ســـالیانه آن 780 مـــگاوات از طریق 
وزارت نیـــرو و حـــدود 320 مـــگاوات از طریـــق ســـایر وزارتخانه هـــای دیگر  بوده اســـت، یعنی در مجمـــوع 1100 
گـــذاران داخلی و با اســـتفاده از منابـــع صندوق توســـعه ملی بوده  مـــگاوات متوســـط تولیـــد از طریق ســـرمایه 

است.
طرزطلـــب بـــا اشـــاره بـــه اینکه هیـــچ امتیـــاز ویـــژه ای و خـــارج از مقـــررات به شـــرکت هـــای خارجـــی برقی به 
کـــه در تیپ قراردادهای منتشـــر شـــده  منظـــور فعالیـــت در ایـــران داده نشـــده اســـت تصریـــح کرد:همان گونه 
توســـط وزارت نیرو برای ســـرمایه گذاران داخلی و خارجی و نیز مســـتندات تنظیم شـــده در قراردادهای خرید 
گـــذار بخواهد به صادرات بـــرق اقدام نماید  تضمینی برق برای ســـرمایه گذاران آمده اســـت چنانچه ســـرمایه 
بایســـتی حتمًا مطابق این قرارداد، نســـبت به کســـب مجوزهـــای مورد نیاز بـــرای صادرات بـــرق از وزارت نیرو 

نماید. اقدام 
گفـــت: پرداخت مطالبات بـــه طرف خارجی منـــوط به انجام تعهداتـــش خواهد بـــود و وزارت نیرو  طرزطلـــب 
در صـــورت انجـــام تعهدات این ســـرمایه گذار و تولید برق مورد توافق شـــده، مطالبات آن شـــرکت را پرداخت 

کرد. خواهد 
وی افـــزود: از ایـــن رو نظـــرات مطرح شـــده دربـــاره دادن رانت به این شـــرکت و یا قائل شـــدن امتیـــاز صادرات 
که وزارت نیـــرو توان پرداخت مطالبات آن شـــرکت را ندارد، اساســـًا نادرســـت اســـت  بـــرای آن بـــه این دلیـــل 
کـــه در کشـــور اقدام بـــه ســـرمایه گذاری می کنند بایـــد حدود 50  وطبـــق قوانیـــن ایـــران ســـرمایه گذاران خارجی 

کنند. درصـــد تجهیزات خـــود را از تولیدکننـــدگان داخلی خریـــداری 

کـــی،  از تولیدکننـــدگان وفعاالن صنعت برق کشـــور برق دربـــاره توان تولیدکننـــدگان داخلی برای  محمـــد مال
تامیـــن تجهیـــزات نیروگاهـــی گفـــت: توربیـــن و ژنراتـــور 30 درصـــد ســـرمایه اصلی نیروگاه را شـــامل می شـــود و 
شـــرکت مپنـــا تـــوان تولید توربین هـــای 160 تـــا 170 مگاواتـــی را دارد. توربین هـــای کوچک تر را هم شـــرکت های 
دیگـــر می ســـازند. امـــا نیروگاه فقط توربین نیســـت. موتـــور، پمپ، کابل و غیره هـــم در نیروگاه ها نیـــاز داریم که 

توســـط کارخانجـــات مختلفی در داخل کشـــور تولید می شـــوند. 
کـــی اســـتفاده از توان ســـرمایه گذاران خارجی را تنها راه نجـــات صنعت برق از کمبود ظرفیت های ناشـــی  مال
از عـــدم ســـرمایه گذاری در گذشـــته می دانـــد اما معتقد اســـت که به این راحتـــی نمی توان از ســـرمایه خارجی 

کرد زیرا بســـتر الزم آماده نیست. اســـتفاده 
وی گفت: مقدمات اســـتفاده از توان ســـرمایه گذاران خارجی شـــامل سیســـتم بانکی یا مســـائل حقوقی آماده 
اســـت امـــا نرم افزارهـــای مـــورد نیاز بـــرای عملیاتی شـــدن حضور خارجی هـــا در بازار بـــرق ایران مهیا نیســـت. 
کـــه مایل به اجـــرای آن  شـــرکت های خارجـــی یـــک مطالعـــه فنـــی اقتصـــادی بســـیار دقیقی دربـــاره پـــروژه ای 

کـــه چنیـــن مطالعاتی در کشـــور انجام شـــده یا نه؟  هســـتند نیـــاز دارند امـــا نمی دانم 

گســـتر جـــم واز فعاالن برجســـته صنعت برق   از ســـوی دیگـــر محمد علی وحدتی، مدیر عامل شـــرکت انرژی 
کشـــور با اشـــاره به اینکه به دلیل رکود ایجاد شـــده در صنعت، رشـــد مصرف فقط در بخش خانگی و تجاری 

گله مندی ایرانی سازان 
صنعت برق از دولت تا بانک

گذار خارجی  سرمایه 
مشتری پنجاه درصد از تجهیزات ایرانی

تضامین دولتی 
گذاران خارجی برگ برنده سرمایه 

ایرانی بودن
کشور نیمی از تجهیزات نیروگاهی 

صنایـــع مختلـــف در کشـــور همـــواره در راه بومی ســـازی گام های متعددی برداشـــته انـــد به طوری که در چند ســـال 
اخیـــر شـــاهد ســـاخت تجهیـــزات ایرانـــی در کشـــورمان بـــوده ایم که مشـــابه این گونـــه قطعـــات وتجهیزات تـــا قبل از 
کشـــورهای توســـعه یافته اروپایی وآمریکایی ســـاخته می شـــد. در حقیقت اســـتفاده از دانش وتوان  بومی ســـازی در 
ملـــی بـــه منظـــور بومی ســـازی تجهیزات متعـــدد در صنایع مختلـــف به یک اصل مهم به منظور توســـعه و پیشـــرفت 

ایران تبدیل شـــده اســـت.
که از زیـــر مجموعه های اقتصادی اســـت ســـرمایه گذاری بـــه منظور بومی  درصنعـــت هـــای مرتبط به بخـــش انرژی 
کـــه در صنعت نفـــت با توجه به ســـابقه  کرد بـــه طوری  ســـازی تجهیـــزات را مـــی تـــوان به دو بخش اساســـی تقســـیم 
گون از حفاری تا ســـاخت  دیرینـــه ایـــران در این بخش شـــاهد ســـاخت تجهیزات نفتـــی متعدد در بخش هـــای گونا
ســـکو هـــای نفتی هســـتیم اما متاســـفانه درصنایع مرتبـــط با حوزه بـــرق وآب طی چند ســـال اخیر بومی ســـازی لوازم 

وتجهیـــزات بـــه معنـــی واقعی انجام نگرفته اســـت که وقـــوع این اتفـــاق برای فعاالن ایـــن بخش جای ســـوال دارد؟
درواقـــع بـــا توجه بـــه اینکه صنعـــت آب وبرق از جمله صنایع پیشـــرو و مهم درکشـــور هســـتند عدم تولیـــد تجهیزات 
مرتبـــط بـــا ایـــن صنایع در ایـــران می توانـــد در آینده ای نـــه چندان دور به کشـــورمان آســـیب های جبـــران ناپذیری را 
وارد کند.نکتـــه قابـــل تامـــل اینجاســـت که فعاالن صنعت برق کشـــور با توجه بـــه ظرفیت های باال وگســـترده ای که 
صنایـــع مرتبـــط با بـــرق در ایـــران دارد می توانند در راســـتای بومی ســـازی تجهیـــزات مرتبط با ایـــن صنعت گامهای 

که متاســـفانه تـــا به امروز چنیـــن اتفاقی رخ نداده اســـت. مهمـــی را بردارند 
بـــه منظـــور بررســـی ابعـــاد مختلف این موضـــوع که چـــه موانعی برســـر راه بومی ســـازی صنایع مرتبط بـــا صنعت برق 

ایـــران وجـــود دارد نظـــر فعاالن وصاحب نظـــران صنعت برق کشـــور را جویا شـــده ایم.

گفـــت: بـــه محـــض رفـــع تحریم هـــا  رخ داده  اســـت 
کســـب و کار، قطعـــا نیـــاز  و ایجـــاد رونـــق در فضـــای 
بـــرق و توســـعه زیرســـاخت های  تولیـــد بیشـــتر  بـــه 

نیروگاهـــی خواهیم داشـــت.
بـــا  دولـــت  دیگـــر  ســـوی  از  کـــرد:  اضافـــه  وی 
ســـرمایه گذاران و پیمانکاران داخلی خوش حساب 
هـــزار   30 انباشـــته  بدهـــی  نیـــرو  وزارت  و  نبـــوده 
می شـــود  تصـــور  بنابرایـــن  دارد.  تومانـــی  میلیـــارد 
کـــه ایـــن وزارتخانـــه در آینـــده بـــرای پرداخـــت پـــول 
ســـرمایه گذاران خارجی هم با مشـــکل مواجه شـــود. 
بدون شـــک این رونـــد، ضررهای اقتصـــادی زیادی 

کشـــور تحمیـــل می کنـــد. را بـــه 
خارجـــی  ســـرمایه گذار  بـــا  کـــرد:  تصریـــح  وحدتـــی 
کرد چـــون آنهـــا تضمین های  نمی تـــوان بدحســـابی 
یافـــت می کننـــد و بنابرایـــن خیال شـــان  دولتـــی در
که به موقع پول شـــان وصـــول خواهد  راحت اســـت 
گـــر طـــرف قـــرارداد هـــم مطالبـــات را  شـــد و حتـــی ا
که  پرداخـــت نکـــرد، دولـــت با توجـــه بـــه تضامینی 

را عهـــده دار می شـــود. بازپرداخـــت  داده، 
گفـــت: البته  مدیـــر عامل شـــرکت انرژی گســـتر جم 
نـــرخ  بـــا اصـــالح  کـــه  امیـــدوار اســـت  نیـــرو  وزارت 
بـــرق بتوانـــد مطالبـــات را بـــه موقـــع پرداخـــت کند. 
ضمـــن آنکـــه براســـاس مصوبـــه هیـــات دولـــت در 
ســـال گذشـــته صنایـــع باید بـــرق مـــورد نیاز خـــود را 
از نیروگاه هـــای خصوصـــی یا بورس انـــرژی دریافت 
کننـــد. همچنیـــن وزارت نیرو به صنایـــع جدید هم 
بـــرق نمی فروشـــد و ایـــن صنایـــع ملـــزم هســـتند از 
طریـــق بـــورس انـــرژی برق مـــورد نیـــاز خـــود را تامین 

. کنند
ورود  و  مصوبـــه  ایـــن  بـــا  کـــرد:  کیـــد  تا وحدتـــی 
طـــرف  انـــرژی  بـــورس  بـــه  مختلـــف  شـــرکت های 
کنـــون خرید  خریـــدار در بـــورس متنـــوع می شـــود. تا
بـــرق در انحصـــار شـــرکت های برق منطقـــه ای بود و 
به همیـــن دلیل بهای بـــرق به صـــورت مصنوعی در 
بـــورس انـــرژی تعیین می شـــد اما بـــا رویکـــرد جدید 
ایـــن نقیصه اصالح و برق به قیمـــت واقعی فروخته 
ادامـــه  گســـتر جـــم  انـــرژی  مدیـــر عامـــل  می شـــود. 
گر نـــرخ برق به صـــورت مصنوعـــی پایین  می دهـــد: ا
نگه داشـــته شـــود، ســـرمایه گذاری انجام نمی شـــود 
امـــا با اصـــالح این روند، شـــرایط مناســـب تری برای 

پیـــش می آیـــد.  ســـرمایه گذاری 
گفـــت: درحـــال حاضـــر صـــادرات بـــرق تنهـــا   وی 
گـــر زمینه  که ا توســـط وزارت نیـــرو صورت می گیـــرد 
حضـــور بخش خصوصـــی در صـــادرات بـــرق مهیا 
کردن  شـــود، هم تحرک و چابکی بیشـــتر بـــرای پیدا 
بـــازار هـــدف دارد، هـــم می توانـــد از محـــل صـــدور 
مجـــوز صـــادرات برق، طلـــب خـــود از وزارت نیرو را 
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بن بست حمایت
از ساخت داخل

بن بست حمایت
از ساخت داخل

دی و بهمن 96

پرونده اول پرونده اول
33 32

111
دی و بهمن 96

111



کارشـــناس حـــوزه انرژی بـــا بیان  مســـعود احمـــدی 
گرفته  اینکـــه یکـــی از بزرگترین صنعت های شـــکل 
که توانســـته در طول  کشـــور، صنعت برق اســـت  در 
مدت حیات خـــود تمام نیازهای فنی و مهندســـی 
گفت:  کند  خود را با اســـتفاده از توان داخـــل تأمین 
کنـــون حـــدود 80 میلیـــارد دالر در صنعـــت بـــرق  تا
ســـرمایه گذاری شـــده و ظرفیـــت نیروگاهـــی بالـــغ بر 
75 هـــزار مـــگاوات در کشـــور نصب شـــده اســـت و 
همچنیـــن 20 هـــزار مـــگاوات نیروگاه توســـط بخش 

خصوصی و دولتی در دســـت ســـاخت اســـت.
و  ســـرمایه گذاری  از  حجـــم  کرد:ایـــن  اضافـــه  وی   
کشـــور  احـــداث نیروگاه ذکر شـــده، ایـــران را جزو 15 
اول دنیـــا بـــه لحـــاظ حجـــم نیـــروگاه نصـــب شـــده 
در دنیـــا قـــرار داده اســـت و ایـــران جزو 5 کشـــور اول 
دنیـــا به لحـــاظ دارا بودن دانش ســـاخت تجهیزات 
نیروگاهـــی اســـت اما این صنعت به دلیل نداشـــتن 
منطـــق اقتصـــادی درســـت بـــا چالش هـــای جدی 
روبـــرو شـــده اســـت و عامـــل اصلـــی توســـعه و ادامه 
حیات هر فعالیت اقتصادی، ســـوددهی آن اســـت 
گـــر یک بنـــگاه صنعتی نتواند ســـودآوری داشـــته  و ا

باشـــد، ادامـــه فعالیـــت آن بی معنـــی خواهد شـــد.
کـــرد: درحـــال حاضـــر وزارت نیرو  کیـــد   احمـــدی تا
بـــا 40 هـــزار میلیارد تومـــان بـــه عنـــوان بدهکارترین 
وزارت خانه شـــناخته شـــده اســـت و منابعـــی برای 
پرداخـــت ایـــن حجم از بدهـــی خود نـــدارد. در این 
افزایـــش  بـــرای  ســـرمایه گذاری  تنهـــا  نـــه  وضعیـــت 
ظرفیـــت تولیـــد بـــرق بی معنی اســـتکه حتـــی ادامه 
فعالیـــت نیروگاه هـــای فعلی نیز توجیه پذیر نیســـت 
کمـــی از هزینـــه  کـــه نیروگاه هـــا مقـــدار بســـیار  چـــرا 
تولیـــد برق خـــود را از وزارت نیـــرو دریافت می کنند.
که امـــکان واقعی ســـازی قیمت  در ایـــن وضعیـــت 
برق وجـــود ندارد و وزارت نیـــرو نیازمند تأمین منابع 
بـــرای پرداخت بـــه تولیدکنندگان اســـت، 2 راهکار 
گره گشـــای اقتصـــاد صنعت برق  اساســـی می تواند 
باشـــد:1.اصالح تعرفـــه بـــرق: در حال حاضـــر تعرفه 
پنهـــان  یارانـــه  از  بـــرق  مصـــرف  پلکان هـــای  تمـــام 
کـــه الزم اســـت در مرحله  دولتـــی اســـتفاده می کند 
اول، میانگیـــن مصـــرف عمـــوم مـــردم هـــر شـــهر بـــه 
عنـــوان الگوی مصرف تعیین شـــود و مصارف مازاد 
بـــر ایـــن الگو بـــا قیمـــت باالتـــر و حتی قیمـــت تمام 
شـــده تولیـــد بـــرق محاســـبه شـــود.2.صدور مجـــوز 
صـــادرات برق: در حـــال حاضر صـــادرات برق تنها 
گـــر زمینه  که ا توســـط وزارت نیـــرو صورت می گیـــرد 
حضـــور بخش خصوصـــی در صـــادرات بـــرق مهیا 
کردن  شـــود، هم تحرک و چابکی بیشـــتر بـــرای پیدا 
بـــازار هـــدف دارد، هـــم می توانـــد از محـــل صـــدور 
مجـــوز صـــادرات برق، طلـــب خـــود از وزارت نیرو را 
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گرفتن وضعیت فعلـــی اقتصاد  کـــرد: بنابراین با در نظـــر  گیـــری  کشـــور نتیجه  کارشـــناس حوزه انرژی   ایـــن 
کـــه وزارت نیـــرو برای جلوگیـــری از وقـــع خاموشـــی در تابســـتان 97، اصالح  صنعـــت بـــرق، ضـــرورت دارد 
کار فـــوری خود قراردهد، تـــا عالوه بر ایجـــاد انگیزه برای ســـرمایه گذاری  اقتصـــاد صنعـــت برق را در دســـتور 

کشـــور نیز تأمین شـــود. در احـــداث نیـــروگاه جدید، نیـــاز روزافزون برق 

از طـــرف دیگـــر کالهی از دیگر صنعتگران وفعاالن بخش برق کشـــوریکی از چالشـــهای 
اصلـــی خـــود در روند فعالیـــت را عدم همـــکاری بانکها و پرداخت نشـــدن تســـهیالت 
کـــردن بانکها برای  مـــی داند و معتقد اســـت که دولت باید ســـاز و کاری را برای مجاب 

کند تـــا صنعت بـــرق ایران جانی تـــازه بگیرد. کمـــک به صنعت بـــرق طراحی 
کشـــور می تواند مشـــکل مالی بســـیاری   وی افـــزود: وزارت نیرو با همکاری نظام بانکی 
از شـــرکت را مرتفـــع کنـــد و بـــا عمـــل به تعهدهـــای خـــود، زمینه را بـــرای تســـهیل در روند حضور شـــرکتهای 
ایرانـــی در بازارهـــای بیـــن المللـــی تســـهیل کنـــد و در ایـــن مســـیر بخـــش خصوصی آمادگـــی کامـــل دارد تا 

مشـــارکت بیشـــتری در صـــادرات خدمـــات فنی و مهندســـی کشـــور ایفا کند.
کشـــور گفت: بخشـــی از بدهی پرداخت شـــده در قالـــب تهاتر و  ایـــن فعال بخـــش خصوصی صنعت برق 
کـــه بدهی های زیـــر  ١٠ میلیـــارد تومان دارند و با مشـــکالت  بـــه شـــرکتهای بزرگ بوده اســـت اما شـــرکتهایی 
کـــه وزارت نیرو با  یـــادی رو بـــرو هســـتند، همچنـــان در انتظـــار دریافت طلب خود هســـتند و امید اســـت  ز

برنامـــه ریـــزی بتوانـــد به تعهدهـــای مالی خـــود در کمترین زمان ممکـــن عمل کند.
کنون بـــه برندهای معتبـــری در ســـطح منطقه بدل  وی بـــا بیـــان ایـــن که پیمانـــکاران و ســـازندگان ایرانـــی ا
شـــده انـــد، افزود: پیمانکاران و ســـازندگان ایرانی خوشـــبختانه از نظر کمیت و کیفیـــت رتبه های ممتازی 
کشـــورهای  کاالهای مربوط به صنعت برق از ســـوی  دارند و در این مســـیر، تقاضا برای خرید محصوالت و 

همســـایه در حال افزایش است.
 کالهـــی گفت:دولـــت بـــا همـــکاری بانکهـــا مـــی توانـــد بخـــش بزرگـــی از مشـــکالت و چالشـــهای بخـــش 
خصوصـــی را برطـــرف کنـــد و در بودجه ســـال آینده امیدواریم به توســـعه صنعت برق ایران که نقشـــی بزرگ 

در توســـعه اقتصـــادی کشـــور دارد بـــا نگاهی ملی، توجه بیشـــتری شـــود.

گـــون کارشناسان،مســـئوالن وفعاالن صنعت برق کشـــور به نظر  بنابرایـــن بـــا توجه به نظـــرات مختلف وگونا
گـــذاری های داخلی نیازمند بسترســـازی های  کـــه صنایع برقی در ایران به منظور انجام ســـرمایه  می رســـد 
گـــذاران خارجی  کـــه دولت تضامین الزم را به ســـرمایه  فـــراوان از ســـوی دولت وبانک ها باشـــد تـــا همانطور 
گـــذاران ایرانی هم خـــود را مســـئول بداند تا شـــاهد انجام ســـرمایه  مـــی دهـــد در قبـــال ســـازندگان وســـرمایه 
گـــذاری های متعدد وگســـترده از ســـوی ســـازندگان ایرانی در بخـــش های مختلف صنعت برق کشـــورمان 

▪ باشیم. 

اصالح اقتصاد 
صنعت برق در دستورکار

معضالت بانکی
پاشنه آشیل صنعت برق

سخن آخر

کـــه ولو در حـــد چند جمله شـــورانگیز  شـــاید طـــی ســـال های اخیـــر، تریبونی در محافـــل صنعت برق ندیده باشـــیم 
و امیدوارکننـــده از صحبـــت حامیانـــه برای ســـاخت داخـــل بهره نبرد. امـــا برای آنکه حـــرف تا عمل ایـــن نیت خیر 
کـــرده، کدام بخشـــنامه و  را بدانیـــم بایـــد ســـراغ ســـازندگان رفت و پرســـید: کدام قانـــون حال ســـاخت داخل را بهتر 
کـــدام راهکار ارائه شـــده برای  آیین نامـــه اجرایـــی و صحبـــت کارشناســـانه پاســـخگوی مطالبات پرشـــمارتان بوده و 

کارســـاز بوده اســـت؟ آنکـــه زیر چرخ هـــای رقبای خارجـــی جا نمانیم 
که این روزهـــا یک به  یـــم تولیدکننـــدگان داخلی صنعت بـــرق  کـــه می خوانیم بـــه یاد آر کـــدام از این نوشـــته ها را  هـــر 
یـــک رمـــق ادامه ایـــن راه طوالنی مبهـــم را از دســـت می دهنـــد، روزگاری شـــریفانه مبـــارزه اقتصـــادی و صنعتی این 

کنیم!  کرده اند، به راســـتی حمایتشـــان  کشـــور را ســـربازی 

تنهایی سربازان سازندگی 
در انبوه حمایت های بی پشتوانه  

ـــرق  از نظـــر شـــما ســـازندگان تجهیـــزات صنعـــت ب
ــا بـــا چـــه چالش  هایـــی در حـــوزه کســـب و  عمدتـ

کار خـــود روبـــرو هســـتند؟
کـــه صنعـــت بـــرق بـــا  می تـــوان چالش  هایـــی را 

کـــرد: آن مواجـــه اســـت بـــه پنـــج دســـته تقســـیم 

الف( تامین منابع مالی:
بروکراســـی  کشـــور،  بانکـــی  ســـاختار 
دیوان ســـاالری و ســـود بـــاالی تســـهیالت بانکـــی، 
همگـــی منجـــر بـــه هزینـــه بـــاالی تامیـــن نقدینگـــی 
ــده  ــور شـ کشـ ــد در  ــه تولیـ ــا افزایـــش هزینـ و نهایتـ

اســـت.
ب( عدم اجرای قوانین حمایتی مناسب:

انبـــوه قوانیـــن حمایت گـــرا در ایـــران بـــه دلیـــل 
نـــگاه بخشـــی و بوروکراتیـــک در عمـــل نتیجـــه 
مناســـبی بـــرای تولیـــد بـــه دنبـــال نداشـــته اســـت، 
کـــه در اجـــرا دچـــار مشـــکالت متعـــددی  چـــرا 

می شـــود.
کاال هـــای  گمرکـــی بـــرای  ج( نبـــود تعرفـــه مناســـب 

مشـــابه وارداتـــی :
کاال هـــای خارجـــی  راهبـــرد جلوگیـــری از واردات 
سیاســـت  های  از  یکـــی  داخلـــی،  مشـــابه 
کلیـــدی بـــرای حفـــظ صنایـــع داخلـــی در شـــرایط 

اســـت.  اقتصـــادی  و بحران هـــای  رکـــود 
کنترل مناسب بازار های انحصاری: د( عدم 

عرضـــه بخـــش مهمـــی از مـــواد خـــام مصرفـــی 

ماننـــد مـــس و فـــوالد در انحصـــار شـــرکت های 
کـــه  اســـت  دولتـــی  شـــبه  یـــا  و  دولتـــی  بـــزرگ 
شـــرایط  بـــا  را  خـــود  محصـــوالت  میتواننـــد 
خـــود  بیشـــتر  منافـــع  جهـــت  در  و  یکجانبـــه 
کننـــد و بـــا قیمت هـــای بیشـــتر از قیمـــت  عرضـــه 
کـــه  ـــع پاییـــن دســـتی بفروشـــند  ـــه صنای ـــی ب جهان
ایـــن مســـاله نیـــز ســـرانجامش افزایـــش قیمـــت 
ــل رقابتـــی شـــدن  ــول و غیرقابـ ــده محصـ تمام شـ

قیمـــت آن در بـــازار اســـت.
ه( فشار های مالیاتی

کـــه  چالش  هایـــی  مهمتریـــن  از  یکـــی 
شـــرکت  های تولیـــدی علـــی الخصـــوص صنایـــع 
روبـــرو  آن  بـــا  بـــرق  مثـــل صنعـــت  اســـتراتژیک 
هســـتند انـــواع مالیات  هـــای ســـنگینی اســـت 
کـــه بایـــد بپردازنـــد. بـــرای رفـــع ایـــن چالـــش نیـــز 
از  می بایســـت  اســـتراتژیک  صنایـــع  حداقـــل 
بخشـــودگی  یـــا  و  معافیت  هـــا  تخفیف  هـــا، 

باشـــند. بهره منـــد  مالیاتـــی 
تجهیـــزات  داخلـــی  ســـازنده  شـــرکت  های 
صنعـــت بـــرق از چـــه ظرفیـــت و پتانســـیل بـــه 
کمیـــت تجهیـــزات تولیـــدی  کیفیـــت و  لحـــاظ 
برخوردارنـــد؟ آیـــا در حـــال حاضـــر امـــکان بهـــره 
بـــرداری از ایـــن ظرفیـــت در صنعـــت داخلـــی یـــا در 

دارد؟ وجـــود  صـــادرات  عرصـــه 
صنعـــت بـــرق در ایـــران از لحـــاظ درون زایـــی، 
ـــادی  ی ـــد ز ـــا ح ـــودن ت ـــان ب ـــی و دانش بنی برون گرای

منطبـــق بـــر اقتصـــاد مقاومتـــی اســـت. ســـاخت 
یـــع  ــزات بخـــش توز و تولیـــد صـــد درصـــد تجهیـ
 90 از  بیـــش  تولیـــد  و  ســـاخت  همچنیـــن  و 
یـــع و انتقـــال  درصـــد تجهیـــزات بخـــش فـــوق توز
ــت  ــن صنعـ ــوت ایـ ــاط قـ ــور از نقـ کشـ ــل  در داخـ

اســـت.
بـــا تدابیـــر مناســـب و حمایت هـــای  چنانچـــه 
ـــش  کاه ـــد را  ـــه تولی ـــم هزین ـــت بتوانی ـــی دول منطق
کیفیـــت مناســـب تولیـــدات  دهیـــم، بـــا توجـــه بـــه 
داخلـــی تجهیـــزات صنعـــت بـــرق، می توانیـــم 
بـــه حضـــور قدرتمندانـــه در عرصـــه صـــادرات 

بیندیشـــیم.

ــه ســـاخت  ــررات حمایتـــی در عرصـ قوانیـــن و مقـ
کیفیـــت  و  قانونـــی  متـــن  لحـــاظ  بـــه  را  داخـــل 

می کنیـــد؟ یابـــی  ارز چطـــور  آن  هـــا  اجـــرای 
گـــر بگوییـــم دغدغـــه اصلـــی ایـــن  بیـــراه نیســـت ا
قانون گـــذاران  و  سیاســـت گذاران  روز هـــای 
کشـــور حمایـــت از تولیـــد ملـــی اســـت. بـــر اســـاس 
تحقیقـــات انجام شـــده در مرکـــز پژوهش هـــای 
ـــا  ـــه اول ت ـــات برنام ـــد از مصوب ـــس، 18 درص مجل
ششـــم توســـعه در مجلـــس، بـــه حمایـــت از تولیـــد 

اختصـــاص داده شـــده اســـت. 
امـــا یافته  هـــای ایـــن تحلیـــل پژوهشـــی نشـــان 
بـــرای  تصویب شـــده  قوانیـــن  زمانـــی  می دهـــد 
حمایـــت از تولیـــد بـــه نتیجـــه مطلـــوب خواهنـــد 

اقتصاد بانکی 
اقتصاد تولید را به حاشیه می راند

داوود جعفری، 
مدیرعامل شرکت ایران ترانسفو  ری
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در آرزوی اراده ای جدی
برای منع برداشت های سلیقه ای از قوانین

ولی اله بیات،
مدیرعامل شرکت پارس سوییچ

کـــه ســـه پارامتـــِر »درک روشـــن قانون گـــذار  رســـید 
از منافـــع تولیدکننـــدگان«، »ارجحیـــت منافـــع 
ـــع شـــخصی« و »اعمـــال  ـــر مناف ملـــی و عمومـــی ب
ســـلیقه  اعمـــال  و  تبعیـــض  بـــدون  قوانیـــن 

گرفتـــه شـــود. شـــخصی« در نظـــر 

وزارتخانـــه   هـــا  عملکـــرد  مختلـــف  ابعـــاد 
نظـــر  از  را  مرتبـــط  دولتـــی  ارگان هـــای  و 
سیاســـت های اجرایـــی در خصـــوص ســـاخت 
بیـــان  بـــه  یابـــی میکنیـــد؟  ارز داخـــل چگونـــه 
دیگـــر چـــه سیاســـت هایی بـــه نظـــر شـــما بـــه ســـود 
ســـازندگان و چـــه مـــواردی بـــه ضـــرر ایشـــان تمـــام 

اســـت. شـــده 
در حـــال حاضـــر دو مشـــکل بـــزرگ بـــر ســـر راه 
بـــرق وجـــود دارد.  تولیـــد تجهیـــزات صنعـــت 
مشـــکل اول عـــدم پرداخـــت بـــه موقـــع مطالبـــات 
شـــرکت ها و پیمانـــکاران از طـــرف وزارت نیـــرو 
پولـــی  و  مالـــی  سیاســـت های  دوم  مشـــکل  و 

دولـــت اســـت.
ـــرخ ســـود بانکـــی یکـــی از مهمتریـــن مشـــکالت  ن
در  می شـــود.  محســـوب  تولیـــد  بخـــش 
اقتصاد هـــای دنیـــا نـــرخ ســـود ســـپرده بانکـــی 
ــی  ــرمایه صنعتـ ــکیل سـ ــا تشـ ــوس بـ ــه معکـ رابطـ
و هدایـــت ســـرمایه  ها بـــه ســـمت تولیـــد دارد. 
کشـــور مـــا بـــه جـــای اینکـــه تولیـــد  کنـــون در  ولـــی ا
ـــاد  ـــور اقتص ـــا مح ـــد، بانک ه ـــاد باش ـــور اقتص مح
تســـهیالت  اعطـــای  در  بانک هـــا  شـــده اند. 
تمایـــل بیشـــتری بـــه ســـمت بخـــش خدمـــات 
بـــه  نیـــز  بخش هـــا  ایـــن  و  دارنـــد  بازرگانـــی  و 
ـــدام  ـــی اق ـــای خارج کاال ه ـــرای واردات  ـــی ب راحت
کـــه بـــه ضـــرر تولیـــد داخـــل اســـت. می  کننـــد 

ضـــرر  بـــه  یـــا  کـــه  سیاســـت هایی  دیگـــر  از 
حداقـــل  یـــا  و  اســـت  داخلـــی  تولیـــد  بخـــش 
ــل نیســـت،  ــد داخـ ــای تولیـ ــرای ارتقـ ــب بـ مناسـ

اســـت. مالیاتـــی  سیاســـت های 

ـــی حمایـــت از ســـاخت داخـــل  از نظـــر حضرتعال
نیازمنـــد چـــه پیـــش شـــرط ها و الزاماتـــی اســـت 
ایـــن  فعـــاالن  از  صحیـــح  حمایـــت  اساســـا  و 
گیـــرد تـــا دیگـــر  عرصـــه بـــه چـــه نحـــو بایـــد صـــورت 
ـــع  ـــز منتف ـــرق نی ـــت ب ـــی صنع ـــای فعالیت بخش ه

شـــوند؟
راه اصلـــی بـــرای اینکـــه تولیـــد مســـیر خـــودش را 
کـــه بـــر پایـــه ســـرمایه  های  کنـــد ایـــن اســـت  پیـــدا 

انســـانی و اجتماعـــی شـــکل بگیـــرد.
 بـــرای ایـــن امـــر الزم اســـت دانـــش داخلـــی ســـوار 
ـــوژی پیشـــرفته وارداتـــی شـــود. حمایـــت  ـــر تکنول ب
در ســـرمایه گذاری بـــرای امـــر تحقیـــق و توســـعه 
تولیـــد  هزینه  هـــای  کاهـــش  بـــه  کمـــک  نیـــز  و 
از طـــرق مختلـــف، بزرگتریـــن رســـالت دولـــت 

بـــرای رونـــق تولیـــد اســـت.  ▪

صنعـــت  تجهیـــزات  ســـازندگان  شـــما  نظـــر  از 
حـــوزه  در  چالش هایـــی  چـــه  بـــا  عمدتـــا  بـــرق 

هســـتند؟ روبـــرو  خـــود  کســـب و کار 

ســـازندگان  موثـــر  و  اصلـــی  چالش  هـــای 
تجهیـــزات برقـــی و اصـــوال فعـــاالن تولیـــدی را 
کـــرد: دســـته بندی  زیـــر  به صـــورت  می تـــوان 
ــرای  ــی از اجـ ــکالت ناشـ ــز مشـ ــر چیـ ــش از هـ پیـ
کـــردن بـــه آن،  کار و ســـلیقه ای عمـــل  بـــد قانـــون 
کـــه در زمینـــه قانـــون تامیـــن اجتماعـــی و بعضـــا 
زورگویـــی ایـــن ســـازمان بـــه صاحبـــان صنایـــع 
نیـــز صـــادق اســـت و ضـــرورت بازنگـــری اساســـی 
در ایـــن امـــور را روشـــن می کنـــد.  ایـــن  مســـاله 
گفـــت در  ــد  ــه بایـ کـ ــیعی دارد  ــاد وسـ ــان ابعـ چنـ
ـــی  ـــان، حت کارفرمای ـــه  ـــون ب ـــن قان ـــاد ای ـــب مف اغل
زورگویـــی  )موجـــران(  شـــهروندان  و  کارگـــران 
می شـــود. شـــاید تدوین کننـــدگان ایـــن قانـــون 
تی  کـــه روزی به دلیـــل مشـــکال نمـــی دانســـتند 
می کنـــد  درســـت  خـــود  بـــرای  ســـازمان  کـــه 
یـــا  شـــدن  خلـــوت  حیـــاط  بـــه  را  آن  منافـــع  و 
تعییـــن  جملـــه  از   ( ضعیـــف  آیین نامه  هـــای 
مســـتمری بـــر اســـاس 2ســـال یـــا 5 ســـال آخـــر 
نـــه تمـــام طـــول مـــدت فعالیـــت(  پرداخـــت، 
کـــه  ایـــن ســـازمان از آنجـــا  می فروشـــد. حـــال 
ندانم کاری  هـــای ســـابق قابـــل جبـــران نیســـتند، 
بـــه جـــای آنکـــه بـــه مدیریـــت هزینه  هـــای خـــود 
از  ســـلیقه ای  برداشـــت  و  تعبیـــر  بـــه  بپـــردازد، 

می شـــوند. متوســـل  قانـــون 
عـــالوه برایـــن ابـــالغ بدهنـــگام قانـــون مشـــاغل 
یـــان آور در ســـال 89  و تـــوام بـــودن  ســـخت و ز
معضـــل  رکـــود  دوران  و  تحریـــم  آغـــاز  بـــا  آن 
آزار  را  ســـازندگان  عمـــال  کـــه  اســـت  دیگـــری 
می دهـــد. ایـــن قانـــون بـــا اهـــداف تعدیـــل مـــورد 
گفـــت و از هـــدف اصلـــی دور  بهره بـــرداری قـــرار 
ــوئی از آن در  ــار مانـــدگار سـ ــز آثـ کنـــون نیـ شـــد و ا
کشـــورمان باقیمانـــده اســـت. بهـــره وری صنعـــت 
قوانیـــن  اجرایـــی  مســـئوالن  ناهمســـویی 
کشـــور بـــا اهـــداف نظـــام و عـــدم درک عمیـــق 
اقتصـــاد مقاومتـــی، خـــود موجبـــات  از  آن هـــا 
چالش هـــای بزرگـــی بـــرای ســـازندگان و عمـــوم 
آورده  فراهـــم  اقتصـــادی  و  صنعتـــی  فعـــاالن 
حمایتـــی  قوانیـــن  رعایـــت  عـــدم  کـــه  اســـت 
رای  بـــه  تعبیـــر  و  دولتـــی  کارفرمایـــان  توســـط 
بخشـــنامه  ها نمونه هـــای ناپســـند آن بـــوده و بـــه 
ایجـــاد فســـاد منجـــر می شـــود. همچنیـــن عمـــل 
اقتصـــادی  دســـتگاه های  مســـئوالن  دوگانـــه 

به عنـــوان  اســـت؛  ایـــن مســـائل  مزیـــد  دولتـــی 
مثـــال در اغلـــب مـــوارد بـــه واردات محصـــول 
ـــود،  ـــد می ش ـــل تولی ـــابه آن در داخ ـــه مش ک ـــل  کام
کـــه  حالـــی  در  می گیـــرد  تعلـــق  مبادلـــه ای  ارز 
همیـــن  قطعـــات  و  اولیـــه  مـــواد  واردات  بـــه 
تولیدکننـــده، ارز متقاضـــی داده می شـــود. بـــر 
در  بی مـــورد  ســـختگیری های  مـــوارد،  ایـــن 
گمـــرک، مناقصـــات، ســـازمان  های دولتـــی بـــه 
در  بیفزاییـــد،  نیـــز  را  نظارتـــی  دســـتگاه  بهانـــه 
کـــه می تـــوان نماینـــده ایـــن دســـتگاه را  حالـــی 
تـــا ایـــن مـــورد  در تصمیمـــات مشـــارکت داد. 

نباشـــد. حمایـــت  زدن  دور  بـــرای  بهانـــه ای 

تجهیـــزات  داخلـــی  ســـازنده  شـــرکت های 
ـــیل  ـــت و پتانس ـــزان ظرفی ـــه می ـــرق از چ ـــت ب صنع
کمیـــت تجهیـــزات تولیـــدی  کیفیـــت و  بـــه لحـــاظ 
برخوردارنـــد و آیـــا در حـــال حاضـــر امـــکان بهـــره 
بـــرداری از ایـــن ظرفیـــت در صنعـــت  داخلـــی یـــا 

در عرضـــه صـــادرات وجـــود دارد؟
ــای  ــب واحدهـ ــت اغلـ گفـ ــوان  ــرات می تـ ــه جـ بـ
ظرفیـــت  بالقـــوه  به طـــور  کشـــورمان  تولیـــدی 
کیفـــی تولیـــد را بـــرای پوشـــش نیازهـــای  کمـــی و 
داخلـــی و صادراتـــی دارنـــد و بعضـــا ظرفیـــت 
کمـــی خـــود را به دلیـــل رکـــود ســـال های تحریـــم 
مدیریـــت می کنـــد و بـــا نگرانـــی از عـــدم اســـتمرار 
محـــدود  را  خـــود  کمـــی  ظرفیـــت  تقاضـــا، 

نگه داشـــته اند. 
بـــود،  واقع بیـــن  بایـــد  نیـــز  صـــادرات  مـــورد  در 
ــده  ــل بازدارنـ ــی از عوامـ ــی یکـ ــع بانکـ ــوز موانـ هنـ
تولیدکننـــدگان  توانمنـــدی  یابـــی  ارز اســـت. 
فعلـــی،  شـــرایط  در  کیفـــی  و  کمـــی  به لحـــاظ 

اســـت. ملـــی  توانایی  هـــای  بـــه  ظلـــم 
صـــورت  در  تنهـــا  کـــه  کـــرد  فرامـــوش  نبایـــد 
بـــرای  آزاد  بـــا جوامـــع  برابـــر  بـــودن شـــرایط  دارا 
یابـــی  ارز می تـــوان  داخلـــی،  تولیدکننـــده 
توانمنـــدی  از  صحیحـــی  قضـــاوت  و 
کشـــورمان داشـــت. در چنیـــن  تولیدکننـــدگان 
بهانه  هـــای  بـــه  کارفرمایـــان  برخـــی  شـــرایطی، 
ـــا عـــدم  ـــی ی ـــا اســـتفاده از خـــأ قانون مختلـــف و ب
تکالیـــف  گرفتـــن  نادیـــده  بـــا  آن،  صراحـــت 
یـــا  وزیـــران  هیـــات  طـــرف  از  تعریف شـــده 
ـــه  ـــازار را ب ـــت ب ـــی، فرص دســـتورات مقامـــات عال

می کننـــد.  گـــذار  وا خارجـــی  رقبـــای 

قوانیـــن و مقـــررات حمایتـــی در عرصـــه ســـاخت 
کیفیـــت  و  قانونـــی  متـــن  لحـــاظ  بـــه  را  داخـــل 

یابـــی می فرماییـــد؟ اجـــرای آن  هـــا چـــه طـــور ارز
در اجـــرای قوانیـــن حمایتـــی، اغلـــب مجریـــان 
کـــه می تواننـــد  کارفرمایـــی هـــر جـــا  در بدنه  هـــای 
به خاطـــر  امـــر  ایـــن  و  می زننـــد  دور  را  قانـــون 
ضعـــف، خـــأ صراحـــت در متـــن قانـــون، اتفـــاق 
کارفرمایـــی  ــئوالن  ــی از مسـ ــه برخـ ــد. البتـ می افتـ

ــاد از  ــا جدیـــت و اعتقـ ــز بـ نیـ
فرصت  هـــای موجـــود و قانونـــی بـــرای حمایـــت 
از تولیدکننـــدگان داخلـــی، بـــه خوبـــی اســـتفاده 

ــیم. ــا باشـ ــدردان آن هـ ــد قـ ــه بایـ کـ ــد  می کننـ

و  وزارتخانه  هـــا   عملکـــرد  مختلـــف  ابعـــاد 
ارگان  هـــای دولتـــی مرتبـــط را از نظـــر سیاســـت  های 
اجرایـــی در خصـــوص ســـاخت داخـــل صنعـــت 
بیـــان  بـــه  می فرماییـــد؟  یابـــی  ارز چگونـــه  بـــرق 
بهتـــر چـــه سیاســـت  هایی بـــه نظـــر شـــما ســـود 
ســـازندگان و چـــه مـــواردی بـــه ضـــرر ایشـــان تمـــام 

شـــده اســـت؟
نظـــام،  عالـــی  مســـئوالن  اینجانـــب  بـــاور  بـــه 
نظـــرات و اعتقـــاد راســـخ در حمایـــت از تولیـــد 
کارشناســـی  ـــه اجرایـــی و  ـــد و بعضـــا ایـــن بدن دارن
ـــی  ـــه دســـتگاه های نظارت ـــه به دلیـــل بهان ک اســـت 
از  متفـــاوت  یـــه ای  رو نیـــت،  ســـوء  احیانـــا  یـــا 
مســـئوالن نظـــام را در پیـــش می گیرنـــد. به طـــور 
کجـــا رانـــت وجـــود دارد، فرصتـــی بـــرای  عمـــوم هـــر 
اقـــدام بـــر علیـــه تولیدکننـــده ایجـــاد می شـــود. 
اراده  یـــک  »نبـــود  ضعف هـــا  از  یکـــی  شـــاید 
بـــرای مطالعـــه چگونگـــی برداشـــت  های خـــالف 
مصالـــح تولیدکننـــدگان از قانـــون اســـت؛ اراده ای 
کـــردن  کشـــف و مســـدود  کـــه بتوانـــد در راســـتای 
ــتفاده  ــوء اسـ ــه سـ ــر بـ ــه منجـ کـ ــی  ــای قانونـ خأهـ

کنـــد.« شـــده عمـــل 
از  حمایـــت  هـــدف  بـــا  مثـــال  به عنـــوان 
معمـــوال  واردات  تعرفـــه  داخلـــی،  تولیدکننـــده 

کمتـــر از واردات  بـــرای واردات اجـــزا و قطعـــات، 
کامـــل تعریـــف می شـــود. در حالـــی  محصـــول 
کـــه ایـــن اقـــدام بـــا هـــدف حمایـــت از تولیدکننـــده 
بـــه  او  در عمـــل علیـــه  امـــا  صـــورت می گیـــرد. 
کـــه بـــه هـــر متقاضـــی  کار مـــی رود. بدیـــن ترتیـــب 
کافـــی، جـــواز تاســـیس و  بـــدون تحقیـــق و بررســـی 
حتـــی پروانـــه بهره بـــرداری داده می شـــود و بدیـــن 
کامـــل بـــه نـــام اجـــزای قطعـــات  ترتیـــب محصـــول 
)C. K.D  یـــا S,K.D( ثبـــت ســـفارش، واردات 
و متاســـفانه ترخیـــص می شـــود. بدیـــن دلیـــل 
کـــه می بایســـت حتـــی  کـــه مـــن بـــاور دارم  اســـت 
در چنیـــن حالتـــی نیـــز فرصـــت ســـوء اســـتفاده 
کاالی وارداتـــی  بســـته شـــوند و اجـــزا و قطعـــات 
کامـــل، بـــا یـــک تعرفـــه بـــاال وارد  کاالی  همچـــون 
رانـــت  بـــه دنبـــال  واقعـــی  تولیدکننـــده  شـــوند. 
کـــه رانـــت بـــه ضـــرر  یـــم  نیســـت، مـــا بـــر ایـــن باور
ـــتی  ـــه درس ـــی ب ـــا زمان ـــت و تنه ـــدگان اس تولیدکنن
ـــه  کـــه رانـــت هـــا ب کـــرد  ـــوان از آنهـــا حمایـــت  مـــی ت

ــند.  ــده باشـ کامـــل حـــذف شـ شـــکل 

ــل  ــاخت داخـ ــر حضرتعالـــی حمایـــت از سـ از نظـ
نیازمنـــد چـــه پیـــش شـــرط  ها و الزاماتـــی اســـت 
ایـــن  فعـــاالن  از  صحیـــح  حمایـــت  اساســـا  و 
ـــا دیگـــر  ـــرد ت گی ـــه چـــه نحـــو صـــورت  ـــد ب عرصـــه بای
منتفـــع  بـــرق  صنعـــت  فعالیتـــی  بخش  هـــای 

شـــوند؟
داخلـــی،  تولیدکننـــده  از  حمایـــت  بهتریـــن 
ایجـــاد شـــرایط برابـــر و معـــادل بـــا رقیـــب او در 
کاش مســـئوالن  کشـــورهای خارجـــی اســـت. ای 
گـــروه  نظـــام جمهـــوری اســـالمی، بـــا تعییـــن یـــک 
منصـــف،  و  بی طـــرف  و  مطلـــع  کارشناســـی، 
ـــن  ـــی قوانی ـــرای بررس ـــه ای ب ـــق مقایس ـــه تحقی زمین
کار، تامیـــن اجتماعـــی، مالیـــات،  مرتبـــط ماننـــد 
بازرگانـــی،  اتـــاق  صنایـــع،  وزارت  و  گمـــرک 

مناقصـــات  برگـــزاری  چگونگـــی  دســـتورالعمل 
کارفرمایـــان دولتـــی و... را فراهـــم آورده و در  بـــه 
مـــورد ســـطح هزینه  هـــای پرســـنلی در قیمـــت 
مـــزد،  حداقـــل  مبلـــغ  ســـطح  نـــه  تمام شـــده، 
کننـــد. در چنیـــن  اطالعـــات مقایســـه ای ارائـــه 
الزامـــات حمایتـــی  واقعـــی  نیازهـــای  شـــرایطی 

خـــود را نشـــان خواهـــد داد.
کارشناســـی  ـــه  البتـــه چالـــش بعـــدی، توجیـــه بدن
کارفرمایـــان در رعایـــت دســـتورالعمل  و اجرایـــی  
ـــان  و قوانیـــن حمایتـــی و همچنیـــن توجیـــه مجری
ایـــن  در  اســـت.  قانـــون  از  تبعیـــت  در  قوانیـــن 
رابطـــه نیـــز بـــا شـــرایط حاضـــر می تـــوان مـــوارد زیـــر 

کـــرد: را عـــرض 
کار:  انتظار از مجریان قانون 

ناســـازگاری  و  کـــم کاری  از  حمایـــت  عـــدم 
تالشـــگران  از  کـــه  به نحـــوی  قانـــون  تبییـــن  و 
شـــود. حمایـــت  مســـئولیت پذیر  و  مخلـــص 

انتظار از مجریان قانون تامین اجتماعی:
کـــردن   توجـــه بـــه قوانیـــن حمایتـــی، عـــدم لـــوث 
آیین نامه  هـــای  تدویـــن  بـــا  حمایتـــی  قوانیـــن 
اجرائـــی و عـــدم اجـــرای ســـلیقه ای از آنهـــا و توجـــه 

بـــه منافـــع بلنـــد مـــدت ســـازمان.
انتظار از مجریان قانون مالیاتی:

به کارگیـــری  عـــدم  قانـــون،  کامـــل  رعایـــت 
ســـلیقه در اســـتنباط از بخشـــنامه  ها، تدویـــن 
سیســـتم  های انگیزشـــی بـــرای مودیـــان خـــوش 

ســـابقه.
و  صنعـــت  وزارتخانه  هـــای  مجریـــان  ار  انتظـــار 

معـــدن: 
شـــناخت عمیـــق از اهـــداف اقتصـــاد مقاومتـــی 
و تطبیـــق اقدامـــات و مصوبـــات و مجوزهـــا بـــا 
ــه فرصت هایـــی  ــه بـ ــاره و توجـ ــورد اشـ اهـــداف مـ

ــود. ▪ ــر می شـ ــاد منجـ ــا فسـ ــه قاچـــاق یـ ــه بـ کـ

از نظـــر شـــما ســـازندگان تجهیـــزات صنعـــت بـــرق 
ـــا چـــه چالش  هایـــی در حـــوزه کســـب وکار  ـــا ب عمدت

ـــرو هســـتند؟ خـــود روب
کارفرمایـــان و بنابرایـــن عمـــل  نبـــود نقدینگـــی نـــزد 
مهم تریـــن  قـــراردادی،  تعهـــدات  بـــه  نکـــردن 
چالـــش ســـازندگان اســـت. بـــا توجـــه بـــه ایـــن 
ــان تـــالش می کننـــد  کارفرمایـ ــیاری از  ــه، بسـ نکتـ
مالـــی  منابـــع  بـــا  را  نظـــر  مـــورد  پروژه هـــای 
شـــرکت ها انجـــام دهنـــد و راهـــکار مناســـبی نیـــز 
ـــه نمی دهنـــد.  ـــرای بازپرداخـــت مبلـــغ پـــروژه ارای ب
ــز نقدینگـــی الزم را  ــازندگان نیـ ــر سـ از طـــرف دیگـ

ــدن  ــرای باقی مانـ ــد بـ ــن بایـ ــتند و بنابرایـ دارا نیسـ
ـــات  ـــر موسس ـــا و دیگ ـــت، از بانک ه ـــوزه رقاب در ح
کســـب وکار  ــند  ــادر باشـ ــا قـ ــد تـ کننـ یافـــت وام  در
ــد. کننـ ــا اداره  ــران هزینه هـ ــا جبـ ــی بـ ــود را حتـ خـ

ـــروژه ســـبب رقابتـــی بســـیار   از ســـوی دیگـــر نبـــود پ
شـــدید بـــرای اخـــذ پـــروژه می شـــود و در بســـیاری 
ــر  ــر اخالقـــی و غیـ مواقـــع اســـتفاده از راه هـــای غیـ

ــود. ــه ای تقویـــت می شـ حرفـ
عـــالوه بـــر ایـــن مقـــررات و قوانیـــن تشـــویق کننده از 
طـــرف دولـــت مناســـب بـــا نیاز هـــای ســـازندگان 
ــه  ــه بـ ــش از آنکـ ــب وکار ها بیـ کسـ ــدارد و  ــود نـ وجـ

 لطمات حمایت های نامتوازن 
بر پیکره سازندگان 

احمدرضا دانشمند، رییس هیات مدیره شرکت 
انرژی تابش افتاب سپا هان
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داده  ســـوق  خالقیـــت  و  کارافرینـــی  ســـمت 
ــوند راه بـــه داللـــی می برنـــد.  شـ

اطمینان بخـــش نبـــودن مـــواد اولیـــه تولیـــدی 
پشـــتوانه های  نبـــود  لحـــاظ  بـــه  کشـــور ها  در 
در  ارز  نـــرخ  تعـــادل  عـــدم  و  مناســـب  ارزی 
کـــه خصوصـــا  کشـــور چالـــش دیگـــری اســـت 

گریبان انـــد. بـــه  دســـت  آن  بـــا  ســـازندگان 
کـــه مصرف کننـــدگان  نبایـــد از نظـــر دور داشـــت 
از محصـــوالت داخلـــی  را  نیـــز حمایـــت الزم 
کـــه برخـــی از ایـــن  بـــه عمـــل نمی آورنـــد، چـــرا 
محصـــوالت بـــه دلیـــل اســـتفاده از مـــواد اولیـــه 
ـــودن،  ـــه ب ـــه صرف ـــه جهـــت مقـــرون ب نامناســـب ب
و  می شـــوند  عرضـــه  نامناســـبی  کیفیـــت  بـــا 
ضمانت نامه هـــای  و  مناســـب  پشـــتیبانی 
مطمئنـــی بـــرای محصـــوالت تولیـــدی توســـط 

نمی شـــود. ارائـــه  تولیدکننـــدگان 
همچنیـــن طوالنـــی بـــودن رونـــد اخـــذ وام بـــرای 
کم بهـــره  شـــرکت های تولیـــدی و نبـــود وام هـــای 

ـــت. ـــکالت اس ـــن مش ـــد ای مزی

تجهیـــزات  داخلـــی  ســـازنده  شـــرکت  های 
صنعـــت بـــرق از چـــه میـــزان ظرفیـــت  و پتانســـیل  
تجهیـــزات  کمیـــت  و  کیفیـــت  لحـــاظ   بـــه 
حاضـــر   حـــال  در  آیـــا  و  برخوردارنـــد  تولیـــدی 
امـــکان بهره بـــرداری از ایـــن ظرفیـــت در صنعـــت 
داخلـــی یـــا در عرصـــه صـــادرات وجـــود دارد؟
در  بـــرای حفـــظ  پتانســـیل  و  نظـــر ظرفیـــت  از 
کشـــور امکانـــات خوبـــی خصوصـــا از دیـــد منابـــع 
کـــه متاســـفانه بـــه دالیـــل  انســـانی وجـــود دارد 
مختلفـــی، از جملـــه آنچـــه به طـــور خالصـــه در 
ــه  گرفتـ ــه کار  ــد، بـ ــه شـ گفتـ ــش اول  ــخ پرسـ پاسـ
نمی شـــود و ایـــن خـــود عـــدم تقویـــت انگیزه هـــا 

را در ایـــن زمینـــه موجـــب می شـــود.
 از دیـــدگاه تجهیـــزات تولیـــد نیـــز ماشـــین آالت 
نســـبتا خوبـــی در زمان هـــای رونـــق اقتصـــادی 
اســـت،  شـــده  نصـــب  و  ایجـــاد  واحد هـــا  در 
مشـــکالت  علـــت  بـــه  اســـت  ممکـــن  امـــا 
شـــرایط  متاســـفانه  و  نباشـــد  بـــه روز  مالـــی 
فعلـــی تحقیـــق و توســـعه، ورود دانـــش فنـــی و 

نمی کنـــد.    تقویـــت  را  کارافرینـــی 
ـــت  ـــه اول می بایس ـــازنده در وهل ـــرکت های س ش
تولیـــد  روز  تکنولوژی هـــای  کـــردن  وارد  بـــرای 
کشـــور و حرکـــت رو بـــه  تجهیـــزات برقـــی بـــه 
کننـــد.  ـــا روش هـــا و علـــم روز دنیـــا تـــالش  جلـــو ب
تولیـــدات  در  شـــرکت ها  ایـــن  کـــه  مادامـــی 
کننـــد از مـــواد اولیـــه مرغـــوب و بـــا  خـــود ســـعی 
ـــود دارد  ـــد وج ـــن امی ـــد ای کنن ـــتفاده  ـــت اس کیفی
کـــه بـــا توجـــه بـــه رشـــد روزافـــزون صنعـــت بـــرق 
کـــه  کشـــور و نیاز هـــای موجـــود، بـــا بـــازاری  در 
ـــوالت  ـــه محص ـــت ارای ـــاال جه ـــیل ب دارای پتانس

بایســـتی  نکتـــه  ایـــن  باشـــند.  روبـــرو  اســـت 
کـــه بـــازار فعلـــی بـــا توجـــه بـــه  مـــد نظـــر باشـــد 
کیفیـــت  کـــه از طـــرف اجنـــاس بـــی  لطماتـــی 
می تواننـــد  اســـت  شـــده  وارد  ان  بـــه  چینـــی 
همـــراه  بـــه  بـــه روز  محصـــوالت  ارایـــه  بـــا 
پاســـخگویی  و  مناســـب  ضمانت نامه هـــای 
مناســـب  پیشـــنهاد های  و  خواســـت ها  بـــه 
ــازار ،  ــده ای از بـ ــهم عمـ ــول سـ ــه حصـ نســـبت بـ
گـــر  ا یابنـــد.  دســـت  مناســـبی  ســـوداوری  بـــه 
اســـتاندارد های  بـــا  بتواننـــد  تولیدکننـــدگان 
روز دنیـــا ایـــن محصـــوالت را تامیـــن و قانـــون 
ـــل  کام ـــور  ـــتریان را بـــه ط ـــوق مش ـــت از حق حمای
صـــادرات  بـــا  می تواننـــد  قطعـــا  کننـــد،  اجـــرا 
کشـــور های همســـایه و  محصـــوالت خـــود بـــه 
بـــه روزآوری دانـــش تولیـــد در بازار هـــای موجـــود 
جهانـــی نیـــز رقابـــت داشـــته باشـــند. امـــا بـــه 
کشـــور های  بـــا  متعـــدد  بحران هـــای  دلیـــل 
پیشـــرفته جهـــان، عمـــال بـــا خـــروج ســـرمایه از 
ــرمایه گذاران خارجـــی  ــران و عـــدم تمایـــل سـ ایـ
ــر  مواجهیـــم و  تامیـــن ایـــن خواســـته امکان پذیـ

نیســـت.

ـــاخت  ـــه س ـــی در عرص ـــررات حمایت ـــن و مق قوانی
کیفیـــت  بـــه لحـــاظ متـــن قانونـــی و  را  داخـــل 
یابـــی می فرماییـــد؟ اجـــرای ان  هـــا چـــه طـــور ارز
و  قوانیـــن  گفتـــه شـــد  پیشـــتر  کـــه  همان طـــور 
ـــا مشـــوق تولیـــد نیســـت و  مقـــررات فعلـــی عمدت

داللـــی را بیشـــتر تقویـــت می کنـــد.
وجـــود  راســـتا  ایـــن  در  فراوانـــی  چالش هـــای 
کـــه متاســـفانه بـــه دلیـــل عـــدم اســـتفاده  دارد 
از نخبـــگان و فســـاد اداری قوانیـــن موجـــود یـــا 
قابـــل اجـــرا نبـــوده یـــا اینکـــه در برخـــی مـــوارد 
ــتگاه های  ــی در دسـ ــدم هماهنگـ ــت عـ ــه علـ بـ

کاربـــردی اســـت. مختلـــف غیـــر 
شـــاید  متاســـفانه  موجـــود  حمایتـــی  قوانیـــن 
فقـــط در حـــد همـــان قوانیـــن مکتـــوب بـــوده 
بروکراســـی های  کـــه  می بینیـــم  عمـــل  در  و 
ضوابـــط  بـــر  روابـــط  تقـــدم  و  اداری  پیچیـــده 
مشـــکالت عمـــده ای را ســـر راه تولیدکننـــدگان 
قـــرار می دهـــد. چگونـــه می تـــوان امیـــد داشـــت 
کـــه  در شـــرایطی  تولیدکننـــده   یـــک شـــرکت 
امـــکان  حتـــی  مالـــی  بنیـــه  تقویـــت  بـــرای 
بازار هـــای  نـــدارد  در  کم بهـــره  وام هـــای  اخـــذ 
ــی اســـت  ــد. بدیهـ ــات دهـ ــداوم حیـ ــی تـ داخلـ
عـــدم  و  موجـــود  ناهماهنگی هـــای  ایـــن 
محکمـــی  ضربـــات  مناســـب  حمایت هـــای 
ـــرق  ـــت ب ـــزات صنع ـــازندگان تجهی ـــره س ـــر پیک ب

می کنـــد. وارد  کشـــور 

و  وزارتخانـــه   هـــای  عملکـــرد  مختلـــف  ابعـــاد 

ارگان هـــای دولتـــی مرتبـــط را از نظـــر سیاســـت  های 
اجرایـــی در خصـــوص ســـاخت داخـــل صنعـــت 
یابـــی می فرماییـــد؟ بـــه بیـــان  بـــرق چگونـــه ارز
بهتـــر چـــه سیاســـت  هایی بـــه نظـــر شـــما ســـود 
ســـازندگان و چـــه مـــواردی بـــه ضـــرر ایشـــان تمـــام 

شـــده اســـت؟
وزارتخانه هـــای  و  ارگان هـــا  نمی آیـــد  نظـــر  بـــه 
کـــه اتظـــار مـــی رود بـــه دنبـــال  ذیربـــط آن طـــور 
کار  اصـــالح قوانیـــن و مقـــررات باشـــند و لـــذا 
ــد. ــام نمی دهنـ ــه انجـ ــن رابطـ ــز در ایـ ــری نیـ موثـ
شـــد  اشـــاره  قبـــل  بنـــد  در  کـــه  همان طـــور 
فقـــط  حمایتـــی  قوانیـــن  از  برخـــی  متاســـفانه 
آنکـــه  ضمـــن  اســـت.  مکتـــوب  صـــورت  بـــه 
تولیدکننـــدگان  انتظـــارات  از  بســـیاری 
دولتـــی  گارانتی هـــای  جملـــه  از  خصوصـــی 
در خصـــوص جلوگیـــری از ضـــرر و زیان هـــای 
داخلـــی،  تجهیـــزات  فـــروش  عـــدم  از  ناشـــی 
ــرآورده  ــوز بـ ــی هنـ ــن حمایتـ ــرای درج در  قوانیـ بـ
گـــر چـــه ســـازندگان می بایســـت  نشـــده اســـت. ا
مختلـــف  یابی هـــای  ارز بـــه  توجـــه  بـــا 
ــود  ــوع فعالیـــت خـ ــه موضـ ــده در زمینـ انجام شـ
ــا  ــند، امـ ــته باشـ ــگیرانه ای  داشـ ــات پیشـ اقدامـ
نیـــز  دولـــت  معنـــوی  و  مـــادی  حمایت هـــای 
صنعـــت  ایـــن  پشـــتگرمی  باعـــث  می توانـــد 
شـــود. بـــه عنـــوان مثـــال درخصـــوص تامیـــن 
مالـــی پروژه هـــای تجدیدپذیـــر بـــا آنکـــه مقـــرر 
یافتـــی بـــرق مصرفـــی از  شـــده بـــود عـــوارض در
ــر  ــای تجدیدپذیـ ــه پروژه هـ مصرف کننـــدگان، بـ
ــا ایـــن موضـــوع در الیحـــه  تخصیـــص یابـــد، امـ
بودجـــه 97 همچنـــان دارای نـــکات مبهمـــی 

بـــوده و عملیاتـــی نشـــده اســـت.

ـــی حمایـــت از ســـاخت داخـــل  از نظـــر حضرتعال
نیازمنـــد چـــه پیش شـــرط  ها و الزاماتـــی اســـت 
ایـــن  فعـــاالن  از  صحیـــح  حمایـــت  اساســـا  و 
گیـــرد تـــا دیگـــر  عرصـــه بایـــد بـــه چـــه نحـــو صـــورت 
بخش  هـــای فعالیتـــی صنعـــت بـــرق نیـــز منتفـــع 

شـــوند؟
بـــرای حمایـــت از ســـاخت داخـــل می بایســـت 
کشـــور  در  موضـــوع  ایـــن  اولیـــه  بســـتر های 
فراهـــم شـــود. بـــرای ایـــن منظـــور در وهلـــه اول 
ـــه انتقـــال تکنولوژی هـــای  می بایســـت نســـبت ب
ــوزش  ــود. آمـ ــم شـ ــبی فراهـ ــتر های مناسـ روز بسـ
ایـــن  در  کارکشـــته  و  تخصصـــی  نیرو هـــای 
حمایتـــی  قانون هـــای  ایجـــاد  نیـــز  و  زمینـــه 
مناســـب و تشـــویقی در حـــوزه مالیـــات و بیمـــه 
دیگـــر  از  تولیدکننـــده   شـــرکت های  بـــرای 
کـــه  از طریـــق  الزامـــات ایـــن مهـــم اســـت. چـــرا 
ــت  ــود در جهـ ــررات موجـ ــن و مقـ ــالح قوانیـ اصـ
تقویـــت تولیـــد داخـــل توســـط دولـــت و پـــس 

صنعـــت  تجهیـــزات  ســـازندگان  شـــما  نظـــر  از 
یـــی در حـــوزه  بـــا چـــه چالش هـــا  بـــرق عمدتـــا 

هســـتند؟ روبـــرو  خـــود  کســـب و کار 
کثـــر  ا و  اســـت  عمومـــی  چالش هـــا   از  برخـــی   
تولیدکننـــدگان بـــا آن درگیـــر هســـتند، مـــواردی 
یـــه و بـــدون  ماننـــد واردات غیرقانونـــی، بـــی رو
کیفیـــت و از طـــرف دیگـــر مشـــکالت موجـــود در 
کـــه تولیـــد داخلـــی ندارنـــد عـــدم  واردات مـــواردی 
مدیریـــت در ارائـــه تســـهیالت بانکـــی و عـــدم 
بیشـــتر  در  کـــه  مالیاتـــی  قوانیـــن  پیاده ســـازی 
و  می شـــود  عمـــل  جزیـــره ای  به  صـــورت  مـــوارد 

نمی شـــود. دیـــده  آن  در  الزم  پیوســـتگی 
کـــه به  صـــورت اختصاصـــی   و امـــا چالش هایـــی 
بدهی هـــای  می شـــود،  مربـــوط  حـــوزه  ایـــن  بـــه 
اســـت  بـــرق  صنعـــت  بـــه  دولـــت  هنگفـــت 
و  اســـت  اقتصـــادی  مســـائل  از  ناشـــی  کـــه 
وقفـــه  بـــا  عمرانـــی  پروژه هـــای  شـــده  باعـــث 
مالـــی  ســـاپورت  از  اطمینـــان  بـــدون  بعضـــا  و 
اجـــرا  اصـــال  یـــا  و  بـــرود  پیـــش  پـــروژه  طـــول  در 
بـــه  تولیدکننـــدگان نمی تواننـــد حتـــی  و  نشـــود 
چـــه  کننـــد  فکـــر  میان مـــدت  اســـتراتژی های 
رســـد بـــه اســـتراتژی های بلند مـــدت. در عیـــن 
وجـــود  و  صحیـــح  کارشناســـی  عـــدم  حـــال 
رانـــت و روابـــط و ضوابـــط ناصحیـــح، منجـــر بـــه 
کـــه تولیدکننـــده  کاالهایـــی خواهـــد شـــد  واردات 
کیفیـــت و قـــوی در آن زمینـــه در ایـــران وجـــود  بـــا 

دارد.

تجهیـــزات  داخلـــی  ســـازنده  شـــرکت های 
صنعـــت بـــرق از چـــه میـــزان ظرفیـــت و پتانســـیل 
کمیـــت تجهیـــزات تولیـــدی  کیفیـــت و  بـــه لحـــاظ 

امـــکان  حاضـــر  حـــال  در  آیـــا  و  برخوردارنـــد 
بهره بـــرداری از ایـــن ظرفیـــت در صنعـــت داخلـــی 

دارد؟ یـــا در عرصـــه صـــادرات وجـــود 
کیفـــی متفاوتـــی  قطعـــا در هـــر زمینـــه ای ســـطوح 
کـــه در پاســـخ یـــه  تی  گـــر مشـــکال کـــه ا وجـــود دارد 
ســـوال یـــک عنـــوان شـــد، مرتفـــع شـــود، در فضـــای 
ـــتر  ـــرفت در بیش ـــای و پیش ـــح، ارتق ـــی صحی رقابت
ــا مشـــخص،  ــد، امـ ــد آمـ ــود خواهـ ــا  بوجـ زمینه هـ
گفـــت  ـــوان  ـــاد، هنـــوز می ت ی علی رغـــم فشـــارهای ز
ایـــن  تجهیـــزات،  از  توجهـــی  قابـــل  بخـــش  در 
ـــوزه  ـــا در ح ـــور م کش ـــا  ـــود دارد، ام ـــیل ها  وج پتانس
تخصـــص، شـــدیدا نیـــاز بـــه خریـــد دانـــش فنـــی 

دارد.

ــاخت  ــه سـ ــی در عرصـ ــررات حمایتـ ــن و مقـ قوانیـ
کیفیـــت  و  قانونـــی  متـــن  لحـــاظ  بـــه  را  داخـــل 

می کنیـــد؟ یابـــی  ارز چطـــور  آن هـــا   اجـــرای 
ولـــی  دارنـــد،  وجـــود  بیـــش  و  کـــم  قوانیـــن 
ـــد  کن ـــتگذاری  ـــوی سیاس ـــه نح ـــد ب ـــذار بای قانونگ
انحـــراف  و  تخطـــی  اجـــازه  حتی االمـــکان  کـــه 
لیکـــن  شـــود،  گرفتـــه  مجریـــان  و  مســـئولین  از 
ایـــن امـــر در بیشـــتر مـــوارد در حـــد شـــعار باقـــی 

. نـــد می ما

و  وزارتخانه هـــای  عملکـــرد  مختلـــف  ابعـــاد 
ارگان هـــای دولتـــی مرتبـــط را از نظـــر سیاســـت های 
اجرایـــی در خصـــوص ســـاخت داخـــل صنعـــت 
بیـــان  بـــه  می فرماییـــد؟  یابـــی  ارز چگونـــه  بـــرق 
بهتـــر چـــه سیاســـت ها یـــی بـــه نظـــر شـــما ســـود 
ســـازندگان و چـــه مـــواردی بـــه ضـــرر ایشـــان تمـــام 

شـــده اســـت؟ 

کـــه اشـــاره شـــد ایـــن مـــوارد بـــه صـــورت   همان  طـــور 
سلســـله وار بـــه هـــم متصل انـــد و بایســـتی میـــان 
باشـــد  داشـــته  وجـــود  الزم  هماهنگـــی  آن هـــا، 
اســـت،  کـــه شایســـته  گونـــه  آن  کـــه متاســـفانه 
مثـــال  به طـــور  نـــدارد،  وجـــود  الزم  هماهنگـــی 
شـــهرک های  در  تولیدکننـــده  بـــه  امتیازاتـــی 
صنعتـــی پیشـــنهاد می شـــود، امـــا ســـایر مـــوارد 
ـــاخت ها ،  ـــازی زیرس ـــرو، آماده س ـــن نی ـــد تامی مانن
دیـــده  آن  در   ... و  محیطـــی  زیســـت  مســـائل 
نمی شـــود و تولیدکننـــده را متحمـــل هزینه هـــای 
کان  کمـــا کـــه  حالـــی  در  می کنـــد.  هنگفـــت 
یـــه، تـــوان تولیدکننـــده را  قاچـــاق و واردات بی  رو

کـــرد. ســـلب خواهـــد 

ــل  ــاخت داخـ ــر حضرتعالـــی حمایـــت از سـ از نظـ
اســـت  الزاماتـــی  و  پیش شـــرط ها   چـــه  نیازمنـــد 
ایـــن  فعـــاالن  از  صحیـــح  حمایـــت  اساســـا  و 
ـــا دیگـــر  ـــرد ت گی ـــه چـــه نحـــو صـــورت  ـــد ب عرصـــه بای
بخش هـــای فعالیتـــی صنعـــت بـــرق نیـــز منتفـــع 

شـــوند؟
صورتـــی  در  کالن  سیاســـت گذاری های  قطعـــا 
ــذار  ــوند و قانون گـ ــازی شـ ــتی پیاده سـ ــه به درسـ کـ
نظـــارت  و  کنـــد  اجـــرا  را  قانـــون  درســـتی  بـــه 
گمـــاردن افـــرادی  کل فرآینـــد بـــا  صحیـــح در طـــول 
کـــه انعطـــاف  کافـــی، افـــرادی  بـــا فراســـت و دانـــش 
الزم را در خصـــوص مدیریـــت در موقعیت هـــای 
خـــاص را داشـــته باشـــند و تفکـــر سیســـتمی بـــه 
کـــه  موضوعـــات داشـــتن و رعایـــت همـــه مـــواردی 
ــاره شـــد، درایـــن  ــا اشـ ــاره ای از آن هـ ــه پـ ــاال بـ در بـ

راســـتا مثمـــر ثمـــر خواهـــد بـــود. ▪

کوتاه برد سازندگان داخلی  نگاه 
در دور باطل رکود

مجید شهپریان، 
مدیرعامل شرکت تولیدی رعد

از  کارامـــد  برقـــراری مشـــوق های دولتـــی  آن  از 
کاهـــش مالیـــات، اصـــالح تعرفه هـــای  جملـــه 
اجتماعـــی  تامیـــن  قوانیـــن  اصـــالح  گمرکـــی، 
بخشـــی از شـــرایط حمایـــت از تولیدکننـــدگان 

می شـــود. فراهـــم  داخلـــی 
عـــالوه بـــر ایـــن شناســـایی واحد هـــای ســـاخت 
کارامـــد و ایجـــاد بســـتر مناســـب بـــرای  داخـــل 
کـــه در صنعـــت هســـتند  کســـانی  رشـــد منطقـــی 

می توانـــد  صنعـــت  بـــه  تـــازه واردان  حتـــی  و 
اثرگـــذار باشـــد. همچنیـــن الزم اســـت دولـــت در 
سیاســـت جهانـــی تجدیدنظـــر و تضامیـــن الزم را 
ـــرمایه  ـــی و ورود س ـــرمایه گذاری خارج ـــت س جه

کنـــد تـــا ایـــن فعالیـــت آغـــاز شـــود. مهیـــا 
تبلیغاتـــی  بســـتر های  ایجـــاد  اســـت  گفتنـــی 
مناســـب، برقـــراری نمایشـــگاه ها و پایگاه هـــای 
ــن  ــات بیـ ــن اطالعـ ــادل امـ ــت تبـ ــبی جهـ مناسـ

ایجـــاد  و  وخارجـــی  داخلـــی   تولیدکننـــدگان 
مشـــوق های مناســـب بـــرای حضـــور صاحبـــان 
کنـــار  در  ایـــران  صنعـــت  در  تکنولـــوژی 
تخصیـــص یارانه هـــای مناســـب بیـــن بخـــش 
مشـــوق های  دیگـــر  از  دولتـــی   و  خصوصـــی 
گردانـــدن چرخ هـــای صنعـــت  ســـازندگان در 

بـــرق اســـت. ▪
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تحلیلی بر جایگاه صنعت برق 
در الیحه بودجه 97

نگاهی به 
بودجه سال 97

گزارش مربوط به بررسی بودجه پیشنهادی سال 1397، نگاهی آماری به ارقام موجود در جداول بودجه صورت  در بخش اول 
گردد. کلی از اطالعات مورد نیاز ارائه  کمک جداول و نمودارها، تصویری  که در این قسمت تالش می شود به  گیرد  می 

جدول 1. مصارف و منابع بودجه کشور در الیحه بودجه سال 1397

نمودار1 . مصارف بودجه عمومی وزارت نیرو

جدول2. مصارف بودجه عمومی وزارت نیرو

همـــان طور که مشـــاهده می شـــود، کل مصـــارف بودجه کشـــور برابر بـــا 1194 هزار 
میلیارد تومان اســـت. 32 درصد این بودجـــه از منابع بودجه عمومی و 68 درصد 
از بودجـــه شـــرکت ها و موسســـات دولتی اســـت. از طرفی ســـایر آمارها نشـــان می 
کشـــور را  کل بودجه عمومی  کشـــور 14 درصـــد از  دهنـــد بودجه طرح های عمرانی 
که این میـــزان برابر با 604 هـــزار میلیارد ریال اســـت. این مقدار  تشـــکیل می دهد 
3.5 درصد نســـبت به ســـال قبل کاهش داشته اســـت. همچنین در سال 1397 
بودجـــه عمومـــی 6 درصد رشـــد، بودجه شـــرکت ها و بودجه عمرانـــی  3.6 درصد 

کاهش نســـبت به ســـال 1396 داشته است.  
مطابـــق آنچه در جدول و نمودار فوق مشـــهود اســـت، بودجه وزارت نیرو در ســـال 
که نســـبت بـــه مصوب ســـال 1396 به  1397 برابـــر 64 هـــزار میلیارد ریال اســـت 

میـــزان 31 درصـــد کاهش پیدا کرده اســـت.
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مصـــارف بودجـــه های عمومی بخش بـــرق 22 هزار میلیارد ریال اســـت و مجموع 
بودجـــه مصارف تملک دارایی های ســـرمایه ای وزارت نیـــرو 60 هزار میلیارد ریال 
کـــه از ایـــن رقـــم بخش بـــرق ســـهم 32 درصـــدی را به خـــود اختصـــاص می دهد.   
مجمـــوع منابـــع ســـرمایه ای بخـــش برق)بودجه عمومی و شـــرکت هـــا( 236 هزار 

میلیارد ریال اســـت. 
گـــزارش، به تحلیل احـــکام بودجه در ارتباط با بخـــش انرژی و نیرو  در بخـــش دوم 
که جهت تجمیع نکات و تســـهیل بررســـی بـــه صورت جدول  پرداخته می شـــود 

زیر تهیه و ارائه می شـــود:

جدول3. تحلیل احکام بودجه سال 1397

موضوع

تامین مالی برای 
تسویه بدهی

تامین مالی برای 
تسویه بدهی های 

بخش برق

تامین مالی برای 
تسویه بدهی های 

بخش آب

تامین مالی 
طرح  ها

تامین مالی 
طرح ها

تامین مالی 
طرح ها

توضیحات

تبصـــره 5، بنـــد )و(: بـــه دولـــت اجـــازه داده می شـــود در ســـال 1397 بـــا رعایـــت قوانین و مقـــررات، از 
طریق اســـناد)اوراق( تســـویه خزانـــه، بدهی-های قطعی خود به اشـــخاص حقیقـــی و حقوقی تعاونی 
کـــه در چارچـــوب مقـــررات مربـــوط تـــا پایـــان ســـال 1396 ایجـــاده شـــده، بـــا مطالبـــات  و خصوصـــی 
قطعـــی دولـــت )وزارتخانـــه هـــا و موسســـات دولتـــی( از اشـــخاص مزبـــور تـــا مبلغ ســـی هـــزار میلیارد 
کنـــد. مطالبـــات قطعـــی دولـــت از  یـــال بـــه صـــورت جمعـــی- خرجـــی تســـویه  )30,000,000,000,000( ر
کـــه در اجرای بند )پ( مـــاده )2( قانـــون رفع موانع  اشـــخاص حقیقـــی و حقوقی تعاونـــی و خصوصی 
تولیـــد رقابـــت پذیـــر و ارتقای نظام مالی کشـــور به شـــرکت هـــای دولتی منتقل شـــده بـــا بدهی دولت 
به شـــرکت هـــای مذکور، مطالبات اشـــخاص حقیقـــی و حقوقی تعاونـــی و خصوصـــی از دولت بابت 
طرحهـــای تملـــک دارایـــی هـــای ســـرمایه ای بـــا بدهی اشـــخاص یاد شـــده بـــه بانک ها و موسســـات 
اعتبـــاری غیربانکـــی از طریق تســـویه بدهی های بانک ها و موسســـات اعتبـــاری غیربانکی به دولت 

به وســـیله این اســـناد قابل تســـویه اســـت. 

تبصـــره 5 بنـــد )ه(: دولـــت اســـناد خزانـــه اســـالمی با حفـــظ قدرت خرید و با سررســـید تا ســـه ســـال را 
صـــادر و بـــه طلبکاران)طرحهـــای تملـــک دارایی-هـــای ســـرمایه ای، خریـــد تضمینـــی محصـــوالت 
اســـتراتژیک کشـــاورزی، ما به التفـــاوت قیمت تضمینی محصـــوالت با قیمت فـــروش، تادیه بدهی-

هـــای ســـازمان هـــای بیمـــه پایـــه ســـالمت و مطالبـــات تولیدکنندگان بـــرق( تا ســـقف نود و پنـــج هزار 
گـــذار کند. بازپرداخـــت اصل این اســـناد در قوانین بودجه های  یـــال وا میلیـــارد)95,000,000,000,000( ر
ســـنواتی کل کشـــور پیـــش بینـــی می شـــود و خزانه داری کل کشـــور موظف اســـت از محـــل اعتبارات 

ردیـــف هـــای فصل مربوطـــه و جـــدول )8( این قانون نســـبت به تســـویه آن اقـــدام نماید. 

تبصـــره 7 بنـــد )د(: بـــه دولت اجازه داده می شـــود ما به التفـــاوت قیمت تکلیفی و قیمت تمام شـــده 
فـــروش هـــر متر مکعـــب آب را) پس از تایید ســـازمان حمایت از مصـــرف کنندگان و تولیـــد کنندگان( 
بـــا بدهـــی طرح-های تملـــک دارایی های ســـرمایه ای بـــه بهره برداری رســـیده بخـــش آب وزارت نیرو 

موضـــوع مـــاده )32( قانون برنامـــه و بودجه را به صـــورت جمعی – خرجی تســـویه نماید.

تبصره5، بند)الف(: شـــرکت های دولتی و وابســـته وزارت خانه ها و ســـازمان های دولتی و همچنین 
دانشـــگاه هـــا و موسســـات آموزش عالی و موسســـات پژوهشـــی و پارک هـــای علم و فناوری تا ســـقف 
یال اوراق مالی اســـالمی ریال برای اجـــرای طرحهای دارای  هفتـــاد هزار میلیـــارد )70.000.000.000.000( ر
توجیـــه فنی، اقتصادی و مالی خود که به تصویب شـــورای اقتصاد میرســـد، بـــا تضمین و بازپرداخت 

کنند.  اصل و ســـود توســـط خود، منتشر 

یال اوراق  تبصره 5، بند)ب(: دولت تا مبلغ دویســـت و شـــصت هـــزار میلیـــارد)260.000.000.000.000( ر
یالـــی- ارزی( منتشـــر و منابـــع حاصـــل را بـــه ردیـــف شـــماره 310108 جدل شـــماره  مالـــی اســـالمی ) ر
)5( ایـــن قانـــون واریـــز کنـــد. منابع واریـــزی به طرح های تملـــک دارایی های ســـرمایه ای نیمـــه تمام و 
طرحهـــای ســـازماندهی دانشـــگاه ها منـــدرج در پیوســـت )1( و همچنین اعتبـــارات طرحهای تملک 
دارایـــی هـــای ســـرمایه ای اســـتانی این قانـــون اختصاص می یابـــد تا بر اســـاس موافقت نامـــه متبادله 
بـــا ســـازمان برنامـــه و بودجه کشـــور هزینه شـــود. ســـود و هزینه هـــای مربوط بـــه انتشـــار اوراق مذکور در 

جـــدول شـــماره )9( این قانـــون پیش بینـــی و قابل پرداخت می باشـــد. 

تبصـــره 5، بنـــد)ج(: اوراق فـــروش نرفتـــه طرحهـــای بندهای)الـــف( و )ب( ایـــن تبصـــره، در ســـقف 
مطالبـــات معـــوق طـــرح بـــا تایید رئیـــس دســـتگاه اجرایی، ذی حســـاب ذی ربـــط و ســـازمان برنامه و 
گـــذاری بـــه تمامـــی طلبـــکاران طـــرح )اعـــم از پیمانـــکاران، مشـــاوران، تامیـــن  بودجـــه کشـــور قابـــل وا
کننـــدگان تجهیـــزات و همچنین ســـایر هزینه های طرح ها و پـــروژه ها از جمله تملـــک اراضی و تادیه 

بدهـــی طرح های ســـازماندهی دانشـــگاه ها(اســـت. 
تبصره5، بند)د(: شـــهرداری های کشـــور و ســـازمان های وابســـته به آنها با تایید وزارت کشور)سازمان 
یال  امـــور شـــهرداری ها و دهیاری های کشـــور( تا ســـقف هشـــتاد هـــزار میلیـــارد)80,000,000,000,000( ر
یالـــی با تضمین خود و با بازپرداخت اصل و ســـود آن توســـط همان شـــهرداری  اوراق مالـــی اســـالمی ر
هـــا منتشـــر مـــی کننـــد. حداقـــل پنجـــاه درصـــد)50%( از ســـقف اوراق موضوع ایـــن بند بـــه طرحهای 
قطـــار شـــهری اختصـــاص می یابـــد. تضمیـــن بازپرداخت اصل و ســـود ایـــن اوراق برای اجـــرای طرح 
های قطار شـــهری به نســـبت پنجـــاه درصد)%50( دولـــت و پنجاه درصد)50%( شـــهرداری ها اســـت 
و تضمیـــن پنجـــاه درصد)%50( ســـهم دولـــت بر عهده ســـازمان برنامه و بودجه کل کشـــور می باشـــد. 
کثر  میـــزان ســـپرده نزد بانـــک مرکزی جمهوری اســـالمی ایـــران و بانکهای عامـــل موضوع این بنـــد حدا
گـــردد. اوراق فـــروش نرفته ایـــن بند در ســـقف مطالبات معـــوق طرح با  پنـــج درصـــد)5%( تعییـــن می 
تایید شـــهرداری مربوطه و ســـازمان برنامه و بودجه کشـــور قابل واگذاری به طلبکاران طرح می باشـــد. 
تبصـــره 5، بنـــد )ز(: دولـــت بـــه منظور اســـتمرار جریـــان پرداخت های خزانـــه داری کل کشـــور تا مبلغ 

نکات

در ســـال 1396 ایـــن رقـــم تـــا مبلغ پنجـــاه هـــزار میلیارد 
بودجـــه پیشـــنهادی ســـال  کـــه در  اســـت  بـــوده  یـــال  ر
کاهـــش رو به رو  یـــال  1397، بـــا بیســـت هـــزار میلیارد ر

است. شـــده 

در ســـال 1396 در مـــاده و بنـــد فـــوق، طبـــق پیشـــنهاد 
بـــرای تســـویه بدهـــی  کمیســـیون تلفیـــق، رقـــم مذکـــور 
مســـجل دولـــت بابـــت طـــرح هـــای تملـــک دارایی ها و 
ســـرمایه ای و مابه تفاوت قیمـــت تضمینی محصوالت 
کشـــاورزی با قیمـــت فـــروش در بوری به قیمت اســـمی  
که در ســـال  بـــه طلبـــکاران اختصـــاص داده شـــده بود 
1397 تغییراتی را در موارد مشـــمول آن شـــاهد هستیم.

نکات کلی مربوط به 
کل بخش تامین مالی طرح ها

تابعـــه  و  وابســـته  شـــرکت های  بـــه   1396 ســـال  در   .1
نیـــرو، نفـــت، راه و شهرســـازی، ورزش  وزارتخانه هـــای 
مســـلح،  نیروهـــای  پشـــتیبانی  و  دفـــاع  جوانـــان،  و 
ارتباطـــات و فنـــاوری اطالعـــات، صنعـــت، معـــدن و 
تجارت و جهادکشـــاورزی، بهداشـــت، درمان و آموزش 
پزشـــکی  و ســـازمان های انرژی اتمی ایـــران  اجازه داده 
شـــده بـــا رعایت قانـــون نحـــوه انتشـــار اوراق مشـــارکت 
مصـــوب 30/6/1376 و یـــا قانـــون بـــازار اوراق بهـــادار 
جمهوری اســـالمی ایران تا ســـقف یکصد هـــزار میلیارد 
طرح هـــای  اجـــرای  بـــرای  یـــال  ر  )  100.000.000.000.000(
انتفاعـــی دارای توجیـــه فنـــی، اقتصادی و مالـــی اوراق 
یالی و یا صکوک اســـالمی و بـــا رعایت ماده  مشـــارکت ر
)88( قانـــون تنظیم بخشـــی از مقـــررات مالـــی دولـــت 
شـــورای اقتصاد  به تصویـــب  کـــه  طرح هایـــی  بـــرای  و 
می رســـد، بـــا تضمیـــن  خود درخصـــوص اصل و ســـود، 
کـــه در الیحـــه پیشـــنهادی  منتشـــر نماینـــد. در حالـــی 
یالـــی برای شـــرکت هـــای دولتی  1397، جمـــع مبالـــغ ر
و وابســـته وزارت خانـــه هـــا و ســـازمان هـــای دولتـــی و 
همچنیـــن دانشـــگاه هـــا و موسســـات آمـــوزش عالـــی و 
پـــارک هـــای علـــم و فنـــاوری،  موسســـات پژوهشـــی و 
شـــهرداری های کشـــور و ســـازمان های وابســـته بـــه آنها 
گاز بـــا اولویت  گـــذاری در طرح هـــای نفت و  و ســـرمایه 
میادیـــن مشـــترک وزارت نفـــت و طرحهـــای زیربنایـــی 
که در  و توســـعه ای وزارت صنعـــت، معـــدن و تجـــارت 
همـــه مـــوارد فـــوق تضمیـــن و بازپرداخت اصل و ســـود 
توســـط خـــود نهاد مذکـــور می باشـــد، تا ســـقف رقم 200 
یـــال مـــی باشـــد.  هـــزار میلیـــارد )200،000،000،000،000( ر

نمودار2 . مصارف بودجه عمومی وزارت نیرو در سال 1397 
سهم شرکت ها و سازمان ها بخش برق از بودجه عمومی بخش برق وزارت نیرو - سال 1397

نمودار3. بودجه شرکت های دولتی بخش برق در سال 1397  
 مصارف حساب های سرمایه ای شرکت های دولتی بخش برق )مصارف(

نمودار 4. منابع حساب های سرمایه ای شرکت های دولتی بخش برق   
مصارف حساب های سرمایه ای شرکت های دولتی بخش برق )منابع(
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تبصـــره 15، بنـــد )الـــف(: 1. شـــرکت هـــای تولیـــد نیـــروی بـــرق حرارتـــی دولتـــی و شـــرکت هـــای برق 
منطقـــه ای مکلفنـــد منابـــع تعیین شـــده در بودجـــه مصوب ســـاالنه خود را بـــه ترتیب به شـــرکت مادر 
تخصصـــی تولیـــد نیـــروی برق حرارتی و شـــرکت توانیـــر بابـــت رد دیون و یا ســـرمایه گذاری در توســـعه 

نیـــروگاه حرارتـــی و توســـعه شـــبکه انتقال کشـــور پرداخـــت کنند. 
3. شـــرکت های فروشـــنده برق نیروگاه هـــای آبی موظفند تمام وجوه حاصل از فـــروش برق خود را پس 

از کســـر هزینه های تولید برای ســـرمایه گذاری در توســـعه نیروگاه های برق آبی به مصرف برســـانند. 
ب( نقـــل و انتقـــال اموال و دارایی ها و قراردادهای به شـــرط تملیک شـــرکت مـــادر تخصصی توانیر به 

شـــرکت های توزیع نیروی برق از پرداخت هرگونه مالیات و ســـود ســـهام ابرازی معاف می باشـــند. 
یع نیروی  ج( به دولت)شـــرکت توانیر( اجازه داده می شـــود از محل مطالبات خود از شـــرکت های توز
بـــرق نســـبت به افزایش ســـرمایه در این شـــرکت ها اقدام و ســـپس وزارت امـــور اقتصـــادی و دارایی در 
کلی اصل)44( قانون اساســـی، ســـهام مـــازاد بر 49 درصد شـــرکت توانیر  اجرای قانون سیاســـت های 
یـــال به بخش  در ایـــن شـــرکت ها را تا ســـقف دویســـت و پنجـــاه هـــزار میلیـــارد)250,000,000,000,000( ر
غیردولتـــی بـــا اولویت شـــهرداری های کشـــور در قبال مطالبات قطعـــی آنها از دولت و یـــا آورده نقدی 

نماید. گذار  وا

کشـــور مصـــوب  تبصـــره 6 ، بنـــد )ه(: عـــوارض موضـــوع مـــاده )5( قانـــون حمایـــت از صنعـــت بـــرق 
کیلـــو وات ســـاعت در ســـقف پانـــزده هـــزار میلیـــارد  یـــال بـــه ازای هـــر  10/8/1394 بـــه میـــزان )60( ر
گـــردد تـــا بعد از مبادلـــه موافقتنامه با ســـازمان برنامـــه و بودجه  یـــال تعییـــن مـــی  )15,000,000,000,000( ر

کشـــور و تخصیـــص آن توســـط ایـــن ســـازمان بـــرای مـــوارد مطروحـــه در قانـــون فـــوق صـــرف گردد.

تبصـــره6، بنـــد )ح(: بـــه هـــر یـــک از وزارت خانـــه های نفـــت و نیـــرو از طریق شـــرکت هـــای تابعه ذی 
یال و از هر  ربـــط اجـــازه داده می شـــود ماهانه از هر واحد مســـکونی مشـــترکین گاز مبلغ دوهـــزار)2000( ر
یال اخـــذ و برای موارد منـــدرج در ماده مذکور به  واحد مســـکونی مشـــترکین برق مبلغ یـــک هزار)1000( ر
مصرف برســـانند. برای مشـــترکین روســـتایی مبالغ فوق الذکر معـــادل پنجاه)50( درصـــد خواهد بود.
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یـــال اســـناد خزانـــه اســـالمی با سررســـید کمتر از یکســـال  یکصـــد هـــزار میلیـــارد)100,000,000,000,000( ر
منتشـــر و اســـناد مزبور را صـــرف تخصیص های اولویت دار ابالغی از ســـوی ســـازمان برنامـــه و بودجه 
کشـــور موضـــوع این قانون می نماید. تســـویه این اســـناد در سررســـید، مقـــدم بر تمامـــی پرداخت های 
خزانه داری کل کشـــور می باشـــد. انتقال تعهدات مربوط به اســـناد منتشـــره به ســـال بعـــد ممنوع می 

باشد.

تبصـــره5، بنـــد)ح(: دولـــت بـــرای بازپرداخـــت اصل و ســـود اوراق سررســـید شـــده در ســـال 1397 تا 
معـــادل پنجاه هزار میلیارد)50,000,000,000,000( ریال اوراق مالی اســـالمی منتشـــر نماید. اصل و ســـود 
و هزینه هـــای مترتـــب بـــر انتشـــار ایـــن اوراق در بودجه های ســـنواتی کل کشـــور پیش بینی می شـــود. 

گـــذاری در طرح های نفـــت و گاز با اولویت میادین مشـــترک  تبصـــره 5، بنـــد )ط(: بـــه منظور ســـرمایه 
وزارت نفـــت و طرحهـــای زیربنایی و توســـعه ای وزارت صنعت، معدن و تجـــارت، وزارت خانه های 
یالی  مذکور از طریق شـــرکت های تابعه ذی ربط و با تصویب شـــورای اقتصاد، اوراق مالی اســـالمی)ر
– ارزی( در ســـقف پنجـــاه هـــزار میلیـــارد)50,000,000,000,000( ریال منتشـــر و بازپرداخت اصل و ســـود 
ایـــن اوراق توســـط شـــرکت های مذکـــور از محل افزایـــش تولید همـــان میادین) برای طرحهـــای وزارت 

نفـــت( و عایـــدات طرح) برای طرح هـــای وزارت صنعـــت، معدن و تجـــارت( تضمین نمایند. 

تبصـــره 5، بنـــد )ی(: وزارت نفت از طریق شـــرکت های دولتی تابعه ذی ربط بـــرای بازپرداخت اصل 
یالی سررســـید شـــده، تســـهیالت بانکی و تضامین سررسیده شـــده و همچنین  و ســـود اوراق ارزی- ر
بازپرداخت بدهی های سررســـید شـــده به پیمانـــکاران قراردادهای بیع متقابل طرحهای باال دســـتی 
یالی- ارزی( با  گاز تا ســـقف معـــادل ســـه میلیـــارد)3,000,000,000( دالر اوراق مالی اســـالمی)ر نفـــت و 
تصویب هیات وزیران منتشـــر نماید. شـــرکت های مذکور موظفند اصل و ســـود اوراق منتشـــر شـــده را 

کثـــر تا پنج ســـال از محل منابـــع داخلی خود تســـویه نمایند.  حدا

تبصره5، بند )ک(:
 1. به منظور مدیریت تبعات احتمالی انتشـــار اوراق مالی اســـالمی در بازارهای پول و ســـرمایه کشـــور، 
کمیتـــه ای متشـــکل از رئیـــس ســـازمان برنامـــه و بودجه کشـــور، وزیر امور اقتصـــادی و دارایـــی و رئیس 
کل بانـــک مرکـــزی جمهوری اســـالمی ایـــران بر نحوه انتشـــار اوراق موضـــوع این قانون نظـــارت خواهند 
کـــرد. نرخهای ســـود اســـمی اوراق منتشـــره و میزان مجـــاز خرید اوراق فـــوق الذکر توســـط بانک مرکزی 

جمهوری اســـالمی ایران توســـط ایـــن کمیته تعیین می شـــود. 
2. اوراق و اســـناد منتشـــره جهـــت تســـویه بدهـــی دولـــت موضـــوع بندهـــای )ح(، )ز( و )و ( از هرگونـــه 

بررســـی در کمیتـــه مذکور مســـتثنی هســـتند. 
3. نحوه صدور انتشـــار اوراق مربوط به شـــرکتها و دســـتگاه هایی که بدون تضمین دولت منتشـــر می 

شـــوند نیز مشـــمول جز )1( این بند می باشند. 
4. وزارت امـــور اقتصـــادی و دارایـــی بـــه نیابت از دولت مســـئول انتشـــار اوراق مالی مربـــوط به دولت 

است. 

تبصره 5، بند )ل(: اوراق و اسناد این تبصره از پرداخت هرگونه مالیات معاف می باشند.

تبصـــره 8، بند )الـــف(: به دولت اجازه داده می شـــود برای اجرای عملیات تکمیل و احداث شـــبکه 
ک کشـــاورزی، احـــداث آب بنـــدان ها،  هـــای فرعـــی آبیاری و زهکشـــی، اجـــرای عملیـــات آب و خا
مرمـــت و بازســـازی قنوات که توســـط بخش هـــای غیردولتی و تعاونـــی های تولیدی انجام می شـــود، 
تـــا هشـــتاد و پنج)85( درصـــد اعتبارات مورد نیـــاز را از محل طرح های ذیل برنامه هـــای 1306012000 
و 1307002000 بـــه عنـــوان ســـهم کمک بالعـــوض دولت هزینه نماید. ســـهم باقیمانده به عنوان ســـهم 
کنتورهای هوشـــمند بـــر روی چاه های مجاز  کارگر و یا نصب  بهـــره بـــرداران به صورت نقدی یـــا تامین 

قابل پذیرش اســـت. 

تبصره 6، بند )ج(: وزارت نیرو از طریق شـــرکت های آبفای شـــهری سراســـر کشور مکلف است عالوه 
بر دریافت نرخ آب بهای شـــهری، به ازای هر متر مکعب فروش آب شـــرب، مبلغ دویســـت)200( ریال 
یافتی  یافـــت و به خزانه داری کل کشـــور واریـــز نماید. صد در صـــد)100%( وجوه در از مشـــترکان آب در
تا ســـقف نهصـــد و پنجاه میلیـــارد)950,000,000,000( ریال از محل حســـاب مذکـــور در ردیف معین در 
بودجه شـــرکت مزبور صرفا جهت آبرســـانی شـــرب روســـتایی و عشـــایری اختصاص می یابد. ده)10( 
درصـــد اعتبـــار مذکـــور برای آبرســـانی شـــرب عشـــایری و نود)90( درصد آبرســـانی شـــرب روســـتایی بر 
کشـــور در مقاطع ســـه ماهه  کمبود آب شـــرب ســـالم بین اســـتان های  اســـاس شـــاخص جمعیـــت و 
کشـــور توزیع می شـــود تا بعـــد از مبادله موافقـــت نامه بین  از طریق شـــرکت مهندســـی آب و فاضالب 
ســـازمان مدیریـــت و برنامـــه ریزی اســـتان ها و شـــرکت هـــای آب و فاضالب روســـتایی اســـتان ها و یا 

ســـازمان امور عشـــایر ایران هزینه شـــود. وجـــوه فوق مشـــمول مالیات به نرخ صفر اســـت. 

2. از جمع ارقام مجاز دانســـته شـــده برای انتشـــار اوراق 
مالی اســـالمی، تـــا مجمـــوع رقم 50 هـــزار میلیـــارد ریال 
توســـط دولـــت و 3 میلیـــارد دالر توســـط وزارت نفـــت 
جهـــت بازپرداخت اصل و ســـود اوراق سررســـید شـــده 
در ســـال 1397 بـــرای دولت و بازپرداخت اصل و ســـود 
یالی سررســـید شـــده، تســـهیالت بانکی  اوراق ارزی- ر
و تضامیـــن سررســـیده شـــده و همچنیـــن بازپرداخـــت 
بدهی های سررســـید شـــده به پیمانـــکاران قراردادهای 
گاز  برای  بیـــع متقابـــل طرحهـــای بـــاال دســـتی نفـــت و 

وزارت نفـــت می باشـــد. 

ایـــن رقم در الیحه پیشـــنهادی ســـال 1396 بـــه ازای هر 
متـــر مکعـــب فـــروش آب شـــرب، مبلغ یکصـــد و پنجاه 
یـــال بـــوده  یـــال و تـــا ســـقف هفتصـــد میلیـــارد ر )150( ر

. ست ا

ایـــن رقـــم در الیحـــه پیشـــنهاید ســـال 1396، بـــه میزان 
میلیـــارد  هـــزار  یـــازده  ســـقف  در  یـــال  ر  )50( پنجـــاه 

اســـت. بـــوده  یـــال  ر  )11،000،000،000،000(

ارقـــام مذکور در الیحه پیشـــنهادی بودجه 1397 اضافه 
گذشـــته منظور نشده است.  شده اســـت و در سال 

ادامه جدول3. تحلیل احکام بودجه سال 1397ادامه جدول3. تحلیل احکام بودجه سال 1397

نگاهی به 
بودجه سال 97

نگاهی به 
بودجه سال 97

پرونده دوم پرونده دوم
45 44

دی و بهمن 96
111

دی و بهمن 96
111



97 توجـــه شـــده اســـت و در این راســـتا با اســـتفاده 
از ظرفیت هـــای قانـــون حمایـــت از صنعـــت بـــرق و 
قانون تشکیل ســـازمان ســـاتبا، منابع مالی مطمئن 
بـــرای حمایـــت از انرژی های تجدیدپذیـــر در الیحه 
و  اســـت  شـــده  پیش بینـــی  بعـــد،  ســـال  بودجـــه 
کیلووات ســـاعت  گذشـــته از هـــر  مانند ســـال های 
بـــرق مصرفـــی عوارضی به ایـــن منظـــور اختصاص 
کـــه در ســـال آینـــده بـــه  خواهـــد یافـــت. عوارضـــی 
کیلووات ســـاعت مصـــرف برق برابـــر با 60  ازای هـــر 
کـــه منابـــع حاصل تا  یـــال پیشـــنهاد شـــده اســـت  ر
ســـقف 1500 میلیارد تومان برای توســـعه انرژی های 
تجدیدپذیـــر و تقویت شـــبکه برق روســـتایی هزینه 

شـــد.« خواهد 
درهمیـــن حال حدود 16 هـــزار میلیارد ریال از محل 
منابع صندوق توســـعه ملی برای تســـریع در تکمیل 
طرح های آبرســـانی روســـتایی و رفـــع آثـــار ریزگردها 
برای آب و برق خوزســـتان پیش بینی شـــده اســـت. 
یـــال اعتبـــار  همچنیـــن حـــدود 17 هـــزار میلیـــارد ر
ردیف هـــای  محـــل  از  دیگـــر  عمرانـــی  و  هزینـــه ای 
شـــرکت های  و  وزارتخانـــه  ایـــن  بـــرای  متفرقـــه 
در  طرح هـــای  تکمیـــل  به منظـــور  آن  زیرمجموعـــه 
دســـت اجـــرا و تعهـــدات دولت بـــه ســـرمایه گذاران 

گرفته شـــده اســـت. خصوصـــی در نظـــر 

برنامـــه بـــرای مطالبـــات معـــوق تولیدکننـــدگان بـــرق 
چیســـت؟

صنعـــت  اهالـــی  هـــای  دغدغـــه  از  یکـــی  همـــواره 
معـــوق  مطالبـــات  پیمانـــکاران  ویـــژه  بـــه  بـــرق 
آن هاســـت؛ برهمیـــن اســـاس هـــم در الیحـــه ســـال 
آینـــده بـــرای اســـتفاده از ســـایر اوراق مالی اســـالمی 
از جملـــه  کـــه  گرفتـــه  انجـــام  پیش بینی هـــای الزم 
تومـــان  میلیـــارد  هـــزار   7 انتشـــار  بـــه  می تـــوان  آن 
یالـــی بـــا تضمین  اوراق مالـــی اســـالمی به صـــورت ر
طرح هـــای  اجـــرای  بـــرای  اجرایـــی  دســـتگاه های 
کرد. ضمن این  عمرانی شـــرکت های دولتی اشـــاره 
که مجوز انتشـــار 26 هزار میلیـــارد تومان اوراق مالی 
یالی و ارزی بـــا تضمین دولت  اســـالمی به صورت ر
بـــرای تکمیـــل طرح هـــای نیمـــه تمـــام و پرداخـــت 
مطالبات پیمانـــکاران، مشـــاوران و تامین کنندگان 
تجهیـــزات و همچنیـــن ســـایر هزینه هـــای طرح ها و 
پروژه هـــا از جمله تملک اراضی دیده شـــده اســـت.
امـــا ایـــن همه برنامـــه دولت بـــرای مطالبـــات معوق 
کـــه عـــالوه بـــر ایـــن  اهالـــی صنعـــت بـــرق نیســـت 
میـــزان، 9500 میلیـــارد تومان اســـناد خزانه اســـالمی 
بـــرای واگذاری به پیمانـــکاران طلبکار بابت اجرای 
طرح هـــای تملـــک دارایی هـــای ســـرمایه ای دولتی، 
مابـــه التفـــاوت قیمـــت تضمینـــی محصـــوالت بـــا 
قیمـــت فـــروش و مطالبـــات تولیدکننـــدگان برق در 
الیحـــه بودجه ســـال آینده پیشـــنهاد شـــده اســـت.

معـــاون  بختیـــار  کـــه  گونـــه  آن  حـــال  درهمیـــن 

کـــرده  نیـــرو اعـــالم  برنامه ریـــزی و اقتصـــادی وزیـــر 
اســـت: بـــا توجـــه بـــه عملکـــرد مطلـــوب وزارت نیرو 
و شـــرکت های زیرمجموعـــه در ســـال های اخیـــر در 
اســـتفاده از ظرفیت اوراق مشارکت، صکوک اجاره 
و اســـناد خزانه اســـالمی برای تادیه مطالبات بخش 
غیردولتـــی و اعتمـــاد پیمانـــکاران و تولیدکنندگان 
بـــرق بـــه ایـــن صنعـــت پیش بینـــی می شـــود از این 
کاهـــش مطالبـــات بخـــش غیردولتـــی  ظرفیـــت در 
از صنعـــت آب و بـــرق طـــی ســـال آینـــده اســـتفاده 
کثـــری صـــورت پذیـــرد. درهمیـــن راســـتا هـــم  حدا
اعتبـــارات خریـــد تضمینـــی آب و پســـاب از بخش 
غیردولتی حدود 470 میلیارد تومان در ســـال آینده 

اســـت شـــده  پیش بینی 
امـــا عالوه بـــر ایـــن اعتبـــارات، در تبصـــره 19 الیحه 
نیز بســـته های مشـــارکت عمومی و خصوصی برای 
اجـــرای طرح هـــای منتخـــب بـــا اولویـــت طرح های 
پروژه هـــای  یـــا  بهره بـــرداری  آمـــاده  و  نیمه تمـــام 
تکمیل شـــده به روشـــنی تبیین شـــده اســـت و ارائه 
تســـهیالت بانکی با نرخ ترجیحی، خرید تضمینی 
کمیتی برای  محصـــول تولیدی، ارائـــه تضامیـــن حا
تامیـــن مالـــی خارجـــی، موافقت بـــا ترهین امـــوال یا 
محـــل اجرای طرح از ســـوی ســـرمایه گذار غیردولتی 

و... بخشـــی از ایـــن مشوق هاســـت.

پیشنهادهای اصالحی
امـــا پیشـــنهاداتی اصالحـــی هـــم در الیجـــه بودجه 
گرفته شـــده اســـت؛  97 بـــرای صنعـــت برق در نظر 
مثـــال در بنـــد »ه« تبصـــره »6« الیحـــه بودجـــه ســـال 
یال بـــه ازای هر  یافـــت عوارض به میـــزان 60 ر 97، در
کیلووات ســـاعت در ســـقف 15 هزار میلیـــارد ریال 
کنونی محاســـبه  که شـــیوه  مطرح شـــده اســـت چرا 
کـــه  می شـــود  موجـــب  بـــرق  عـــوارض  یافـــت  در و 
کشـــور متحمل  مشـــترکان بـــرق در مناطق مختلف 

بار مالـــی متفاوتی شـــوند.
برهمین اســـاس هم پیشـــنهاد شـــده اســـت وزارت 
یافـــت بهـــای بـــرق، 8 درصـــد از  نیـــرو عـــالوه بـــر در
هزینـــه بـــرق مصرفـــی را به عنـــوان عـــوارض بـــرق در 
بـــرق  مشـــترکان  کلیـــه  از  و  درج  مربوطـــه  قبـــوض 
یافـــت کنـــد و وجـــوه حاصله به حســـاب خاصی  در
کثر تا  نـــزد خزانـــه داری کل کشـــور واریـــز  شـــود و حدا
ســـقف 15 هزار میلیـــارد ریال صرفـــا بابت حمایت 
از توســـعه و نگهـــداری شـــبکه های بـــرق روســـتایی 
ک پـــس از مبادلـــه  و تولیـــد بـــرق تجدیدپذیـــر و پـــا
کشـــور و  بـــا ســـازمان برنامـــه و بودجـــه  موافقتنامـــه 
مـــوارد  بـــرای  ایـــن ســـازمان  توســـط  آن  تخصیـــص 

مطـــرح شـــده، صرف شـــود.
که کمیســـیون تلفیق اعالم  ایـــن اما درحالی اســـت 
کـــرده اســـت بـــا افزایـــش قیمت بـــرق درســـال آینده 

آیا کسری بودجه 
در راه است؟

نگاهی به جزئیات بودجه صنعت برق در سال 97

کرین / /پری شا

مخالـــف اســـت و بـــه ایـــن ترتیـــب ایـــن پیشـــنهاد 
اصالحـــی سرنوشـــتی نامعلـــوم دارد.

گاز بیمه مشترکان برق و 
براساس پیشـــنهاد دولت در الیحه بودجه سال بعد 
وزارت نیـــرو اجـــازه دارد بـــرای بیمـــه خســـارت های 
مالـــی و جانـــی ماننـــد فـــوت، نقص عضـــو و جبران 
هزینه های پزشـــکی ناشـــی از انفجار، آتش سوزی و 
مســـمومیت مشـــترکان ماهانه از هر واحد مســـکونی 

یـــال بگیرد. مشـــترک برق مبلغ یـــک هزار ر
کلیـــات الیحـــه  هـــم چنیـــن در بنـــد )ح( تبصـــره 6 
کشـــور آمده اســـت: مطابق ماده  کل  بودجـــه 1397 
)12( قانـــون الحـــاق برخـــی مـــواد بـــه قانـــون تنظیـــم 
بخشـــی از مقـــررات مالـــی دولـــت، بـــه هـــر یـــک از 
وزارتخانه هـــای نفـــت و نیـــرو از طریق شـــرکت های 
واحـــد  هــــر  از  ماهانـــه  می شـــود  داده  اجـــازه  تابـــع 
یـــال و از هـــر واحـــد  مســـکونی مشـــترک گاز 2 هـــزار ر
یـــال گرفته  مســـکونی مشـــترک برق مبلـــغ یک هزار ر
شـــود و برای مـــوارد مندرج در مـــاده 12 قانون الحاق 
برخـــی مـــوارد بـــه قانـــون تنظیـــم بخشـــی از مقررات 
مالی دولت بــــه مصرف برســـانند. ضمـــن این که بر 
اســـاس این بند، مشترکان روســـتایی 50 درصد این 
گاز و برق  مبالـــغ را می پردازند. برای بیمه مشـــترکان 
شـــهری و روستایی و ســـکونتگاه های عشایری باید 

مناقصـــه بین شـــرکت های بیمـــه برگزار شـــود.

نیروگاه هـــای  و  بـــرق  تولیـــد  شـــرکت های  شـــرایط 
بودجـــه در  برق آبـــی 

امـــا در بند الف. تبصره 15 بودجه 97 آمده اســـت؛ 
شـــرکت های تولید بـــرق حرارتی و شـــرکت های برق 
منطقـــه ای مکلفنـــد منابع تعییـــن شـــده در بودجه 
مصـــوب ســـاالنه خـــود را به ترتیـــب به شـــرکت مادر 
تخصصـــی تولیـــد نیـــروی بـــرق حرارتـــی و شـــرکت 
توانیـــر بابت رد دیون و یا ســـرمایه گذاری در توســـعه 
کشـــور  انتقـــال  شـــبکه  توســـعه  و  حرارتـــی  نیـــروگاه 
کنند. همچنین شـــرکت های فروشـــنده  پرداخـــت 
بـــرق نیروگاه هـــای آبـــی موظفند تمام وجـــوه حاصل 
از فـــروش بـــرق خـــود را پـــس آغـــاز کســـر هزینه هـــای 
گـــذاری در توســـعه نیروگاه های  تولید برای ســـرمایه 

برق آبـــی بـــه مصرف برســـانند.
هـــم چنین بر اســـاس بنـــد )ب( ایـــن تبصـــره نقل و 
انتقـــال امـــوال و دارایـــی هـــا و قراردادهای به شـــرط 
تملیک شـــرکت مـــادر تخصصـــی توانیر به شـــرکت 
گونه مالیات و ســـود  هـــای توزیع برق از پرداخت هر 

ســـهام ابزاری معاف اســـت.
نیمه تاریک بودجه کجاست؟

آن چـــه در بـــاال به آن اشـــاره شـــد بخشـــی از نکات 
مثبت بودجه 97 بـــرای صنعت برق و آب بود حال 

ایـــن که این بودجه نیمه تاریکـــی هم دارد و به گفته 
یابی هـــا نشـــان می دهـــد بخش برق  کارشناســـان ارز
در الیحـــه بودجـــه به ویـــژه در بودجـــه شـــرکت های 
زیرمجموعـــه، مشـــابه ســـالیان گذشـــته، همـــراه بـــا 
بـــه  اســـت. بی توجهـــی  و نقصان هایـــی  ابهامـــات 
قوانیـــن باالدســـتی چون برنامه ششـــم توســـعه، درج 
ارقـــام غیرواقع بینانـــه در الیحه بودجه شـــرکت های 
غیردولتـــی، مهم تریـــن نقصان هـــای الیحـــه بودجه 
شـــرکت های زیرمجموعـــه بخـــش بـــرق وزارت نیرو 

بـــه  شـــمار می روند.
کـــه روزنامه دنیای اقتصاد نوشـــته اســـت:  گونـــه  آن 
»بررســـی ها نشـــان می دهـــد منابع پیش بینی شـــده 
در الیحه بودجه شـــرکت های مزبـــور محقق نخواهد 
شـــد، زیـــرا درج ردیفی بـــا عنوان »ســـایر دریافت ها« 
در جدول »منابع-مصرف« بخـــش برق، عمال برای 
ایجـــاد تـــراز بین مصـــارف و منابع در ردیـــف بودجه 
آورده شـــده و غیرقابـــل تحقـــق اســـت؛ و عملکـــرد 
ســـال های گذشـــته، به عنـــوان مثال تحقـــق کمتر از 
36 درصد منابع پیش بینی شـــده در ســـال 1393، 

مویـــد این موضوع اســـت.«
و  نیـــرو  وزارت  بـــرای   97 ســـال  بودجـــه  الیحـــه  در 
دســـتگاه های اجرایی زیرمجموعه حـــدود 47 هزار 
و 300 میلیـــارد ریال برای تکمیل و اجرای طرح های 
تملـــک دارایی هـــای ســـرمایه ای پیش بینـــی شـــده 
کـــه نشـــان می دهـــد اعتبـــارات طرح هـــای  اســـت 
تملـــک دارایی هـــای ســـرمایه ای ایـــن وزارتخانـــه در 
الیحه بودجه ســـال 97، حدود 40 درصد نسبت به 
ســـال گذشـــته کاهش یافته اســـت. ایـــن اعتبارات 
عمدتـــا در طرح های فصل منابع آب بـــه میزان 29, 
یـــال، فصل بـــرق 4, 200 میلیارد ریال  400 میلیـــارد ر
و فصـــل آب و فاضالب 13, 300 میلیارد ریال توزیع 

شـــده است.

خواب بودجه برای توانیر
 »15« تبصـــره  »ج«  بنـــد  براســـاس  حـــال  درهمیـــن 
)شـــرکت  دولـــت  بـــه   ،97 ســـال  بودجـــه  الیحـــه 
توانیـــر( اجازه داده شـــده اســـت از محـــل مطالبات 
یـــع نیـــروی برق نســـبت به  خـــود از شـــرکت های توز
افزایـــش ســـرمایه در ایـــن شـــرکت ها اقدام و ســـپس 
وزارت امـــور اقتصـــادی و دارایـــی در اجـــرای قانـــون 
اساســـی،  قانـــون   44 اصـــل  کلـــی  سیاســـت های 
ســـهام مـــازاد بـــر 49 درصـــد شـــرکت توانیـــر در ایـــن 
یـــال به  شـــرکت ها را تـــا ســـقف 250 هـــزار میلیـــارد ر
کشـــور  بخـــش غیردولتی با اولویت شـــهرداری های 
در قبـــال مطالبـــات قطعـــی آنهـــا از دولـــت یـــا آورده 
کارشناسی،  کند. براســـاس اظهارات  نقدی واگذار 
این بنـــد به دنبال تغییرات ســـاختاری در مالکیت 

کشـــور اســـت، اما  یـــع نیـــروی بـــرق  شـــبکه های توز
ایـــن بنـــد دارای ظرفیـــت الزم برای تغییـــر مالکیت 
یـــال از اموال  و تعییـــن وضعیـــت 450 هزار میلیارد ر
بـــرق  یـــع  و دارایی هـــای دولـــت در شـــبکه های توز
نیســـت. ضمن اینکـــه، تصمیم گیـــری درخصوص 
تغییـــرات ســـاختاری مقولـــه ای بلندمـــدت اســـت 
ضمـــن  نـــدارد.  ظرفیتـــی  چنیـــن  بودجـــه  قانـــون  و 
می دهـــد،  نشـــان  جهانـــی  تجربیـــات  کـــه  ایـــن 
تشـــکیل نهـــاد تنظیم مقـــررات )رگوالتـــوری( یکی از 
پیش شـــرط های الزم و ضـــروری بـــرای موفقیـــت در 
تحقـــق اهـــداف خصوصی ســـازی در صنعـــت برق 
اســـت که دولـــت می تواند در این مســـیر اقدام کند.

**
که بـــا نگاهـــی دقیق تـــر بـــه منابع و  این گونـــه اســـت 
مصارف بخش برق در الیحه بودجه ســـال 97 عدم 
شـــفافیتی در این ارقام مشاهده می شـــود به گونه ای 
گویی منابـــع و مصارف غیرقابل وصول در الیحه  که 
بودجه ســـال 97 در نظر گرفته شـــده اســـت. ســـابقه 
عملکـــردی منابع-مصـــارف بخـــش بـــرق حکایت 
کـــه »ذخایـــر و اندوخته هـــا«،  از ایـــن واقعیـــت دارد 
»کمـــک درآمد عمومی«، »حق انشـــعاب« و »کاهش 
تحقـــق  باالیـــی  احتمـــال  بـــا  گـــردش«  در  ســـرمایه 
خواهـــد یافـــت؛ امـــا تحقق ســـایر ردیف هـــا ازجمله 
یافتی هـــا«، »ســـایر منابـــع«، »تســـهیالت  »ســـایر در
بانکـــی خارجی«، »اوراق مشـــارکت« و »تســـهیالت 
بـــه دلیـــل شـــرایط بین المللـــی و  بانکـــی داخلـــی« 
وضعیت نامناســـب اقتصادی در هالـــه ای از ابهام 
آینـــده  نیـــرو احتمـــااًل در ســـال  و وزارت  قـــرار دارد 
کســـری بودجـــه بزرگ تـــری خواهد شـــد، زیرا  دچـــار 
اواًل بررســـی ردیف های منابع بخش بـــرق در بودجه 
ســـال 97 نشـــان می دهد حداقل 60 درصد از منابع 
پیش بینی شـــده مشـــکوک الوصـــول اســـت و ثانیـــًا 
محقـــق  به طورقطـــع  مصـــارف،  ردیف هـــای  تمـــام 

خواهد شـــد.
 97 بودجـــه  روشـــن  نقـــاط  گرچـــه  ا به این ترتیـــب 
اســـاس  بـــر  امـــا  نیســـت  کـــم  بـــرق  بـــرای صنعـــت 
کارشناســـان خبره به نظرمی رســـد  پیش بینی هـــای 
صنعـــت برق در ســـال آینـــده حال چندان خوشـــی 
و  تلفیـــق  کمیســـیون  این کـــه  مگـــر  باشـــد  نداشـــته 
کاری  وزارت نیـــرو دســـتی از خویـــش بـــرون آرنـــد و 

بکننـــد. ▪

میانـــه آذر بود که حســـن روحانی الیحـــه بودجه دولت 
کـــرد.  مجلـــس  تقدیـــم  را   97 ســـال  بـــرای  دوازدهـــم 
کـــه از همان روز نشســـتن در دســـتان علی  الیحـــه ای 
یـــاده از  الریجانـــی بـــه خاطـــر اختصـــاص اعتبـــارات ز
حـــد به برخـــی نهادهـــا حواشـــی و انتقادات بســـیاری 
که رییـــس جمهور از  را بـــه دنبـــال خـــود آورد، هرچنـــد 
کـــرد و از مردم خواســـت که  ایـــن انتقـــادات اســـتقبال 
بـــه بندهـــای مختلف الیحـــه بودجـــه 97 نوربتابانند.
 امـــا ایـــن تابانـــدن اگرچه وجـــه مثبتی بـــرای اعتراض 
و نقـــد بودجه هـــای هنگفت بـــرای برخی موسســـات 
ونهادهـــا داشـــت امـــا وجه منفی آن مشـــخص شـــدن 
شـــرایط نـــه چنـــدان مناســـب بودجـــه در حـــوزه هـــای 

دیگـــر بود.
صنعـــت بـــرق همـــواره بـــا مشـــکالت و ســـختی های 
بـــا  و  اســـت  بـــوده  گریبـــان  بـــه  دســـت  مختلفـــی 
دشـــواری هایـــی هـــم چـــون »اصالحات ســـاختاری و 
بـــاالی  »تلفـــات  غیرکارشناســـی«،  خصوصی ســـازی 
و  انتقـــال  تولیـــد،  بخش هـــای  در  الکتریکـــی  انـــرژی 
یـــع«، »تـــداوم انباشـــت بدهی« و »رشـــد چشـــمگیر  توز
بـــرق به ویـــژه در زمـــان اوج مصـــرف ســـال«  مصـــرف 
کـــرده اســـت هرچندکه هر ســـال  دســـت و پنجـــه نـــرم 
اهالـــی ایـــن صنعت ایـــن مصائـــب را بیان مـــی کنند 
ولـــی راهـــکاری نهایـــی بـــرای رهایـــی نمی یابنـــد؛ آن 
طـــور که بررســـی هـــا در بخشـــی هایی از الیحه نشـــان 
گشـــای  گره  داده بودجـــه ســـال 97 هـــم قـــرار نیســـت 
که  این صنعت باشـــد هرچنـــد نباید بی انصـــاف بود 
در بخـــش هایـــی توجهـــات خـــوب و ویژه ای بـــه این 

اســـت. شـــده  صنعت 

ــت  ــرو و صنعـ ــرای وزارت نیـ ــه 97 بـ ــن بودجـ ــه روشـ نیمـ
بـــرق

کـــه نیمـــه  یـــک نیســـت  همـــه زوایـــای بودجـــه 97 تار
روشـــنی هم بـــرای این صنعت می تـــوان در بودجه 97 
گونه که اعالم شـــده و در الیحه بودجه ســـال  دیـــد. آن 
97 آمده اســـت درایـــن الیحه حدود 82 هـــزار میلیارد 
یـــال بـــرای وزارت نیـــرو و مجموعه هـــای تابعـــه ایـــن  ر

وزارتخانـــه اعتبار مصوب شـــده اســـت.
که بختیـــار، معـــاون برنامه ریـــزی و اقتصادی  آن طـــور 
وزیـــر نیـــرو گفتـــه اســـت: »در راســـتای اجـــرای برنامـــه 
انـــرژی  ششـــم توســـعه و ســـند ملـــی توســـعه بخـــش 
کشـــور، بـــه افزایـــش ظرفیـــت نیروگاه هـــای تجدیدپذیر 
بـــا ســـرمایه گذاری بخـــش غیردولتی در الیجـــه بودجه 
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کاهـــش 14درصـــدی بودجـــه وزارت نیـــرو در الیحـــه 
بودجـــه ســـال آینـــده را مـــی تـــوان بـــه عنـــوان یکـــی از 
بودجـــه  در  کـــه  دانســـت  رخدادهایـــی  تریـــن  مهـــم 
ســـال 1397 حلقـــه اعتبـــارات مالی را بـــرای مدیران 
کرده اســـت. درحقیقـــت و بر طبق  وزارت نیـــرو تنگ 
اطالعـــات ارائـــه شـــده در الیحـــه بودجه ســـال آینده 
وزارت نیـــرو به همراه ســـازمان های زیرمجموعه خود 
حدود 6 هـــزار و 478 میلیارد تومـــان بودجه خواهند 
که دولـــت در الیحه  گرفت و این در شـــرایطی اســـت 
بودجه ســـال گذشـــته برای این وزارتخانه درخواست 

کـــرده بود. بودجـــه 7 هـــزار و 500 میلیـــارد تومانی 
گـــر نگاهـــی اجمالی بـــه بودجـــه وزارت نیرو  در واقـــع ا
در ســـال آینـــده بیندازیم، متوجه خواهیم شـــد که در 
کاهش اعتبارات  الیحه بودجه ســـال 1397 در برابـــر 
ســـتادی وزارت نیرو شـــاهد افزایـــش بودجه بعضی از 
نهادهـــای زیـــر مجموعـــه ایـــن وزارتخانه هســـتیم که 
بـــه جرات مـــی توان از ایـــن اتفاق مهم بـــه عنوان یک 
نقطـــه عطف بـــرای بودجه وزارت نیرو در ســـال آینده 

کرد. یاد 
بـــه عنوان نمونه بودجه پیشـــنهادی برای پژوهشـــگاه 
گذشـــته سهمی معادل  48 میلیارد  که در سال  نیرو 
تومـــان را بـــه خـــود اختصـــاص داده بـــود، امســـال تـــا 
ســـطح 85/5 میلیـــارد تومـــان افزایش یافته اســـت. 
که  البتـــه نبایـــد از ذکـــر ایـــن نکته مهـــم غافل شـــویم 
کاهـــش 14 درصـــدی بودجه وزارت نیرو در شـــرایطی 
اتفـــاق افتاده اســـت که بـــه نظر می رســـد بخش قابل 
توجهـــی از بودجه هـــای ســـتادی دولـــت دوازدهم در 

کاهش چشـــمگیر روبرو بـــوده اند.  ســـال آینده بـــا 
در الیحـــه بودجه ســـال آینـــده 4730 میلیـــارد تومان 
بـــرای وزارت نیـــرو ودســـتگاه های اجرایـــی بـــه منظور 
دارایی هـــای  تملـــک  طرح هـــای  اجـــرای  و  تکمیـــل 
نشـــان  کـــه  اســـت  شـــده  بینـــی  پیـــش  ای  ســـرمایه 
می دهـــد اعتبـــارات طرح هـــای تملـــک دارایی های 
ســـرمایه ای ایـــن وزارتخانـــه حدود 40 درصد نســـبت 
کاهش یافتـــه اســـت. در حقیقت  گذشـــته  به ســـال 
این اعتبـــارات عمدتًا در طرح هـــای فصل منابع آب 
بـــه میـــزان 2940 میلیـــارد تومـــان، فصـــل انـــرژی 420 
میلیارد تومان و فصـــل آب و فاضالب 1330 میلیارد 

تومان توزیع شـــده اســـت. 
 از ســـوی دیگرحـــدود 1700 میلیـــارد تومـــان اعتبـــار 

هزینه ای و عمرانـــی دیگر از محل ردیف های متفرقه 
بـــرای این وزارتخانه و شـــرکت های زیرمجموعه آن به 
منظـــور تکمیل طرح های در دســـت اجـــرا و تعهدات 
گـــذاران خصوصـــی اختصـــاص  دولـــت بـــه ســـرمایه 

داده شـــده است.
کاهـــش 40 درصـــدی اعتبارات  همچنیـــن برخالف 
طرح هـــای تملک دارایی های ســـرمایه ای، اســـتفاده 
منظـــور  بـــه  مالـــی  تأمیـــن  ظرفیت هـــای  ســـایر  از 
جلوگیـــری از بـــروز وقفـــه در رونـــد اجرای ایـــن طرح ها 

اســـت. نیـــرو  وزارت  از سیاســـت های 
از ســـوی دیگـــر در الیحـــه بودجه ســـال آینده توســـعه 
گرفته اســـت به  انـــرژی هـــای نـــو بســـیار مدنظـــر قـــرار 
که وزارت نیرو در اجرای برنامه ششـــم توســـعه  طوری 
کشـــور، افزایش  و ســـند ملـــی توســـعه بخـــش انـــرژی 
گذاری  ظرفیـــت نیروگاه هـــای تجدیدپذیر با ســـرمایه 
بخـــش غیردولتـــی را در دســـتورکار خـــود در دولـــت 

دوازدهـــم قرار داده اســـت.
در الیحـــه بودجه ســـال آینده برای اســـتفاده از ســـایر 
اوراق مالـــی اســـالمی نیز پیش بینی هـــای الزم انجام 
کـــه از جملـــه آن می تـــوان به انتشـــار 7  گرفتـــه اســـت 
هـــزار میلیـــارد تومـــان اوراق مالی اســـالمی به صورت 
یالی با تضمین دســـتگاه های اجرایـــی برای اجرای  ر
کرد.  طرح هـــای عمرانـــی شـــرکت های دولتی اشـــاره 
هـــزار  انتشـــار 26  ایـــن الیحـــه همچنیـــن مجـــوز  در 
یالی  میلیارد تومان اوراق مالی اســـالمی بـــه صورت ر
و ارزی بـــا تضمیـــن دولـــت بـــرای تکمیـــل طرح های 
پیمانـــکاران،  مطالبـــات  پرداخـــت  و  تمـــام  نیمـــه 
کننـــدگان تجهیـــزات و همچنین  مشـــاوران و تأمین 
ســـایر هزینه های طرح هـــا و پروژه هـــا از جمله تملک 
اراضـــی دیده شـــده اســـت. در حقیقت مبلـــغ 9500 
میلیارد تومان اســـناد خزانه اســـالمی بـــرای واگذاری 
بـــه پیمانـــکاران طلبـــکار بابـــت اجـــرای طرح هـــای 
تملک دارایی های ســـرمایه ای دولتی، مابه التفاوت 
قیمـــت تضمینـــی محصـــوالت بـــا قیمـــت فـــروش و 
مطالبـــات تولیدکنندگان برق در الیحه بودجه ســـال 

آینده پیشـــنهاد شـــده است.
در الیحـــه بودجـــه ســـال آینـــده اســـتفاده از ظرفیـــت 
بخـــش خصوصـــی در اجـــرای طـــرح هـــای مختلف 
گرفتـــه اســـت ودر این راســـتا  مـــورد توجـــه ویـــژه قـــرار 
اعتبـــارات در نظـــر گرفته شـــده در حـــوزه آب به بیش 

از 450 میلیـــارد تومـــان می رســـد.
البتـــه حمایـــت از صنعـــت برق کشـــور تا ســـقف 15 
هـــزار میلیارد ریال در بودجه ســـال آینده دیده شـــده 
کـــه شـــرکت های فروشـــنده بـــرق  اســـت بـــه طـــوری 
نیروگاه هـــای آبـــی وظیفـــه دارنـــد تمام وجـــوه حاصل 
از فـــروش بـــرق خـــود را پس از کســـر هزینه هـــای تولید 
بـــرای ســـرمایه گذاری در توســـعه نیروگاه هـــای برقابی 

بـــه مصرف برســـانند.
توانیـــر  بـــه شـــرکت دولتـــی  بودجـــه ســـال 1397  در 
کـــه از محـــل مطالبـــات خود از  اجـــازه داده می شـــود 
یـــع نیـــروی بـــرق نســـبت بـــه افزایش  شـــرکت های توز
ســـرمایه در این شـــرکت ها اقدام و ســـپس وزارت امور 
اقتصـــادی و دارایـــی در اجرای قانون سیاســـت های 
کلـــی اصـــل 44 قانـــون اساســـی ســـهام مـــازاد بـــر 49 
درصـــد شـــرکت توانیـــردر این شـــرکت ها را تا ســـقف 
یـــال بـــه بخـــش غیردولتـــی بـــا  250 هـــزار میلیـــارد ر
کشـــور در قبـــال مطالبـــات  اولویـــت شـــهرداری های 
کند گـــذار  قطعـــی آن هـــا از دولت و یـــا آورده نقدی وا
منابـــع مالـــی مربـــوط بـــه بخـــش پژوهـــش در بودجـــه 
ســـال گذشـــته شـــامل 0/8 درصـــد از منابع شـــرکت 
کـــه پیـــش بینـــی شـــده اســـت ایـــن رقـــم در  هاســـت 
بودجـــه ســـال آینده بـــه یک درصـــد برســـد هرچند با 
تدابیـــر وزارت نیرو امـــکان افزایش ایـــن منبع مالی به 

2 درصـــد هم وجـــود دارد.
گـــر بخواهیـــم یـــک بررســـی کلـــی از بودجه  بنابرایـــن ا
وزارت نیرو در ســـال آینده داشـــته باشـــیم می توان به 
نـــزول چشـــمگیر 14 درصـــدی بودجه ایـــن وزارتخانه 
کرد هرچند از طرف  گذشـــته اشـــاره  نســـبت به سال 
دیگر شـــرکت های زیر مجموعـــه وزارت نیرو در حوزه 
آب و بـــرق بـــا افزایـــش نســـبی بودجـــه روبرو بـــوده اند 
کـــه در بخش هـــای برق و آب شـــاهد تفـــاوت صرف 
که خصوصی ســـازی  بودجـــه خواهیم بود بـــه طوری 
در صنعت برق ســـرعت چشـــمگیری داشـــته است 
و همیـــن موضـــوع در اختصـــاص میـــزان بودجه های 
دولتـــی بـــه ایـــن صنعـــت نقـــش بســـزایی دارد. امـــا 
در صنعـــت آب بـــا توجـــه بـــه اینکـــه هنـــوز واگذاری 
شـــرکت های دولتی به بخش خصوصـــی به صورت 
قابل توجهی انجام نشـــده اســـت، شاهد اختصاص 
آب  صنعـــت  بـــه  توجـــه  قبـــل  دولتـــی  بودجه هـــای 

▪ هستیم. 

لطفـــا بـــا ارائـــه توصیفـــی اجمالـــی از وضعیـــت صنعـــت 
بـــرق در الیحـــه بودجـــه 97 و مقایســـه ان بـــا بودجـــه 
کـــه خصوصـــا بودجـــه  ســـال گذشـــته، تشـــریح فرماییـــد 
عمرانـــی تخصیـــص داده شـــده در الیحـــه بودجـــه 97 
ـــه ســـال گذشـــته داشـــته و چـــه  چـــه تغییراتـــی نســـبت ب
میـــزان از بودجـــه تعییـــن شـــده بـــرای ایـــن حـــوزه در ســـال 

96 عمـــال تحقـــق یافتـــه اســـت؟
اعتبـــارات طرح هـــای تملک دارایی های ســـرمایه ای 
زیرمجموعـــه  اجرایـــی  دســـتگاه های  و  نیـــرو  وزارت 
از محـــل منابـــع عمومـــی در صنعـــت برق نســـبت به 
گذشـــته در الیحـــه بودجـــه ســـال 97  نزدیـــك  ســـال 
بـــه 40 درصـــد کاهـــش یافتـــه اســـت. عالوه بـــر منابع 
عمومـــی طرح هـــای تملـــک دارایی های ســـرمایه ای، 
در تبصـــره 4 الیحـــه بودجـــه منابع ویژه ای بـــرای برق 
خوزســـتان به منظور مقابلـــه با ریزگردهـــا و در تبصره 
6 منابـــع ویـــژه ای از محل عـــوارض برای توســـعه برق 
روســـتایی و حمایـــت از انرژی هـــای تجدیدپذیـــر در 

گرفته شـــده اســـت.  نظر 

  97 ســـال  در  بودجـــه  الیحـــه  در  ترتیـــب  ایـــن  بـــه 
مجموعا منابـــع اعتباری در حـــدود 76 هزار میلیارد 
یال بـــرای اجرای طرح هـــای عمرانـــی وزارت نیرو در  ر
حوزه هـــای آب  وبـــرق و آب وفاضـــالب از محل منابع 
بـــرق مصرفـــی، صنـــدوق  و  عمومـــی، عـــوارض آب 
توســـعه ملـــی و ردیف هـــای متفرقه پیش بینی شـــده 

. ست ا

کـــه مشـــخصا صنعـــت  از نظـــر حضرتعالـــی در شـــرایطی 
ـــه  گفت ـــه  ـــه ب ک ـــا رکـــودی مضاعـــف مواجـــه اســـت  ـــرق ب ب
ایـــن  بـــازار قابـــل توســـعه در  بـــه رغـــم  امـــر  مســـئولین 
کمبـــود نقدینگـــی اســـت، دلیـــل  صنعـــت، ناشـــی از 
کاهـــش بودجـــه صنعـــت بـــرق از محـــل بودجـــه عمرانـــی 

چیســـت؟
اعتبـــارات عمرانـــی صنعـــت بـــرق از محـــل منابـــع 
کل  درصـــدی   40 کاهـــش  از  تبعیـــت  بـــه  عمومـــی 
اعتبـــارات طرح هـــای تملک دارایی های ســـرمایه ای 
زیرمجموعـــه  اجرایـــی  دســـتگاه های  و  نیـــرو  وزارت 

نســـبت به سال گذشـــته کاهش یافته است. بدیهی 
اســـت با اســـتفاده از ســـایر ظرفیت های تامین مالی 
پیش بینی شـــده در الیحـــه بودجه تالش خواهد شـــد 
تامین بـــرق مطمئن و پایـــدار برای مردم عزیـــز متاثر از 

کمتـــری ببیند. این شـــرایط آســـیب 
اگرچه حجم ســـالیانه ســـرمایه گذاری برای تکمیل و 
توســـعه شـــبکه برق و ظرفیت نصب شـــده نیروگاهی 
در کشـــور ارقام قابل توجهی اســـت، اما بایستی توجه 
کوچکی از  که ســـهم منابع عمومـــی بخـــش  داشـــت 
ایـــن ســـرمایه گذاری ها را تشـــکیل می دهـــد و عمـــده 
منابـــع مورد نیاز از ســـایر محل ها نظیـــر منابع داخلی 
تســـهیالت  خدمـــات  و  انـــرژی  فـــروش  صنعـــت، 
داخلـــی و خارجی، منابـــع حاصل از صـــادرات برق 
و ... تامیـــن می شـــود. در ســـال 1397 نیـــز همکاران 
کار  اینجانـــب در وزارت نیـــرو تمـــام تالش خـــود را به 
که پایـــداری شـــبکه و خدمات برق  گرفت  خواهنـــد 

از کاهـــش بودجـــه اســـیب قابل مالحظـــه ای نبیند. 

نزول بودجه وزارت نیرو 
با چاشنی توسعه صنایع آب و برق

وزارت نیرو 
به لطف ظرفیت های قانونی 

بدهکار نخواهد ماند! /احمدرضا صباغی /

گفت وگو با محسن بختیار، 
معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزیر نیرو

در نمایشـــگاه هفدهم بود که ســـخنرانی درخشان وزیر 
کیدات ســـخنگوی دولت امیدهـــای تازه ای را  نیـــرو و تا
کهنـــه صنعتگران بخش  بـــرای بازپرداخت بدهی های 
کـــه  کـــرد؛ ســـخنانی  خصوصـــی صنعـــت بـــرق زنـــده 
گشـــایش هایی را برای کار فروبســـته این صنعت تحت 
مدیریتـــی تـــازه نفـــس نویـــد مـــی داد. محســـن بختیار، 
معـــاون برنامه ریـــزی و امـــور اقتصادی وزیر نیـــرو یکی از 
که  این مدیـــران در نظم آرایی جدید وزارت نیرو اســـت 
کس  که بیـــش ازهر  به جهـــت عهـــده داری مســـئولیتی 
دیگـــر در وزات نیـــرو بـــا بـــده و بســـتان های بودجه 97 
آشـــنا اســـت، می توانـــد ســـواالت و ابهامـــات پرشـــمار 
بخـــش خصوصـــی را در رابطه با اهداف و شـــرایط آتی 
صنعـــت برق بـــا توجـــه بـــه بودجه بندی صنعـــت برق 
در الیحـــه بودجه 97 پاســـخ گوید، از ایـــن رو دریافت 
گزیـــده و مشـــخص ایـــن مقـــام ارشـــد در  پاســـخ های 
وزات نیـــرو پـــس از پیگیری هـــای مـــداوم،  نکتـــه مثبت 
دیگـــری بود که پاســـخگویی این مقـــام را نوید می داد. 

گفت وگـــو را درادامه خواهیـــد خواند: ایـــن 

وزارت نیرو 
به لطف ظرفیت های قانونی 

بدهکار نخواهد ماند!

نگاهی به 
بودجه سال 97

نگاهی به 
بودجه سال 97
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لطفـــا بـــا ارائـــه توصیفـــی اجمالـــی از وضعیـــت صنعـــت 
بـــرق در الیحـــه بودجـــه 97 و مقایســـه ان بـــا بودجـــه 
کـــه خصوصـــا بودجـــه  ســـال گذشـــته، تشـــریح فرماییـــد 
الیحـــه  در  حـــوزه  ایـــن  بـــرای  شـــده  تعییـــن  عمرانـــی 
بودجـــه 97 چـــه تغییراتـــی نســـبت بـــه ســـال گذشـــته 
ـــزان از بودجـــه تعییـــن شـــده بـــرای ایـــن  ـــه می ـــته و چ داش

ــه اســـت؟ ــق یافتـ ــال تحقـ ــال 96 عمـ ــوزه در سـ حـ
تدویـــن  در  متعـــددی  فرض هـــای  پیـــش  و  عوامـــل 
بودجـــه کل کشـــور و بـــه تبـــع ان در بودجـــه صنعـــت 
کـــدام از این فروض،  که تغییـــر هر  برق دخیل اســـت 
ارقـــام بودجـــه را دســـتخوش تغییـــر می کنـــد؛ به طـــور 
نحـــوه   1397 ســـال  بودجـــه  الیحـــه  در  مشـــخص 
بـــرق  صنعـــت  در  ســـوخت  هزینه هـــای  انعـــکاس 
و مبلـــغ ان، اقـــالم دوبـــار منظـــور شـــده و همچنیـــن 
ســـهم بـــورس انـــرژی در مبـــادالت بـــرق نســـبت بـــه 
کـــرده اســـت. لـــذا ممکن اســـت  ســـال 1396 تغییـــر 
گمراه کننده  مقایســـه این دو ســـال در برخی از مـــوارد 
بـــوده و حتـــی ممکـــن اســـت در نـــگاه اول خواننـــده 
کاهـــش  کـــه بودجـــه صنعـــت بـــرق  کنـــد  احســـاس 
گر قیمـــت تمام شـــده  را  یافتـــه اســـت. بـــا این حـــال ا
کلیـــت بودجه  به عنـــوان  شـــاخصی برای ســـنجش 
ایـــن صنعت در نظـــر بگیریم، در الیحه بودجه ســـال 
1397 قیمـــت تمام شـــده برق بدون ســـوخت حدود 
که رقم  کیلووات ســـاعت اســـت  100 تومان به ازای هر 
قابل مقایســـه ان در ســـال ماقبل ان حـــدود 91 تومان 
بـــوده اســـت. لیکـــن در بخـــش اعتبـــارات تملـــک 
بـــرق  دارایی هـــای ســـرمایه ای، اعتبـــارات صنعـــت 

کاهش یافتـــه و در برنامـــه توســـعه امـــور بـــرق از 343 
میلیـــارد تومان در ســـال 1396 بـــه 209 میلیارد تومان 
در الیحه ســـال 97 رســـیده اســـت. البتـــه الزم به ذکر 
کـــه در ســـال های اخیـــر تقریبـــا تخصیصی از  اســـت 
که  ایـــن محل صورت نمی گیـــرد، لذا به نظر می رســـد 
دولـــت محترم در الیحه بودجه 1397 ســـعی داشـــته 
کنـــد.  کـــه در پیش بینـــی ایـــن ارقـــام واقعی تـــر عمـــل 
ضمنـــا در تبصره 4 هم بـــرای اولین بـــار منابعی برای 
ترمیم شـــبکه برق خوزســـتان پیش بینی شده است.  

بـــه  تخصیصـــات  میـــزان  کارشناســـان،  گفتـــه  بـــه 
شـــرکت توانیـــر در الیحـــه بودجـــه 97 نســـبت بـــه بودجـــه 
ــی  ــارد تومانـ ــهم 600 میلیـ ــه در ان مشـــخصا از سـ کـ  96
کمتـــری  توانیـــر ســـخن بـــه میـــان امـــده بـــود، از شـــفافیت 
برخـــوردار اســـت، علـــت ایـــن امـــر را چـــه می دانیـــد؟ 
ــنهادی از  ــه پیشـ ــودن بودجـ ــی بـ ــر واقعـ ــوان غیـ ــا می تـ آیـ
کمیتـــی مرتبـــط بـــا ایـــن صنعـــت و  ســـوی نهاد هـــای حا
ـــه کســـری بودجـــه موجبـــات ایـــن مســـاله  عـــدم اذعـــان ب

را فراهـــم اورده اســـت؟
امـــروزه  بودجه ریـــزی  می دانیـــد  کـــه  همان طـــور 
طبیعـــی  و  می شـــود  محســـوب  تخصـــص  یـــک 
کـــه بخشـــی از ایـــن مفاهیم بـــرای همـــگان با  اســـت 
تخصص هـــای مختلف قابـــل فهم نباشـــد؛ بنابراین 
شـــفافیت  عـــدم  گا ه  کـــه  موضوعـــات  از  بخشـــی 
تلقـــی می شـــود،  ناشـــی از ماهیـــت ذاتـــی ان اســـت. 
کـــه همـــه مـــردم  البتـــه حالـــت ایـــد ه ال ایـــن اســـت 
حتی االمـــکان در جریـــان این ســـند مالی قـــرار گیرند 

کـــه هیچ وجـــه مبهمی  و بـــه انداز ه ای شـــفاف شـــود 
در ان نباشـــد؛ لیکن شـــما بودجه کشـــور های مدعی 
کـــه  کنیـــد بعیـــد اســـت  در ایـــن زمینـــه را هـــم نـــگاه 
گیریـــد، مگـــر اینکـــه  در جریـــان همـــه امـــور ان قـــرار 
ارائـــه  مربوطـــه  متخصصیـــن  کـــه  تحلیل  هایـــی  بـــه 
کنیـــد. بودجـــه صنعـــت بـــرق هم  می کننـــد، رجـــوع 
بـــه طریـــق اولی بـــه خاطـــر ماهیـــت ذاتـــی صنعت از 
جملـــه فعالیـــت بازار بـــرق و بـــورس انـــرژی، ماهیت 
یـــع، ســـاختار ســـازمانی  غیردولتـــی شـــرکت های توز
صنعت بـــرق و عواملی از این دســـت ممکن اســـت 

بـــرای همـــگان قابـــل درک نباشـــد. 
کنم  در خصـــوص رقم اشـــاره شـــده هـــم باید عـــرض 
کـــه متاســـفانه بعد از تغییر ســـاختار صنعـــت برق در 
کرد  زمینـــه انرژی هـــای تجدیدپذیـــر، اختیـــار هزینـــه 
عـــوارض بـــرق با اینکـــه در مـــاده 5 قانـــون حمایت از 
گردیده،  کامال شـــفاف تصریـــح  صنعت بـــرق به طور 
از وزارت نیرو خارج شـــده اســـت. وزارت نیرو از سال 
92 تـــا 95 عملکرد بســـیار مطلوبی در جـــذب منابع 
ناشـــی از عـــوارض بـــرق در برقرســـانی بـــه روســـتا ها و 
انرژی های تجدیدپذیر داشـــته که متاســـفانه در سال 
کنـــون تقریبا هیچگونه  96 بدنبـــال تغییر ایـــن روند تا
کـــردی از ایـــن محـــل اتفـــاق نیفتاده اســـت.  هزینـــه 
دولـــت محتـــرم در الیحـــه بودجـــه 97 در واقع ســـهم 
هرکـــدام از انرژی های تجدیدپذیر و برق روســـتایی را 
کرده  در ذیـــل دســـتگاه متولی خـــودش طبقه بنـــدی 

 . ست ا
البتـــه پرواضـــح اســـت تا زمانـــی که قیمـــت تکلیفی 

بیم ها و برنامه ها 
برای تداوم سقوط آزاد 
بودجه عمرانی 

گفت وگو با نصرت اله عباس زاده؛ 
مدیرکل دفتر بودجه و توسعه سرمایه گذاری شرکت توانیر

گون شـــاید بتوان یکـــی از تاریخی ترین متون تهیه شـــده برای بودجه های ســـالیانه  الیحـــه بودجـــه 97 را به دالیل گونا
گفته هـــای دارد که هـــر گونه مقایســـه بین آن و موارد مشـــابه  کشـــور دانســـت. بودجـــه ای که علنی شـــد و گفته هـــا و نا
خـــود در ســـال های گذشـــته را دشـــوار می ســـازد. امـــا بحث داغ ایـــن بودجـــه از نظر جایـــگاه صنعت برق بیـــش از هر 
چیـــز بـــر ســـقوط آزاد بودجه عمرانی ایـــن صنعت متمرکز بوده اســـت که گویا عزم جدی مســـئولین امر در شـــرکت توانیر 
گـــر در دیده بخـــش خصوصی  بـــرای کاهـــش وابســـتگی های بودجـــه ای صنعـــت بـــرق را خبـــر می دهـــد. امـــری کـــه ا
بنشـــینیم ابهامات و ســـواالتی در مـــورد رویکرد ظاهرا دوگانه دولتی ها از آن مترتب خواهد شـــد؛ چـــرا که همواره کمبود 
نقدینگـــی مطلـــع کالم آنـــان در مواجهه بـــا مطالبات بخش خصوصی اســـت، اما بـــه هنگام ســـهم خواهی از بودجه 
بـــه نظر ســـاز و نـــوای دیگری کوک می شـــود که بر طبل ســـودده بـــودن صنعت برق می کوبـــد. نصرت اله عبـــاس زاده، 
مدیـــرکل دفتر بودجه و توســـعه ســـرمایه گذاری شـــرکت توانیر شـــاید یکـــی از مراجع اصلـــی برای پاســـخگویی به این 

مـــوارد باشـــد که گفت وگویـــی در این رابطـــه را در ادامـــه خواهید خواند:

کاهـــش ســـهم وزارت نیـــرو در الیحـــه  بـــا توجـــه بـــه 
برنامـــه  اهـــداف  مطابـــق  کـــه  رشـــدی   ،97 بودجـــه 
ششـــم توســـعه بـــرای صنعـــت بـــرق ســـاالنه بـــه میـــزان 
از  اســـتفاده  بـــا  اســـت  شـــده  پیش بینـــی  درصـــد   7
چـــه منابعـــی بنـــا اســـت تحقـــق یابـــد؟ آیـــا ایـــن امـــر 
جـــذب  ســـوی  بـــه  بیشـــتر  گرایـــش  نشـــان دهنده 
فاینانس هـــای خارجـــی بـــا وجـــود مســـائل متعاقـــب 

اســـت؟ آن 
منابـــع تامین مالی برای تحقق رشـــد مذکـــور، از این 

طرق پیش بینی شـــده اســـت: 
_ اســـتفاده از راهکارهـــای متنـــوع تامیـــن مالی نظیر 
قانـــون   56 مـــاده  تســـهیالت  خارجـــی،  فاینانـــس 
الحـــاق )فاینانـــس داخلی(، تســـهیالت بانک های 
ســـرمایه گذاری  جـــذب  بین المللـــی،  توســـعه ای 
خارجی و صندوق توســـعه ملـــی از دیگر روش های 
مـــورد اســـتفاده بـــه منظـــور تامیـــن مالـــی مـــورد نیـــاز 

صنعـــت اب و بـــرق اســـت.
_ بیـــش از 2 هزارمـــگاوات قـــرارداد خریـــد تضمینی 
در  متقاضـــی  غیردولتـــی  ســـرمایه گذاران  بـــا  بـــرق 
 11 از  بیـــش  و  شـــده  منعقـــد  تجدیدپذیـــر  بخـــش 

تفاهم نامـــه همکاری دوجانبه با کشـــورهای پیشـــرو 
ایتالیـــا و  اندونـــزی،  ماننـــد دانمـــارک، انگلســـتان، 
ســـایر کشـــورها در ایـــن بخش مبادله شـــده اســـت. 
کنون بیـــش از 4 میلیارد  همچنیـــن در این بخش تا
کـــه از این  دالر ســـرمایه گذاری خارجـــی ثبت شـــده 
میـــزان حـــدود 400 میلیـــون دالر آن در دولت یازدهم 
منجـــر به احـــداث400 مگاوات نیـــروگاه تجدیدپذیر 

توســـط بخـــش غیر دولتی شـــده اســـت.
برایـــن اســـاس برای فراهم شـــدن زمینه هـــای تحقق 
ایـــن منظـــور، راهبردهـــا و برنامه هـــای زیـــر در وزارت 

نیـــرو در حال پیگیری اســـت:
و  بهره بـــرداری  هزینه هـــای  بهینه ســـازی   _
ســـرمایه گذاری بـــه منظـــور ایجاد تـــوازن بـــا درآمدها 
کار از طریـــق واگذاری امور  کســـب و  _ بهبود فضای 

به فعالیـــن بخش خصوصی
_ تقویـــت بخـــش خصوصـــی، ایجـــاد شـــرایط برابـــر 
کار و جلوگیری از ایجـــاد هرگونه انحصار گـــذاری  وا
ســـرمایه گذاری  در  مالـــی  منابـــع  تنوع  بخشـــی   _
طرح هـــا و اســـتفاده هـــر چـــه بیشـــتر از منابـــع مالی 
بانک هـــای  خارجـــی،  فاینانـــس  )نظیـــر  خارجـــی 

بین المللـــی(  تجـــاری  و  توســـعه ای 
گـــذاری طرح ها و تاسیســـات موجـــود در اجرای  _ وا

کلـــی اصل 44 سیاســـت های 
_ تامیـــن منابـــع مالی از محل ســـوخت صرفه جویی 
شـــده جهت توســـعه صنعت برق )در اجـــرای ماده 

12 قانون رفـــع موانع تولید(
 

عالوه بر این 
_ ساماندهی اقتصاد آب و برق با رویکردهای زیر: 

 افزایش صادرات برق و خدمات فنی و مهندســـی، 
مدیریـــت هزینه هـــا و اصـــالح ســـازوکارهای تعرفـــه 
کنار  در چارچـــوب قانـــون برنامه ششـــم توســـعه، در 
قیمـــت  التفـــاوت  مابـــه  یافـــت  در بـــرای  پیگیـــری 
قانـــون  بـــا  منطبـــق  تکلیفـــی  فـــروش  و  تمام شـــده 
و  بهـــره وری  افزایـــش  بـــرق،  صنعـــت  از  حمایـــت 
کاهـــش تلفات و نیز بهینه ســـازی مصـــرف وکاهش 

نیـــاز بـــه ســـرمایه گذاری
از  قانونـــی  ظرفیت هـــای  از  کثـــری  حدا اســـتفاده   _

طریـــق مـــواد قانونـــی زیر: 
ظرفیت هـــای مالـــی قانـــون برنامـــه ششـــم توســـعه؛ 
کشـــور  مـــواد 2، 5 و 6 قانون حمایت از صنعت برق 
مصـــوب 1394/8/10 مجلـــس شـــورای اســـالمی؛ 
انرژی هـــای  ســـازمان  اساســـنامه  قانـــون   12 مـــاده 
تجدیدپذیـــر و بهره وری انرژی برق )ســـاتبا( مصوب 
1395/9/24 مجلـــس شـــورای اســـالمی؛ مـــاده 12 

قانـــون رفـــع موانـــع تولیـــد رقابت پذیر
طرح هـــای  اجـــرای  بـــرای  مالـــی  منابـــع  تجهیـــز   _

زیـــر: شـــرح  بـــه  بـــرق  صنعـــت  اولویـــت دار 
اوراق  نظیـــر  قانونـــی  ظرفیت هـــای  از  اســـتفاده 
تســـویه  اوراق  اســـالمی،  اســـناد خزانـــه  مشـــارکت، 
منابـــع  خارجـــی،  و  داخلـــی  فاینانـــس  خزانـــه، 
صنـــدوق  و  بین المللـــی  توســـعه ای  بانک هـــای 
توســـعه ملی با رویکـــرد ایجـــاد تنـــوع در منابع مالی 
کاهش وابســـتگی بـــه بودجـــه عمومی  مـــورد نیـــاز و 
دولـــت؛ اســـتفاده از ظرفیـــت بخـــش خصوصی به 
منظـــور اتمام طرح هـــای نیمه تمام؛ تهیه بســـته های 
ســـرمایه گذاری و استقرار و بروزرســـانی پنجره واحد 
ســـرمایه گذاری در راســـتای بهبـــود فضای کســـب و 

کار در صنعـــت بـــرق

پرداخـــت  موضـــوع  کـــه  فرماییـــد  تبییـــن  لطفـــا 
بـــه  تکلیفـــی  و  تمام شـــده  قیمـــت  مابه التفـــاوت 
ـــا چـــه  ـــه چـــه شـــکل و ب شـــرکت توانیـــر در بودجـــه 97 ب
تضامیـــن اجرایـــی لحـــاظ شـــده اســـت و بـــا توجـــه بـــه 
لحـــاظ ایـــن بنـــد در بودجـــه 96 تحقـــق آن در ســـال 

جـــاری بـــه چـــه میـــزان بـــوده اســـت؟
بودجـــه ســـال  انجام شـــده در الیحـــه  بـــا پیگیـــری 
کـــه در  1397 در بنـــد )ه(  تبصـــره 5 قانـــون بودجـــه 
کمیســـیون تلفیق نیز مصوب شـــده است، سازو کار 
اســـناد خزانه اســـالمی بـــرای این منظـــور پیش بینی 
که در ســـنوات قبـــل هم از ایـــن محل  شـــده اســـت 
یال بـــه تولیدکنندگان بخش غیر  35 هـــزار میلیارد ر

دولتـــی از ایـــن محل پرداخت شـــده اســـت.
عـــالوه بـــر ایـــن در ســـال های اخیـــر بـــا اســـتفاده از 
ظرفیـــت بنـــد پ مـــاده 2 قانـــون رفـــع موانـــع تولید و 

اوراق تســـویه خزانـــه مقرر شـــده اســـت برای تســـویه 
بدهی های پیمانـــکاران و تولیدکنندگان غیردولتی 
گـــذاری و ..(  بـــرق بـــه دولـــت )مالیـــات اقســـاط وا
بـــا مطالبـــات آن هـــا از شـــرکت های دولتـــی حـــوزه 
صنعـــت بـــرق با مـــا به التفـــاوت قیمت  تهاتر شـــود. 
در ایـــن چارچـــوب بـــا همـــکاری کمیســـیون تلفیق 
 5 تبصـــره  و  بنـــد  در  خزانـــه  تســـویه  اوراق  ســـقف 
یال بـــه 50 هزار  الیحـــه بودجـــه از 30 هـــزار میلیـــارد ر
میلیـــارد ریال افزایش یافته اســـت. بـــا پیگیری های 
کمیســـیون  انجام شـــده ظرفیـــت جدیـــدی نیـــز در 
تلفیـــق الیحه بودجـــه 97 در جزء 2 بنـــد و تبصره 5 
که امکان تهاتر بدهی های  پیش بینی شـــده اســـت 
پیمانـــکاران، مشـــاوران، تولیدکننـــدگان بـــرق غیـــر 
دولتـــی و شـــرکت های زیرمجموعـــه وزارت نیـــرو به 
کشـــور بابت مابـــه التفـــاوت قیمت  شـــبکه بانکـــی 
کـــه ایـــن ظرفیـــت می تواند بخش  را فراهـــم می کنـــد 
قابـــل توجهـــی مشـــکالت فعالیـــن ایـــن صنعـــت را 

کند. مرتفـــع 

بـــه نظـــر می آیـــد یکـــی از روش هـــای مـــورد توجـــه در 
بازپرداخـــت بدهی هـــای  بـــرای  بودجـــه 97  الیحـــه 
دولـــت، اســـتفاده از اوراق خزانـــه اســـالمی اســـت. از 
نظـــر حضرتعالـــی الزامـــات و شـــرایط الزم بـــرای منتفـــع 
شـــدن بخـــش خصوصـــی از ایـــن نحـــوه پرداخـــت 

چیســـت؟  
پیمانکاران، مشـــاوران و تولیدکننـــدگان غیر دولتی 
آب و بـــرق از بزرگتریـــن ســـرمایه های کشـــور به ویـــژه 
کـــه توانمندســـازی و تقویت  ایـــن صنعت هســـتند 
حضـــور آن ها و نیز تســـویه بدهی هـــای این صنعت 
گفتمـــان جدید  از اولویت هـــای جـــدی اســـت. در 
صنعت آب و برق، وزارت نیرو تالش جدی خواهد 
کـــرد از همـــه ظرفیت هـــای قانونـــی بـــرای پرداخـــت 
کنـــد.  اســـتفاده  خصوصـــی  بخـــش  بدهی هـــای 
بدیهـــی اســـت عـــالوه بـــر اســـتفاده از ظرفیت های 
پیش بینی شـــده در قوانین باالدســـتی، با بهره گیری 
یـــا  دولـــت  تضمیـــن  بـــا  اســـالمی  اوراق  انـــواع  از 
شـــرکت های زیر مجموعـــه، تهاتـــر مطالبات بخش 
خصوصـــی از صنعت بـــا دیگر بدهی هـــای آن ها به 
دولت بابت اقســـاط واگذاری هـــای قبلی، مالیات 
گرفتـــه خواهد شـــد و ســـازوکارهای  نیز از  و ... بهـــره 
گـــذاری طرح هـــای  جملـــه اوراق تســـویه خزانـــه، وا
عمرانـــی نیمه تمـــام، اختصـــاص بخـــش عمده ای 
طرح هـــای  تخصیص هـــای  و  آمـــدی  در  منابـــع  از 
تملـــک دارایی-ســـرمایه ای بـــرای تهاتـــر بدهی های 
گرفتـــه می شـــود. بی شـــک اجـــرای  ایشـــان در نظـــر 
صحیـــح قوانیـــن و اســـتفاده از ظرفیت هـــا و مزایای 
اوراق تســـویه خزانـــه موجب رشـــد اقتصادی کشـــور 
تاخیـــر  تعدیـــل دومینـــوی  و موجـــب  بـــود  خواهـــد 
بدهی هـــا خواهـــد شـــد.  البتـــه در ســـال های اخیـــر 
اعتمـــاد خوبـــی بیـــن فعـــاالن بخـــش خصوصـــی و 
وزارت نیـــرو در اســـتفاده از ایـــن ظرفیت هـــا ایجـــاد 

است.▪ شـــده 

بایستی توجه داشت که سهم منابع عمومی 
بخش  کوچکی از این سرمایه گذاری ها را 
تشکیل می دهد و عمده منابع مورد نیاز از 
سایر محل ها نظیر منابع داخلی صنعت، 

فروش انرژی و خدمات تسهیالت داخلی و 
خارجی، منابع حاصل از صادرات برق و ... 
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اســـت،  تمام شـــده ان  قیمـــت  از  تـــر  پاییـــن  بـــرق 
کســـری  ها بایســـتی به نحو مقتضی در قالب اســـناد 
خزانـــه یا ابزار هـــای دیگر مـــورد پیش بینی و پیگیری 

گیرد. قـــرار 

مشـــخصا  کـــه  شـــرایطی  در  حضرتعالـــی  نظـــر  از 
بـــه  کـــه  اســـت  مواجـــه  رکـــودی  بـــا  بـــرق  صنعـــت 
گفتـــه مســـئولین امـــر بـــه رغـــم بـــازار قابـــل توســـعه در 
کمبـــود نقدینگـــی اســـت،  ایـــن صنعـــت، ناشـــی از 
ـــرق از محـــل بودجـــه  کاهـــش بودجـــه صنعـــت ب دلیـــل 

چیســـت؟  عمرانـــی 
کاهـــش بودجـــه عمرانـــی صنعت  مهم تریـــن دلیـــل 
کل  کاهش بودجـــه عمرانـــی در  بـــرق را می تـــوان بـــه 
کشـــور نســـبت داد. اعتبـــارات تملـــک دارایی  های 

ســـرمایه ای در الیحه بودجه سال 1397 حدود 604 
هزار میلیارد ریال اســـت. این اعتبارات نســـبت به 
رقـــم مشـــابه در قانون بودجه ســـال 1396 )713 هزار 

کاهش یافته اســـت.  یـــال( 15 درصد  میلیـــارد ر
کـــه در این میان بایســـتی مد نظـــر قرار داد  نکتـــه ای 
قابلیـــت تحقـــق ایـــن ارقـــام اســـت، بدیهی اســـت 
کمتر،  کـــه بهتـــر اســـت پیش بینی هـــا، ولو بـــا مبلـــغ 

قابلیت تحقق بیشـــتری داشـــته باشـــند.
تملـــک دارایی  هـــای  اعتبـــارات  اوصـــاف  ایـــن  بـــا 
ســـرمایه ای صنعـــت برق هم به تناســـب کل کشـــور 
کل پروژه  های  کاهش داشـــته اســـت؛ لیکـــن مبلـــغ 
داخلـــی  و  عمومـــی  منابـــع  محـــل  از  تعریف شـــده 
صنعت برق در ســـال 1397 نســـبت به سال 1396 

کاهـــش نیافته اســـت.

کاهـــش ســـهم وزارت نیـــرو در الیحـــه  بـــا توجـــه بـــه 
کـــه مطابـــق اهـــداف  بودجـــه ســـال 1397 ، رشـــدی 
برنامـــه ششـــم توســـعه بـــرای صنعـــت بـــرق ســـاالنه 
بـــه میـــزان هفـــت درصـــد پیش بینـــی شـــده اســـت 
بـــا اســـتفاده از چـــه منابعـــی بنـــا اســـت تحقـــق یابـــد؟ 
گرایـــش بیشـــتر بـــه ســـوی  ایـــا ایـــن امـــر نشـــان دهنده 
بـــا وجـــود مســـائل  جـــذب فاینانس  هـــای خارجـــی 

متعاقـــب ان اســـت؟

در قانـــون برنامه پنجســـاله ششـــم توســـعه جمهوری 
و  دو  حداقـــل  تامیـــن  جهـــت  ایـــران  اســـالمی 
هشـــت دهم )2/8( واحـــد درصد از رشـــد 8 درصد 
کل عوامل تولید  اقتصاد از محـــل ارتقای بهـــره وری 
و همچنین رشـــد ســـرمایه گذاری به میزان متوســـط 
ســـاالنه 21/4 (بیســـت و یک و چهـــار دهم) درصد 
در طول ســـال های اجرایی برنامه، پیش بینی شـــده 
کلیه دســـتگاه های اجرایی با هماهنگی  که  اســـت 
دولـــت جهت گیری  هـــا و سیاســـت  های الزم بـــرای 
نیـــاز ســـرمایه گذاری از  تجهیـــز منابـــع مالـــی مـــورد 
جملـــه تامین منابـــع مالی خارجـــی و داخلـــی را در 

کار قـــرار دهند. دســـتور 
در ایـــن راســـتا صنعت بـــرق، هم به  دنبال اســـتفاده 
روش  هـــای  هـــم  و  اســـت  خارجـــی  فاینانـــس  از 
مختلـــف فاینانس داخلی را به طـــور جدی پیگیری 
می کنـــد. به نظـــر می رســـد در شـــرایط فعلی صنعت 
بـــرق که تـــراز درآمدی آن تقریبا برای همگان روشـــن 
ســـرمایه  های  از  اســـتفاده  حـــل،  راه  تنهـــا  اســـت، 
خارجـــی و داخلی در قالب روش  هـــای تامین مالی 
اســـت. عـــالوه برایـــن در الیحه مشـــارکت عمومی- 
خصوصـــی بـــه خصـــوص )PPP( به دنبال تســـهیل 
مشـــارکت بخـــش خصوصـــی در اجـــرای پروژه  های 
کـــه قطعا مشـــارکت  یـــع هســـتیم  انتقـــال و فـــوق توز
ســـندیکا در ایـــن مســـیر بســـیار مفیـــد خواهـــد بود. 
که خـــط قرمـــز صنعت بـــرق در  شـــایان ذکـــر اســـت 
کثـــر اســـتفاده از تـــوان فنی و  ایـــن زمینه قانـــون حدا

مهندســـی داخل اســـت.

ـــه التفـــاوت قیمـــت تمام شـــده و  موضـــوع پرداخـــت ماب

تکلیفـــی بـــه شـــرکت توانیـــر در بودجـــه ســـال 1397 بـــه 
چـــه شـــکل و بـــا چـــه تضامیـــن اجرایـــی لحـــاظ شـــده 
اســـت و بـــا توجـــه بـــه لحـــاظ ایـــن بنـــد در بودجـــه ســـال 
ـــوده  ـــزان ب ـــه چـــه می 1396 تحقـــق ان در ســـال جـــاری ب

اســـت؟ 
بحـــث  تاحـــدودی  دولـــت  اخیـــر  ســـال های  در 
و  خزانـــه  تســـویه  اوراق  قالـــب  در  را  مابه التفـــاوت 
همچنین اســـناد خزانه اصـــالح و در حد مقدورات 
عملکـــرد  اســـت.  داده  قـــرار  کار  دســـتور  در  خـــود 
صنعـــت برق در ایـــن زمینه به همـــت همه متولیان 
امـــور مطلـــوب بـــوده اســـت. البته مـــن آمـــار دقیقی 
در خصـــوص عملکرد ســـال جـــاری نـــدارم، ضمن 
اینکـــه عمـــده عملکرد ایـــن موضوع در اواخر ســـال 
کـــه صنعـــت  اتفـــاق می افتـــد. الزم به ذکـــر اســـت 
کـــه بـــرای  بـــرق همـــه ســـاله به دنبـــال ایـــن اســـت 
جبـــران مابه التفـــاوت قیمـــت تمام شـــده و تکلیفی 
بـــرق، ردیـــف مشـــخصی پیش بینـــی شـــود. امـــا در 
حـــال حاضـــر دولـــت مســـائل و مشـــکالت خـــود را 
کنـــون ایـــن امـــر محقـــق نشـــده اســـت. در  دارد و تا
ســـال 1397 هـــم در قالـــب بنـــد »و« و »–« تبصـــره 
5 اعتباراتـــی بابـــت ایـــن موضـــوع پیش بینی شـــده 
کـــه ان شـــااهلل بـــا تصویـــب مجلـــس شـــورای  اســـت 

اســـالمی عملیاتـــی خواهد شـــد.

توجـــه  مـــورد  روش  هـــای  از  یکـــی  می آیـــد  نظـــر  بـــه 
بازپرداخـــت  بـــرای  ســـال 1397  بودجـــه  الیحـــه  در 
بدهی  هـــای دولـــت، اســـتفاده از اوراق خزانـــه اســـالمی 
اســـت. از نظـــر حضرتعالـــی الزامـــات و شـــرایط الزم 
بـــرای منتفـــع شـــدن بخـــش خصوصـــی از ایـــن نحـــوه 

پرداخـــت چیســـت؟ 
در حال حاضر شـــاید به جـــرات بتوان گفت چالش 
اصلـــی دولـــت و به تبـــع آن صنعـــت بـــرق، بحـــث 
بدهی هـــای انباشـــته اســـت و در این میـــان، بدهی 
بـــه تولیدکننـــدگان بـــرق و بدهی هـــای بانکـــی قابل 
توجه اســـت. ابزار های در دســـترس در شرایط فعلی 
کشـــور اســـناد خزانـــه اســـالمی و اوراق تســـویه خزانه 
اســـت که بـــرای اســـتفاده از این موارد هـــم یک روال 
کـــه از طریق ســـازمان  قانونـــی تعریف شـــده اســـت 
برنامـــه و بودجـــه و وزارت امـــور اقتصـــادی و دارایی 
تخصیـــص داده می شـــود و صنعت بـــرق هم به طور 
جـــدی پیگیـــر این مـــوارد اســـت. ضمنا ایـــن اوراق 
صرفا بـــرای بخـــش خصوصی قابـــل اســـتفاده بوده 
و در اصـــل بـــرای بازپرداخـــت بدهی هـــای دولـــت 
بـــه بخـــش خصوصـــی طراحی شـــده اســـت. البته 
بایـــد بـــرای بازپرداخت بدهی  ها، برنامه منســـجمی 
کـــه در کنـــار اســـتفاده از ایـــن  وجـــود داشـــته باشـــد 
ابزار هـــای قانونـــی از ســـایر منابـــع در اختیـــار هم در 
این راســـتا استفاده شـــود و در یک برنامه چندساله 
ان شـــااهلل این بحران پشت ســـر گذاشته شود. دقت 
تعهـــدات جدیـــد و حتی االمـــکان  ایجـــاد  نظـــر در 
اســـتفاده از فضـــای رقابتـــی در تعهـــدات جدیـــد به 
بخش خصوصـــی می تواند به عنوان یکـــی از ابزار ها 

در ایـــن برنامـــه مـــد نظر قرار گیـــرد.  ▪

ــه  ــال97 چگونـ ــه سـ ــرق در بودجـ وضعیـــت بخـــش بـ
گذشـــته  ســـال  بـــه  نســـبت  بودجـــه  ایـــن  اســـت؟ 

کـــرده اســـت؟  کاهـــش پیـــدا  افزایـــش یافتـــه یـــا 
و  نیـــرو  وزارت  بـــرای   97 ســـال  بودجـــه  الیحـــه  در 
دســـتگاه های اجرایی زیرمجموعه حـــدود 47 هزار 
و 300 میلیـــارد ریال برای تکمیل و اجرای طرح های 
تملـــک دارایی هـــای ســـرمایه ای پیش بینـــی شـــده 
کـــه نشـــان می دهـــد اعتبـــارات طرح هـــای  اســـت 
تملـــک دارایی هـــای ســـرمایه ای ایـــن وزارتخانـــه در 
الیحه بودجه ســـال 97، حدود 40 درصد نسبت به 
ســـال گذشـــته کاهش یافته اســـت. ایـــن اعتبارات 
عمدتـــا در طرح هـــای فصـــل منابـــع آب بـــه میـــزان 
یـــال، فصـــل بـــرق 4,200 میلیـــارد  29,400 میلیـــارد ر
میلیـــارد   13,300 فاضـــالب  و  آب  فصـــل  و  یـــال  ر
یـــع شـــده اســـت. عـــالوه بـــر ایـــن حـــدود  یـــال توز ر
یـــال از محـــل منابـــع صنـــدوق  16 هـــزار میلیـــارد ر
توســـعه ملـــی بـــرای تســـریع در تکمیـــل طرح هـــای 
آبرســـانی روســـتایی و رفع آثـــار ریزگردها بـــرای آب و 
برق خوزســـتان پیش بینی شـــده اســـت. همچنین 
یـــال اعتبـــار هزینـــه ای و  حـــدود 17 هـــزار میلیـــارد ر
عمرانی دیگـــر از محل ردیف هـــای متفرقه برای این 
وزارتخانـــه و شـــرکت های زیرمجموعـــه آن به منظور 
تعهـــدات  و  اجـــرا  دســـت  در  طرح هـــای  تکمیـــل 
گرفته  دولـــت بـــه ســـرمایه گذاران خصوصی در نظـــر 
شـــده اســـت. در الیحه ســـال آینـــده برای اســـتفاده 
از ســـایر اوراق مالـــی اســـالمی در بخـــش بـــرق هـــم 
پیش بینی هایـــی صـــورت گرفتـــه اســـت. به عنـــوان 
یـــال  مثـــال می تـــوان بـــه انتشـــار 70 هـــزار میلیـــارد ر
یالـــی بـــا تضمین  اوراق مالـــی اســـالمی به صـــورت ر

طرح هـــای  اجـــرای  بـــرای  اجرایـــی  دســـتگاه های 
کرد. عمرانـــی شـــرکت های دولتـــی اشـــاره 

که در راســـتای خصوصی  یکی از سیاســـت هایـــی 
بخـــش  کـــه  اســـت  ایـــن  شـــده  تعریـــف  ســـازی 
کند  خصوصـــی باید در نیـــروگاه ها ســـرمایه گذاری 
تی برای ایـــن بخش  کار بایـــد تســـهیال و بـــرای ایـــن 
که در بودجه بـــرای تامیـــن نیازهای ارزی  قائل شـــد 
آنهـــا برداشـــت از صنـــدوق توســـعه ملی پیشـــنهاد 
ایـــن  از  برداشـــت   97 بودجـــه  در  کـــه  می شـــود 
صنـــدوق برای ارائه تســـهیالت به بخش خصوصی 
مطـــرح شـــده اســـت که خـــود به خـــود نیـــروگاه ها را 
در اولویـــت قـــرار می دهد. یکی از مشـــکالت بحث 
کـــه قیمت فـــروش برق بـــا قیمت  بر ســـر این اســـت 
کـــه دولـــت بایـــد مابـــه  تمـــام شـــده آن فاصلـــه دارد 
کار را انجام  کنـــد اما ایـــن  التفـــاوت آن را پرداخـــت 
نمـــی دهـــد و در قبـــال تهیه بـــرق از این شـــرکت ها 
بـــه ایـــن شـــرکت هـــا بدهـــکار اســـت. همچنیـــن از 
محـــل افزایـــش قیمـــت حامل هـــای انرژی ســـهمی 
گرفته شـــده اســـت  هـــم بـــرای صنعت بـــرق در نظر 
کـــه نه تنها پرداخت نمی شـــود بلکـــه از درآمد آن در 
هـــر ماه بـــرای یارانه هـــا نیز برداشـــت می شـــود و این 
یکـــی از عوامـــل مهـــم زمینگیر شـــدن صنعـــت برق 
اســـت. باید به نیروگاه های بـــه اصطالح خصوصی 
کـــه به شـــبکه بـــرق و توانیر مـــی دهند،   بابـــت برقی 
کـــه ایـــن امـــر  کـــه نمـــی شـــود  پـــول پرداخـــت شـــود 
باعث شـــده آنهـــا دچار مشـــکل شـــوند و انگیزه ای 
گـــذاری نداشـــته باشـــند. حتـــی بنا  بـــرای ســـرمایه 
ک و تجدیدپذیر نیز  بـــود برای تولیـــد انرژی هـــای پـــا
کاری صورت  کـــه چنیـــن  مبلغـــی پرداخـــت شـــود 

گاهـــی هـــم بـــرای تامیـــن بدهی ها  نگرفتـــه اســـت. 
کـــه این هم  اوراق قرضـــه اســـالمی منتشـــر می کنند 
کرده اســـت.  تی بـــرای صنعت بـــرق ایجاد  مشـــکال

و  اقتصـــادی  مشـــکالت  از  بســـیاری  حـــل  شـــاید 
کشـــور بـــا حمایـــت از تولیـــدات داخلـــی  صنعتـــی 
قابـــل رفـــع باشـــد، بـــا توجـــه بـــه اهمیـــت ایـــن امـــر آیـــا 
کـــه بـــرای حمایـــت از  مجلـــس بـــر اجـــرای قوانینـــی 
محصـــوالت داخلـــی مصـــوب شـــده اســـت، نظـــارت 

دارد؟ 
کار آمـــدن ترامـــپ در  فضـــای بیـــن المللـــی و روی 
که دچار نوعی به  کرده اســـت  آمریکا شـــرایط ایجاد 
هـــم ریختگـــی در روابط خارجی شـــده ایم به طوری 
که بیشـــتر معامالت ما با کشـــورهای روســـیه و چین 
کمپانی هـــای  اســـت و آمریـــکا اجـــازه فعالیـــت بـــه 
گـــذاری در ایـــران نمی دهد.  غربـــی را برای ســـرمایه 
گـــذاری بـــا نقطـــه مطلوب و  لـــذا در بحث ســـرمایه 
گـــذاری هـــای تعریف شـــده فاصلـــه داریم.  هدف 
بـــا توجـــه بـــه ایـــن شـــرایط حمایـــت از تولیـــدات و 
بـــر  و  باشـــد  مدنظـــر  بایـــد  داخلـــی  تولیدکننـــدگان 
که در برخی  کیفیت محصوالت نظارت شـــود چـــرا 
کاالهـــای مـــورد نیـــاز را بـــا همـــکاری چین  صنایـــع 
کننـــد و به اســـم کاالی داخلـــی می زنند  تولیـــد می 
که بـــر این وضعیت باید نظارت بیشـــتری داشـــت. 
کاالی داخلی  همـــه ما باید بر ضـــرورت اســـتفاده از 
کـــه مـــی توانیـــم از تولید  کنیـــم و تـــا جایـــی  کیـــد  تا
کـــه البته ایـــن امر در  ملـــی خودمـــان اســـتفاده کنیم 
کابل های  صنعـــت بـــرق و اســـتفاده از ترانس هـــا و 

داخلـــی مطلوب تـــر از ســـایر حوزه هاســـت.  ▪

گره کور مابه التفاوت قیمت برق 
در بودجه

در الیحه مشارکت عمومی- خصوصی 
به خصوص )PPP( به دنبال تسهیل 

مشارکت بخش خصوصی در اجرای 
پروژه  های انتقال و فوق توزیع هستیم 

که قطعا مشارکت سندیکا در این مسیر 
بسیار مفید خواهد بود

گفت وگو با غالمرضا حیدری؛ 
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس

صنعـــت برق نقش بی بدیلـــی در فراهم آوردن بســـترهای 
کشـــور دارد. ایـــن صنعـــت  الزم بـــرای توســـعه و آبادانـــی 
گونـــی روبـــرو  گونا در ســـالیان اخیـــر همـــواره بـــا مصائـــب 
گرفته  کـــه برخـــی از آنهـــا صورتـــی مزمـــن بـــه خـــود  بـــوده 
خصوصی ســـازی  و  ســـاختاری  اصالحـــات  اســـت. 
در  الکتریکـــی  انـــرژی  بـــاالی  تلفـــات  کارشناســـی،  غیـــر 
انباشـــت  تـــداوم  یـــع،  توز و  انتقـــال  تولیـــد،  بخش هـــای 
بدهی، رشـــد چشـــمگیر مصرف برق به ویژه در زمان اوج 
مصـــرف شـــماری از مهمترین مشـــکالت صنعت برق در 
سالیان اخیر بوده اســـت. بهبود شرایط اقتصادی صنعت 
بـــرق از بودجه هـــای تخصیصـــی بـــه ایـــن بخـــش آغـــاز 
می شـــود، زیرا ســـند بودجه بـــه معنـــای عام برنامـــه مالی 
که به عامـــالن اقتصادی، سیاســـتگذاران و  دولت اســـت 
که دولت از لحـــاظ مالی و اقتصادی  مردم اعـــالم می کند 
برای ســـال آتی چـــه برنامـــه ای دارد و چگونه جهت گیری 
خواهـــد کـــرد. درباره بودجه بـــرق در الیحـــه بودجه 97 با 
»غالمرضـــا حیـــدری« عضـــو کمیســـیون برنامـــه و بودجه 
گفتگو نشســـته ایم.  مجلـــس و نماینـــده مردم تهـــران بـــه 
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هـــزار   17 ازدرآمـــد  دوازدهـــم  دولـــت  بینـــی  پیـــش 
کـــه در بودجه ســـال  میلیـــارد و400 میلیـــون تومانـــی 
کید شـــده اســـت را می تـــوان به  97 بـــر تحقـــق آن تا
کشـــور در ســـال آینده در  عنوان نقطه عطف بودجه 
گرفت. درحقیقـــت دولت دوازدهـــم در بودجه  نظـــر 
97 بـــه منظور رونق بخشـــیدن به حوزه هـــای تولید، 
اشـــتغال وآموزش درکشـــور به نوعـــی افزایش قیمت 
کلیـــد زده اســـت. البته نباید  حامـــل های انـــرژی را 
کـــه در بودجه های  از ذکـــر این نکته مهم غافل شـــد 
ســـالهای اخیـــر همـــواره افزایش قیمـــت حامل های 
انـــرژی از ســـوی دولت هـــای مختلف مطرح شـــده 
که در بهارســـتان ایـــن تصمیم یا بـــا موافقت  اســـت 
ویا مخالفت نمایندگان روبرو شـــده است.ازســـوی 
دیگـــر افزایـــش قیمـــت حامل هـــای انـــرژی در ایران 
همـــواره با آثـــار مثبت ومنفـــی متعددی روبـــرو بوده 
گـــران شـــدن  کـــه از یـــک طـــرف  اســـت بـــه طـــوری 

کاالهـــا ومایحتاج  بنزیـــن موجـــب افزایـــش قیمـــت 
اساســـی مـــردم می شـــود واز طرف دیگر بایـــد به این 
کـــه افزایـــش قیمـــت بنزین  کـــرد  نکتـــه مهـــم اشـــاره 
کاهش اســـتفاده مـــردم از خودروهای شـــخصی  در 
ونزول چشـــمگیر آلودگی هوا در کالنشـــهرهای کشور 

تاثیر بســـزایی خواهد داشـــت. 
درواقـــع پـــس ازپیـــروزی انقـــالب اســـالمی در ایـــران 
بنزیـــن بـــا قیمـــت هـــر لیتـــر یـــک تومـــان در جایگاه 
عرضه می شـــد، در ســـال 1359 به دلیل مشکالت 
اقتصـــادی و جنـــگ تحمیلی نـــرخ بنزیـــن3 تومان 
شـــد و ایـــن نرخ تـــا حـــدود یک دهـــه یعنی تا ســـال 

ماند. ثابـــت   1368
بـــا آغـــاز دولـــت جهادســـازندگی ، نـــرخ بنزیـــن از3 
تومان به پنج تومان و ســـال 1374 ایـــن میزان 2برابر 
شـــد یعنـــی به هـــر لیتـــر 10 تومـــان رســـید. همچنین 
نـــرخ بنزیـــن در آغـــاز دولـــت اصالحات هـــر لیتر 16 

که در پایان دولت هفتـــم این نرخ به 38  تومان بـــود 
تومـــان و در پایـــان دولت هشـــتم ، بنزیـــن 80 تومانی 

کشـــور عرضه شد. در 
البتـــه در ســـال هـــای پایانـــی دولـــت هشـــتم طـــرح 
ســـهمیه بنـــدی بنزیـــن بـــرای نخســـتین بار توســـط 
وزیـــر وقت  وقت مطرح شـــد امـــا به دالیـــل نامعلوم 
مســـکوت ماند. با پایـــان دولت اصالحـــات راهبرد 
دولـــت نهـــم و دهـــم بـــرای نـــرخ بنزیـــن و عرضـــه آن 
کارت ســـوخت و  متفـــاوت شـــد. بنزیـــن دو نرخی، 
ســـهمیه ماهیانه از جملـــه اقدامات ایـــن دولت ها 

در زمینـــه بنزیـــن بود.
دولت نهـــم در ادامـــه اقدامات خود ســـهمیه بندی 
که در  کار قـــرار داد هـــر چنـــد  ســـوخت را در دســـتور 
آغـــاز ایـــن طـــرح، بنزیـــن نـــرخ دولتـــی هـــر لیتـــر 100 
و آزاد 400 تومـــان بـــود امـــا بـــا اجرایـــی شـــدن قانـــون 
هدفمنـــدی یارانـــه ها نرخ بنزین نیز تحـــت تاثیر این 

افزایش نرخ حامل های انرژی
در بن بست مجلس

که براســـاس قانون نرخ  قانـــون قـــرار گرفت تا جایـــی 
بنزیـــن و دیگر حامـــل های ســـوختی در پایان برنامه 
پنجم توســـعه باید به فوب خلیج فارس می رســـید.
بنزیـــن عرضـــه شـــده  نـــرخ  رســـاندن  بـــرای  تـــالش 
داخلـــی بـــه قیمت فـــوب در حالی اســـت که عالوه 
بر قیمت اصلـــی فوب،بنزین هزینه هـــای دیگری از 
از جملـــه هزینـــه  انتقال، هزینـــه تلفات و دســـتمزد 
جایـــگاه داران بـــرای دولـــت دارد که قیمـــت آن را به 
کند؛  مراتـــب بیشـــتر از قیمـــت جهانـــی بنزین مـــی 
کارشناســـان معتقد هســـتند بـــرای توزیع هر  برخـــی 
لیتـــر بنزیـــن احتماال بیـــن 300 تـــا 500 تومـــان هزینه 

می شـــود. 
درحقیقـــت قیمـــت فوب بنزیـــن معمولـــی در اوایل 
آذر مـــاه امســـال بـــرای هـــر لیتر بیـــش از 43 ســـنت 
کـــه بـــر اســـاس ارز آزاد )4200 تومـــان( حدود  اســـت 
تریـــن  خوشـــبینانه  در  گـــر  ا می شـــود.  تومـــان   1800
حالت نـــرخ بنزین را براســـاس ارز مبادلـــه ای 3500 
تومـــان محاســـبه کنیـــم نـــرخ هر لیتـــر بنزیـــن عرضه 

شـــده در بـــازار بیـــش از 1500 تومان اســـت.
ازســـوی دیگـــر باید ایـــن موضوع مهـــم را هـــم در نظر 
کـــه افزایش 500 تومانی قیمـــت هر لیتر بنزین  گرفت 
گران شـــدن به یکباره بســـیاری از  مـــی تواند موجب 
اقالم وکاالهای اساســـی در کشـــور شـــد که وقوع این 
اتفـــاق بـــه طور قطـــع آثـــار منفـــی اقتصـــادی را برای 

کشـــور در پی خواهد داشـــت.
کیـــد دولـــت دوازدهـــم مبنـــی بـــر درآمد  برخـــالف تا
محـــل  از  تومانـــی  میلیـــون  و400  میلیـــارد  هـــزار   17
گام نخســـت  افزایـــش قیمت حامل های انرژی، در 
کمیســـیون تلفیـــق مجلـــس بـــا حـــذف تبصـــره 18 
بودجـــه ســـال آینـــده به طـــور رســـمی مخالفت خود 
را بـــا افزایـــش قیمت حامـــل های انرژی اعـــالم کرد.
بـــه منظور بررســـی تعیین قیمت حامل هـــای انرژی 
در بودجـــه ســـال آینـــده بـــا تعـــدادی از نماینـــدگان 
کـــرده ایـــم تا از نظـــرات آنهـــا درباره  گفتگو  مجلـــس 

ایـــن موضـــوع مهم مطلع شـــویم.

مخالفت مجلسی ها با 
پیشنهاد دولت

اســـداهلل قره خانی ســـخنگوی 
مجلـــس  انـــرژی  کمیســـیون 
کمیسیون انرژی  شورای اســـالمی با اشـــاره به اینکه 
بـــا بررســـی تبصـــره 18 بودجـــه ســـال 97 و اظهـــار 
نظرهـــای مخالفـــان وموافقان این تبصـــره در نهایت 
گیـــری درســـت تصمیم به حـــذف این  با یـــک رای 
گفت:  گرفت  تبصـــره در الیحه بودجه ســـال آینـــده 
بـــرای ایجـــاد اشـــتغال ورونـــق تولیـــد بایـــد  دولـــت 
بودجه هـــا و اعتبارهای دیگری در نظـــر بگیرد و قرار 
که دولـــت قیمت حامـــل های انـــرژی را به  نیســـت 
بهانـــه ایجـــاد اشـــتغال ورونـــق تولید با یـــک جهش 
گهانـــی افزایـــش دهـــد.وی افزود: دولت مـــی تواند  نا
شـــده  نفرذکـــر  میلیـــون   32 هـــای  یارانـــه  ازحـــذف 
در بودجـــه ســـال آینـــده درجهـــت ایجـــاد اشـــتغال 

که  و رونـــق تولیـــد بهـــره الزم را ببـــرد ودلیلـــی نـــدارد 
قیمت حامل هـــای انرژی به منظور ایجاد اشـــتغال 

کند. درکشـــور افزایـــش پیـــدا 
کـــرد: البتـــه حـــذف تبصـــره 18  قره خانـــی تصریـــح 
کمیســـیون انـــرژی مجلـــس  در بودجـــه 97 توســـط 
شـــورای اســـالمی بـــه معنی افزایـــش نیافتـــن قیمت 
حامل هـــای انـــرژی در بودجـــه ســـال آینده نیســـت 
کمیســـیون تلفیق و  بلکـــه در نهایت نظـــر نهایـــی را 
که پیـــش بینی بنـــده این  صحـــن علنـــی می دهـــد 
اســـت که در کمیســـیون تلفیق قیمـــت حامل های 
انـــرژی با شـــیب کمتری نســـبت بـــه پیشـــنهاد ارائه 
شـــده از ســـوی دولـــت افزایـــش خواهـــد یافـــت بـــه 
کـــه افزایـــش قیمـــت حامل هـــای انـــرژی به  طـــوری 

صـــورت پلکانـــی خواهـــد بود.
اضافـــه  مجلـــس  انـــرژی  کمیســـیون  ســـخنگوی 
کمیســـیون  که  کرد:پیـــش بینی بنـــده بر این اســـت 
 20 افزایـــش  بـــا  اســـالمی  شـــورای  مجلـــس  تلفیـــق 
نهایـــت  در  وگازوییـــل  بنزیـــن  قیمـــت  درصـــدی 
کـــه در صورت وقوع ایـــن اتفاق بنزین  کند  موافقت 
از 1000 تومـــان بـــه 1200 تومان افزایـــش قیمت خواهد 
گازوییل هـــم از 300 تومان  داشـــت و از طرف دیگـــر 

کرد. بـــه 360 تومـــان نـــزول خواهـــد 
قیمـــت  ونقـــل  حمـــل  درحـــوزه  البتـــه  گفـــت:  وی 
که برای  گازوییـــل بســـیارتاثیرگذار اســـت به طـــوری 
کشـــور  از  کاالهـــا در بســـیاری از نقـــاط  جابجایـــی 
کـــه این  خودروهـــای ســـنگین اســـتفاده مـــی شـــود 

کنند. گازوییـــل مصـــرف مـــی  خودروهـــا هـــم 
کـــه افزایش  قـــره خانـــی ضمـــن اعالم ایـــن موضـــوع 
گازوییل زیـــر 100 تومان خواهد بـــود تصریح  قیمـــت 
که دولـــت به مجلس  کـــرد: در تبصـــره 18 الیحه ای 
شورای اســـالمی داده اســـت افزایش قیمت بنزین و 
گازوییل اعالم شـــده اســـت ولی بهارستان نشین ها 
بـــه احتمال فـــراوان بـــا افزایـــش قیمت حامـــل های 
انـــرژی به صورتـــی که از طرف دولت پیشـــنهاد داده 

کرد. شـــده اســـت موافقت نخواهند 

ک دولت  کارخطرنا
برای افزایش قیمت حامل های 

انرژی
دیگـــر  خادمـــی  اهلل  هدایـــت 
کمیســـیون انـــرژی مجلس شـــورای اســـالمی  عضـــو 
گر می خواســـت قیمت  با اشـــاره بـــه اینکه دولـــت ا
حامـــل هـــای انـــرژی را افزایـــش دهـــد بایـــد از همان 
ســـال 1392 بـــا یک شـــیب مالیـــم اقدام بـــه این کار 
گفت: دولت در بودجه ســـال 97 به یکباره  کرد  می 
تصمیـــم به افزایـــش قیمت حامل هـــای انرژی کرده 
کـــه وقـــوع ایـــن اتفـــاق موجـــب وارد شـــدن  اســـت 
آســـیب های اجتماعـــی واقتصادی بـــه جامعه می 
کرد: در هرحال پیشـــنهاد دولت  شـــود.وی تصریح 
مبنـــی بر افزایش بیـــش از 60 درصدی قیمت حامل 
هـــای انرژی در بودجه ســـال 97 توســـط کمیســـیون 
انـــرژی مجلـــس حـــذف شـــد ومطمئـــن باشـــید در 

کمیســـیون تلفیـــق هـــم پیشـــنهاد دولـــت بـــه منظور 
افزایـــش بیـــش از 60 درصـــدی قیمـــت حامـــل های 
انـــرژی رای نخواهـــد آورد. خادمـــی گفـــت: بـــه نظـــر 
مـــن الیحـــه افزایـــش قیمـــت حامل هـــای انـــرژی در 
افزایـــش 20 درصـــدی در مجلـــس رای  بـــا  نهایـــت 
خواهـــد آورد هرچندممکن اســـت موضـــوع افزایش 
قیمت حامل های انرژی از ســـوی بهارســـتان نشین 
کمیســـیون تلفیق وچـــه در صحن علنی  هـــا چه در 

نیاورد. رای 
کرد:افزایـــش قیمـــت حامـــل های  خادمـــی اضافـــه 
کـــه دولـــت در بودجه ســـال 97  انـــرژی بـــه صورتـــی 
ک اســـت  کـــرده بود بـــرای جامعه بســـیارخطرنا ذکـــر 
ولـــی یک ســـناریو دیگری هـــم بـــرای افزایش قیمت 
کـــه رفتن به ســـوی  حامـــل هـــای انـــرژی وجـــود دارد 
که تـــا مرز  دونرخـــی شـــدن بنزیـــن اســـت به طـــوری 
80 تـــا 100 لیتـــر بنزین با یـــک نرخ به مردم ارائه شـــود  
و بیشـــتر از ایـــن مقـــدار بنزین با قیمت بیشـــتری در 
کـــه به نظر می رســـد دولت  جامعـــه به فروش برســـد 
دوازدهـــم نســـبت بـــه اجـــرای ایـــن ســـناریو تمایـــل 

چندانی نداشـــته باشـــد.
کـــرد: دولـــت تدبیـــر وامیـــد همـــواره در  کیـــد  وی تا
بســـیار از شـــاخص هـــای اقتصـــادی از نـــرخ بنزین 
کیـــد برتـــک نرخـــی شـــدن دارد  گرفتـــه تـــا نـــرخ ارز تا
وهمیـــن موضـــوع اجـــرای برنامـــه هـــای دونرخـــی در 

کند. کمرنـــگ مـــی  کشـــور را بســـیار 
خادمـــی گفـــت: در نهایـــت افزایـــش قیمـــت حامل 
که در نهایت  های انرژی در صورتـــی رخ خواهد داد 
20 درصد باشد ولی بیشـــتر از این مقدار نمایندگان 
مردم در مجلس شـــورای اســـالمی مخالـــف افزایش 

قیمت ســـوخت خواهند بود.

سخن آخر
کمیســـیون  بنابرایـــن بـــا توجـــه بـــه اینکـــه اعضـــای 
انـــرژی مجلـــس شـــورای اســـالمی اقـــدام بـــه حذف 
تبصـــره 18 الیحه بودجه ســـال97 مبنی بـــر افزایش 
قیمـــت حامل هـــای انرژی کرده اند به نظر می رســـد 
هـــای  حامـــل  قیمـــت  بـــرای  محتمـــل  ســـناریو  دو 
که  انـــرژی در بودجـــه ســـال 97 رخ دهـــد به طـــوری 
در ســـناریو اول کمیســـیون تلفیـــق وصحن علنی به 
حـــذف تبصـــره افزایش قیمـــت حامل هـــای انرژی 
در بودجه ســـال آینده رای دهنـــد و از طرف دیگر در 
ســـناریو دوم کمیســـیون تلفیـــق قیمـــت حامل های 
کـــه دولـــت  کمتـــر از مقـــداری  انـــرژی بـــا افزایشـــی 
بـــه مجلـــس پیشـــنهاد داده بـــود افزایـــش دهـــد. در 
حقیقـــت افزایـــش 20 درصدی قیمـــت حامل های 
کـــه در نهایـــت منجر بـــه افزایـــش 200 تومانی  انـــرژی 
و60 تومانـــی بنزیـــن وگازوییـــل خواهد شـــد محتمل 
تریـــن گزینـــه بـــرای اجرایـــی شـــدن در بودجه ســـال 

اســـت. ▪ آینده 
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طـــرف  از  حالـــی  در   1397 ســـال  بودجـــه  الیحـــه 
دولـــت دوازدهـــم بـــه مجلس شـــورای اســـالمی ارائه 
شـــدکه در یکی از بندهـــای بودجه به منظـــور ایجاد 
اشـــتغال بـــرای جوانـــان افزایش قیمـــت حامل های 
انـــرژی ذکـــر شـــده اســـت. در حقیقـــت در تبصـــره 
گذشـــته آمده بـــود وزارت  یکـــم الیحه بودجه ســـال 
نفـــت از طریق شـــرکت تابعه ذیربط مکلف اســـت 
نســـبت به نوســـازی و توســـعه شـــبکه خطـــوط لوله 
گازی و فرآورده های  انتقال نفـــت خام و میعانـــات 
نفتـــی و تأمیـــن منابع مالی ســـهم دولت در توســـعه 
پاالیشـــگاه ها و زیرســـاختهای تأمین، ذخیره سازی 
کند و منابـــع مورد نیـــاز را از  یـــع فـــرآورده اقـــدام  و توز
محـــل افزایـــش5 درصد بـــه قیمت هـــر لیتر فـــرآورده 
گاز،  های نفتی شـــامل بنزیـــن، نفت ســـفید، نفت 
کـــوره، گاز مایـــع و ســـوخت هواپیمـــا تأمین و  نفـــت 
کشـــور تا ســـقف 15  پـــس از واریز به خزانه داری کل 

یال بـــه مصرف برســـاند.  هـــزار ر
درالیحه بودجه ســـال آینده به جـــای تبصره یکم در 
که »با هـــدف اجرای  تبصـــره 18 الیحه آمده اســـت 
کید بر اشتغال  برنامه اشـــتغال گســـترده و مولد، با تا
و  زنـــان  دانشـــگاهی،  دانش آموختـــگان  جوانـــان، 
اشـــتغال حمایتـــی بـــه دولـــت اجـــازه داده می شـــود 
100 درصـــد منابـــع حاصـــل از مابه التفـــاوت قیمت 
حامل هـــای انرژی در ســـال آینده نســـبت به قیمت 
ایـــن حامل ها در ابتدای ســـال 96 )اعـــم از عوارض 
و مالیـــات موضوع قانـــون مالیات بـــر ارزش افزوده و 
همچنین ســـهم شـــرکت ملی نفـــت ایـــران موضوع 
بنـــد الف مـــاده یـــک قانـــون الحـــاق برخی مـــواد به 
قانـــون تنظیم بخشـــی از مقررات مالـــی دولت( را به 
کشـــور واریز و  کل  حســـاب خاصی نزد خزانـــه داری 
منابـــع حاصلـــه را تـــا ســـقف 17هـــزار و 400 میلیارد 
تومـــان بـــه شـــکل وجـــوه اداره شـــده، یارانـــه ســـود و 
ترکیـــب با منابع صندوق توســـعه ملی و تســـهیالت 
تولیـــد،  از طرح هـــای  بانکـــی در جهـــت حمایـــت 
کارورزی جوانـــان  کمـــک بـــه  اشـــتغال و آمـــوزش و 

کنند.« دانش آموختـــه دانشـــگاهی پرداخـــت 
درحقیقـــت بـــا ذکر بنـــده یاد شـــده درالیحـــه بودجه 
ســـال آینـــده، افزایـــش قیمت حامـــل های انـــرژی از 
گرفتـــه تـــا آب و بـــرق دور از ذهن  بنزیـــن وگازوییـــل 
که وقوع ایـــن اتفاق به طور قطـــع آثار مثبت  نیســـت 
کاالها وامـــور مختلف  ومنفـــی متعـــددی را بـــر روی 

درکشـــور خواهد گذاشـــت.
البتـــه نبایـــد از ذکـــر این نکتـــه مهم غافل شـــویم که 
بـــا توجـــه به اینکه نوســـان قیمت ســـوخت درکشـــور 
گذاشـــته اســـت  همواره اثر خود را بر معیشـــت مردم 

به نظر می رســـد دولت مردان وبهارســـتان نشـــین ها 
بایـــد نســـبت به صعـــود قیمـــت حامل هـــای انرژی 
بـــه میزانی قابل توجه عنایت ویژه داشـــته باشـــند تا 
قیمـــت بســـیاری از اقـــالم و کاالهای اساســـی مردم 
کـــه از نوســـان قیمـــت حامـــل هـــای انـــرژی نشـــات 

می گیـــرد تغییر محسوســـی نکند.
کـــه قیمت  درحقیقـــت خردادمـــاه ســـال1394 بود 
بنزیـــن ســـهمیه ایـــی از 700 تومـــان بـــه 1000 تومـــان 
کـــه  افزایـــش یافـــت و ایـــن اتفـــاق در حالـــی رخ داد 
گازوئیـــل 300 تومان  نـــرخ بنزین ســـوپر 1200 تومـــان و 

شـــد. تعیین 
قابـــل توجـــه قیمـــت  افزایـــش  گـــر  ا در هـــر صـــورت 
رنـــگ  آینـــده  انـــرژی در بودجـــه ســـال  حامل هـــای 
عملیاتـــی بـــه خود بگیـــرد دولت به صورت رســـمی 
وارد اجـــرای فـــاز ســـوم هدفمندی یارانه ها می شـــود 
هرچنـــد پس از اجـــرای فاز دوم هدفمنـــدی یارانه ها 
در ســـال 1393، مـــواردی چـــون حـــذف ســـهمیه و 
محاســـبه بنزیـــن بـــا قیمـــت آزاد و افزایـــش قیمـــت 
کنـــده  پرا بـــه صـــورت  انـــرژی  بعضـــی حامل هـــای 
اتفـــاق افتـــاده اســـت امـــا دولـــت هیـــچ گاه حاضـــر 
نشـــد رســـما این موارد را به عنوان اجـــرای فاز بعدی 

کنـــد. هدفمنـــدی یارانه هـــا محســـوب 
قیمـــت  تعییـــن  وضعیـــت  بررســـی  منظـــور  بـــه 
حامل هـــای انـــرژی در بودجه ســـال آینده بـــا فعاالن 
کرده ایم  گفتگو  وکارشناســـان برجســـته حوزه انرژی 

تـــا از دیـــدگاه هـــای مختلـــف آنهـــا مطلع شـــویم.

نرخ گذاری حامل های انرژی 
متناسب با جیب مردم

کمیســـیون  علـــی فراهانی دبیر 
پاالیـــش  و  صنایـــع  انـــرژی، 
پتروشـــیمی اتـــاق ایـــران بـــا بیـــان اینکـــه عـــالوه بـــر 
تبصـــره 18 بودجـــه ســـال آینـــده در مـــاده 39 برنامه 
ششـــم توســـعه بـــه دولـــت اجـــازه داده شـــده اســـت 
کـــه قیمت حامـــل هـــای مختلـــف انـــرژی از بنزین 

گرفتـــه تـــا بـــرق وآب را افزایـــش دهـــد. وگازوییـــل 
وی با اشـــاره به اینکـــه دولت در بودجه ســـال آینده 
از اختـــالف قیمـــت حامـــل هـــای انـــرژی در بودجه 
که  کرده اســـت  ســـالهای 1396 و1397 پیش بینی 
17 هـــزار میلیـــارد  و400 میلیون تومان کســـب درآمد 
گرفته اســـت از این مابه  کنـــد افزود: دولـــت تصمیم 
التفـــاوت در ایجـــاد اشـــتغال بـــرای جوانـــان ایـــران 

کند. اســـتفاده  زمین 
فراهانـــی با بیـــان اینکه یکی از ضعـــف های بودجه 
گذاشـــتن دســـت دولت بـــه منظور  ســـال آینده آزاد 

گفت:به  افزایـــش قیمت حامل هـــای انرژی اســـت 
طـــور قطـــع بایـــد در بودجـــه ســـال آینده تعییـــن نرخ 
حامـــل هـــای انرژی می توانـــد آثار مهمی بـــر اقتصاد 

کند. جامعـــه وارد 
کشـــور را روزی 70  وی میانگیـــن مصرف بنزیـــن در 
گـــر یک حســـاب  کـــرد وافزود:ا میلیـــون لیتـــر اعـــالم 
کنیم بـــه راحتی متوجه خواهیم شـــد  کلـــی  وکتاب 
در صـــورت افزایـــش نـــرخ بنزیـــن بـــه 1500 تومـــان و 
گازوییل در ســـال آینده  صعـــود 20 درصدی قیمت 
بیـــش از 12 هـــزار میلیارد تومـــان از 17 هـــزار میلیارد 
و400 میلیـــون تومـــان پیـــش بینـــی شـــده از ســـوی 

دولـــت تحقـــق خواهـــد یافت.
وپاالیـــش  انرژی،صنایـــع  عضوکمیســـیون  ایـــن 
کرد: 3 هـــزار میلیارد  پتروشـــیمی اتاق ایـــران اضافه 
منظـــور  بـــه  بایـــد  دولـــت  کـــه  مانـــده  باقـــی  تومـــان 
رســـیدن به رقم 17 هزار میلیـــارد و400 میلیون تومان 
پیش بینـــی شـــده در بودجـــه 97 با 12 هـــزار میلیارد 
وگازوییـــل  بنزیـــن  قیمـــت  افزایـــش  از  کـــه  تومانـــی 
کســـب مـــی کند جمع کنـــد با افزایـــش قیمت های 
گاز طبیعی،نفت ســـفید وســـایر فـــرآورده های نفتی 

محقـــق خواهد شـــد.
کرد:افزایش قیمت حامـــل های انرژی  وی تصریـــح 
در بودجـــه ســـال 1397 از ســـوی دولـــت به مجلس 
پیشـــنهاد داده شده اســـت اما بهارســـتان نشین ها 
باید وضعیت معیشـــت مـــردم جامعه را هـــم درنظر 
بگیرند تا بـــه لحاظ اقتصادی به مردم فشـــاری وارد 

نشود. 
فراهانـــی دربـــاره افزایش قیمت آب وبـــرق در بودجه 
ســـال آینده افزود:در بودجه سال 1397 میزان 9500 
میلیـــارد تومـــان اوراق بدهـــی بـــه منظـــور پرداخـــت 
کشـــور ذکر شـــده  مطالبـــات تولیدکننـــدگان برق در 
اســـت هر چنـــد نبایـــد از ذکر ایـــن نکته مهـــم غافل 
کـــه انتشـــار اوراق بدهی تولیدکننـــدگان برق  شـــویم 
گرفته  کارکـــرد وزارتخانـــه ای وزارت نیـــرو درنظـــر  بـــا 
می شـــود ونـــگاه دولت بـــه صنعـــت برق یـــک نگاه 

کالن از طریـــق خصوصی ســـازی اســـت.
وی بـــا بیـــان اینکـــه در صنعـــت بـــرق خصوصـــی 
ســـازی طی چند ســـال اخیر به خوبـــی انجام گرفته 
اســـت گفت: در طول ســـالهای گذشته بودجه های 
دولتـــی مربـــوط بـــه صنعت بـــرق کشـــور بـــا توجه به 
خصوصـــی ســـازی هـــای انجـــام شـــده بـــه شـــدت 
کـــه همیـــن موضـــوع در  کـــرده اســـت  کاهـــش پیـــدا 
کاهـــش تخصیـــص بودجه های دولتـــی به صنعت 

بـــرق نقش مهمی داشـــته اســـت.
فراهانـــی بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه در بخـــش آب هنـــوز 
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زیرمجموعـــه  ونهادهـــای  هـــا  شـــرکت  از  بســـیاری 
رونـــد  و  هســـتند  دولتـــی  همچنـــان  آب  صنعـــت 
گفت: در حوزه  خصوصی ســـازی را طی نکرده انـــد 
که  آب طرح های ملی واســـتانی زیادی وجـــود دارد 
در بودجـــه وزارت نیـــرو در قالب طـــرح های عمرانی 

ذکر شـــده اســـت.
این کارشـــناس برجســـته انرژی اتـــاق بازرگانی ایران 
هـــای  ســـازی  خصوصـــی  برخـــالف  کـــرد:  اضافـــه 
گرفتـــه در صنعت برق شـــاهد دولتـــی بودن  انجـــام 
کـــه وقوع ایـــن اتفاق  صنایـــع مرتبـــط با آب هســـتیم 
گســـترده ای ماننـــد آب نمـــی تواند  بـــرای صنعـــت 
چنـــدان خوشـــایند زیرا درآینـــده ای نه چنـــدان دور 
شـــاهد خواهیم بود که صنعت برای رشـــد وتوســـعه 

کامـــل برود. بایـــد به ســـوی خصوصی ســـازی 

جامعـــه کشـــش افزایـــش قیمـــت 
را نـــدارد

عضـــو  اســـالمی  امیرمحمـــد 
صنایـــع  انـــرژی،  کمیســـیون 
اتـــاق  پتروشـــیمی  وپاالیـــش 
ایران با اشـــاره بـــه اینکه افزایش قیمـــت حامل های 
انرژی به صراحت در بودجه ســـال 1397 ذکر شـــده 
کـــه در شـــرایط  گفـــت: واقعیـــت این اســـت  اســـت 
کـــه اقتصـــاد ایـــران بـــا مشـــکالت متعددی  کنونـــی 
کنـــد وبســـیاری از مـــردم به  دســـت وپنجه نـــرم می 
لحـــاظ اقتصادی در تنگنا هســـتند وهرگونه افزایش 
گرفته تا آب  قیمـــت حامل های انـــرژی از ســـوخت 

وبـــرق اصـــال بـــه صـــالح مملکت نیســـت.
گـــر افزایـــش قیمـــت حامـــل هـــای انرژی  وی افزود:ا

کـــه در بودجـــه ســـال 1397 ذکـــر شـــده اســـت رنگ 
عملیاتـــی بـــه خـــود بگیـــرد بـــه طـــور قطـــع جامعه با 
که وقوع ایـــن اتفاق  شـــوک روانی روبـــرو خواهد شـــد 

آســـیب هـــای اجتماعی متعـــددی در پـــی دارد. 
اســـالمی اضافـــه کرد:بـــا توجـــه بـــه اینکـــه در بودجه 
ســـال آینده ذکر شـــده اســـت که از 17 هـــزار میلیارد 
بیـــن  درآمـــدی  تفـــاوت  کـــه  تومانـــی  میلیـــون  و400 
قیمـــت حامل هـــای انـــرژی در بودجه ســـال 1396 
و1397 اســـت به منظـــور ایجاد اشـــتغال در جامعه 
که  کرد  اســـتفاده شـــود باید به این نکته مهم اشـــاره 
هنـــوز خود دولت برنامـــه ای جامع بـــه منظور ایجاد 

اشـــتغال در جامعـــه ندارد.
کشـــور  وی بـــا بیـــان اینکـــه ایجـــاد اشـــتغال در یک 
برنامـــه ای هـــدف دار ومشـــخص اســـت  نیازمنـــد 

در  اشـــتغال  ایجـــاد  هزینـــه  نبایـــد  دولـــت  گفـــت: 
جامعـــه را از مردم بگیـــرد وبه طور قطـــع اینجانب با 
اصـــل افزایـــش قیمت حامـــل های انـــرژی مخالف 

. هستم
وپاالیـــش  انرژی،صنایـــع  کمیســـیون  عضـــو  ایـــن 
پتروشـــیمی اتـــاق ایـــران با اشـــاره بـــه اینکـــه یکی از 
کنترل نـــرخ تورم  دســـتاوردهای دولت تدبیـــر وامید 
گفـــت: افزایش  وتزریـــق نقدینگی در جامعه اســـت 
قیمـــت حامـــل هـــای انـــرژی به طـــور قطـــع اقتصاد 
کرد  کشـــور را تا حد ممکـــن ملتهـــب خواهد  بیمـــار 
کـــه وقـــوع این اتفـــاق در افزایـــش قیمت نـــرخ ارز وبر 
هـــم خـــوردن ثبـــات اقتصـــادی کشـــور موثـــر خواهد 

 . د بو
کـــرد: افزایـــش قیمت حامـــل های  کیـــد  اســـالمی تا
گـــذاری  انـــرژی در کاهـــش میـــزان امنیـــت ســـرمایه 
که  درکشـــور اثـــر منفـــی خواهـــد داشـــت بـــه طـــوری 
گـــذاران داخلی وخارجی نســـبت به  وقتی ســـرمایه 
ثبـــات قیمت حامـــل های انـــرژی اطمینان حاصل 
گـــذاری های  نکننـــد به طـــور قطع از انجام ســـرمایه 
کشـــور منصـــرف مـــی شـــوند وهمیـــن  مختلـــف در 
گذاری  کاهش محســـوس میزان سرمایه  موضوع در 

خارجـــی در ایـــران موثر خواهـــد بود.
وپاالیـــش  انرژی،صنایـــع  کمیســـیون  عضـــو  ایـــن 
گـــر دولت  پتروشـــیمی اتـــاق ایـــران بـــا بیـــان اینکـــه ا
را  اعتبـــاری  بودجـــه ســـال 1397  مـــی خواهـــد در 
برای ایجاد اشـــتغال در کشـــور صرف کنـــد باید این 
کاهـــش هزینه های جـــاری خود تامین  اعتبـــار را از 
گران شـــدن قیمت حامـــل های انرژی  کند افزود: با 
کاهـــش چشـــمگیر  در بودجـــه ســـال 1397 شـــاهد 
که وقوع این  میزان اشـــتغال در جامعه خواهیم بـــود 

ک اســـت. کشـــور خطرنا اتفـــاق بـــرای آینده 
گـــران شـــدن آب  بـــه موضـــوع  هـــم  اشـــاره ای  وی 
وبـــرق در بودجه ســـال 1397 داشـــت وتصریح کرد: 
افزایـــش قیمـــت آب وبـــرق در بودجـــه ســـال آینـــده 
نمـــی تواند بـــرای قشـــرهای مختلف مـــردم چندان 
خوشـــایند باشـــد وتوصیه بنده به دولت این اســـت 
کـــه قیمـــت آب وبرق در ســـال آینده با ســـال کنونی 

تغییـــر نکند.

سخن آخر
قیمـــت  افزایـــش  اینکـــه  بـــه  توجـــه  بـــا  بنابرایـــن 
حامل هـــای انـــرژی در بودجـــه ســـال آینده از ســـوی 

دولت به بهارســـتان نشین ها پیشـــنهاد شده است 
به نظر می رســـد ایجـــاد اشـــتغال در جامعه موجب 
شـــده اســـت تا مـــردم قربانی اشـــتغال زایـــی دولت 
شـــوند به طوری که از شـــواهد پیداســـت که جامعه 
نـــدارد.17  را  وگرانـــی  قیمـــت  افزایـــش  دیگرکشـــش 
کـــه بـــه عنوان  هـــزار میلیـــارد و400 میلیـــون تومانـــی 
مابه التفـــاوت قیمت حامل هـــای انرژی بین بودجه 
گذشـــته وامســـال ذکر شـــده اســـت به عنوان  ســـال 
یـــک تخصیـــص مهم بـــه منظـــور ایجاد اشـــتغال در 
کشـــور درنظـــر گرفتـــه شـــده اســـت ولـــی ســـوال مهم 
کـــه آیـــا اشـــتغال زایـــی در کشـــور بدون  اینجاســـت 
تدویـــن برنامـــه ای جامع،کامـــل ودقیـــق محقق می 
شـــود؟به طور قطع جواب این ســـوال منفی اســـت.
درواقـــع مخالفـــت نماینـــدگان مجلـــس بـــا افزایـــش 
نـــرخ حامـــل های انـــرژی مـــی توانـــد به عنـــوان یک 
گرانی همـــه جانبه  قـــدم مهـــم به منظـــور مقابلـــه بـــا 
کشـــور محســـوب شـــود تا شـــاهد افزایش قیمت  در 
کاالهـــا و مایحتـــاج اساســـی ایرانیـــان بـــه صـــورت 

محســـوس نباشـــیم.  ▪
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تشکیل شورایی برای تعامل سندیکا و برق منطقه ای اصفهان
رســـول موســـی رضایی، ضمن اشـــاره به درخواســـت اعضای هیـــات مدیره شـــعبه اصفهان ســـندیکا مبنی بر 
ایجـــاد شـــورای گفتگویی بـــرای ایجاد تعامالت ســـازنده تر با برق منطقـــه ای اصفهان اذعان کرد: بدون شـــک 
تشـــکیل این شـــورا می تواند بســـیار اثر بخش باشـــد. به هر حال این مســـاله غیر قابل انکار اســـت که پتانســـیل 

و تـــوان صنعـــت در بخش خصوصـــی و دولت به صـــورت مجتمع می تواند تاثیرگذار باشـــد. 
وی دسترســـی به نیروی انســـانی جـــوان و متخصص در حوزه هـــای مختلف صنعت برق اعـــم از تولید، توزیع 
کـــرد: با وجود چنین پتانســـیل هایی  و انتقـــال را یک پتانســـیل بزرگ برای صنعت برق دانســـت و خاطرنشـــان 
کـــه هر دو طرف  هـــر چقـــدر ما در دولـــت بتوانیم به بخش خصوصی نزدیک تر شـــده و زمینـــه ای را فراهم کنیم 
کننـــد، قطعـــا راه هموارتری بـــرای عبـــور از چالش ها و دســـتیابی به  بـــه صـــورت شـــفاف نیازهایشـــان را مطرح 

توســـعه در پیش خواهیم داشت. 
موســـی رضایی، ایجاد این شـــورا را فرصت مناســـبی برای شناسایی پتانســـیل های بخش خصوصی و دولتی 
دانســـت و افـــزود: از ایـــن طریق می توانیم ضمن شناســـایی نقاط ضعف و چالش های موجود، برای توســـعه و 
افزایـــش نقـــاط قوت صنعت بـــرق در بخش های خصوصـــی و دولتی زمینه ســـازی کنیم. به طـــور یقین ایجاد 

چنین انســـجامی در پیشـــرفت صنعت برق کشـــور اثربخش خواهد بود. 
کرد: مـــوارد ما مـــی توانیـــم بـــا راهنمایی ســـندیکا و  مدیـــر عامـــل بـــرق منطقـــه ای اصفهـــان در ادامـــه تصریـــح 
حمایـــت و مشـــارکت بخـــش خصوصـــی، صنعت برق کشـــور را بـــه جایـــگاه حقیقی آن برســـانیم. ایـــران قادر 

قول و قرارهای برقی 
به نفع سندیکایی ها

رهاورد نشست مشترک با مدیر عامل برق اصفهان

اعضـــای هیـــات مدیـــره ســـندیکای صنعت بـــرق ایـــران به همـــراه اعضـــای هیات مدیـــره شـــعبه اصفهان این تشـــکل 
یکشـــنبه نوزدهـــم آذر ماه ســـال جـــاری ســـاعتی میهمان مدیـــر عامل بـــرق منطقـــه ای اصفهـــان و معاونینـــش بودند. در 
گانه منتشـــر خواهد شـــد، گفتگویی با رســـول موسی رضایی  حاشـــیه این جلســـه که گزارش تفصیلی آن به صورت جدا

داشـــتیم کـــه حاصل آن را مـــی خوانید:

گو گوگفت و  گفت و 

گفت و گو
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اســـت به یکـــی از بزرگ تریـــن قدرت هـــای انرژی در 
کافی اســـت دولـــت .و بخش  منطقـــه بـــدل شـــود، 
کنار هم زیرســـاخت هـــای الزم برای  خصوصـــی در 
دســـتیابی بـــه ایـــن جایـــگاه را ایجاد کرده و توســـعه 

 . هند د
کید بر اهمیـــت بهره گیری   موســـی رضایی ضمن تا
از تـــوان ســـاخت داخـــل و پیـــاده ســـازی اقتصـــاد 
گـــر موفـــق شـــویم در قالـــب یک  گفـــت: ا مقاومتـــی 
حرکت منســـجم و پایدار، پتانســـیل هـــای صنعت 
بخـــش  در  چـــه  و  دولتـــی  بخـــش  در  چـــه  را  بـــرق 
کـــرده و آنها را توســـعه دهیم،  خصوصی شناســـایی 
مـــی توانیـــم در آینـــده ای نـــه چنـــدان دور بـــه قطب 

انـــرژی منطقـــه بدل شـــویم.

فرش قرمز برق اصفهان برای قرارداد تیپ 

کید  مدیـــر عامل بـــرق منطقه ای اصفهـــان ضمن تا
کرد:  بر لـــزوم پیاده ســـازی قراردادهای تیپ عنـــوان 
که در  قطعا ما یکـــی از مجموعه هایی خواهیـــم بود 
صـــورت ابالغ قـــرارداد تیپ از ســـوی شـــرکت توانیر، 

کرد.  نســـبت به پیاده ســـازی آن اقـــدام خواهیم 
گر متـــن این قرارداد  کرد: ا وی در ادامـــه خاطرنشـــان 
کار  در جهـــت عـــدم آســـیب به بخـــش خصوصـــی 
شـــده و بر اســـاس ضوابط قانونی و بـــا توجه به منافع 
دو طـــرف تدویـــن شـــده باشـــد، چـــرا بایـــد از پیاده 

ســـازی آن ســـر باز بزنیم؟ 
رســـول موســـی رضایـــی در خصـــوص عـــدم اعمال 
گفـــت: مهمتریـــن  تعدیـــل هـــا در متـــن قراردادهـــا 
کـــه قراردادهـــا بـــه لحاظ  گرفتـــاری مـــا ایـــن اســـت 
پیـــش بینـــی شـــرایط فـــورس مـــاژور نقـــص هایـــی 
داشـــت، به عالوه مراجع نظارتی هم نمی توانســـتند 
بـــا خـــوش بینـــی ایـــن موضـــوع را بررســـی کننـــد. در 
نهایـــت موضـــوع ایـــن قراردادهـــای و شـــرایط فورس 
کـــم بـــر آنهـــا بـــا شـــک و حساســـیت مورد  مـــاژور حا
گرفت و همین مســـاله این دســـت  بررســـی قرار می 
کرد.  از قراردادهـــا را دچار پیچیدگی های بســـیاری 

کـــرد: بـــه هـــر حـــال در  ایـــن مقـــام مســـئول تصریـــح 
قـــرارداد وقتـــی موضوعـــی پیـــش بینـــی نشـــده، هـــر 
اعمـــال  بـــه منظـــور پوشـــش آن موضـــوع،  اقدامـــی 
ســـلیقه شخصی محسوب می شـــود و حتی ممکن 
اســـت نظـــرات افراد مختلـــف درمورد این دســـت از 
کامـــال متفاوت باشـــد. نگرانـــی اصلی  موضوعـــات 
کـــه این تفـــاوت ها در شـــرایطی  ایـــن بوده و هســـت 
گرفتاری هایی منجر شـــود و به  به ایجاد مفاســـد یـــا 
همیـــن دلیل باید به نهادهـــای نظارتی در خصوص 

ســـخت گیرهـــای کنونی حـــق داد. 
که برق  موســـی رضایی ضمن اشـــاره بـــه این نکتـــه 
گذشـــته مبتکـــر قراردادهای  اصفهان از ســـال های 
کـــرد: پیـــش از ایـــن ما  تیـــپ بـــوده اســـت، تصریـــح 
قـــرارداد تیپی را در کمیته ها و کارگروه های شـــرکت 
کـــرده و از  بـــرق منطقـــه ای اصفهـــان تهیـــه و نهایی 
کردیـــم. البته ایجاد  آن در مناقصـــات اســـتفاده می 
برخـــی از گرفتـــاری هـــا و تنـــوع موضوعـــات مربـــوط 
گیـــری از این متـــن قـــرارداد را دچار  بـــه تعدیـــل بهره 
گزیـــر بـــه تغییـــر متـــن آن  گاهـــا نا کـــرده و  اختـــالل 
شـــدیم، اما همچنـــان چارچوب اصلی ایـــن قرارداد 
کـــه شـــامل تعدیـــل هـــا نیـــز هســـت، رعایـــت می  را 

. کنیم
مدیـــر عامـــل بـــرق منطقـــه ای اصفهـــان در ادامـــه 
بـــه  بـــه قانـــون مناقصـــات دســـتگاه هـــای دولتـــی 
عنـــوان مهمتریـــن خـــط قرمز بـــرای قـــرارداد تیپ یاد 
کـــرد و افـــزود: قانـــون مناقصـــات یـــک خـــط مشـــی 
و چارچـــوب اصلـــی دارد و خـــط قرمزهایـــی بـــرای 
گـــر در قـــرارداد تیـــپ، این  مـــا ترســـیم کرده اســـت. ا
چارچـــوب هـــا رعایت شـــده باشـــد، مـــا در اجرایی 

کـــرد.  کـــردن آن تردیـــد نخواهیـــم 
کیـــد کرد: در صـــورت تدوین چنین  وی در ادامـــه تا
بخـــش  تامیـــن منافـــع  بـــر  عـــالوه  قـــراردادی قطعـــا 
کار  کارفرمـــا هـــم قطعـــا  خصوصـــی، شـــرکت هـــای 
خـــود را راحـــت تـــر پیـــش خواهنـــد بـــرد. لـــذا بـــرای 
تدوین یـــک قرارداد تیپ بایـــد هماهنگی های الزم 
بین ســـندیکا به عنـــوان نماینده بخـــش خصوصی 
کار  گیرد، در ایـــن صورت  بـــا بخش دولتی صـــورت 
به شـــکلی روان تر و با ســـرعتی بیشـــتر انجام خواهد 

 . شد

چرا برق اصفهان قرارداد متوقف ندارد؟ 
رســـول موســـی رضایـــی ضمـــن بیـــان ایـــن نکته که 
در بـــرق منطقـــه ای اصفهـــان هیچ قـــرارداد متوقفی 
وجـــود ندارد، اذعان کرد: ما هم بخشـــی از کشـــوریم 
گریبانگیر حوزه هـــای مختلف  کـــه  تی  و با مشـــکال
بـــوده، درگیـــر بـــوده ایـــم. امـــا چنـــد نکتـــه ظریف در 
کنم از اهمیت  که فکر مـــی  عملکـــرد ما وجود دارد، 

وافـــری برخوردارند. 

مدیـــر عامـــل بـــرق منطقـــه ای اصفهـــان هماهنگی 
و مهمتریـــن  اولیـــن  را  نظارتـــی  هـــای  بـــا دســـتگاه 
کارســـازی مجموعه تحـــت مدیریتیش برای  اقـــدام 
جلوگیـــری از ایجاد بحران هایی ماننـــد قراردادهای 
متوقـــف دانســـت و گفـــت: مـــا تالش کردیـــم تحت 
گیـــری هـــای  نظـــارت ایـــن دســـتگاه هـــا تصمیـــم 
ایـــن هماهنگـــی هـــا حتـــی  الزم را انجـــام دهیـــم. 
گاهـــا نانوشـــته و غیرقابـــل تدویـــن بـــوده اســـت. اما 
تصمیم گیری بر اســـاس بررســـی و موشـــکافی دقیق 
موضوعات و مســـائل در بـــرق اصفهان و نیز حصول 
اطمینـــان از صحیـــح بـــودن اقدامات انجام شـــده، 
کـــد در برق  اصلـــی تریـــن منشـــا نداشـــتن قـــرارداد را

اســـت.  اصفهان 
کیـــد کرد: همه ما در بـــرق منطقه ای اصفهان  وی تا
کنار دســـتگاه  اعـــم از هیـــات مدیـــره و معاونین در 
هـــای نظارتی شـــامل دیوان محاســـبات و ســـازمان 
بازرســـی، بـــا هماهنگـــی تصمیمـــی را اتخـــاذ مـــی 
کینـــم که بـــه نفع اقتصـــاد ملی و کشـــور و در نهایت 
بـــه نفـــع پـــروژه اســـت. تنهـــا زمانـــی تصمیم گیـــری 
گیر  که همـــه ما بـــه یک اجمـــاع فرا انجـــام می شـــود 
و  همفکـــری  تفاهـــم،  همدلـــی،  باشـــیم.  رســـیده 
کلیـــد حـــل این مشـــکل اســـت  درک متقابـــل شـــاه 
کـــه شـــاید در برخـــی از بخـــش هـــا ضعیف باشـــد و 
تـــی مانند  گســـترده شـــدن معضال همین مســـاله به 

قراردادهـــای متوقف شـــده اســـت.

یک امتیاز برای سندیکایی ها 
در مناقصات برق اصفهان

مدیـــر عامل بـــرق منطقه ای اصفهـــان در خصوص 
گرفتـــن امتیاز ویـــژه برای اعضای ســـندیکا  در نظـــر 
گفـــت: بایـــد ایـــن موضـــوع را با  در مناقصـــات هـــم 
کنم، امـــا از نظر مـــن مانعی برای  همکارانـــم مطـــرح 
ایـــن کار وجـــود ندارد. دســـت ما در اســـناد مناقصه 
باز اســـت و هـــر چیـــزی را مـــی توانیم در این اســـناد 
پیـــش بینـــی کنیم. به عنـــوان مثال در حـــال حاضر 
مـــا برای شـــرکت هـــای بومی بـــه دلیل در دســـترس 
بودنشـــان یـــک امتیـــاز ویـــژه قائـــل شـــده ایـــم و می 
توانیـــم چنین امتیازی را هم برای اعضای ســـندیکا 

قائل شـــویم. 
کرد: از دیدگاه  موســـی رضایی در ادامه خاطرنشـــان 
مـــن همه شـــرکت هـــای برق منطقـــه ای مـــی توانند 
کار را انجام دهند، زیرا این پیشـــنهاد شـــدنی و  این 
منطقی اســـت و مغایرتی با قانون نـــدارد. وقتی یک 
مجموعـــه نظراتش به عنـــوان یک تشـــکل حرفه ای 
کشـــور قابل قبول اســـت،  و تخصصـــی برای مراجع 
قطعـــا عضویـــت در آن مـــی توانـــد امتیـــاز خاصـــی 
در مناقصـــات بـــرای شـــرکت هـــا بـــه دنبال داشـــته 

باشد. ▪

و  بـــرق  صنعـــت  تیـــپ  قـــرارداد  ابـــالغ  حضرتعالـــی 
یابـــی  ـــه ارز کـــرات آن را چگون ـــد و شـــیوه مذا اساســـا رون

می فرماییـــد؟
کـــه وزارت نیـــرو بـــا ارائـــه بیشـــترین  یـــم  شـــکی ندار
کمـــک به ســـاخت داخـــل، همـــکاری موفقـــی را در 
ایـــن عرصـــه با بخش خصوصی داشـــته اســـت. اما 
کیفیت این همـــکاری در خصوص قرارداد  در مورد 
کلی تـــری به  تیـــپ بـــه نظـــر می آیـــد بایـــد از زوایـــای 
کـــه این مهـــم را در  کـــرد. قطعـــا هیاتی  مســـاله نگاه 
کرات به نتیجه رســـاندند بهتر از بنده  دور اخیـــر مذا
می تواننـــد در مورد جزییـــات قرارداد تیـــپ ابالغی و 
کنند، اما من  گذشـــته صحبـــت  تفاوت آن با موارد 
ســـعی دارم از جهـــت لـــوازم اجرایی شـــدن قـــرارداد 
تیپ بـــه موضوع بپردازم. درحـــال حاضر وزارت نیرو 
از ظرفیـــت بخشـــنامه های صـــادره از طـــرف دولت 
در ایـــن رابطـــه اســـتفاده الزم را بـــه عمل نمـــی آورد. 
گـــر چـــه در پـــاره ای از مـــوارد حتـــی تفســـیر هائی از  ا
کـــه منافع بخـــش خصوصی  بخشـــنامه ها میکنند 

در آن محفوظ شـــود 
که مســـتحضرید امـــروزه زیان ده بـــودن بدنه  چنـــان 
بـــزرگ در دولت هـــا و اهمیـــت بخـــش خصوصـــی 
در اشـــتغال زایی امـــری ثابت شـــده اســـت و بـــه نظر 
کلی دولت نیـــز بر ایـــن امر صحه  می آیـــد سیاســـت 
می گـــذارد. اما این موضوع مســـتلزم چانه زنی مداوم 
دولـــت و بخـــش خصوصـــی اســـت. بر این اســـاس 
کـــره بـــا وزارت نیـــرو، حائز  در صنعـــت بـــرق نیـــز مذا
محاســـن و همزمان معایبی اســـت. از محاســـن آن 
کره  کـــه در مذا کـــرد  مـــی تـــوان بـــه این نکتـــه اشـــاره 
کارفرمـــا و پیمانـــکار بـــا فهـــم متقابـــل و  مســـتقیم، 
شـــفاِف دالیـــل و مشـــکالت یکدیگـــر، می توانند در 
حـــل آن هـــا بـــه ســـهولت و ســـرعت بیشـــتری عمل 

کننـــد و به یـــک راهـــکار قابل اجـــرا دســـت یابند.
کـــه بدیهی اســـت هر یک  کـــرد   امـــا نبایـــد فراموش 
از طرفیـــن قـــرارداد بایـــد منافـــع ســـازمان خـــود را در 
نظـــر داشـــته باشـــد. بنابرایـــن نبایـــد وزارت نیـــرو و 
شـــرکت های تابعـــه را بـــرای عـــدم اعمـــال بعضـــی 
نـــکات مـــورد نظر ســـندیکا در قرارداد تیپ ســـرزنش 
کرد. اساســـا ایـــن وزارتخانـــه به عنوان طـــرف مقابل 
ایـــن  در  را  پیمانـــکار  جانـــب  نمی توانـــد  قـــرارداد 

کنند.  لحـــاظ  کـــره  مذا
گر چـــه از حیث  کـــره با طرف قـــرارداد ا بنابرایـــن مذا
آشـــنا شـــدن بـــا دغدغه هـــای یکدیگر بســـیار مفید 
اســـت، اما ابـــالغ قـــرارداد تیـــپ باید از دســـتگاهی 
رســـمیت  واجـــد  تـــا  گیـــرد  صـــورت  قانون گـــذار 
باشـــد. البتـــه این مســـاله تنهـــا منحصر به مشـــکل 
وزارت نیـــرو بـــا پیمانـــکاران و ســـازندگان حاضر در 
صنعـــت بـــرق نیســـت و یـــک مشـــکل فدراســـیونی 
کـــه بایـــد از اتـــاق بازرگانی  کنفدراســـیونی اســـت  یا 
کند تا  به عنـــوان پارلمـــان بخـــش خصوصی عبـــور 
کـــه ادعا می کند بـــه دنبال  عواقـــب آن بـــرای دولتی 
مشـــارکت هـــر چه بیشـــتر بخـــش خصوصی اســـت 
بزرگ و مشـــخص شـــود. مضـــاف بر آنکه اســـتقبال 
شـــرکت  کنندگان از مناقصات، عمـــال از نظر وزارت 

انتظار فرج
از قراردادهای غیر منصفانه!

آنچـــه امـــروز از قـــرارداد تیـــپ ابالغـــی توســـط شـــرکت توانیر می شناســـیم آنچنـــان که ســـیروس رضا مقدم بـــه عنوان 
یکـــی از فعـــاالن بخش خصوصی، در این زمینه می گوید یادآور تجربه مشـــابهی اســـت که  قریب به هشـــت ســـال 
کـــره رقم خـــورد. این عضـــو علی البدل  پیـــش و بـــا حضـــور چندیـــن بـــاره نماینـــدگان ســـندیکا و توانیر بر ســـر میز مذا
هیات مدیـــره ســـندیکا به پشـــتوانه این تجربه پنجاه ســـال در صنعت برق، لـــزوم حضور طرف ســـومی را به نام نهاد 
نظـــارت یـــا رگوالتـــوری بخردانـــه توصیه می کنـــد. وی تعیین شـــرایط جزایـــی را که توســـط این نهاد بی طـــرف مورد 
نظـــارت و اعمـــال قرار گیرد، شـــرط اصلی اجرایی شـــدن قرارداد تیپ جدیـــدی می داند که نمی خواهـــد به  اجرایی 

نشـــدن و بی مهـــری دچار شـــود. در ادامه مشـــروح ایـــن گفت وگو را خواهیـــد خواند:

گفت وگو با سیروس رضا مقدم، 
عضو علی البدل هیات مدیره سندیکا و عضو هیات مدیره شرکت نیرو تابلو

گو گوگفت و  گفت و 

قطعا ما یکی از مجموعه هایی 
خواهیم بود که در صورت ابالغ قرارداد 

تیپ از سوی شرکت توانیر، نسبت به 
پیاده سازی آن اقدام خواهیم کرد. 
گر متن این قرارداد در جهت عدم  ا

آسیب به بخش خصوصی کار شده و 
بر اساس ضوابط قانونی و با توجه به 

منافع دو طرف تدوین شده باشد، چرا 
باید از پیاده سازی آن سر باز بزنیم؟ 
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گفتـــار ســـندیکا مبنـــی بـــر یک طرفـــه  نیـــرو نقیـــض 
بـــودن مفـــاد آن هـــا تلقـــی می شـــود.  و غیرعادالنـــه 
بنابرایـــن بهتـــر اســـت تـــا قبـــل از تشـــکیل ســـازمان 
رگوالتوری و بـــرای تبین روابـــط وزارت نیرو »دولتی« 
توســـط  قـــرارداد  خصوصـــی«  »بخـــش  ســـندیکا  و 
ســـندیکا تهیـــه شـــده و از طریـــق اتـــاق بازرگانـــی به 
شـــورای گفتگـــو از آن طریقی به دولت ارســـال و پس 
از جـــرح و تعدیل الزم توســـط دولت بـــرای تصویب 

بـــه مجلس شـــورای اســـالمی تقدیم شـــود.
جنابعالـــی ســـال ها پیـــش به عنـــوان یکـــی از اولین  
ســـوی  از  تیـــپ  قـــرارداد  تنظیـــم  دســـت اندرکاران 
کننـــده حضـــور  کـــره  در هیات  هـــای مذا ســـندیکا 
رونـــد  مختصـــرا  آنکـــه  ضمـــن  لطفـــا  داشـــته اید. 
فعالیت هـــای ســـندیکا و همکاری هـــای صـــورت 
گرفتـــه بـــا شـــرکت توانیـــر را جهـــت تدویـــن قـــرارداد 
تیـــپ تشـــریح می کنید، بفرمایید از نظر شـــما علت 
اصلـــی اجرایـــی نشـــدن قـــرارداد تیـــپ در آن زمان و 
گرفته چیســـت؟ کنـــون به رغم  تالش های صورت  ا
تیـــپ  قـــرارداد  تدویـــن  کـــرات جهـــت  اول مذا دور 
بـــا حضـــور هیاتی شـــش نفره بـــا جلســـاتی هفتگی 
برگزار می شـــد. ایـــن هیـــات متشـــکل از اینجانب، 
آقـــای مهندس کتابچـــی و ســـرکارخانم مجتهد زاده 
به نمایندگی از ســـندیکا و آقایان مهندس موســـوی 
و مهنـــدس مســـعودی در مقـــام عضـــو هیات مدیره 
شـــرکت توانیـــر و شـــخص دیگـــری از مســـئولین بـــه 
بـــود.  کارفرمایـــی  و  دولتـــی  بخـــش  از  نمایندگـــی 
برگـــزاری ایـــن جلســـات در آن زمـــان بـــه قـــراردادی 
تیـــپ منجر و از طـــرف شـــرکت توانیر تاییـــد و ابالغ 

شـــد اما مـــورد اجـــرا قـــرار نگرفت. 
در آن زمـــان بـــه عنـــوان علـــت ایـــن مســـاله چنیـــن 
بـــرق  شـــرکت های  اســـتقالل  کـــه  شـــد  مطـــرح 
منطقـــه ای و توزیع در صورت فشـــار شـــرکت توانیر بر 
نحوه انعقـــاد قراردادها، از بین مـــی رود. در حقیقت 
کـــه  داشـــت  واهمـــه   زمـــان  آن  در  توانیـــر  شـــرکت 
شـــرکت های بـــرق منطقه ای این تغییرات در شـــیوه 
کار خود قرار  معاملـــه با پیمانـــکاران را بهانه تعویـــق 
کـــه چنیـــن تجربه ای  دهنـــد. ایـــن در حالی اســـت 
که برای برخورداری از قراردادی عادالنه،  نشـــان داد 
و  برنامـــه  ســـازمان  توســـط  آن  متـــن  می بایســـت 
بودجـــه، مجلـــس شـــورای اســـالمی یـــا هیـــات وزرا 
ابـــالغ شـــود. زیرا تـــا زمانی که قـــراداد تیـــپ تعهد آور 
نشـــده اســـت هـــر چنـــد بتـــوان به طـــور موضعـــی و 
یافـــت تخفیفاتـــی نایل  در مقاطـــع مختلـــف بـــه در

از  بیشـــتری  اثربخشـــی  انتظـــار  نمی تـــوان  امـــا  آمـــد 
یـــع  آن داشـــت. شـــرکت های بـــرق منطقـــه ای و توز
دارنـــد؛  نادرســـتی  برداشـــت  »اســـتقالل«  کلمـــه  از 
بحث اســـتقالل منحصـــر در حیطـــه جغرافیایی در 
رابطه به مشـــترکین اســـت نه مربـــوط بـــه قراردادها، 
فـــرم قراردادهـــا بایســـتی مـــورد تاییـــد توانیـــر بعنوان 
شـــرکت مـــادر تخصصـــی »تولیـــد_ انتقـــال_ توزیع« 
گیرد.  کمیـــت دولـــت در امـــر برق قـــرار  نماینـــده حا
ضمـــن آنکـــه »موضـــوع آیین نامـــه معامـــالت توانیـــر 

محدودکننـــده دیگـــری اســـت«.

ــه  ــر منصفانـ ــاد غیـ ــه مفـ ــی از فرمایـــش بـ در بخش هایـ
ــن  ــای مابیـ ــر قراردادهـ ــپ و دیگـ ــرارداد تیـ ــود در قـ موجـ
بخـــش خصوصـــی و دولتـــی اشـــاره فرمودیـــد. لطفـــا 

ــز تبییـــن بفرماییـــد. ــوارد را نیـ مصادیـــق ایـــن مـ
قانـــون مناقصـــات از دیگـــر قوانین و مقرراتی اســـت 
که به رغـــم تصویـــب در مراجع قانون گـــذار، آنچنان 
بـــه معضلـــی  بـــدل  کـــه بایـــد اجرایـــی نمی شـــود و 
در بخـــش خصوصـــی شـــده اســـت. از ســـوی دیگر 
آیین نامـــه قوانیـــن مفیـــدی از ایـــن دســـت نیز عمال 
که اساســـا روح اولیه آن  گونه ای تنظیم می شـــود  بـــه 

قانـــون از بیـــن می رود. 
بـــرای تبییـــن ایـــن مســـاله مثالـــی می زنـــم، یکـــی از 
معضـــالت اصلی قراردادهـــای تیپ اعـــم از خرید، 
کـــه تضمینـــی  پیمانـــکاری، EPC یـــا ... آن اســـت 
کارفرمـــا وجـــود  بـــرای پرداخـــت بـــه موقـــع از ســـوی 
و  کـــرات  مذا اول  دور  بـــا  همزمـــان  تقریبـــا  نـــدارد. 
یالی  گشـــایش LC ر تصویب قـــرارداد تیـــپ موضوع 
یالی یا نســـخه  نیـــز بـــه تصویـــب رســـیده بـــود. LC  ر
خریـــدار  بانـــک  تعهـــد  اســـنادی،  اعتبـــار  داخلـــی 
بـــرای پرداخـــت مبلغ کاال و خدمات فروخته شـــده 
می شـــود  موجـــب  می دانیـــد  کـــه  چنـــان  و  اســـت 
کارفرمایـــان و طرف های  کلیه مبـــادالت مالی بیـــن 
قراردادی ایشـــان بـــدون ضرورت پرداخـــت نقدی و 
مســـتقیم پول، بـــه صورت اعتباری صـــورت پذیرد. 
مطابـــق  را  پـــروژه ای  پیمانـــکار  گـــر  ا اســـاس  برایـــن 
در  شـــده  مشـــخص  دســـتورالعمل  و  مشـــخصات 
قـــرارداد بـــه انجـــام رســـاند، بانک بـــه عنـــوان طرف 
حســـاب اصلـــی موظـــف بـــه پرداخـــت و بـــه بیانی 
تقســـیم  طریـــق  از  حســـاب  درآوردن  گـــردش  بـــه 
مذکـــور  پیمانـــکار  بســـتانکاران  بیـــن  اعتبـــارات 
گـــردش مالی به  کـــه عمـــال  خواهـــد بـــود، بـــه طوری 
جـــای تبـــادل اســـکناس بـــه صـــورت شـــیفت روی 
اعـــداد در  می آیـــد. ایـــن امر موجب پیشـــبرد ســـریع 
امـــور مالـــی در شـــرکت ها و ســـازمان  ها اســـت. امـــا 
عمـــال ایـــن اقدامات صـــورت نمی گیرد، زیـــرا بانک 
کـــه بزرگترین بدهـــکار بانکی  کارفرمای دولتـــی  بـــه 
نیز محســـوب می شـــود اطمینـــان ندارد و از ســـویی 
امکانـــات و اختیـــارات الزم بـــرای جریمـــه آن را نیـــز 

نیســـت.  دارا 
جـــا دارد در ایـــن رابطـــه بـــه شـــرایط خریـــد از خارج 
کشـــور هـــم نقبـــی بزنیـــم و بـــه مقایســـه آن با شـــرایط 
معاملـــه بـــا پیمانـــکار داخلـــی بپردازیم. بـــه همین 

کـــه در قانـــون فعلی بـــا وجود  نکتـــه بســـنده می کنم 
بـــودن شـــرط پرداخـــت، در حقیقـــت  نامشـــخص 
اصـــل  جایگزیـــن  خارجـــی،  صنایـــع  از  حمایـــت 
حمایت داخلی شـــده اســـتتا آنجا که ارائه تضامین 
عـــدم  مقابـــل  در  را  خارجـــی  صنایـــع  بـــه  گـــزاف 
پرداخـــت و تاییـــد صـــورت وضعیت هـــای صنایع 
داخلی شـــاهد هســـتیم. . همچنین شرایط خرید از 
که چه توســـط ســـازمان دولتی و  پیمانـــکار خارجی 
چه توســـط بخش خصوصـــی صورت پذیـــرد، صد 
رصـــد قبل از حمل کاال اســـت در حالـــی که همین 
پرداخـــت در مـــورد پیمانـــکار داخلـــی بـــدون هیچ 
کارفرما تمایل  کـــه  مجـــازات و خســـارتی، در زمانی 
داشـــته باشـــند صـــورت می پذیـــرد. حـــال بدیهـــی 
اســـت این مورد و ســـایر مـــواردی که به صـــورت غیر 
منصفانه در قراردادها درج شـــده اســـت، نتیجه ای 
جـــز افزایـــش ســـطح قیمت هـــا نخواهد داشـــت. تا 
کـــه از قیمـــت تمام شـــده 1.5 الـــی 2 برابری  جایـــی 
پروژه هـــا در ایـــران نســـبت به مـــوارد مشـــابه در دیگر 

کرد.  کشـــورها تعجـــب خواهیـــد 
شـــرایط  خصـــوص  در  واضـــح  مـــوارد  از  یکـــی 
قـــرارداد  از  بندهایـــی  قـــراردادی،  غیرمنصفانـــه 
اســـت که مکـــررا در مـــورد پیمانـــکار از واژه »مکلف 
کار بـــردن لفظ  اســـت« اســـتفاده می شـــود اما با بـــه 
کـــه از وظایـــف  »می توانـــد« در خصـــوص مـــواردی 
کارفرمـــا محســـوب می شـــود، یـــک ســـوی قـــرارداد را 
بنـــا به شـــرایط در انجـــام وظایفـــش مخیـــر می کند. 
حـــال آنکـــه ایـــن نـــوع از تحریـــر قـــرارداد می تواند به 
که بـــرای برندگان مختلف شـــرایط  آنجـــا بیانجامد 
متفاوتـــی اعمال شـــود و خـــود موجبات فســـاد را نیز 

آورد.  فراهـــم 
نکتـــه حائـــز اهمیـــت دیگـــر در متـــن قراردادهـــای 
و  »ارزبـــری«  عبـــارت  دو  مفاهیـــم  مقایســـه  تیـــپ 
»متاثـــر از ارز« اســـت. در خصـــوص  عبـــارت متاثـــر 
از ارز هـــر چنـــد موضوع روشـــن و مورد توافـــق طرفین 
اســـت، عمال شـــرایط نقدینگی دولـــت و به تعاقب 
نحـــوه پرداخـــت  صورت وضعیت هـــا موجـــب عدم 
توافـــق  مـــورد  بـــه موقـــع همیـــن موضـــوع  پرداخـــت 
اســـت. امـــا مشـــکل اصلـــی و بزرگتر آنجا اســـت که 
در عمـــل تاثیرگـــذاری ارز در هزینه های پیمانکاری 
و ســـاخت بـــه بحـــث متاثـــر از ارز ختـــم نمی شـــود. 
بـــه صـــورت  نـــرخ ارز خصوصـــا  مســـلما تغییـــرات 

کل قـــرارداد اثـــر دارد. دفعی، بـــر 
یکی دیگـــر از پیش نیازهـــای اجرایی شـــدن قرارداد 
تیپ تکمیـــل قانون مناقصات یا اصـــالح آیین نامه 
آن اســـت. نبایـــد بـــه متـــن  قوانینی از این دســـت به 
مثابه مقوله ای غیر قابل اصالح نگریســـته شـــود، در 
که چـــه طرف های قـــراردادی و چه نهادهای  حالی 
قانون گـــذار بـــر منطقـــی بـــودن دالیـــل مـــا مبنـــی بـــر 
اشـــکاالت و نواقصی در بخش هایـــی از این قوانین 
صحـــه می گذارنـــد. بنابرایـــن نماینـــدگان ســـندیکا 
می بایســـت به نحوی نســـبت بـــه اقنـــاع طرف های 
بـــه  قانون گـــذار  نهادهـــای  آن  از  مهمتـــر  و  قـــرارداد 
منظـــور اصالح در قوانین و متـــون قراردادی مبادرت 

ورزنـــد و اعـــالم دارند که شـــرط اولیـــه تقویت بخش 
خصوصـــی همیـــن اصالحـــات اســـت بـــه عبـــارت 
ســـاده تر در قراردادهـــای تیـــپ موجـــود پیمانـــکار و 
کارفرمـــا در شـــرایط مســـاوی حقوقی قـــرار نگرفته اند 
و اغلـــب قـــرارداد یـــک طرفه و آن هم بـــه ضرر بخش 

خصوصی تنظیم شـــده اســـت.
یکـــی دیگر از نـــکات مهم غیرمنصفانه بودن شـــرط 
گـــر پیمانـــکار اجـــرای پـــروژه را اتمـــام  جـــزا اســـت. ا
ولـــی  ندهـــد، ضمانت نامـــه وی ضبـــط می شـــود. 
گـــر پرداخـــت بـــه موقـــع انجـــام نشـــود و یا بـــه موقع  ا
به حســـاب بســـتانکار پیمانـــکار درج نکنند، هیچ 

خســـارتی بـــه پیمانـــکار پرداخت نمی شـــود.

کـــه بـــه عنـــوان خســـارت  تاخیـــر در پرداخـــت  آیـــا آنچـــه 
کارســـاز  مشـــخص شـــده اســـت هـــم  در ایـــن مـــورد 

نیســـت؟
کـــه بـــه عنوان خســـارت در تادیـــه تعیین  اوال رقمـــی 
که  می شـــود، بـــر اســـاس نـــرخ بانـــک مرکزی اســـت 
تنهـــا با رهـــن گذاشـــتن 30 درصد بهره بـــوده و عمال 
غیر قابل دسترســـی است. واضح اســـت این میزان 
کـــه در زمان تاخیـــر پرداخت  نمی توانـــد احجافی را 
کارفرمـــا در حـــق پیمانـــکار اتفـــاق می افتـــد جبران 
گـــر افزایـــش نـــرخ تاثیرگـــذاری ارز را هم  کنـــد. ثانیـــا ا
کـــه به عنوان  بـــر این شـــرایط بیافزاییـــم عمال ارقامی 
خســـارت تادیـــه در پرداخـــت لحـــاظ می شـــود بـــه 
کارفرمایان  گـــر  کارســـاز نخواهد بـــود. ا هیچ عنـــوان 
بـــدون داشـــتن اعتبار تخصیص داده شـــد اقدام به 
برگـــزاری مناقصه نکنند این حالـــت اتفاق نخواهد 
کـــردن LC در  گفتـــم باز  که  افتـــاد، زیـــرا همان طـــور 

بانک مشـــکل پیمانـــکار را حـــل نمی کند.

اســـتدالل  کـــه  داشـــتید  اشـــاره  صحبت هایتـــان  در 
ـــپ  ـــای تی ـــه دور اول قرارداده ک ـــی  ـــده در زمان ـــرح ش مط
ـــا اجرایـــی نشـــد، بحـــث حفـــظ اســـتقالل  تصویـــب ام
نظـــر  از  اســـت،  بـــوده  منطقـــه ای  بـــرق  شـــرکت های 
شـــما نظـــر بـــه ایـــن ادلـــه آیـــا تیـــپ شـــدن قراردادهـــا بـــه 
ــوارد  ــی مـ ــن برخـ ــب از دســـت رفتـ ــود موجـ ــودی خـ خـ
نخواهـــد  قراردادهـــا  در  جانبـــه  دو  انعطاف پذیـــری 

شـــد؟
 پاســـخ این پرســـش را بـــا مثالی از دیگـــر ادله بخش 
دولتـــی در عـــدم پرداخـــت حـــق و حقـــوق بخـــش 
اعتبـــار  بـــا  کـــه  زمانـــی  می کنـــم.  ذکـــر  خصوصـــی 
اســـنادی بـــه عنـــوان یـــک روش پرداخـــت مطمئـــن 
سوءاســـتفاده های  بـــه  اشـــاره  در  شـــد،  مخالفـــت 
که  گرفت  کید قـــرار  احتمالـــی پیمانـــکاران مـــورد تا
یافـــت وجـــه قـــرارداد دیگـــر تعهـــد و انگیزه ای  بـــا در
کار از ســـوی پیمانـــکار وجـــود نخواهـــد  بـــه انجـــام 
کـــه بـــا تیـــپ شـــدن قراردادها و  داشـــت. در حالـــی 
یالی به این منظـــور، از اختیارات  گشـــایش LC ر نیز 
کاســـته نمی شـــود  کارفرمـــا به هیچ عنوان  و قـــدرت 
کنترل  کار و پـــروژه،  و ضمـــن ایجاد امـــکان تعریف 
تـــورم را نیز در پی خواهد داشـــت. تنهـــا محدودیت 
که اجبـــارا تنها  کارفرما آن اســـت  ایـــن حالت بـــرای 

کـــه اعتبـــار مالـــی آن را  اقـــدام بـــه خریـــدی می کند 
کـــه امـــروز بـــا معضلـــی  در اختیـــار دارد. در حالـــی 
کارفرما عمال دســـت بـــه خریدی  روبـــرو هســـتیم که 
کـــه نقدینگـــی آن و حتی اعتبـــاری در حد  می زنـــد 
کـــه  ایـــن امـــر »طبق  پیش پرداخـــت قـــرارداد نـــدارد 

قوانیـــن موجـــود غیرقانونی اســـت«.

کـــه تجربـــه عـــدم اجرایـــی شـــدن  بـــه نظـــر مـــی آیـــد 
قـــرارداد تیـــپ متاســـفانه در حـــال تکـــرار اســـت، در 
بـــروز ایـــن مســـاله نقـــش هریـــک از طرفیـــن قـــرارداد 
چگونـــه بـــوده اســـت و در برون رفـــت از ایـــن حالـــت 
چـــه راهـــکار اولیـــه ای را بـــه فعـــاالن بخـــش خصوصـــی 
ــندیکا  ــای سـ ــوص اعضـ ــی الحصـ ــرق علـ صنعـــت بـ

می کنیـــد؟ پیشـــنهاد 
در متـــن فعلـــی از قـــرارداد تیـــپ ابالغـــی نســـبت به 
ابـــالغ  و  تهیـــه  نســـخه پیشـــین پیشـــرفت هایی در 
گرفته اســـت، امـــا به هر  متن قـــرارداد تیـــپ صورت 
که به منزله ســـویه  حال به ارگان ســـومی نیاز اســـت 
بی طـــرف ایـــن قرارادادهـــا در ایـــن زمینـــه قضـــاوت 
کند و مســـلما ایـــن امر از عهده دو طـــرف قرارداد که 
در حال چانه زنی با یکدیگر هســـتند خارج اســـت. 
روش  در  می دانیـــد  کـــه  چنـــان  دیگـــر  ســـوی  از 
مناقصـــات فراخـــوان بـــه مناقصـــه در حالی منتشـــر 
کـــه پیش نویـــس قـــرارداد هـــم ضمیمـــه آن  می شـــود 
گر پیمانـــکار در این پیش نویس  اســـت. حال آنکه ا
تغییری ایجاد کند یا خواســـتار تغییری در آن باشـــد 
گـــر هم آن  بالفاصلـــه در مناقصـــه رد خواهد شـــد و ا
گفتـــه شـــد روبـــرو  کـــه  تـــی  کنـــد بـــا معضال را قبـــول 
می شـــود. بنابراین نیاز به همبســـتگی قوی تری بین 
بخش خصوصی نیز به شـــدت احســـاس می شـــود 
و  منصفانـــه  کامـــال  حداقل هـــای  اعضـــا  تمـــام  تـــا 
نظـــر  قراردادهـــای خـــود در  تمـــام  را در  صحیحـــی 
داشـــته باشـــند و در صـــورت عـــدم رعایـــت آن بـــه 
شـــرکت در آن مناقصـــه یا عقـــد قرارداد تـــن ندهند.
بـــه هـــر حـــال می بایســـت در قالـــب قـــرارداد تیـــپ 
کف خواســـته های بخش خصوصی در  فهرستی از 
مناقصـــات تهیه شـــود که در صورت برآروده نشـــدن 
متفقـــا در مناقصـــه مـــورد نظـــر شـــرکت نکننـــد. هـــر 
چنـــد این مهم در شـــرایط بغرنج فعلی که بســـیاری 
کارکنان  از شـــرکت ها در پرداخـــت حقـــوق ماهانـــه 
نیـــز با مشـــکل روبرو هســـتند و به هر حـــال حاضرند 
از ســـتون پیـــش پرداختی بـــه پیش پرداخـــت دیگر 
انتظـــار فرج داشـــته باشـــند، عمـــال ناممکـــن به نظر 
می رســـد و ســـندیکا باید در این رابطـــه تاثیرگذاری 

باشد.  داشـــته  مضاعفی 

ـــان آمـــدن  ـــه می ـــان امـــکان ب ـــا در حـــال حاضـــر همچن آی
ضمانت کننـــده  و  میانجـــی  کـــه  را  ســـومی  ارگان 
اجرایـــی قراردادهـــای تیـــپ باشـــد مقـــدور مـــی دانیـــد؟ 
را  اقـــدام  ایـــن  مـــن صـــد درصـــد   هـــر صـــورت  در 
توصیـــه می کنـــم. ایـــن ارگان ســـوم می توانـــد اعـــم از 
ســـازمان های مردم نهـــاد یـــا مجلـــس باشـــد. بـــه هر 
گر رعایـــت متن قـــرارداد تیـــپ در مناقصات  حـــال ا

وجهـــه قانونی پیـــدا کند طرف مقابل قـــرارداد هم در 
واقع از این ســـردرگمی رها می شـــود، زیرا خودشـــان 
کـــه بخـــش خصوصـــی در  هـــم تصدیـــق می کننـــد 
مـــورد غیرمنصفانه بودن بندهای مهمی از قراردادها 
محق اســـت. هر چند، متاســـفانه هنـــوز هم مواردی 
کار بـــه قیمـــت ضـــرر  کـــه پیشـــبرد  دیـــده می شـــود 
زدن بـــه بخش خصوصـــی نوعی افتخار محســـوب 

می شـــود.
 البتـــه الزم بـــه ذکـــر اســـت هیـــچ خـــرده ای بـــر ایـــن 
کره کننـــده از ســـوی ســـندیکا نیز  هیـــات فعلـــی مذا
کـــه عمـــال حـــرف آخـــر را بخـــش  وارد نیســـت، چـــرا 
کارفرمایـــی می زنـــد. امـــا  موکـــدا توصیـــه بنـــده آن 
کـــه این بخـــش مـــورد توافـــق را بـــا مراجعه به  اســـت 
مراجـــع قانون گـــذاری و طـــرح آن بـــا شـــرط جـــزا بـــه 

برســـانند. تصویـــب 
گشـــایش  شـــد  اشـــاره  چنان کـــه  دیگـــر  ســـوی  از   
یالـــی خـــود نقش یـــک ضمانت  اعتبـــار اســـنادی ر
کشـــورهای  اجرایـــی مطمئن را خواهد داشـــت. در  
گشـــایش اعتبـــاری در بانـــک بـــه  پیشـــرفته نیـــز بـــا 
نفـــع کارفرمـــا عمـــال کار تمام شـــده اســـت و نگرانی 
از بابـــت نحـــوه و میـــزان پرداخت هـــا وجود نـــدارد. 
شـــرکت  نـــام  بـــه  ســـومی  بخـــش  حضـــور  بـــا  زیـــرا 
جایـــگاه  کـــه  ویـــژه ای  بـــازرس  و  بازرســـی کننده 
خـــود را تحـــت الشـــعاع قـــرار نمی دهـــد، قضـــاوت 
بی طرفانـــه ای در مـــورد پـــروژه انجام شـــده صـــورت 
می گیـــرد. نمونه این شـــرکت های بازرســـی کننده را 
در دنیـــا بـــا شـــرکت هایی چـــون  وریتاس یـــا  SGS و 
کامال مســـتقل از طرفین قرارداد  که  ... می شناســـیم 

و غیـــر ســـلیقه ای رفتـــار می کننـــد. 
کـــه نیـــازی بـــه  بـــا وجـــودLC  عمـــال در عیـــن حـــال 
پیش پرداخت بـــا مبالغ باال نخواهد بـــود، پیمانکار 
کمبـــود نقدینگـــی در تهیـــه ملزومـــات پروژه  دچـــار 
یافـــت ســـند معتبـــر  کـــه بـــا در نخواهـــد شـــد. چـــرا 
بانکـــی و تقســـیم آن در حســـاب بســـتانکاراِن خـــود 
توانســـته چـــرخ اقتصـــاد را بـــدون پـــول به ســـالمت 

بچرخانـــد. 

ـــر راه  ـــر س ـــی ب ـــع اصل ـــر مان ـــال حاض ـــما در ح ـــر ش ـــه نظ ب
یالـــی چیســـت؟ تشـــکیل LC  ر

یالی صرفا منوط بـــه دریافت تایید از  یافـــت LC ر در
که ذکر شـــد وابســـته به وجود  کارفرمـــا بـــوده و چنان 
کارفرما نیســـت. امـــا این امـــر منوط  نقدینگـــی نـــزد 
که  کند  کـــه دولـــت پـــروژه ای را شـــروع  به آن اســـت 
نقدینگـــی یـــا اعتبـــار آن را داشـــته باشـــد. ایـــن در 
کارفرمایـــان  قبلـــی  کـــه بدهی هـــای  اســـت  حالـــی 
شـــرکت  آن  بـــرای  اعتبـــاری  و  نشـــده  پرداخـــت 
کارفرمایـــی نزد بانک وجـــود نـــدارد. در نتیجه اصل 
موضوعه LC که ســـال ها اســـت برای دیگر کشـــورها 
مطرح و به خوبی اجرایی شـــده، در ایران متاســـفانه 
همچنـــان با چالش هایی روبرو اســـت. اصل بحث 
مفـــاد چالش برانگیـــز قـــرارداد تیـــپ نیـــز بـــه همیـــن 
موضوع، یعنـــی عدم پرداخت بـــه موقع حق الزحمه 

از طـــرف خریـــدار باز می گـــردد. ▪

گو گوگفت و  گفت و 
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مقدمـــه: تامیـــن 312 دســـتگاه پســـت هـــای فـــوق 
یـــع بـــا مدیریـــت شـــرکت بـــرق منطقـــه ای تهران  توز
گذشـــته موجب  در قالـــب فاینانـــس در ســـه ســـال 
شـــد تـــا ســـازندگان و پیمانـــکاران و مشـــاوران عضو 
ســـندیکا و بخصـــوص هیـــات مدیـــره ســـندیکا در 
را  نشـــریات موضـــوع  و  هـــا  و مصاحبـــه  گزارش هـــا 
بـــه درســـتی شـــفاف ســـازی نکننـــد و همـــواره بر آن 
کـــه چرا وزارت نیـــرو اعتبار مربوطـــه را به آنان  بودنـــد 
گـــذار نمی کنـــد تـــا آنـــان خـــود نســـبت بـــه تامیـــن  وا
ایـــن پســـت ها تامیـــن و اجرایـــی نماینـــد ، غافـــل از 
آنکـــه اعتبار به صـــورت فاینانـــس بوده و فاینانســـور 
بخصـــوص  دارد  تجهیـــزات  تامیـــن  در  ســـهمی 

کشـــور چیـــن بوده اســـت . فاینانـــس از 
عـــالوه بـــر آن اعـــالم نمودنـــد تجهیزات پســـت های 
کیفیت الزم برخوردار  کیلوولت چینی از  63 و 132 
که باعث شـــد چندین جلســـه در سندیکا  نیســـت 
بـــا حضـــور مســـئولین بـــرق تهـــران و مشـــاور موضوع 
ســـندیکا  مســـئوالن  مصاحبـــه  امـــا  شـــود،  کاوی  وا
که  کار ادامه داشـــته  کان مبنی بـــر نفی انجـــام  کمـــا
بنظـــر بـــه نفع کشـــور نبـــوده اســـت ، زیرا این پســـت 
هـــا و متعاقب آن 84 دســـتگاه پســـت هـــای انتقال 
کشـــور برخوردار  از اولویـــت خاصی در شـــبکه بـــرق 
موجـــود  هـــای  پســـت  دارنـــد  اســـتحضار  و  اســـت 
تی پیک تابســـتان گذشـــته را  برق کشـــور بـــا معضال
گذرانـــده انـــد . اســـتقرار تعـــداد زیادی پســـت های 
کردن  ســـیار و مـــدوالر در شـــبکه سراســـری خنـــک 
مصنوعـــی ترانس ها جهت باردهی بیشـــتر از جمله 

تمهیـــدات تابســـتان 96 بوده اســـت .
1- رونـــد اجرایـــی تامیـــن و فاینانـــس 312 دســـتگاه 

یـــع  پســـت هـــای فـــوق توز
کشورها  گذشـــته مشـــاور در دیگر  باســـتناد تجارب 
بـــرق  و اســـتفاده از تیـــم فنـــی و بازرگانـــی شـــرکت 
منطقـــه ای تهـــران و دعـــوت از نماینـــدگان محتـــرم 
شـــرکت توانیـــر در جلســـات این پروژه به پنج بســـته 

یابی  تبدیل و با برگـــزاری مناقصه بین المللـــی و ارز
ســـه مرحله ای شـــامل : 

کیفی  یابی  1-1- ارز
یابی فنی  1-2- ارز

کیفی  یابی فنی و مالی و بازرگانی  1-3- ارز
کنـــون دو بســـته از پنـــج بســـته بـــه  خوشـــبختانه تـــا 
قـــرارداد منجـــر شـــده و مســـائل و مشـــکالت بســـیار 
گردیده اســـت،  کشـــور حـــل وفصل  پیچیده بانکی 
کنون با جلســـات متعدد بـــا بانک ها و ارگان ها  هم ا
گشـــایش  بســـته اول به اجـــرا و بســـته دوم در مرحله 
اعتبـــار و معرفـــی بانـــک عامـــل مـــی باشـــد و ســـایر 
بســـته ها تدریجا" تا پایان ســـال انجام خواهد شـــد.

2- بازتاب تامین پست ها 
گـــذری بر یکی از بســـته هـــا و نحـــوه تامین و  حـــال، 

تحویـــل آن مـــی نماییم در بســـته اول : 
بر اســـاس مقـــررات فاینانس در ایران باید فروشـــنده 
کشـــور  بیـــش از 50 درصـــد تجهیـــزات را از داخـــل 
تامیـــن نمایـــد ، خوشـــبختانه در تعهـــد قـــراردادی 
بســـته اول 80 درصـــد ســـاخت داخل منظور شـــده 
کنسرســـیوم مجبور اســـت  اســـت ، تصـــور نماییـــد 
ضمـــن تامیـــن مالی 80 درصـــد تامیـــن تجهیزات را 
بـــه ســـازندگان داخلـــی اختصـــاص دهـــد بـــا فرض 
اینکـــه 70 درصد پروژه مربوط بـــه تامین تجهیزات و 
25 درصد نصب و راه انـــدازی و 5 درصد خدمات 

مشـــاوره باشـــد ، خواهیم دیـــد در این پـــروژه :
%70 × 80 = %56

%56 + %25 + %5 = %86
یعنـــی یک پســـت فـــوق توزیع بـــه میزان 86% ســـهم 
تامیـــن  بـــا  خارجـــی  ســـهم  درصـــد   14 و  داخلـــی 
کنید  فاینانس خریداری شـــده اســـت . آیا فکـــر می 
کار تا چه  در شـــرایط ســـخت مالی وزارت نیرو ایـــن 
کشـــور مـــی باشـــد و چـــه ســـازنده ها و  حـــد بـــه نفع 
پیمانکاران و مشـــاورانی در این پنج بســـته مشغول 
کار خواهنـــد شـــد ، بـــه خصـــوص خریـــد تجهیزات 

از داخـــل بـــه صـــورت ارزی خواهـــد بـــود و مشـــمول 
نوســـانات بـــازار ارز نیـــز نخواهـــد بود .

بخش پایانی 
کـــه اعضـــای محتـــرم ســـندیکا  بســـیار خوشـــوقتیم 
بخصـــوص اعضـــای محتـــرم هیـــات مدیـــره و دبیر 
محترم ســـندیکا باالخره به این مهم دســـت یافتند 
کـــه برق تهـــران و شـــرکت مهندســـی  کـــه اقداماتـــی 
نامـــداران صنعـــت انتقال بـــه عنوان مشـــاور جهت 
اخـــذ فاینانس انجام مـــی دهند منطبق بـــا الگویی 
یاســـت محتـــرم ســـندیکای صنعـــت  کـــه ر اســـت 
بـــرق در خبرنامـــه شـــماره 2070 مـــورخ 96/08/21 
ســـندیکا تحت عنـــوان "الگوی پیشـــنهادی بخش 
در  خارجـــی  گـــذاری  ســـرمایه  بـــرای  خصوصـــی 
صنعت بـــرق" دقیقا با عملکرد تیـــم پروژه مطابقت 
گفتار ایشـــان توجه نمایید ایشـــان  گر به  دارد ، زیـــرا ا

کـــرده اند :  کیـــد  بـــه دو روش تا
کنـــار  1- روش نخســـت اینکـــه بخـــش خصوصـــی 

گیرد . کننـــده خارجـــی قـــرار  تامیـــن 
کنسرسیوم،  2- روش دوم تشکیل شرکت مشترک ) 

جوینت ونچر ( 
کـــه در ایـــن مناقصات یک شـــرکت ســـازنده  از آنجا
خارجـــی  فاینانســـور  و  ســـازنده  همـــراه  بـــه  ایرانـــی 
شـــرکت مـــی نماید و قبال" مشـــارکت خـــود را ثبت و 
کرده اند و کنسرســـیوم تالش  ســـپس پیشـــنهاد ارائه 
مـــی نمایـــد بـــا تعامـــل بـــا ســـازندگان ایرانی ســـهم و 
درصـــد ســـاخت داخل را بیشـــتر نمایـــد و حتی نیاز 
به قطعـــات خاصی باشـــد از منابـــع خارجی تامین 
کنـــد گواه این امر اســـت که در راســـتای پیشـــنهاد و 

ســـندیکا عمل شـــده است.
دســـتگاه های  بـــا  ســـندیکا  تعامـــل  اســـت  امیـــد 
داشـــته  کامـــل  همســـویی  کشـــور  گـــذار  مناقصـــه 

باشـــد.▪
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شـــرایط  ایـــران  اقتصـــاد  در  کار  و  کســـب  محیـــط 
گرچـــه در طـــول ســـال هـــای اخیر  نابســـامانی دارد، ا
کشـــور بازگشـــته امـــا ایران  ثبات نســـبی بـــه اقتصاد 
همچنـــان در موقعیت مطلوبـــی در رده بندی های 
بانـــک جهانـــی در حیطـــه شـــاخص هـــای محیـــط 
که  کار قـــرار نـــدارد. واقعیـــت ایـــن اســـت  کســـب و 
هنـــوز هم اقتصاد کشـــورمان سرشـــار از ریســـک ها، 
کاســـتی هاســـت و رکود چند سال اخیر هم  موانع و 

بـــه این چالـــش ها بـــه شـــدت دامن زده اســـت.
کـــه تقریبـــا همـــه صنایـــع بـــه نوعی  در ایـــن شـــرایط 
بـــا ســـختی های آن دســـت بـــه گریباننـــد، صنعت 
بـــرق شـــاید کمی عمیق تر به چالش کشـــیده شـــده 
و  بودجـــه  کســـری  رکـــود،  مدیریـــت،  ســـوء  باشـــد. 
کـــج قیمت گذاری های  که روی خشـــت  اقتصادی 
یارانـــه ای، بنایـــی نامتـــوازن دارد، دســـت صنعـــت 
بـــرق را بـــرای توســـعه بســـته اســـت. در ایـــن میـــان 
بخـــش خصوصـــی ایـــن صنعـــت اگرچه بـــه عنوان 
یکـــی از پرچمداران توســـعه و خودکفایی شـــناخته 
می شـــود امـــا از ایـــن بحران هـــا بی نصیـــب نمانـــده 

  . ست ا
از فعـــاالن بخـــش  وقتـــی در ســـال 1379 جمعـــی 
خصوصـــی صنعـــت بـــرق ایجـــا تشـــکلی بـــا عنوان 
ســـندیکای ســـازندگان تجهیـــزات برقـــی را دنبـــال 
می کردنـــد، شـــاید هرگز چنیـــن روزهای دشـــواری را 
بـــرای این صنعـــت قابل پیش بینی نمی دانســـتند.
بـــا ایـــن همـــه امـــا ایـــن تشـــکل بـــا اتـــکا بـــه تـــوان و 
و  موسســـین  قالـــب  در  کـــه  مدیرانـــی  جمعـــی  کار 
گـــرد هـــم آمـــده بودند، به ســـرعت  بنیانگـــذاران آن 
گام برای  گســـترش یافت. تدوین اســـتراتژی اولیـــن 
کـــه در ســـال 1383 به  توســـعه پایـــدار تشـــکلی بود 

ســـندیکای صنعـــت بـــرق ایـــران تغییـــر نـــام داد. 
کمیته هـــای تخصصـــی و عمومـــی فراخـــور  ایجـــاد 
و  گســـترش  اعضـــا،  فعالیـــت  حـــوزه  و  نیازهـــا 
بـــا  بـــرای عضوگیـــری و تعامـــل فعـــال  برنامه ریـــزی 
ســـازمان ها و نهادهـــای مرتبـــط در دولت، مجلس، 
مرتبـــط،  ســـازمان های  ســـایر  و  بازرگانـــی  اتـــاق 
ســـندیکا را روی ریل رشـــد و توسعه قرار داده است.
رونـــد صعـــودی فعالیـــت های ســـندیکا بـــا افزایش 
اعضـــای آن تـــا مـــرز 500 شـــرکت و ایجـــاد 20 کمیته 
کـــه البته  تخصصـــی و عمومـــی فعـــال ادامـــه یافته 
برقـــراری تعامـــل فعـــال و ســـازمان یافتـــه بـــا اعضا و 

گســـترش رســـانه های ســـندیکا، بر توان این تشـــکل 
بیش از پیش افزوده اســـت. در ســـندیکای صنعت 
کـــه از تمـــام توان رســـانه ای  بـــرق ایران تالش شـــده 
بـــا  رابطـــه  توانمندســـازی  بـــرای تحکیـــم و  حاضـــر 
اعضـــا بهره گیری شـــود. انســـجام ارتبـــاط دبیرخانه 
کامـــال قابـــل  ایـــن تشـــکل بـــا اعضـــای پرتعـــدادش 
گســـترده  توجـــه اســـت. ایـــن ارتبـــاط در قالب تنوع 
خدمـــات ارائـــه شـــده از ســـوی ســـندیکا بـــه اعضا، 
بنیـــان هـــای مســـتحکم تری نیـــز پیدا کرده اســـت.
ســـندیکای صنعـــت بـــرق ایـــران بـــه عنـــوان یـــک 
تشـــکل موفق اقتصادی تصویر روشـــنی از اهداف و 
برنامه هـــای آتی خود دارد. پیگیری منافع مشـــترک 
و  بهبـــود محیـــط کســـب و کار اعضـــا، توســـعه بازار 
کار و صـــادرات اعضای ســـندیکا، انجام  کســـب و 
پژوهش  هـــای راهبردی و تخصصـــی صنعت برق، 
پیگیری و توســـعه برنامه های اطالع رســـانی و روابط 
عمومـــی ســـندیکا و توســـعه عضویـــت بـــا اتـــکا بـــه 
گســـترش خدمات ســـندیکا به شـــرکت های عضو 
کـــه برنامه های  از جملـــه مهمتریـــن اهدافی اســـت 
ایـــن تشـــکل بر اســـاس آنها پی ریزی شـــده اســـت.
در همین راســـتا اجـــرای پـــروژه های بهبـــود محیط 
مشـــترک  منافـــع  پیگیـــری  اعضـــا،  کار  و  کســـب 
معـــوق  مطالبـــات  پیگیـــری  عضـــو،  شـــرکت های 
قـــدرت  افزایـــش  دولـــت،  از  ســـندیکا  اعضـــای 
تاثیرگـــذاری و نفـــوذ ســـندیکا بـــر نهادهـــای تصمیم 
تعریـــف  نیـــز  و  کار  و  کســـب  سیاســـتگذار  و  گیـــر 
همکاری هـــای مشـــترک و تامیـــن مالـــی پروژه های 
صنعـــت بـــرق در جهـــت خـــروج اعضـــا از رکـــود در 

گرفتـــه اســـت. کار ســـندیکا قـــرار  دســـتور 
توســـعه فعالیـــت هـــای دبیرخانـــه بـــا حـــدود 30 نفر 
کمیته ها  منابع انســـانی تمام وقـــت و ســـازماندهی 
هـــا،  کمیتـــه  در  اعضـــا  داوطلبانـــه  مشـــارکت  بـــا 
کم بر  کـــه علیرغـــم رکـــود حا موفقیت هایـــی اســـت 
صنعـــت بـــرق به دســـت آمـــده اســـت. ایـــن روند با 
تغییر ســـاختار ســـندیکا و راه انـــدازی معاونت های 
اجرایـــی، پژوهـــش و برنامه ریـــزی و کمیته هـــا ادامه 
یـــک ســـند  نتایـــج آن تدویـــن  از  یکـــی  کـــه  یافتـــه 
راهبـــردی ارزشـــمند در معاونـــت پژوهش ســـندیکا 

. ست ا
ســـندیکای صنعـــت بـــرق ایـــران بـــا تدویـــن ســـند 
کارهـــای صنعـــت برق، مســـیر  کســـب و  راهبـــردی 

کـــرده اســـت.  جدیـــدی را در حـــوزه تشـــکلی آغـــاز 
گســـترده نخبـــگان، مدیران  این ســـند بـــا مشـــارک 
ارشـــد، پیشکســـوتان و پژوهشـــگران صنعت برق و 
کار تدویـــن و به اتـــاق بازرگانی  هـــزاران نفر ســـاعت 
ارائه شـــد. گفتنی اســـت این ســـند بیش از هشـــت 
موضـــوع راهبردی را در خود جای داده و قرار اســـت 
کـــدام از ایـــن موضوعـــات در قالـــب یک ســـند  هـــر 
گانـــه مـــورد بررســـی و پژوهـــش قـــرار  راهبـــردی جدا

. د گیر
که فعالیـــت خود را  ســـندیکای صنعت بـــرق ایران 
با 29 شـــرکت آغاز کرد، امروز با بیش از 500 شـــرکت 
عضو یکـــی از بزرگترین تشـــکل های اتـــاق بازرگانی 
ایران اســـت و بـــه عنوان یکـــی از بازوهای مشـــورتی 
در دولـــت، مجلـــس و اتـــاق پذیرفته شـــده اســـت. 
یابی و  البتـــه در حـــوزه هایی ماننـــد رتبه بنـــدی، ارز
پیمایش صالحیت شـــرکت های پیمانکاری، این 
تشـــکل حکم یک بـــازوی اجرایی بـــرای دولت نیز را 

کرده اســـت. پیدا 
ســـندیکا در حـــوزه توســـعه صـــادرات هـــم یکـــی از 
تشـــکل هـــای پیشـــروی اتـــاق ایـــران محســـوب می 
کمیتـــه ای تخصصـــی و فعـــال  شـــود. راه انـــدازی 
بـــا هـــدف تســـهیل و توســـعه صـــادرات و انتخـــاب 
ســـندیکا بـــه عنـــوان تشـــکل نمونـــه صادراتـــی برای 
تـــالش  نشـــانگر  خوبـــی  بـــه  متوالـــی  ســـال  چهـــار 
هدفمنـــد ایـــن تشـــکل در حـــوزه صـــادرات اســـت. 
نامـــه  ســـندیکا در همیـــن راســـتا چندیـــن تفاهـــم 
همـــکاری بـــا دول بازارهای هدف به امضا رســـانده 
گســـترده  و حیطـــه فعالیـــت خـــود در ایـــن حـــوزه را 

اســـت. کرده 
اینکـــه امـــروز وزارتخانـــه هـــا و ســـازمان های مرتبط، 
تصمیـــم ســـازی های حـــوزه بـــرق بـــه ویـــژه حیطـــه 
ساخت تجهیزات، پیمانکاری، مشاوره و بازرگانی 
را بـــه اخـــذ نظـــرات ســـندیکا موکـــول می کننـــد و یا 
مجلـــس نظـــرات ایـــن تشـــکل در خصـــوص بودجه 
صنعـــت در الیحـــه بودجـــه را مـــی پذیـــرد، نشـــان 
کـــه ســـندیکا مســـیر درســـتی را در حیطـــه  می دهـــد 

فعالیـــت هـــای خـــود برگزیده اســـت. 
کـــه ایـــن مســـیر، بخـــش خصوصـــی صنعت  امیـــد 
برق ایران را به ســـوی روزهایی روشـــن تر و توسعه ای 

کند.▪ روزافـــزون تر هدایـــت 

سندیکای صنعت برق ایران 
نمونه یک تشکل اقتصادی موفق *برگرفته از نشریه 

تشکل های 
اتاق بازرگانی ایران 

*برگرفته از نشریه تشکل های اتاق بازرگانی ایران 

مقاالتیادداشت

مقاالت

67

دی و بهمن 96
111

66

دی و بهمن 96
111



قلمروی بحث
مـــا پیرامـــون قراردادهایـــی اســـت  موضـــوع بحـــث 
کـــه، قیمت گـــذاری  آن ها، مبتنـــی بر قیمـــت واحد  
فعالّیت ها و متعاقبًا، ابزار پرداخت ِعوض از ســـوی 
کارفرمـــا به پیمانـــکار نیز، فهرســـت بهاء می باشـــد. 
در این گونـــه از قراردادهـــا، هـــر جـــزء از ِعـــوض )ما به 
ازاء خدمـــت/کار(، روبـــروی یـــک جـــزء از معـــّوض 
)خدمـــت/کار( می ایســـتد. اصطالحـــًا هـــر جـــزء از 
کار، مقصـــود باالصالـــه اســـت. در واقع، بـــا تکمیل 
کار بـــه میـــزان منـــدرج در »فهرســـت  هـــر بخـــش از 
مقادیـــر« ، پیمانـــکار هم، اســـتحقاق دریافت مبلغ 
کار را مطابق »فهرســـت بهاء«  خواهد  متناظـــر بـــا آن 

داشت.

مقدمه
بایســـتی  پـــروژه،  یـــا  و  طـــرح  هـــر  اجـــرای  از  پیـــش 
تخمینـــی از هزینۀ تمام شـــدۀ آن داشـــته باشـــیم. از 
کّمیت های  ایـــن رو، اصطالحـــًا پیش بینی مقادیـــر 
طـــرح مـــورد نظـــر که معمـــواًل بـــرای هزینه هـــای یک 
کاربـــرد دارد  طـــرح، منابـــع آن و زمـــان اجرای طـــرح 
کار  اجـــرای  هزینـــۀ  بـــرآورد  می نامنـــد.  بـــرآورد   را، 
کـــه بـــه عنـــوان هزینـــۀ اجـــرای  نیـــز، مبلغـــی اســـت 
کارفرمـــا [مناقصه گزار]  موضـــوع پیمـــان بـــه وســـیله 
محاســـبه و اعـــالم شـــده اســـت.  در حیـــن اجـــرای 
کار مشخصی قابلیت  پروژه هم، بایســـتی با ســـاز و 
در  منعکـــس  و  شـــده  انجـــام  کارهـــای  پرداخـــت 

گـــردد.   فراهـــم  صورت وضعیـــت پیمانـــکار 
مشـــاهده  یـــک،  شـــمارۀ  نـــگارۀ  در  کـــه  همانطـــور 
می شـــود، امـــر بـــرآورد قیمـــت  پروژه هـــا، بـــه منظـــور 
کار موضوع »عقـــد مناقصه«، بـــا فرآیند های  ارجـــاع 
برگـــزاری  قانـــون   »9 »مـــاده  در  پیش بینی شـــده 
مناقصـــات  و نیـــز، پرداخـــت ِعوض موضـــوع »عقد 

نظـــام  در  پیش بینی شـــده  ضوابـــط  بـــا  پیمـــان«، 
کشـــور ، مســـتلزم شـــناخت انـــواع  فّنـــی و اجرایـــی 
قیمـــت در قراردادهـــای موصوف اســـت.  از این رو، 
کـــه، بر مدل  شـــناخت و تبییـــن دقیق انـــواع قیمت 
کار، موّثر اســـت  قیمت پذیـــری و پرداخـــت مابه ازاء 
از اهمیـــت باالیی برخوردار می باشـــد. مقالۀ حاضر 
بـــا هدف یکسان ســـازی رویه برخـــورد عوامل اجرای 
پـــروژه بـــا هر یـــک از قیمت هـــای مورد بررســـی )ناظر 
به محیـــط و ماهّیـــت آن ها( نـــگارش یافته اســـت. 
بنابرایـــن، بـــا در نظـــر گرفتـــن محیط قـــراردادی ناظر 
کن،  بـــه عقـــد مناقصه و عقـــد پیمـــان، ابتدا به ســـا
ـــی را پیش رو خواهیم داشـــت. 

ّ
کل دو تقســـیم بندی 

کار(؛ ب.  الـــف. مرحلـــۀ مناقصه )پیـــش از ارجـــاع 
مرحلـــۀ پیمان )پـــس از ارجاع کار( یـــا مرحلۀ اجراء. 

الف. مرحله مناقصه
قیمت هـــای ایـــن مرحلـــه، بر اســـاس ماهّیـــت ناظر 
بـــه اقالم پایـــه و غیرپایه، در دو دســـتۀ مجّزا تعریف، 

گردیده اســـت. تبیین و تشـــریح 

الف.1. اقالم پایه
کاربـــرد فهارس بهای  طبق »بند 2-1« دســـتورالعمل 
هـــر  عمومی کارهـــای  اقـــالم  پایـــه،  اقـــالم   ، ابالغـــی 
رشـــته از فهرســـت بها اســـت که دارای شـــرح ردیف 
می باشـــد.  )ِعـــوض(  واحـــد  بهـــای  و  )معـــّوض( 
کلیـــات فهارس بها،  همچنیـــن براســـاس »بنـــد 3« 
اجـــرای  قیمت هـــای فهارس بهـــا، متوســـط هزینـــه 
کارهای مربوط به هر رشـــته بوده و شامل هزینه های 
کارگیری نیروی انســـانی، ماشـــین آالت و  تأمین و به 
ابـــزار و همچنین تأمیـــن مصالح مورد نیاز، شـــامل، 
مصالـــح،  بارانـــدازی  و  حمـــل  بارگیـــری،  تهیـــه، 
جابه جایـــی مصالـــح درکارگاه، اتـــالف مصالح و به 
طـــور کلی اجـــرای کامل کار اســـت. هزینـــه آزمایش 

و راه انـــدازی )بـــر حســـب مـــورد( در بهـــای واحـــد 
ردیف هـــای فهرســـت بها پیش بینـــی شـــده اســـت. 
فهرســـت بها،  قیمت هـــای  هـــم،   »5 »بنـــد  طبـــق 
کار، طبق نقشـــه  کاملـــی بـــرای انجـــام  قیمت هـــای 
و مشـــخصات فنی تعریف شـــده اســـت. ضمنًا به 
کلیـــات فهارس بهـــا، فهارس بهای  حکم »بنـــد 20« 
ابالغـــی هر رشـــته بـــر مبنـــای قیمت های ســـه ماهه 
چهارم ســـال پیش از ابالغ محاســـبه شـــده اســـت. 
قیمـــت متناظر با اقـــالم پایۀ فهرســـت بها را، قیمت 

می نامند. پایـــه 

الف.2. اقالم غیرپایه
غیرپایـــه،  اقـــالم  بنـــدی  دســـته  و  تعریـــف  از  قبـــل 
ـــر شـــد که، این اقـــالم ناظر بـــه مرحلۀ  بایســـتی متذّکِ
هنـــگام  در  و  می باشـــند  پیمـــان  اجـــرای  از  پیـــش 
کار، به منظـــور تدویـــن اســـناد  تهیـــه بـــرآورد اجـــرای 
مناقصـــه کاربرد دارنـــد. چنانکه، مقرره گـــذار نیز، در 
صدر ابالغیـــۀ دســـتورالعمل نحوۀ تهیـــه و تصویب 
مـــوّرخ   34001 شـــمارۀ  بـــه  ســـتاره دار   ردیف هـــای 
1395/02/07، محـــّل زمـــان آن را، هنـــگام بـــرآورد 
کار، بیان داشـــته اســـت؛  هزینـــه و قبـــل از واگذاری 
 101/173073 شـــمارۀ  بخشـــنامۀ   »4-1-2 »بنـــد 
دســـتورالعمل  موضـــوع  بـــا   ،1382/09/15 مـــورخ 
کـــه در مقـــاِم  نحـــوه تعدیـــل آحادبهـــای پیمان هـــا 
تعریِف اقـــالم ســـتاره دار بیان مـــی دارد »ردیف های 
که، بـــرای آنها قیمت پایه  غیرپایه )اقالم ســـتاره دار( 
تهیـــه نشـــده اســـت و هنـــگام تهیـــه بـــرآورد، قیمت 
آنها، مطابق دســـتورالعمل مربـــوط تعیین و تصویب 
می گـــردد« نیـــز، نظر نگارنـــدگان را، تائیـــد می نماید.
کاربرد  شایان ذکر اســـت، »بند 2-6« دســـتورالعمل 
فهرســـت بهای ابنیـــه ســـال 1396، برای این دســـته 
از اقـــالم، محدودیتـــی قائـــل شـــده اســـت؛ چنانکه 

کـــه از طریـــق مناقصه  بیـــان مـــی دارد »در کارهایـــی 
گـــذار می شـــود، چنانچـــه جمـــع مبلـــغ  عمومـــی وا
برآورد ردیف های ســـتاره دار، نســـبت به جمع مبلغ 
بـــرآورد ردیف هـــای فهرســـت بها )پایـــه و غیرپایـــه( 
کارگاه، در  بـــدون اعمال هزینـــۀ تجهیـــز و برچیـــدن 
این رشـــته، بیشـــتر از ســـی )30( درصد باشـــد، الزم 
اســـت دســـتگاه اجرایـــی قبـــل از انجـــام مناقصـــه، 
شـــرح و بهـــای واحـــد تمامـــی ردیف های ســـتاره دار 
در آن رشـــته را، پـــس از تصویـــب، همـــراه بـــا تجزیه 
قیمـــت مربـــوط، بـــه دبیرخانه شـــورای عالـــی فنی، 
در ســـازمان برنامـــه و بودجـــه کشـــور ارســـال دارد تـــا 
پـــس از رســـیدگی و تصویـــب توســـط شـــورای عالی 
فنی )بر اســـاس دســـتورالعمل نحوه تهیه و تصویب 
گیـــرد.  ردیف هـــای ســـتاره دار(، مـــالك عمـــل قـــرار 
کـــه از طریـــق مناقصه محـــدود یا ترك  کارهایـــی  در 
گـــذار می شـــوند، ســـقف یاد  تشـــریفات مناقصـــه وا
شـــده به ترتیب پانـــزده )15( و ده )10( درصد خواهد 
بـــود.«؛ بـــا اوصـــاف مذکـــور، اقـــالم غیرپایـــه، بـــه دو 

دســـتۀ زیـــر، تقســـیم می گردند:

الف-2-1. اقالم ستاره دار
کـــه شـــرح ردیف و بهـــای واحـــد آنها،  ردیف هایـــی 
بـــرآورد  منظـــور  بـــه  و  نـــدارد  وجـــود  فهارس بهـــا  در 
کار به بـــرآورد پیمان اضافه  صحیـــح از نحوه اجرای 
کاربرد  می گردند. براســـاس »بند 2-1« دستورالعمل 
که مشـــخصات  فهارس بهـــای ابالغـــی »در مواردی 
که اقالم  کار باشـــد،  فنی و اجرایی ویژه ای مورد نیاز 
آن بـــا شـــرح ردیف هـــای ایـــن فهرســـت بها تطبیـــق 
نکند، شـــرح ردیف مناســـب بـــرای آن اقـــالم، تهیه 
گـــروه مربـــوط، با شـــماره ردیف جدید  و در انتهـــای 
درج می شـــود. ایـــن ردیف هـــا، بـــا عالمـــت ســـتاره 
مشـــخص و به عنوان ردیف های ســـتاره دار نامیده 

می شـــوند. بهـــای واحـــد ردیف هـــای ســـتاره دار، با 
روش تجزیـــه قیمـــت و بر اســـاس قیمت هـــای دوره 
مبنـــای هـــر فهرســـت بها، محاســـبه و در برابر ردیف 
مورد نظـــر درج می شـــود. هرگاه دســـتورالعملی برای 
پرداخـــت ردیف هـــای ســـتاره دار مـــورد نیاز باشـــد، 
متـــن الزم تهیه و بـــه انتهای مقدمه فصـــل مربوط با 

شـــماره جدیـــد اضافه می شـــود.«
الف-2-2. در حکم اقالم ستاره دار

کارهـــای  قیمـــت  فهارس بهـــا  اینکـــه  بـــه  باتوجـــه 
متـــداول و متعارف را معیـــن می نماید، ردیف هایی 
کـــه شـــرح ردیـــف آنها )شـــرح آیتـــم(، در  وجـــود دارد 
فهارس بهـــا موجـــود بـــوده، لیکـــن بـــه دلیـــل عـــدم 
امـــکان قیمت گـــذاری صحیـــح فاقـــد بهـــای واحد 
کاربـــرد  دســـتورالعمل   »4-2 »بنـــد  می باشـــند. 
دارد  تصریـــح  خصـــوص  ایـــن  در  فهارس بهـــا، 
کـــه، شـــرح آنهـــا در این  »بهـــای واحـــد ردیف هائـــی 
فهرســـت بها موجود اســـت، امـــا بدون بهـــای واحد 
هســـتند، ... و این اقـــالم نیز، ردیف های ســـتاره دار 
محســـوب می شـــوند.«؛ بنابراین، اقالم دارای شـــرح 
فاقـــد قیمـــت واحـــد  کـــه  ردیـــف در فهرســـت بها، 
می باشـــند.  ســـتاره دار  اقـــالم  حکـــم  در  هســـتند، 
اقـــالم غیرپایـــه  بـــا  بنابرایـــن، قیمت هـــای متناظـــر 
را،  قیمـــت در فهرســـت بها  فاقـــد  پایـــۀ  اقـــالم  یـــا  و 

می نامنـــد. ســـتاره دار  قیمت هـــای 

کار ب. مرحله اجرای 
کارهـــای جدیـــد  قبـــل از تعریـــف و دســـته بنـــدی 
که، ایـــن موارد،  گردید  ـــر  )اضافـــی (، بایســـتی متذّکِ
ناظـــر بـــه مرحلـــۀ اجـــرای پیمـــان می باشـــند و پـــس 
کار و بـــا شـــروع عملیـــات  از اتمـــام فرآینـــد ارجـــاع 
اجرایـــی انجـــام ایـــن فعالیت هـــا الزم دانســـته و به 
پیمانـــکار منتخـــب، ابـــالغ شـــده اســـت. در واقـــع 

شـــامل  خـــود،  عـــام  معنـــای  در  جدیـــد  کارهـــای 
کارهای  کارهـــای اضافی، با نرخ )قیمـــت( پیمان و 
اضافـــی بـــا قیمت جدید می گردد که، به شـــرح ذیل 

می شـــوند: تعریـــف  و  دســـته بندی 
ب.1. در قالـــب فهرســـت بها )کارهـــای اضافـــی بـــا 

پیمان( قیمـــت 
شـــد،  مطـــرح  بحـــث  ابتـــدای  در  کـــه  همانطـــور 
کـــه هـــر جـــزء از ِعـــوض آن هـــا )مـــا به  قراردادهایـــی 
ازاء خدمـــت/کار(، روبـــروی یـــک جـــزء از معـــّوض 
افزایـــش  ریســـک  می ایســـتد،  )خدمـــت/کار( 
کارفرما  کار ناشـــی از تغییـــر در مقادیر را، بـــه  قیمت 
مبالـــغ  پرداخـــت  بـــه  را،  وی  و  داده  تخصیـــص 
متناظر با تغییرات فهرســـت مقادیـــر، موّظف نموده 
اســـت. بدین جهـــت، اقالمی که در هنـــگام اجرای 
کارهای قـــرارداد و در  پیمان، عالوه بـــر احجام اولیه 
چارچوب موضوع پیمان و در قالب فهرســـت بهای 
کارفرمـــا  واحـــد پایـــه منضـــم بـــه پیمـــان ، از ســـوی 
مفـــاد  رعایـــت  بـــا  و  مشـــاور(  مهنـــدس  )به وســـیله 
شـــرایط عمومی  پیمـــان، در خصـــوص تغییر مقادیر 
کار بـــه پیمانـــکار ابـــالغ می گردنـــد و صرفـــًا مقادیـــر 
کارهـــای اضافـــی نامیده  کار را افزایـــش می دهنـــد، 
قیمـــت  و  شـــرح  کـــه  کارهـــا  گونـــه  ایـــن  می شـــود. 
کار،  اجـــرای  اثنـــای  در  و  داشـــته  موجـــود  واحـــد 
صرفـــًا مقادیـــر آن ها افزایـــش یافته اســـت، از حیث 
کارهای منـــدرج در پیمان  ماهیـــت امـــر، تفاوتی بـــا 
ندارنـــد؛ چنانکـــه »بند الـــف« از »ماده 29« شـــرایط 
-54/842 شـــماره  )بخشـــنامه  عمومی پیمـــان 

خ 1378/03/03( اشـــعار مـــی دارد  102/1088 مـــوّرِ
کار، ممکـــن اســـت مقادیر درج  »در ضمـــن اجـــرای 
شـــده در فهرســـت بها و مقادیـــر منضـــم بـــه پیمان، 
تغییـــر کند. تغییر مقادیر به وســـیله مهندس مشـــاور 
کارفرمـــا بـــه  محاســـبه می شـــود و پـــس از تصویـــب 

نگاره ی شماره ی یک - انواع قیمت

/حمید حسین زاده /
مشاور حقوقی و معاون طرح و 

توسعۀ موّسسۀ حقوقی تریپل ِاچ 
اینترنشنال

/دانیال شهری /
کارشناس پیمان  در مدیریت طرح 

ی صنایع پتروشیمی
ّ
شرکت مل

مقاالتمقاالت

درآمدی بر قیمت های  پایه، غیرپایه 
و جدید در قراردادهای پیمانکاری

درآمدی بر قیمت های  پایه، غیرپایه 
و جدید در قراردادهای پیمانکاری
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پیمانـــکار ابـــالغ می گـــردد.« و بند یـــک از همان فراز 
کـــه »افزایش مقادیر بایـــد در چارچوب  تصریح دارد 
کـــه به  موضـــوع پیمـــان بـــه پیمانـــکار ابـــالغ شـــود« 
حکـــم قســـمت پایانـــی از »بنـــد الف« همـــان ماده، 
کار،  ابـــالغ تغییـــر مقادیـــر  یافـــت  بـــا در »پیمانـــکار 

کار با نـــرخ پیمان اســـت.« موظـــف بـــه انجـــام 
-1-2 »بنـــد  بـــا  اخیـــر،  بخشـــنامه  تعامـــل  در  لـــذا 
خ  مـــوّرِ  101/173073 شـــمارۀ  بخشـــنامۀ   »1-5
نحـــوه  دســـتورالعمل  موضـــوع  بـــا   ،1382/09/15
اشـــاره  دارد  کـــه،  پیمان هـــا  بهـــای  آحـــاد  تعدیـــل 
کـــه از فهرســـت بهای  کارهـــای جدیـــدی  »قیمـــت 
واحـــد پایه منضـــم به پیمـــان، یا فهرســـت بها واحد 
کـــه قیمت پیمـــان از آن انتخاب می شـــود،  پایـــه ای 
...«، بایســـتی بیـــان داشـــت، منظـــور مقّرره گـــذار از 
کارهـــای جدیـــد در ایـــن فقـــره، کارهـــای اضافـــی با 

قیمـــت پایـــۀ پیمـــان می باشـــد.
شـــایان ذکـــر اســـت، ردیـــف نخســـت »بنـــد الـــف« 
بیـــان  در  پیمـــان  عمومـــی  شـــرایط   »29 »مـــاده  از 
محدودیـــت هـــای مبالـــغ ناظر بـــه افزایـــش مقادیر، 
متذکـــر می گردد »افزایش مقادیـــر باید در چهارچوب 
موضوع پیمـــان به پیمانکار ابالغ شـــود. جمع مبلغ 
کارهـــای باقیمت  مربـــوط به افزایـــش مقادیر و مبلغ 
جدیـــد )موضـــوع بنـــد ج( نبایـــد از 25  درصد مبلغ 
قیمـــت   بنابرایـــن،  شـــود.«؛  بیشـــتر  پیمـــان  اولیـــه 
کارهـــای اضافی دارای قیمـــت واحد پایه  متناظر با 
در پیمـــان را،  کار اضافـــی بـــا نرخ پیمـــان می نامند.

ب.2. خـــارج از فهرســـت بها )کارهـــای اضافـــی بـــا 
جدید( قیمـــت 

ب-2-1. بخشنامه ای
کـــه در بـــرآورد اولیه قـــرارداد پیش بینی  کارهایی  بـــه 
اجـــرای  ضمـــن  و  نیـــاز  بـــه  بنـــا  لیکـــن  نشـــده اند، 
پیمـــان، در چارچـــوب موضـــوع پیمـــان و خـــارج از 
قالب فهرســـت بهای واحـــد پایه منضم بـــه پیمان، 
کارفرمـــا )به وســـیله مهنـــدس مشـــاور( و با  از ســـوی 
رعایـــت مفـــاد شـــرایط عمومی پیمـــان بـــه پیمانکار 
از  خـــارج  اضافـــی  کارهـــای  می گردنـــد،  ابـــالغ 
کارهـــای اضافـــی با قیمـــت جدید  فهرســـت بها یـــا 
اطـــالق می گـــردد. ایـــن اقالم عـــالوه بر تغییـــر مقادیر 
کار، تغییر در جنس و وصف را هم شـــامل می شوند 
و مســـتلزم تعریـــف قیمـــت جدیـــد متناســـب با آن 
کارها، از حیـــث ماهیت امر،  گونـــه  می گردنـــد. این 
کارهای مندرج در پیمـــان تفاوت دارند. چنانکه  با 
عمومی پیمـــان  شـــرایط   »29 »مـــاده  از  ج«  »بنـــد 
خ  مـــوّرِ  102/1088-54/842 شـــماره  )بخشـــنامه 
گـــر در چارچوب  1378/03/03( بیـــان مـــی دارد »ا
کارهایی بـــه پیمانکار ابالغ شـــود  موضـــوع پیمـــان، 
بـــرای آنهـــا قیمـــت و مقـــدار در فهرســـت بها و  کـــه 
مقادیـــر منضـــم به پیمان پیش بینی نشـــده اســـت، 
که با توافق پیمانکار و مهندس مشـــاور  ...؛ قیمتـــی 
ک  تعییـــن شـــود و بـــه تصویـــب کارفرمـــا برســـد، مال
پرداخـــت اســـت.« و بـــا درج عبـــارت »قیمت های 
کـــه به این صـــورت تعییـــن می شـــود ...«  جدیـــدی 

در ادامـــۀ متـــن، با عنـــوان قیمت جدیـــد از آن ها نام 
می بـــرد.

-1-2 »بنـــد  بـــا  اخیـــر،  بخشـــنامه  تعامـــل  در  لـــذا 
خ  مـــوّرِ  101/173073 شـــماره  بخشـــنامه   »2-5
نحـــوه  دســـتورالعمل  موضـــوع  بـــا   ،1382/09/15
که، اشـــاره مـــی دارد  تعدیـــل آحـــاد بهـــای پیمان ها 
کارهـــای جدیـــد در پیمان هـــای منعقـــده  »قیمـــت 
کـــه، بـــرای آن ها  بـــر اســـاس قیمت های واحـــد پایه 
یـــا  پیمـــان  بـــه  منضـــم  فهرســـت بهای  در  قیمـــت 
فهرســـت بهای واحـــد پایـــه ای که، قیمـــت پیمان از 
آن گرفته شـــده، ..." بایســـتی بیان داشت، منظور از 
کارهـــای اضافی بـــا قیمت جدید  کارهـــای جدید، 

می باشـــد.
شـــایان ذکر اســـت، بـــه حکم »بنـــد د« از »مـــاده 29« 
شـــرایط عمومی پیمـــان، »جمع بهـــای قیمت های 
جدیـــد، عـــالوه برآنکـــه تابع ســـقف تعیین شـــده در 
بنـــد الـــف اســـت، نبایـــد از 10 درصـــد مبلـــغ اولیـــه 

پیمان بیشـــتر شـــود.«
کارهای اضافـــی فاقد  بنابرایـــن، قیمـــت  متناظر بـــا 
کار اضافی  شـــرح و قیمت واحـــد پایه در پیمـــان را، 
بـــا قیمت جدیـــد می نامند. از طرفـــی، چون قیمت 
مذکـــور بـــا ارائـــه طریـــق بخشـــنامۀ ســـازمان برنامه و 
ک عمـــل قـــرار می گیـــرد،  بودجـــه، محاســـبه و مـــال
اطـــالق  آن  بـــه  نیـــز  بخشـــنامه ای  قیمـــت  عنـــوان 

می گـــردد.

کتوری ب-2-2.  اقالم فا
کتـــوری، تعریـــف مشـــخصی  درخصـــوص اقـــالم فا
در فهرســـت بها و بخشـــنامه های ســـازمان برنامـــه و 
بودجـــه دیـــده نمی شـــود؛ با ایـــن حـــال از  مصادیق 
کار رفتـــه در ایـــن نشـــریات، اینگونـــه بـــه ذهـــن  بـــه 
کـــه، پرداخـــت هزینـــه مربـــوط به  متبـــادر می گـــردد 
کتـــوری ناظـــر بـــه مرحلـــه ی اجـــرای پیمان  اقـــالم فا
گرچـــه می تـــوان برخـــی از هزینه هـــای  می باشـــد و ا
کار و  بـــرآورد اجـــرای  اقـــالم را در زمـــان تهیـــه  ایـــن 
به منظـــور تدویـــن و درج در اســـناد مناقصـــه پیـــش 
بینـــی نمود، لیکـــن به دلیل خصوصیـــت ویژه آنها، 
در عیـــن حالـــی که، خـــارج از قالب فهرســـت بهای 
واحـــد پایه منضم بـــه پیمان یا فهرســـت بهای واحد 
کـــه قیمت پیمان مأخـــوذ از آن اســـت، قرار  پایـــه ای 
می گیرنـــد، مقرره گـــذار به صـــورت اســـتثنائی آنها را 
در دســـته های پیش گفتـــه طبقـــه بنـــدی ننمـــوده و 
کتوری« را بـــرای آنها اختیار نموده اســـت.  لفـــظ »فا
پس همیـــن اســـتثنائی بودن امـــر، نیازمنـــد تصریح 
کتـــوری از ســـوی وی  اقـــالم فا و تبییـــن مصادیـــق 
و تفســـیر مضیـــق پیرامـــون ماهیـــت آنهاســـت. بـــه 
طـــور نمونـــه »بنـــد 10« کلیـــات فهرســـت بهای واحد 
پایه رشـــته ابنیـــه )ســـال 1396( بیـــان مـــی دارد »در 
کارهـــای  ســـبک،  فـــوالدی  کارهـــای  فصل هـــای 
آلومینیومـــی و کارهـــای چوبـــی، تهیه یـــراق آالت به 
عهـــده پیمانکار اســـت؛ هزینـــه تهیه و حمـــل یراق 
کارفرما  کتـــور فروش مـــورد تأئیـــد  آالت بـــر اســـاس فا
بـــا اعمال ضریب باالســـری بـــه پیمانـــکار پرداخت 

می شـــود.«
بـــدون  کاال  بـــه  ناظـــر  کتـــوری،  فا اقـــالم  رو  ایـــن  از 
عملیات اجرایـــی و یا با عملیـــات اجرایی محدود 
بـــه نصـــب و راه اندازی اســـت به نحوی که نســـبت 
هزینـــه نصب بـــه هزینه خرید بســـیار پایین باشـــد و 
یا نصـــب و راه انـــدازی جزئی ناچیـــز )از حیث وزن 
گـــردد. قیمـــت  یالـــی( از فرآینـــد خریـــد محســـوب  ر
کتـــوری می نامند. متناظـــر با اقالم فـــوق را قیمت فا

کارهای دستمزدی ب-3-2.  
در هنـــگام اجـــرای کار و بنـــا به نیـــاز، فعالیت هایی 
بـــه پیمانـــکار  کارفرمـــا )مهنـــدس مشـــاور(  توســـط 
کـــه صرفًا شـــامل انجـــام عملیات  گـــردد  ابـــالغ می 
اجرایـــی بـــوده و خریـــد و تهیه مصالـــح و تجهیزات 
کارهای  گردد، اینگونـــه فعالیت ها را  را شـــامل نمی 
گوینـــد و هزینه آن ها بـــا توافق ارکان  دســـتمزدی می 
پـــروژه و بـــا ِاعمـــال ضریـــب باالســـری بـــه صورت-
حســـاب های تائید شـــدۀ پیمانـــکار، پرداخت می 
شـــوند. چنانکه مقدمـــه »فصل 29« فهرســـت بهای 
کارهـــای دســـتمزدی، بـــرای  ابنیـــه، بیـــان مـــی دارد 
کـــه »مصالـــح  کارهایـــی پیـــش بینـــی شـــده اســـت 
کارفرمـــا تهیـــه می شـــود.  آن هـــا توســـط و بـــه هزینـــه 
هنـــگام تهیـــه بـــرآورد، شـــرح ردیـــف و بهـــای واحد 
کارهـــای دســـتمزدی مـــورد نظـــر، شـــامل بارگیـــری، 
کارگاه، جابجایی های الزم،  حمـــل و بارانـــدازی در 
نصـــب و راه انـــدازی، به صـــورت ســـتاره دار مطابق 
کاربرد فهرســـت بها، تهیه و درج  مفاد دســـتورالعمل 

می شـــود.«
لفـــظ ســـتاره دار، در تعریـــف اقـــالم دســـتمزدی، به 
عالقـــۀ مشـــابهت و بـــه قرینـــۀ حالیـــه، در معنـــای 
کار رفته اســـت و بایســـتی حمـــل بر معنای  مجاز به 
گـــردد. چـــه اینکه، اقـــالم ســـتاره دار در  کار اضافـــی 
معنـــای حقیقـــی کلمـــه، ناظـــر بـــه مرحلـــۀ پیـــش از 
که اقالم دســـتمزدی  کار هســـتند، در حالی  ارجـــاع 
کارهای حیـــن اجرای پیمان می باشـــند. مرتبط بـــا 

نتیجه گیری
کـــه،  بـــا توضیحـــات پیش گفتـــه، مشـــخص شـــد 
بـــه پیـــش  ـــی ناظـــر 

ّ
کل قیمـــت در دو دســـته بندی 

کار )مرحلـــۀ مناقصـــه( و پـــس از ارجـــاع  از ارجـــاع 
پیـــش  قیمت هـــای  اســـت.  پیمـــان(  )مرحلـــۀ  کار 
کار، بابـــت اقـــالم پایـــه را، قیمـــت پایـــه و  از ارجـــاع 
بابـــت اقـــالم غیر پایـــه را، قیمـــت ســـتاره دار )و یا در 
کار هم،  حکـــم ســـتاره دار( می نامند. پس از ارجـــاع 
کار جدیـــد و در دو قالـــب فهرســـت بها و  بـــا عنـــوان 
خارج از فهرســـت بها تقســـیم بندی گردیـــد. در مورد 
کار  کار،  نخســـت، به جهت عدم تغییـــر در ماهیت 
اضافی با قیمـــت پیمان و در مـــورد اخیر، به جهت 
کار اضافی بـــا قیمت جدید  کار،  تغییر در ماهیـــت 
تعریـــف  دســـتمزدی(  و  کتـــوری  فا )بخشـــنامه ای، 

▪ می گـــردد. 

کـــه هرکـــدام از مـــا حداقل یک  تـــی  یکـــی از معضال
کرده ایـــم، حـــس غلـــط »همـــه  مرتبـــه آن را تجربـــه 
چیزدانـــی« در میـــان افـــراد اســـت؛ اظهـــار نظـــرات 
گـــون و بـــه ظاهـــر تخصصـــی در بـــاب تمامـــی  گونا
مســـائل، خـــواه اجتماعـــی یـــا سیاســـی، خـــواه فنی 
گر  گـــواه این ادعا اســـت. حـــال، ا و پزشـــکی، خـــود 
این احســـاس مخـــرب، در میان مدیـــران رواج یابد، 
آســـیب آن مســـتقیم متوجـــه زیرمجموعـــه تحـــت 
مدیریت و ســـرانجام، تحت الشـــعاع قـــراردادن کل 

ســـازمان خواهـــد بود.
بـــا آنچـــه تجربه شـــخصی بـــرای نگارنده بـــه ارمغان 
آورده اســـت )تجربـــه همکاری مســـتقیم بـــا بیش از 
گون(،  گونا بیســـت مدیر در ســـازمان  و ارگان هـــای 
حداقـــل  بـــدون  مدیـــران،  اتفـــاق  بـــه  قریـــب  کثـــر  ا
اطالعـــات از »تئـــوری هـــای مدیریـــت و ســـازمان«، 
آنچـــه را بـــه نظـــر خویش صحیـــح می آیـــد، اجرایی 
ســـاخته و عناویـــن، مقـــاالت و مباحـــث موجود را، 
کالس هـــای درس دانشـــگاه مـــی  صرفـــا مناســـب 
کـــه در عمل هیچ فایده ای نـــدارد! در خوش   داننـــد 
بینانـــه تریـــن حالـــت ممکـــن، مدیـــران عالقمند به 
کافـــی در بیســـت و چهار  یادگیـــری، نبـــود فرصـــت 
که خالق هســـتی هوشمندانه  ساعت شـــبانه روز را 
کـــرده، دلیل عدم مطالعـــه می نامند. آن را طراحـــی 
معهـــذا، اهمیـــت انتخاب ایـــن موضـــوع از دیدگاه 

نگارنـــده چه بوده اســـت؟
کم بر بنگاه هـــای تولیدی، اقتصادی  در شـــرایط حا
کـــه رقابـــت تنگاتنـــگ، منابع بســـیار محدود،  و... 
کار حرفه  جامعـــه هوشـــمند در انتخـــاب و نیـــروی 
ای و دانشـــی تر شـــده اســـت، بســـیاری از صاحبان 
ســـرمایه )یا صاحبـــان بنگاه هـــای مذکـــور(، از رکود 
گله  کم و شـــرایط ســـخت اقتصـــادی و تجـــاری  حا
را مســـتقیما، متوجـــه  منـــد هســـتند و همـــه چیـــز 

هـــای  سیاســـت  ماننـــد  ســـازمانی  بـــرون  شـــرایط 
دولـــت، موانع خارجـــی و... می دانند حـــال آنکه از 
کم بر ســـازمان، چشـــم  نقـــش خویش در شـــرایط حا
پوشـــانده انـــد. )عمـــال نیمـــی از ماتریـــس SWOT را 

کنند!( حـــذف مـــی 
ممکـــن اســـت بـــا ســـعی و خطـــا، تجـــارب مفیـــد 
مدیریتی کســـب گردد، اما بهای این شـــیوه، بســـیار 
گـــزاف تـــر از بهـــای پرداخـــت شـــده بـــرای مطالعـــه 
کتـــاب، شـــرکت در دوره هـــای آموزشـــی فشـــرده و 
کارهـــای آموزشـــی مدیریتـــی خواهـــد بـــود  ســـایر راه 
کـــه هـــدف آن ها، انتقـــال تجـــارب موفـــق و ناموفق 
گذشـــتگان برای وســـیع شـــدن حیطه تفکر اســـت.
ایـــن مهم نیازمنـــد توضیح جهت شـــفافیت بحث 
که انتظـــار نمی رود تمامـــی مدیران، یک  می باشـــد 
فـــارغ التحصیل تراز اول دانشـــگاهی باشـــند، بلکه 
که مدیـــران اعتقاد دارند  انتظار مـــی رود، همانگونه 
کـــه »مدیریـــت« یک  گونـــه نیـــز می باشـــد(  )و ایـــن 
ماهیـــت تخصصی اســـت، بـــرای اشـــتغال در این 
جایـــگاه تخصصی، اطالعاتی هرچنـــد حداقلی، از 
ایـــن تخصص کســـب کند و به نظر نمی رســـد، این 
یـــاده خواهی محســـوب  خواســـت، غیرمعقـــول یـــا ز

شود.
همـــان گونـــه که پیش تر نیز اشـــاره شـــد، در شـــرایط 
کـــه صاحبان  کـــم بـــر بخش خصوصـــی ،  فعلـــی حا
کاهـــش لطمـــات وارده و حفـــظ  مشـــاغل جهـــت 
و  بهســـازی  اندیشـــه  در  منطقـــی،  ســـود  حاشـــیه 
گـــر نیم نگاهی به  بهبـــود عملکرد فـــرو رفته انـــد، آیا ا
که حدود نود و ســـه ســـال قبل  مطالعات »هاثورن « 
انجام و نتایج آن ثبت شـــده اســـت داشـــته باشند، 
گیری، جنبه های بیشـــتری مد نظر قرار  در تصمیـــم 

گرفت؟ نخواهـــد 

کـــه به عقیـــده نگارنـــده در   از دیگـــر نقـــاط ضعفـــی 
دارد،  وجـــود  خصوصـــی  بخـــش  مدیریـــت  حـــوزه 
واژگان  و  مفاهیـــم  مطلـــوب  بـــه  مصـــادره  مغالطـــه 
حـــوزه مدیریـــت )مانند مفهـــوم مدیریـــت، رهبری، 
کـــه جـــای  ریســـک، بحـــران، سیســـتم و...( اســـت 
خالـــی ترمینولـــوژی مدیریتـــی را بـــه وضـــوح نشـــان  

می دهـــد.
کـــه مدیـــران، درک صحیـــح و مطابـــق بر  تـــا زمانـــی 
واقعیتی از »واژگان« نداشـــته باشـــند، در شـــناخت 
محیـــط و نشـــانه هـــای آن، قطعـــا با مشـــکل مواجه 
خواهنـــد بـــود، بـــه عنـــوان نمونـــه، تعریـــف شـــما از 
بحـــران چیســـت؟ آیا میان »مســـاله« و »مشـــکل« با 
هم و  بـــا »بحران«، تفاوت یا رابطـــه ای وجود دارد؟! 
گـــر ایـــن تفاوت یـــا ارتباط وجـــود دارد، دانســـتن آن  ا

چـــه ســـودی به حـــال بنگاه مـــا دارد؟
گـــر به عنـــوان یـــک »مدیـــر«، مخاطـــب ایـــن مقاله  ا
هســـتید، لطفـــا به دنبال یافتن پاســـخ پرســـش فوق 
باشـــید، آن را بـــرای خود یادداشـــت نمـــوده و تالش 
کنونـــی ســـازمان خـــود را، بـــا پاســـخ  کنیـــد شـــرایط 
یافته شـــده، انطبـــاق دهید، آنـــگاه، این پرســـش را 
بـــرای خویش مطرح ســـازید که نقش "مـــن"، در این 
بحـــران چـــه بـــوده و بـــرای حـــل اصولـــی آن، چقـــدر 

کـــرده ام؟ کســـب  مطالعـــه داشـــته و آمادگی 
»دانـــش  خواهیـــم  مـــی  گـــر  ا اینکـــه،  ســـخن  کوتـــاه 
گـــروه هـــای تلگرامـــی و در  مدیریـــت« را صرفـــا در 
که مـــی خواهند  کـــه به هـــر  فرمـــت جمـــالت قصار 
کنیم، قدم در مســـیر  نســـبت می دهنـــد، جســـتجو 
کتابخوانی،  گذاشـــته ایم؛ فرهنگ  صعب العبوری 
بهترین میـــراث ما برای آینـــدگان خواهد بود. تالش 
می شـــود در مقالـــه بعـــدی، در خصوص تشـــکیل و 
تحلیل ماتریس SWOT به زبان ســـاده، آموزشـــی در 

گردد.▪ حد تـــوان، ارایـــه 

 بالی جان بخش خصوصی 
/مهدی زارع پور  /
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اراده جـــدی هیات مدیـــره ســـندیکا بـــرای 
اجرایـــی شـــدن قـــرارداد تیـــپ

هیات مدیـــره ســـندیکای صنعـــت برق ایـــران طی 
جلســـه خود در هفته اول آذر ماه به بحث و بررســـی 
موضوعاتـــی چـــون طرح مشـــکالت پیمانـــکاران در 
کمیســـیون انـــرژی مجلـــس، جمع بندی  جلســـه با 
تیـــپ  قـــرارداد  پیش نویـــس  خصـــوص  در  نظـــرات 
خریـــد، نحـــوه اجـــرا مناقصـــات پروژه هـــای انتقـــال 
شـــورای  جدیـــد  اعضـــای  تعییـــن  همچنیـــن  و 

سیاســـتگذاری نشـــریه ســـتبران پرداخـــت.
در ابتـــدای جلســـه، نماینـــدگان ســـندیکا جهـــت 
کمیســـیون انرژی  کمیتـــه نیروی  حضور در جلســـه 
مجلـــس در خصـــوص جمع بنـــدی و ارائـــه راه حل 
تعییـــن  ســـندیکا  عضـــو  پیمانـــکاران  مشـــکالت 
شـــدند  . همچنین مقرر شـــد در نشســـتی بـــا حضور 
کنـــار دیگـــر  رییـــس امـــور نظـــام فنـــی و اجرایـــی در 
نماینـــدگان هیات مدیـــره ســـندیکا و نماینـــده برق 
منطقه ای خوزســـتان، موضـــوع بررســـی قراردادهای 

متوقـــف مطرح شـــود.
هیات مدیـــره  جلســـه  ایـــن  از  دیگـــری  بخـــش  در 
بـــرای  انجام شـــده  اقدامـــات  از  گزارشـــی  ســـندیکا 
خصـــوص  در  ســـندیکا  نظـــرات  جمع بنـــدی 
کـــرات صورت گرفته  پیش نویس قـــرارداد تیپ و مذا
کمیتـــه  بـــا بـــرق منطقـــه ای فـــارس توســـط رییـــس 
در  شـــد  .  ارائـــه  ســـندیکا  قراردادهـــای  و  حقوقـــی 
ایـــن خصوص بـــا توجه بـــه اعـــالم نظـــرات برخی از 
کمیته هـــای ســـندیکا پس از ارســـال نامه ســـندیکا 
یافتی توســـط  به شـــرکت توانیر، مقرر شـــد نظرات در
گیـــرد و در صورت  کمیتـــه حقوقی مورد بررســـی قرار 
ضرورت نقطه نظرات تکمیلی ســـندیکا نیز ارســـال 

د  .  شو
کید بـــر پیگیـــری جدی  در همیـــن رابطـــه ضمـــن تا
موضـــوع قـــرارداد تیـــپ و اجرایـــی شـــدن آن توســـط 
ســـندیکا، مقرر شـــد پیرو ارســـال نظرات سندیکا به 
معاونـــت هماهنگی توزیع شـــرکت توانیر جلســـه ای 
بـــا شـــرکت توانیـــر برگـــزار شـــود  . همچنیـــن مصوب 
شـــد اخـــذ موافقـــت و قـــول همـــکاری مدیرعامـــل 
بـــرق منطقـــه ای تهران در خصـــوص اجرای قـــرارداد 
تیپ توســـط برق تهران با جدیت از ســـوی سندیکا 

شـــود  .  پیگیری 

در این جلســـه پس از بررســـی اعضای پیشـــنهادی 
کمیته های عمومی ســـندیکا مقرر شد رعایت  برای 
شـــرایط مندرج در آیین نامـــه کمیته های عمومی، با 
جدیت توســـط معاونـــت امور کمیته های ســـندیکا 

گزارش شـــود. پایـــش و به هیات مدیره 
گـــزارش عملکـــرد روابـــط عمومـــی ســـندیکا و  ارائـــه 
نشـــریه ســـتبران در ســـال 96  از دیگر موارد مطروحه 
کـــه  بـــود  ســـندیکا  هیات مدیـــره  جلســـه  ایـــن  در 
گرفـــت و پیرو  توســـط مســـئول ایـــن واحـــد صـــورت 
آن بـــا برگـــزاری انتخاباتـــی نماینـــدگان هیات مدیره 
در شـــورای سیاســـتگذاری ســـتبران تعیین شدند  . 
بـــر ایـــن اســـاس ســـعید مهذب ترابـــی، حمیدرضـــا 
صالحـــی و منصور ســـعیدی بـــه عنـــوان نمایندگان 
هیات مدیـــره در شـــورای سیاســـتگذاری ســـتبران 
و محمدعلـــی وحدتـــی بـــه همـــراه محمد بهـــزاد به 
عنـــوان پیشکســـوتان صنعـــت بـــرق در ایـــن شـــورا 
روابـــط  شـــد  مقـــرر  همچنیـــن  شـــدند  .  منتخـــب 
عمومـــی به منظـــور تعییـــن ســـایر اعضـــای شـــورا بـــر 

کنـــد  .  اســـاس آیین نامـــه مربوطـــه اقـــدام 
در پایـــان بررســـی موضـــوع مناقصـــه پـــروژه انتقـــال 
و تامیـــن مالـــی آن در دســـتور کار قـــرار گرفـــت  . لـــذا 
بـــا توجـــه بـــه اســـتقبال نماینـــدگان بـــرق منطقه ای  
خراســـان از همکاری با ســـندیکا، مقرر شـــد سوابق 
کارگروهـــی که در این رابطه پیش از این در ســـندیکا 
گیـــرد و موضـــوع  تشـــکیل شـــده مـــورد بررســـی قـــرار 
کمیته مشاوران پیگیری شـــود  . عالوه براین  توســـط 
مقرر شـــد جلســـه ای بیـــن نماینـــدگان هیات مدیره 
بـــا  بـــرق منطقـــه ای خراســـان  ســـندیکا و  شـــرکت 
هـــدف ایجـــاد ارتبـــاط سیســـتماتیک بیـــن ایـــن دو 

نهـــاد برگزار شـــود  .  

پیـــرو جلســـه هیات مدیـــره ســـندیکا بـــا مدیرعامـــل  
گرفـــت؛ کار قـــرار  بـــرق هرمـــزگان در دســـتور 

ارتقـــای تعامـــل و همکاری هـــای ســـندیکا 
ـــرق هرمـــزگان ـــا ب ب

هیـــات مدیـــره ســـندیکا در هفتـــه پایانـــی آذر مـــاه 
کهـــوری مدیرعامـــل شـــرکت بـــرق  میزبـــان حســـن 

بـــود. منطقـــه ای هرمـــزگان 
که در راســـتای برنامه هیات مدیره  طی این جلســـه 

ســـندیکا برای افزایش تعامل و همـــکاری با مدیران 
کشـــور  شـــرکت های بـــرق منطقه ای و توزیع سراســـر 
برگزار می شـــد، پـــس از معرفی فعالیت هـــا، برنامه ها 
گزارشـــی از جلســـات  و ســـاختار ســـندیکا و ارائـــه 
پیمانـــکاران،  توانمندی هـــای  ارتقـــای  کارگـــروه 
کـــه نماینـــده شـــرکت بـــرق  کارفرمایـــان  مشـــاوران و 
منطقـــه ای هرمزگان نیز در آن حضـــور دارد، اعضای 
هیـــأت مدیره ســـندیکا به مشـــکالت ســـازندگان و 
پیمانکاران صنعت برق، لزوم درک مشـــترک دولت 
و بخـــش خصوصی از موضوعات، تقســـیم عادالنه 
بیـــن  پروژه هـــا  ریســـک  تقســـیم  همچنیـــن  و  امـــور 
کیـــد و از مدیرعامل  دولـــت و بخـــش خصوصـــی تا
بـــرق هرمـــزگان درخواســـت شـــد جهت تحقـــق این 

امـــور ارتبـــاط دوطرفه موجـــود اســـتمرار یابد.
بخـــش  متعـــدد  مشـــکالت  بـــه  جلســـه  ایـــن  در 
شـــرکت های  رفتـــن  تعطیلـــی  بـــه  رو  و  خصوصـــی 
از  رابطـــه  ایـــن  در  شـــد  .  اشـــاره  بـــرق  صنعـــت 
مدیرعامل برق منطقه ای هرمزگان درخواســـت شد 
ک قـــرار دادن قـــرارداد تیـــپ در برگزاری  ضمـــن مـــال
در  فلـــزات  و  ارز  نـــرخ  تعدیل هـــای  مناقصـــات، 

شـــود. لحـــاظ  قراردادهـــا 
مشـــکل قراردادهـــای متوقـــف و پیگیـــری هـــر روزه 
آن توســـط ســـندیکا از دیگـــر مـــوارد مطروحه توســـط 
اعضـــای هیات مدیـــره ســـندیکا در این جلســـه بود 
کـــه پیرو آن بـــا توجه بـــه لـــزوم رعایت مفـــاد اقتصاد 
کمیـــت  حا و  دولـــت  بیشـــتر  توجـــه  و  مقاومتـــی 
بـــرق، همـــکاری  بـــه بخـــش خصوصـــی صنعـــت 
بـــا  بـــرق منطقـــه ای  بیشـــتر شـــرکت های  تعامـــل  و 
ســـندیکا به منظـــور ساده ســـازی و حـــل موضوعات 
کســـب وکارهای صنعت بـــرق مورد درخواســـت قرار 

. فت گر
مدیرعامـــل بـــرق منطقـــه ای هرمـــزگان نیـــز در ادامه 
ضمـــن تاییـــد وضـــع نابســـامان و اقتصـــاد معیوب 
کشـــور،  مشـــکل عدم وصول وجه برق  صنعت برق 
را از سازمان ها و شـــرکت های دولتی و نیز نهادهای 
عمومـــی مـــورد اشـــاره قـــرار داد و محدودیت هایـــی 
کمیتـــی بـــرای پایـــداری و توســـعه  کـــه قوانیـــن حا را 

کرده اســـت یادآور شـــد. صنعت بـــرق ایجـــاد 
کیـــد بر لـــزوم مطالعات پژوهشـــی  کهـــوری ضمـــن تا
ارائـــه  و  آمـــده  پیـــش  و آسیب شناســـی مشـــکالت 
ســـندیکا  از  بـــرق،  صنعـــت  بـــرای  راهکارهایـــی 
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لـــزوم  پذیـــرش  قابـــل  بـــرای  همـــکاری  خواســـتار 
واقعـــی شـــدن قیمـــت بـــرق نـــزد مجلـــس و جامعه 
شـــد  . وی در همین رابطـــه از آمادگی بـــرق هرمزگان 
بـــرای همـــکاری در انجـــام مطالعـــات پژوهشـــی و 
آسیب شناســـی وضـــع موجـــود صنعـــت بـــرق خبر 

داد  . 
در  هرمـــزگان  منطقـــه ای  بـــرق  شـــرکت  مدیرعامـــل 
ادامه با پیشـــنهاد انجـــام مطالعات پژوهشـــی برای 
افزایـــش ســـرمایه گذاری صنعـــت بـــرق و همچنین 
برآورد دقیق ســـهم انرژی از ســـبد خانوار و صنعت، 
تبییـــن قوانیـــن را بـــه نفـــع جلـــب ســـرمایه در ایـــن 

دانســـت. ضـــروری  صنعت 
کهوری از برنامه احداث بالغ بر 100 دســـتگاه پســـت 
و 28 پـــروژه خـــط انتقـــال در هرمـــزگان خبـــر داد و 
سیاســـت شـــرکت برق منطقه ای هرمزگان را تعامل 
خصوصـــی  بخـــش  ســـازندگان  و  پیمانـــکاران  بـــا 
گفـــت: پرداخت به موقع  کرد و  صنعت بـــرق اعالم 
مطالبـــات و نیـــز حـــل و فصـــل قراردادهـــا بـــا تعامل 
منطقـــه ای  بـــرق  کار  دســـتور  در  همـــواره  دوطرفـــه 

دارد  .  قـــرار  هرمزگان 
در  هرمـــزگان  منطقـــه ای  بـــرق  شـــرکت  مدیرعامـــل 
اجـــرا  دســـت  در  موفـــق  تجـــارب  توجـــه  بـــا  ادامـــه 
کـــرد موضـــوع ســـلر فاینانـــس بـــا جدیت  پیشـــنهاد 
بیشـــتری توســـط ســـندیکا دنبـــال و روش مطلوبـــی 
پیشـــنهاد  خارجـــی  ســـرمایه گذاری  افزایـــش  بـــرای 

. د شو
ضمـــن  جلســـه  پایـــان  در  ســـندیکا  هیات مدیـــره 
درخواســـت اجرایی و عملیاتی شـــدن هر چه زودتر 
قـــرارداد تیـــپ بـــرای جلوگیـــری از تکرار مشـــکالت 
قراردادهـــای متوقـــف، در خصـــوص فاینانس های 
خارجـــی نیـــز از مدیرعامل برق منطقـــه ای هرمزگان 
کـــرد منافع بخـــش خصوصی صنعت  درخواســـت 
بـــرق در تعریـــف همـــکاری بـــا طرف هـــای خارجی 

شـــود. گرفته   نظر 
بـــرق  موافقـــت مدیرعامـــل شـــرکت  بـــا  همچنیـــن 
گواهی  منطقه ای هرمزگان در این جلســـه مقرر شـــد 
عضویت شـــرکت های عضو ســـندیکا در امتیازات 
فنـــی و مدیریتـــی در مناقصات این شـــرکت لحاظ 

شود.

هدف گذاری سندیکا برای جلوگیری از 
توقف قراردادهای جاری فاقد تعدیل

ایـــران  بـــرق  صنعـــت  ســـندیکای  هیات مدیـــره 
صنعـــت  بودجـــه  خـــود  جلســـه  چهاردهمیـــن  در 
ســـال  بـــرای  دولـــت  پیشـــنهادی  الیحـــه  در  بـــرق 
تعامـــل  جهـــت  ســـندیکا  آتـــی  برنامه هـــای   ،97
نحـــوه  یـــع،  توز و  منطقـــه ای  بـــرق  شـــرکت های  بـــا 
تامین مالـــی طرح هـــای انتقـــال نیـــروی بـــرق توانیر و 
اقدامـــات الزم برای رعایـــت تعدیل نرخ ارز و فلزات 
در قراردادهـــای صنعـــت بـــرق را مـــورد بررســـی قـــرار 

داد.

گروه  در ایـــن جلســـه بـــه منظـــور تعییـــن وضعیـــت 
تلگرامـــی ســـندیکا کارگروهی از میـــان هیات مدیره 
جهـــت سیاســـتگذاری و تعییـــن قوانیـــن و ضوابط 

مرتبـــط انتخاب شـــدند  . 
اقدامـــات  از  گزارشـــی  بـــه  اســـتناد  بـــا  همچنیـــن 
انجام شـــده بـــرای انتخـــاب شـــرکت بیمه گر جهت 
انعقاد قرارداد ســـال 96-97 بیمـــه تکمیلی اعضا، 
کثریـــت اعضایی  مقرر شـــد بـــا توجه بـــه رضایـــت ا
از ایـــن خدمـــات ســـندیکا اســـتفاده می نماینـــد از 
گســـترش  کارگـــزاری طـــرح  عملکـــرد بیمـــه البـــرز و 
کســـب دیگـــر معیارهای  بیمـــه در قـــرارداد جاری و 
ســـال  حق بیمـــه  بـــا  البـــرز  بیمـــه  بـــا  قـــرارداد  الزم، 

تمدید شـــود. گذشـــته 
کـــرات  مذا جلســـات،  بررســـی  از  پـــس  ادامـــه  در 
مدیران عامـــل  بـــا  حاصل شـــده  توافقـــات  و 
شـــد  مقـــرر  هرمـــزگان،  و  اصفهـــان  برق منطقـــه ای 
پیـــش از برگـــزاری جلســـات آتـــی هیات مدیـــره بـــا 
مدیران عامل شـــرکت های بـــرق منطقـــه ای و توزیع 
موضوعـــات مـــورد نظـــر اعضـــا نیـــز بـــرای طـــرح در 
جلســـه اســـتعالم شـــود  . همچنین برگزاری جلســـه 
بعـــدی هیات مدیره بـــا مدیران عامل شـــرکت های 
کار قرار  بـــرق منطقه ای و توزیع خراســـان در دســـتور 

. فت گر
در ایـــن جلســـه پیرو طرح نامـــه معـــاون برنامه ریزی 
و امـــور اقتصـــادی توانیـــر بـــه شـــرکت های تابعـــه در 
خصوص طرح های انتقال، مقرر شـــد بررســـی های 
پیشـــنهاد  و  انجـــام  مالـــی  تامیـــن  کمیتـــه  در  الزم 
مربوطـــه در ارتبـــاط با نحـــوه تامین مالـــی پروژه ها به 

هیات مدیـــره ارائه شـــود  . 
در  ســـندیکا  پژوهشـــی  معاونـــت  تحلیـــل  ارائـــه 
الیحـــه  در  بـــرق  صنعـــت  بودجـــه  خصـــوص  
بودجـــه ســـال 97 از دیگـــر دســـتورات ایـــن جلســـه 
کـــه در ایـــن رابطـــه مقـــرر شـــد با  هیات مدیـــره بـــود 
کمیته های حقوقـــی و تامین مالی و دیگر  همکاری 
صاحبنظران، پیشـــنهادهای ســـندیکا جمع بندی 
و بـــه کمســـیون انـــرژی و مرکز پژوهش هـــای مجلس 

شـــود  .  ارائه 
گـــزارش دبیر کمیتـــه حقوقی  در پایـــان پـــس از ارائـــه 
قراردادهـــای ســـندیکا در خصـــوص پیگیری هـــای 
کمیســـیون  و  مدیریـــت  ســـازمان  از  شـــده  انجـــام 
انـــرژی مجلس در خصـــوص قراردادهـــای متوقف، 
ایـــن  توافق شـــده در  پیگیـــری جـــدی موضوعـــات 
خصـــوص باالخص موضـــوع فهارس بها در دســـتور 
گزارش  گرفـــت  . در ایـــن راســـتا مقـــرر شـــد  کار قـــرار 
علـــت  بـــه  کـــه  قراردادهایـــی  موجـــود  وضعیـــت 
وجـــود  آن هـــا  توقـــف  احتمـــال  تعدیـــل،  نداشـــتن 
دارد، توســـط کمیتـــه مشـــاوران ســـندیکا تهیـــه و به 
هیات مدیـــره ارائـــه شـــود  . همچنیـــن مصوب شـــد 
کـــه پیـــش از این توســـط مدیرعامل  دســـتورالعملی 
اســـبق شـــرکت توانیر در خصـــوص تعدیل نـــرخ ارز 
و فلـــزات  ابـــالغ شـــده اســـت بررســـی و مجـــددًا به 

شـــود. انداخته  جریـــان 

یابی و تشخیص صالحیت؛ اخبار کمیته ارز
انتخاب اعضای دوره جدید 

کمیته ارزیابی و تشخیص  هیات رییسه 
صالحیت

یابی و تشـــخیص صالحیت  کمیته ارز انتخابـــات 
ســـندیکا بـــا هـــدف تعیین اعضـــای هیات رییســـه 
کمیته هـــای  نماینـــده   15 میـــان   از  کمیتـــه  ایـــن 

تخصصـــی ســـندیکا برگزار شـــد.
در ابتـــدای این جلســـه ســـیروس رضا مقـــدم رییس 
کمیتـــه و  کمیتـــه در خصـــوص ضـــرورت تشـــکیل 
محـــور فعالیت هـــای آن، بـــه تبصـــره مـــاده 5 قانون 
خدماتـــی  و  تولیـــدی  تـــوان  از  اســـتفاده  کثـــر  »حدا
که به  کشـــور« اســـتناد داشـــت  در تامیـــن نیازهـــای 
تعییـــن صالحیـــت شـــرکت های ایرانـــی بـــا توجـــه 
بـــه رتبه بنـــدی اعالم شـــده از ســـوی اتـــاق بازرگانی، 
ایـــن  در  وی  می پـــردازد  .  ایـــران  معـــادن  و  صنایـــع 
کـــه امـــکان ایفـــای نقش  کـــرد  رابطـــه خاطـــر نشـــان 
ســـندیکا در پیاده ســـازی ایـــن قانـــون وجـــود دارد.

فعالیـــت   محورهـــای  تبییـــِن  ادامـــه  در  مقـــدم 
کـــرد: در ارتباط بـــا شـــرکت توانیر و  کمیتـــه تصریـــح 
یابـــی صالحیت  شـــرکت های بـــرق منطقـــه ا ی، ارز
شـــرکت ها می توانـــد توســـط ســـندیکا و یـــا به طـــور 
کمیتـــه  گفتـــه رییـــس  بـــه  انجـــام شـــود  .  مشـــترک 
یابی و تشـــخیص صالحیت، ســـندیکا مستقال  ارز
نیـــز می توانـــد از طریق این کمیته پـــس از رتبه بندی 
یابـــی شـــرکت های عضـــو، نتایـــج را بـــه مراجع  و ارز

کند. ارائـــه  مختلـــف 
در ادامـــه ضمن معرفـــی نمایندگان از شـــرکت های 
متبـــوع و ســـوابق اجرایـــی خـــود، رونـــد انتخابـــات 
تشـــخیص  و  یابـــی  ارز کمیتـــه  هیات رییســـه 
صالحیت ســـندیکا بـــا اعالم آمادگـــی 10 نماینده از 

حاضریـــن بـــه عنوان نامـــزد و با همـــکاری دبیرخانه 
یابی و تشـــخیص صالحیت ســـندیکا  و مشـــاور ارز

شـــد. انجام 
از  دوســـتدار  فتانـــه  آرا،  شـــمارش  و  اخـــذ  از  پـــس 
شـــرکت قـــدس نیـــرو، موســـی احمدیـــان از شـــرکت 
رانین فرآیندگســـتر، امیرحســـین طاهرزاده از شـــرکت 
محمودیـــان  علـــی  دقیـــق،  توان گســـتر  مهندســـی 
الهی پنـــاه  آرش  شـــایان،  فرآورده ســـازان  شـــرکت  از 
از  یزدآبـــادی  ناصـــر  و  ابهـــر  کالـــوت  شـــرکت  از 
شـــرکت نامدارافـــروز بـــه عنوان شـــش عضـــو اصلی 
برگزیـــده شـــدند  . همچنیـــن مهرنـــوش جمالیـــان از 
شـــرکت مهندســـی مشـــاور نیـــرو بـــه همـــراه محمد 
کابـــل ابهـــر بـــه عنـــوان دو  نیـــری از شـــرکت ســـیم و 
یابـــی  ارز کمیتـــه  در  علی البـــدل  منتخـــب  عضـــو 
و تشـــخیص صالحیـــت تعییـــن شـــدند  . در انتهـــا 
نتیجـــه انتخابـــات توســـط حضار مـــورد تاییـــد واقع 

گرفـــت.
کمیتـــه بـــا حضـــور  در ادامـــه، برگـــزاری جلســـه دوم 
انتخـــاب  منظـــور  بـــه  رییســـه  هیـــات  اعضـــای 
آرا  اتفـــاق  بـــا  کـــه  گرفـــت  صـــورت  نایب رییـــس 
مهنـــدس طاهـــرزاده به عنـــوان نایب رییـــس کمیته 

برگزیـــده شـــد.

یابـــی و تشـــخیص  کمیتـــه ارز در تعییـــن خـــط مشـــی 
کیـــد  شـــد؛ صالحیـــت  ســـندیکا تا

سیاستگذاری کمیته 
در راستای منافع عام اعضا

یابی و تشـــخیص صالحیت ســـندیکا با  کمیتـــه ارز
کمیتـــه در محل  یـــت تعیین خط مشـــی های  محور

سندیکا تشـــکیل جلسه داد.
رییـــس  مقـــدم  ســـیروس رضا  جلســـه  ابتـــدای  در 
در  پیشـــنهادی  مـــوارد  بـــه  اشـــاره  ضمـــن  کمیتـــه 
جلســـه گذشـــته مبنی بـــر فرصت هـــای بلقـــوه برای 
و  یابـــی  ارز خصـــوص  در  ســـندیکا  نقـــش  ایفـــای 
تشـــخیص صالحیـــت شـــرکت ها، از دیـــدار رییس 
هیات مدیـــره ســـندیکا بـــا مدیرعامـــل شـــرکت برق 
ایـــن  پیـــرو وعـــده  کـــه  تهـــران خبـــر داد  منطقـــه ای 
یابی  مقـــام مســـئول بر اســـتفاده از شـــاخص های ارز
ســـندیکا و اعمـــال امتیاز برای اعضای ســـندیکا در 

گرفتـــه بـــود  .  مناقصـــات صـــورت 
در ایـــن جلســـه ضمن اشـــاره اعضا به تبصـــره ماده 
کثـــر تـــوان تولیـــد داخلی،  5 قانـــون اســـتفاده از حدا
بـــا توجه بـــه تمایل اتـــاق بازرگانـــی برای اســـتفاده از 
متخصـــص  صنفـــی  تشـــکل های  توانمندی هـــای 
جهـــت تشـــخیص صالحیـــت شـــرکت ها، بـــر لزوم 
کید و  اســـتفاده از ایـــن فرصـــت توســـط ســـندیکا تا
تصریح شـــد می بایســـت ضمـــن تدویـــن روش های 
یابـــی، بـــا ارائـــه آن هـــا بـــه ســـازمان ها و نهادهای  ارز
ذی ربـــط و ذی نفـــع، ایـــن روش هـــا را بـــه تصویـــب 

رســـاند. نهایی 
 در این راســـتا از جانب ســـایر اعضا پیشـــنهاد شد، 

در ابتـــدا یـــک حـــوزه  فنی بـــه عنـــوان نمونـــه جهت 
یابـــی مربـــوط  تدویـــن روش هـــا و آیین نامه هـــای ارز

شـــود  .  انتخاب 
همچنیـــن در رابطـــه با سیاســـتگذاری و برنامه های 
اجرایـــی کمیتـــه پیشـــنهادهایی چون شناســـایی و 
یابی  پوشـــش دادن نواقص موجود در روش هـــای ارز
کمیته  ســـازمان های مختلف و نیز سیاســـتگذاری 
در راســـتای منافع عـــام اعضا مورد تاییـــد اعضا قرار 

گرفت.
در ادامـــه بـــا اتفـــاق نظـــر اعضـــای هیـــات رییســـه 
کمیتـــه  مصـــوب شـــد در جلســـات هیات رییســـه 
از اعضـــای علی البـــدل دعـــوت به عمـــل آیـــد و بـــه 
فراخور موضوعات محوری در هر جلســـه اشـــخاص 
صاحـــب نظـــر آن حـــوزه به عنـــوان میهمـــان دعوت 

. ند شو
دراین جلســـه پـــس از تعییـــن زمان ثابت جلســـات 
و  مشـــاور  به عنـــوان  عبهـــری  محمودرضـــا  کمیتـــه، 
نماینـــده کمیتـــه از جانـــب ســـندیکا بـــرای معرفـــی 
بـــه مرکز رتبه بنـــدی اتـــاق بازرگانی ایران و نیز مهســـا 
کمیتـــه انتخـــاب و معرفی  کبـــری بـــه عنـــوان دبیـــر  ا
هماهنگـــی  بـــا  شـــد  مقـــرر  آنکـــه  ضمـــن  شـــدند  . 
گزارشـــی از رونـــد اتفاقات مرکز  قبلی، در هر جلســـه 
گیـــرد  .  رتبه بنـــدی اتـــاق بازرگانـــی مـــورد ارائـــه قـــرار 
کمیتـــه در  همچنیـــن  تهیـــه فلوچارتـــی از مســـیر راه 

دســـتور کار قـــرار گرفـــت.
در ادامه بـــا توجه به قول مســـاعد معاون هماهنگی 
کمیتـــه  بـــا  مشـــترک  نشســـت  در  توانیـــر  یـــع  توز
ارتینـــگ و حفاظـــت در برابـــر صاعقـــه در خصوص 
پذیـــرش روش هـــا و آیین نامه هـــای تدوین شـــده در 
یابی و تشـــخیص صالحیت  ســـندیکا در حـــوزه ارز
یابی و تشـــخیص  کمیتـــه ارز شـــرکت ها، مقرر شـــد 
صالحیـــت ســـندیکا بـــا این مقـــام مســـئول جهت 
در  حضـــور  بـــرای  توانیـــر  شـــرکت  نماینـــده  معرفـــی 

کند  .   کمیتـــه مکاتبـــه  جلســـات 
همچنین به منظور ورود ســـندیکا به مباحث مرتبط 
یابـــی و تشـــخیص صالحیـــت شـــرکت های  بـــا ارز
فعـــال در حـــوزه انرژی هـــای تجدیدپذیـــر مقرر شـــد 
نماینـــده کمیته انرژی های تجدیدپذیر ســـندیکا در 
کمیته، چگونگـــی ارتباط با مدیرعامل ســـاتبا  ایـــن 
یابـــی ارائه  کـــرده و نتیجـــه را بـــه کمیته ارز را عنـــوان 

دهند  . 

اخبار کمیته توسعه صادرات؛
در هیات رییسه کمیته توسعه صادرات به تصویب 

رسید؛
استعالم در مورد بازارهای هدف اعضا 

جهت آسیب شناسی صادرات 
صنعت برق

هیات رییســـه کمیته توســـعه صـــادرات طی دومین 
نشست خود به بررســـی راهکارهای آسیب شناسی 

صادرات صنعت بـــرق پرداختند  . 

گزارشـــی از مصوبات   در ایـــن جلســـه پـــس از ارائـــه 
و  اهـــداف  و  گذشـــته  دوره  نشـــده  اجرایـــی 
بـــه  کمیتـــه،  دبیـــر  توســـط  کمیتـــه  برنامه هـــای 
مصوبـــه اخیـــر هیات مدیـــره ســـندیکا در خصوص 
وکمیتـــه  ســـندیکا  پژوهشـــی  معاونـــت  همـــکاری 
پـــروژه  کـــردن  اجرایـــی  جهـــت  صـــادرات  توســـعه 
کمیتـــه  آسیب شناســـی صـــادرات توســـط رییـــس 

اشـــاره شـــد  . 
کمیته  در این راســـتا برگزاری جلســـات فوق العـــاده 
تعییـــن  کنـــار  در  ســـندیکا  پژوهشـــی  معاونـــت  و 
تکلیـــف بازارهـــای هـــدف و اســـتفاده از ظرفیـــت 
اعضـــای کمیتـــه و دیگـــر شـــرکت ها مورد پیشـــنهاد 
گرفـــت  . همچنین بهره گیـــری از مطالعات بازار  قرار 
شـــرکت مپنا و برگزاری ســـمیناری مشـــترک در این 

رابطه توســـط اعضا پیشـــنهاد شـــد  . 
در خـــالل ایـــن جلســـه بـــا اشـــاره یکـــی از اعضـــای 
هیات رییســـه بـــه تمرکز  فعالیت های دوره گذشـــته 
کمیتـــه بر مباحـــث داخلی چـــون جلســـات وزارت 
نیرو، پیشـــنهاد شـــد در ایـــن دور، با فعالیت بیشـــتر 
در حـــوزه برون مـــرزی، جهـــت برگـــزاری ســـمینار و 
اعـــزام هیات به کشـــورهای هدف با توجـــه به فعالتر 

شـــدن ســـفارتخانه ها اقدام شـــود  . 
بـــرای  انگیـــزه  ایجـــاد  اهمیـــت  نشســـت  ایـــن  در   
گرفـــت و بدیـــن منظـــور بر  اعضـــا مـــورد اشـــاره قـــرار 
کـــردن موضوعـــات هدف و عبـــور از بحث  محدود 
هدفگـــذاری بـــه منظـــور فـــراروی بـــه ســـوی اجـــرا و 

کیـــد شـــد  .  روش هـــای اجرایـــی تا
در پایـــان جهـــت تدقیـــق برنامه هـــای آتـــی کمیتـــه، 
مقـــرر شـــد اعضـــای هیات رییســـه نقطه نظـــرات را 
کمیته به  خـــود در خصوص برنامه هـــای عملیاتـــی 

کنند. دبیرخانـــه اعـــالم 

کمیتـــه توســـعه صـــادرات  در جلســـه هیات رییســـه 
تـــالش شـــد؛

رفع موانع صادرات صنعت برق 
در راستای سند راهبردی سندیکا

کمیته توســـعه صادرات با محوریت  هیات رییســـه 
آسیب شناســـی صـــادرات صنعـــت بـــرق، و تعیین 
کنسرســـیوم های  کمیتـــه  و موضوع  برنامه هـــای آتی 

صادراتـــی به بحـــث و تبادل نظـــر  پرداختند.
در ایـــن جلســـه ضمـــن ارائـــه گزارشـــی در خصوص 
توســـط  بـــرق  صنعـــت  صـــادرات  آسیب شناســـی 
چـــون  مســـائلی  ســـندیکا،  پژوهشـــی  معاونـــت 
کنـــار  در  بانکـــی  مســـائل  و  سیاســـی  مـــراودات 
و  اقتصـــادی  در دیپلماســـی  ضعف هـــای موجـــود 
چالش رقبـــا به عنوان عوامل آســـیب زا در خصوص 
کشـــور مطرح و بـــر لزوم توجه  صادرات صنعت برق 
بـــه حضور موثـــر شـــرکت های مشـــاور توســـط اعضا 

شـــد. کید  تا
کمیته توســـعه صـــادرات با   در ایـــن رابطـــه رییـــس 
گـــزارش ارائه شـــده تنهـــا ســـهم  اشـــاره بـــه آنکـــه در 

گزارش 
کمیته های 

سندیکا

گزارش 
هیات مدیره  
سندیکا

گزارش 
کمیته های 

سندیکا
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کشـــور در بخـــش صادرات  صادراتـــی صنعت برق 
کرد:  انـــرژی بـــرق لحاظ شـــده اســـت، خاطر نشـــان 
در حـــال حاضـــر در ســـه بخـــش انـــرژی، تجهیزات 
و خدمـــات فنـــی و مهندســـی صـــادرات صـــورت 
کـــه بخـــش خصوصـــی می توانـــد بیـــش از  می گیـــرد 
همه در بخش تجهیزات بســـیار موثر باشـــد و بخش 
صـــادرات انـــرژی برق  بیشـــتر توســـط دولـــت انجام 

. د می شو
وی بـــا بیـــان ایـــن مطلـــب ضمـــن آنکـــه خواســـتار 
افـــزودن بحث حمایت دولـــت از صـــادرات در این 
کرد: چالش های اشـــاره شـــده  گـــزارش شـــد تصریح 
کـــه  مربـــوط بـــه بازارهـــای هـــدف اســـت در حالـــی 
ابتدا بایـــد چالش های داخلی خـــود را در خصوص 
کـــه  کنیـــم  . چـــرا  صـــادرات صنعـــت بـــرق بررســـی 
بخشـــی از آســـیب ها مربـــوط به صنعت بـــرق بوده و 
بخـــش دیگر مختـــص بـــازار و چالش هـــای عمومی 

ست  .  ا
از  دیگـــری  بخـــش  در  کمیتـــه  ایـــن  رییـــس 
بحـــث  جلســـه  ایـــن  در  خـــود  صحبت هـــای 
آسیب شناســـی و رفع موانع صـــادرات صنعت برق 
را در راســـتای ســـند راهبـــردی تدوین شـــده توســـط 
ســـندیکا دانســـت و بـــرای دســـتیابی به نتایـــج بهتر 
در ایـــن رابطـــه برگـــزاری جلســـه بـــا صاحبنظـــران را 

کـــرد. پیشـــنهاد 
بـــر ایـــن اســـاس دیگر عضـــو هیات رییســـه نیـــز  طی 
آســـیب های  خصـــوص  در  گفت وگـــو  و  بحـــث 
کیـــد بـــر ایجـــاد  صادراتـــی صنعـــت بـــرق ضمـــن تا
تفکـــر صادراتـــی، بـــر ضعف صنعـــت برق بـــه دلیل 
مشـــکالت داخلـــی و پـــر مخاطـــره بـــودن بازار هـــای 
هدف اذعان داشـــته و افـــزود: نمی تـــوان از صنعتی 
ضعیف شـــده انتظار رقابت در بازارهـــای صادراتی 

را داشـــت.
همچنیـــن در این رابطه ضمن اشـــاره دیگر اعضا به 
گذشـــته،  کار نســـبت به  کســـب و  تغییرات محیط 
دیگـــر  تجربیـــات  و  راهکارهـــا  دادن  قـــرار  ک  مـــال
ظرفیت هـــای  و  شـــد  توصیـــف  راهگشـــا  کشـــور ها 
مناســـب صنعـــت بـــرق بـــرای رقابـــت در منطقـــه و 
کـــردن این موضوع مورد  نقش ســـندیکا در عملیاتی 

گرفت  .  کیـــد قـــرار  تا
 در ادامه این جلســـه دبیر کمیته به ارائه توضیحاتی 
یابـــی شـــرکت ها جهـــت  در خصـــوص سیســـتم ارز
حضـــور در کنسرســـیوم های صادراتـــی پرداخت که 
پیـــش از ایـــن در هیات رییســـه کمیته نهایی شـــده 
اســـت  . برایـــن اســـاس مقـــرر شـــد جلســـه ای بـــرای 

جمعبندی پیشـــنهادات ارائه شـــده برگزار شـــود.
ارائـــه  از  پـــس  جلســـه  ایـــن  از  دیگـــری  بخـــش  در 
کمیتـــه در خصـــوص بازار  توضیحاتـــی توســـط دبیر 
بصـــره و پیگیری های انجام شـــده، بـــا توجه به عدم 
رفـــع مشـــکل مطالبات شـــرکت های ایرانـــی در بازار 
عـــراق، اســـتفاده از ظرفیـــت بـــاالی ســـفیر ایـــران در 
عراق بـــرای همکاری در این زمینه پیشـــنهاد شـــد  . 
عـــالوه بـــر آن  اســـتعالم از شـــرکت های عضو جهت 
ایفـــای نقـــش اصلـــی در شناســـایی نماینده هـــا در 

بازار هـــای هدف و نیـــز برقـــراری ارتباط بـــا برق های 
منطقـــه ای در بـــازار عراق به منظـــور ورود اثربخش به 
ایـــن بـــازار از دیگر پیشـــنهادهای ارائه شـــده در این 

زمینـــه بود.

ارتباطـــات  کارگـــروه  دوبـــاره  فعال ســـازی 
کمیتـــه توســـعه صـــادرات

کمیته توســـعه صـــادرات  اعضـــای هیـــات رییســـه 
ســـندیکای صنعـــت بـــرق ایران، ســـوم دی مـــاه، در 

محـــل ســـندیکا تشـــکیل جلســـه دادند  . 
کـــه علیرضا شـــیرانی، مدیـــر عامل  در ایـــن جلســـه 
گســـترش  شـــرکت موننکـــو میهمـــان آن بـــود، لـــزوم 
بازارهـــای هـــدف و برنامـــه ریـــزی بـــرای حضـــور در 
بازارهـــای جدیـــد، از جملـــه مســـائل مطروحـــه بود  . 
شـــیرانی ضمن اشاره به اشباع نســـبی ظرفیت های 
گســـترش صـــادرات  کمبـــود نقدینگـــی،  داخلـــی و 
را تنهـــا راه حـــل موجـــود بـــرای شـــرکت ها دانســـت و 
گفـــت: »ما در شـــرکت موننکو طرحـــی در خصوص 
الزامـــات و راهکارهـــای توســـعه صـــادرات تدویـــن 
گذشـــته هیات مدیره ســـندیکا  کرده و آن را در دوره 
یـــم در این دوره مـــورد توجه و  که امیدوار ارائـــه دادیم 

گیرد.«  قـــرار  پیگیری 
کشـــورهایی ماننـــد یونـــان، نپـــال و اتیوپی به  وی از 
عنـــوان بازارهای جدیدی برای حضور شـــرکت های 
بـــرای  الزم  »زمینه هـــای  افـــزود:  و  کـــرد  یـــاد  ایرانـــی 
کشـــورها فراهم  حضـــور شـــرکت های ایرانـــی در این 
اســـت  . امـــا مســـاله مهمتـــر ایـــن اســـت که مـــا برای 
مطالعـــه،  نیازمنـــد  هـــدف  بازارهـــای  در  حضـــور 

ساختارســـازی و اقدامـــات اجرایـــی هســـتیم.«
مدیرعامـــل شـــرکت موننکو در ادامـــه توضیحاتی در 

خصوص شـــرایط بازار کشـــور عمـــان ارائه داد  .
در ادامـــه ایـــن نشســـت، پیـــام باقری، نایـــب رییس 
هیـــات مدیـــره و رییـــس کمیتـــه توســـعه صـــادرات 
ضمـــن اشـــاره بـــه طرح ارائه شـــده از ســـوی شـــرکت 
کـــرد: »پیگیری و بررســـی این طرح  موننکـــو، عنـــوان 
بـــه معاونـــت آمـــوزش و پژوهـــش ســـندیکا ســـپرده 
گـــزارش نهایـــی در هیات  شـــده بـــود تـــا در نهایـــت 
کار تـــا پایان  مدیـــره طـــرح و تصویب شـــود  . امـــا این 
گذشـــته هیات مدیره انجام نشـــد و متاسفانه  دوره 
در ایـــن دوره هـــم هنـــوز در دســـتور کار قـــرار نگرفتـــه 

است.« 

همچنیـــن در جلســـه عنـــوان شـــد  تقویـــت روابـــط 
توســـعه  کمیتـــه  دبیرخانـــه  و  ســـندیکا  عمومـــی 
صـــادرات را از جمله الزامات اثربخشـــی بیشـــتر این 
کارگروه  کمیتـــه خواهد بـــود و بـــا توجه بـــه فعالیـــت 
کردند  ارتباطـــات در دوره قبـــل هیات رئیســـه، مقرر 
گســـترش تعامل بـــا نهادهـــای ذیربط  بررســـی نحوه 
متولـــی صادرات  در دســـتور کار قرار گیرد و محتوی 
مـــورد نیـــاز بـــرای برگـــزاری جلســـات و نشســـتها بـــا 

نهادهـــای مذکـــور تهیه شـــود.

هیـــات رییســـه کمیته توســـعه صـــادرات همچنین 
در خصـــوص رکود احتمالی ناشـــی از پیاده ســـازی 
کاال و  قانـــون بودجـــه ســـال 97، ضعـــف صـــادرات 
الزامـــات حضـــور شـــرکت های  برقـــی و  تجهیـــزات 
ایرانـــی در بازارهـــای هـــدف بـــه بحث و تبـــادل نظر 

پرداختند.
کمیته  در پایـــان این جلســـه محمـــد مرادیان، دبیـــر 
در  رفـــاه  بانـــک  تمایـــل  از  گزارشـــی  ارائـــه  ضمـــن 
بازارهـــای  در  هایـــی  کارگـــزاری  ایجـــاد  خصـــوص 
هـــدف، توضیحاتـــی را نیـــز در خصوص نمایشـــگاه 

کشـــور عمـــان ارائـــه داد. آب و بـــرق 

 اخبار کمیته حقوقی و قراردادهای سندیکا؛
با پیگیری کمیته حقوقی و قراردادها 

صورت گرفت؛

اصالحات پیشنهادی قرارداد تیپ 
خرید روی میز معاونت توزیع توانیر 

کمیتـــه حقوقـــی و قراردادهـــای ســـندیکا اقـــدام بـــه 
تدویـــن نقطـــه نظـــرات خود جهـــت اصالح قـــرارداد 
تیـــپ خرید کاال و ارســـال آن به معاونت هماهنگی 

کرد. توزیع شـــرکت توانیـــر 
ایـــن مهم در پـــی دریافت نامه ای از ســـوی معاونت 
خصـــوص  در  توانیـــر  شـــرکت  یـــع  توز هماهنگـــی 

اصـــالح قـــرارداد تیـــپ خریـــد کاال و درخواســـت آن 
معاونـــت مبنی بـــر بررســـی و اظهار نظـــر در ارتباط با 
کـــه در این جلســـه  ایـــن قـــرارداد صـــورت می گرفت 
رابطـــه  ایـــن  در  انجام شـــده  اقدامـــات  از  گزارشـــی 

کمیتـــه ارائه شـــد. توســـط دبیر 
یافـــت نامـــه مذکور  گـــزارش پـــس از در مطابـــق ایـــن 
جهـــت  کمیتـــه  اعضـــای  بـــه  موضـــوع  بالفاصلـــه 
گرفت  بررســـی و اظهـــار نظر مورد اطالع رســـانی قـــرار 
و بـــا توجه بـــه وقفه پیش آمـــده با برگزاری نمایشـــگاه 
بین المللـــی برق، طی نامه ای از معاونت هماهنگی 
توزیع شـــرکت توانیر درخواســـت شـــد تا زمان ارسال 
گزارش ذکر شـــد  نقطه نظـــرات تمدید شـــود  . در این 
پیش نویـــس قرارداد مزبـــور طی اطالع رســـانی هایی، 
کمیته هـــای عمومـــی و  در اختیـــار تمامـــی روســـای 
تخصصی ســـندیکا جهت بررســـی و اظهار نظر قرار 

گرفته اســـت  . 
در ادامـــه ایـــن جلســـه پیش نویـــس قـــرارداد توســـط 
دقـــت  بـــه  قراردادهـــا  و  حقوقـــی  کمیتـــه  اعضـــای 
گرفت و پس از اســـتماع  مـــورد بحث و بررســـی قـــرار 
کمیته، جمیع پیشـــنهادها  نقطـــه نظرات اعضـــای 
دســـته بندی و مقـــرر شـــد این مـــوارد در اســـرع وقت 
یـــع شـــرکت توانیر  بـــه دفتـــر معاونـــت هماهنگی توز

جهـــت بررســـی و درج در قـــرارداد ارســـال شـــود  . 
گفتنـــی اســـت ایـــن پیشـــنهادها پـــس از اقدامـــات 
نهایی طی نامه شـــماره 96/1114 مورخ 96/8/24 
یـــع شـــرکت توانیر  بـــه دفتـــر معاونـــت هماهنگی توز

شد. ارســـال 

مشکالت بیمه ای سندیکایی ها روی 
میز رییس سازمان تامین اجتماعی

کمیته حقوقی و قراردادهای ســـندیکا آذر ماه ســـال 
جـــاری بـــه منظور بررســـی مشـــکالت بیمـــه و تامین 
اجتماعـــی شـــرکت های عضـــو و همچنیـــن انجـــام 
پیگیری هـــای الزم بـــرای پیگیـــری ایـــن موضوعات 

تشکیل جلســـه داد  . 
کـــه محـــور اصلـــی آن مشـــکالت  ایـــن جلســـه  در 
احصاء شـــده از اعضـــا در خصوص مســـائل بیمه و 
تامیـــن اجتماعی بـــود، اقدامات اخیـــر کارگروه بیمه 
و تامیـــن اجتماعـــی مـــورد بررســـی و تبادل نظـــر قرار 

فت  .  گر
یابـــی جامـــع مشـــکالت  ارز از  پـــس  اینکـــه  ضمـــن 
احصاشـــده از اعضـــا در کارگـــروه بیمـــه، مقـــرر شـــد 
تا ایـــن موضوعـــات بـــه همـــراه جمع بنـــدی نظرات 
یاســـت ســـازمان تامیـــن  اعضـــا طـــی نامـــه ای بـــه ر

اجتماعـــی اعـــالم شـــود  . 
گفتنی اســـت ایـــن نامه بیســـت و دوم آذر مـــاه برای 
یاســـت ســـازمان تامیـــن اجتماعی ارســـال شـــده و  ر
نماینـــدگان ســـندیکا نیز بـــرای حضور در جلســـات 

این ســـازمان نیـــز انتخـــاب و معرفی شـــده اند  . 

کمیتـــه حقوقـــی و قراردادهـــای ســـندیکا  در مکاتبـــات 
ـــا تامیـــن اجتماعـــی مطـــرح شـــد؛ ب

پیگیری درخواست  اصالح و اجرای 
بخشنامه 14/5 تامین اجتماعی 

تامیـــن  ســـازمان  بیمـــه  حـــق  وصـــول  مدیـــرکل 
و  کمیتـــه حقوقـــی  نامـــه  بـــه  پاســـخ  در  اجتماعـــی 
کـــه پیـــش از ایـــن بـــا موضـــوع  قراردادهـــا ســـندیکا 
تعیین تکلیف حـــق بیمه قراردادهـــای پیمانکاری 
صنعت بـــرق خطاب بـــه مدیرکل درآمـــد حق بیمه 
ســـازمان تامین اجتماعی ارســـال شـــده بود، به ارائه 
کارکنان شـــاغل  توضیحاتی در خصوص حق بیمه 

در اجـــرای قـــرارداد پرداخـــت.
نامـــه ارســـالی ســـندیکا ضمـــن  گفتنـــی اســـت در 
تبیین ســـه مـــورد انتقـــادات وارد بر بخشـــنامه 14/5 
ارائـــه  اجتماعـــی،  تامیـــن  ســـازمان  درآمـــد  جدیـــد 
پیشـــنهادهایی به منظـــور اصالح بخشـــنامه مذکور 
گرفتـــه بـــود  . بـــر ایـــن اســـاس مهـــرداد  مـــد نظـــر قـــرار 
قریـــب مدیـــرکل وصول حـــق بیمـــه ســـازمان تامین 
اجتماعی طی نامه شـــماره 5020/96/10603 مورخ 
96/10/9 بـــه تبییـــن مواضـــع ســـازمان در خصوص 
کمیتـــه  کـــه  پرداخـــت  ســـندیکا  درخواســـت های 
کارگـــروه بیمـــه و  حقوقـــی و قراردادهـــای ســـندیکا و 
تامیـــن اجتماعـــی پـــس از بررســـی اقـــدام بـــه تنظیم 
پاســـخی برای ســـازمان تامین اجتماعـــی پرداخت 
کـــه ایـــن موضـــوع تـــا حصـــول نتیجـــه نهایـــی برای 
کمـــک بـــه اعضـــا و چاره جویـــی مشـــکالت ایشـــان 
کمیتـــه حقوقـــی و قراردادهـــا مـــورد پیگیری  توســـط 

بود  .  خواهـــد 
جهـــت مشـــاهده متن کامل نامه ارســـالی ســـندیکا 
و نامـــه جوابیـــه ســـازمان تامین اجتماعـــی به لینک 
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کمیته حقوقی و  14 پیشنهاد 
قراردادهای سندیکا برای اصالح 

متن الیحه بودجه 97

کمیتـــه حقوقـــی قراردادهـــای ســـندیکای صنعـــت 
بـــرق ایران، پـــس از ارســـال اصالحات پیشـــنهادی 
 ،1397 ســـال  بودجـــه  الیحـــه  خصـــوص  در  خـــود 
مرکـــز  بـــا  مشـــترک  نشســـتی  در  پیـــش  چنـــدی 
پژوهش هـــای مجلس شـــورای اســـالمی، به تشـــریح 

ایـــن پیشـــنهادها و دالیـــل خـــود پرداخـــت  . 
پیـــرو این جلســـه مقرر شـــد که ســـندیکای صنعت 
گزاشـــی تحلیلـــی از وضعیـــت صنعت  بـــرق ایـــران 
همچنیـــن  و  آتـــی  ســـال  بودجـــه  الیحـــه  در  بـــرق 
پیشـــنهادات تکمیلی خود در خصوص این الیحه 

دهد  .  ارائـــه 
بـــه همین منظور نامـــه ای به امضـــای رییس هیات 
مدیره ســـندیکا و خطاب به غالمرضـــا تاجگردون، 

رییس کمیســـیون تلفیق مجلس شـــورای اســـالمی، 
فریـــدون حســـنوند رییـــس کمیســـیون انـــرژی و نیـــز 
رییـــس مرکـــز پژوهش های مجلس تنظیم و مشـــروح 

پیشـــنهادهای ســـندیکا به وی ارائه شـــد  . 
البتـــه در مقدمـــه نامـــه بـــه این موضوع اشـــاره شـــده 
کلیـــه  برآینـــد  تقدیمـــی  پیشـــنهادهای  کـــه  اســـت 
نظـــرات متولیان در بخش خصوصـــی صنعت برق 
بـــوده و عـــدم توجه بـــه آن هـــا در بودجـــه هزینه های 
بســـیار ســـنگینی را بـــه صنعت برق کشـــور و بخش 
دارنـــد،  فعالیـــت  عرصـــه  ایـــن  در  کـــه  خصوصـــی 

کرد  .  تحمیـــل خواهـــد 
جهت مشاهده مشروح پیشـــنهادهای چهارده گانه 
ســـندیکای صنعـــت بـــرق ایران بـــه منظـــور اصالح 
بهینـــه متـــن الیحـــه بودجـــه ســـال 1397 در اختیار 
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کمیته حقوقی و قراردادها  چالش 
گمرکی برای تعرفه های 

کمیتـــه حقوقـــی و قراردادهای ســـندیکای صنعت 
بـــرق ایـــران بیســـت و پنجـــم دی مـــاه ســـال جاری 
در محـــل ســـندیکای صنعـــت بـــرق ایران تشـــکیل 

جلســـه داد  . 
گمرکـــی  کـــه بررســـی تعرفه هـــای  در ایـــن نشســـت 
کارگروه  یکـــی از موضوعات اصلی آن بود، تشـــکیل 
گمرکی پـــس از رایزنی  دائمـــی تخصصی تعرفه های 
بـــا وزارت نیـــرو و نیـــز بـــا حضـــور نماینـــدگان تمامی 
کمیته ها در ســـندیکا، یکی از مصوبات اصلی بود  . 
که نظرات اعضا قبل از تشـــکیل  به عالوه مقرر شـــد 
کمیســـیون مـــاده یـــک در هـــر ســـال جمـــع بنـــدی و 
کارگروه مشـــترک تعرفه های  نهایی شـــود  . قرار است 
گمرکـــی، انجـــام مطالعـــات و تهیـــه پیشـــنهاد برای 
اصالح ردیف هـــای تعرفه برای جلوگیـــری از هرگونه 
ســـوء اســـتفاده از کلـــی بـــودن تعرفه هـــا را عهـــده دار 

شود  . 
و  معـــدن  صنعـــت،  وزارت  بـــا  مکاتبـــه  و  رایزنـــی 
کمیســـیون  و  تجـــارت  توســـعه  ســـازمان  تجـــارت، 
کیـــد بـــر لـــزوم نظرخواهی از  مـــاده یـــک بـــه منظـــور تا
تعرفه هـــای  خصـــوص  در  تخصصـــی  تشـــکل های 
ایـــن  در  گیـــری  تصمیـــم  از  خـــودداری  و  گمرکـــی 
زمینه بـــا اتکا به نظرات اشـــخاص حقیقـــی از دیگر 

کمیتـــه حقوقـــی و قراردادهـــا بـــود. مصوبـــات 
کاهـــش تعرفـــه گمرکـــی  ایـــن کمیتـــه همچنیـــن بـــا 
کـــه از تعرفه تجهیزات  گونه ای  هرگونـــه مواد اولیه به 
کامـــل و ســـاخته شـــده کمتـــر در نظـــر گرفتـــه شـــود، 
کـــرده و هرگونه تغییـــر افزایشـــی در تعرفه ها  موافقـــت 
کامـــل و بهنـــگام اثـــرات آن بـــر  را منـــوط بـــه جبـــران 

دانســـت  .  جاری  قراردادهـــای 
کمیتـــه حقوقـــی قراردادهـــا همچنیـــن بـــر  اعضـــای 
که هر  کارفرما به ایـــن نکته  لـــزوم توجه شـــرکت های 
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فعالیت اقتصـــادی طوالنی مـــدت منجمله تولید، 
کیـــد  نیـــاز بـــه ثبـــات در قوانیـــن و مقـــررات دارد تا
کـــه هر گونه تغییر جهشـــی در  کـــرده و اذعـــان کردند 
گرفتـــن زمان  مقـــررات و تغییـــر فـــوری بـــدون در نظر 
تنفـــس الزم برای پیـــش بینی و برنامـــه ریزی، نقض 
غرض بـــوده و مورد تائید این ســـندیکا نخواهد بود.
کار  کـــه نتیجه  در ایـــن جلســـه همچنین مقرر شـــد 
کارشناســـی انجـــام شـــده در ســـندیکا در خصوص 
کمیتـــه ســـاخت  گمرکـــی توســـط دبیـــر  تعرفه هـــای 
کمیتـــه  اختیـــار  در  و  شـــده  بنـــدی  جمـــع  داخـــل 
گیـــرد  . البتـــه مکاتبـــات  حقوقـــی و قراردادهـــا قـــرار 
کمیته هـــا در مـــورد تعرفـــه در طـــول چنـــد  اعضـــا و 
گـــزارش خواهد شـــد. ســـال اخیر هـــم ضمیمه این 
کار اجرایـــی مناســـب در دبیرخانـــه  تدویـــن ســـاز و 
ســـندیکا بـــه منظور تحقـــق تصمیمـــات کمیته ها، 
مکاتبـــه با نهادهای مرتبـــط در خصوص تخصصی 
گمرک و  کشـــور و نیـــز مکاتبـــه بـــا  گمـــرکات  نبـــودن 
کمیســـیون مـــاده یـــک در خصوص عدم شـــفافیت 
تعرفه هـــای گمرکـــی تجهیـــزات صنعـــت بـــرق و نیز 
گمرکی  در  کدهـــای   HS انجـــام اقدامات موثـــر برای
گارگـــروه تخصصـــی از جمله مصوبات این جلســـه 

بود  . 
کمیته حقوقـــی و قراردادهای  که  در پایان مقرر شـــد 
ســـندیکا نقطه نظـــرات خـــود را در خصوص تعدیل 
نـــرخ ارز در قراردادها تا اول بهمن مـــاه به وزارت نیرو 

کند  . اعالم 

کارگروه قراردادهای متوقف؛
دعوت از وزیر نیرو برای نهایی سازی 

قراردادهای متوقف

کارگـــروه قراردادهای متوقف ســـندیکا چندی پیش 
کمیســـیون انـــرژی مجلـــس شـــورای  بـــا حضـــور در 
اســـالمی در خصـــوص حـــل معضـــل قراردادهـــای 
متوقـــف با نمایندگان مجلس و نمایندگان شـــرکت 

توانیـــر دیدار داشـــت.
بـــه جلســـات  بـــا توجـــه  در ابتـــدای ایـــن نشســـت 
بـــا  متوقـــف  قراردادهـــای  خصـــوص  در  پیشـــین 
کـــرات  مذا توانیـــر  شـــرکت  و  مجلـــس  نماینـــدگان 
مفصلـــی مبنـــی بـــر تنظیـــم متن مشـــترک ســـندیکا 
کـــه مقـــرر  و توانیـــر صـــورت پذیرفـــت  . در ایـــن متـــن 
بـــوده اســـت از ســـوی شـــرکت توانیر و بـــا هماهنگی 
ســـندیکا تنظیـــم و به مجلـــس تقدیم شـــود، طرفین 
جهـــت حـــل معضـــل قراردادهـــای متوقف بـــه ارائه 

می پردازنـــد. راهکارهایـــی 
 در ایـــن جلســـه نمایندگان مجلس پس از اســـتماع 
حـــل  خصـــوص  در  ســـندیکا  نماینـــدگان  نظـــرات 
معضـــل قراردادهـــای متوقف و نمایندگان شـــرکت 
توانیـــر در خصـــوص محدودیت هـــای موجـــود، بـــه 
جمع بنـــدی موضـــوع پرداختنـــد و مقرر داشـــتند تا 
در کوتاه تریـــن زمـــان ممکن نســـبت به دعـــوت وزیر 
کننـــد تا این موضوع  کمیســـیون انرژی اقدام  نیرو به 

در حضـــور وزیـــر نیرو بررســـی و مـــورد تصمیم نهایی 
گیرد. قـــرار 

پای قراردادهای متوقف به سازمان 
کشور رسید برنامه و بودجه 

کارگـــروه قراردادهای متوقف به منظـــور حل معضل 
ایـــن دســـت از قراردادهـــا چندی پیش نشســـتی در 

کشـــور داشت.  ســـازمان برنامه و بودجه 
کـــه بـــا حضـــور نمایندگانـــی از امور  در ایـــن جلســـه 
کشـــور، شـــرکت بـــرق منطقه ای  نظام فنی و اجرایی 
خوزســـتان و ســـندیکای صنعـــت برق برگزار شـــد، 
حل مشـــکالت قراردادهای متوقف و فســـخ شـــده، 

محـــور اصلـــی مباحث مطروحـــه بود. 
خصـــوص  در  نظـــر  تبـــادل  و  بحـــث  از  پـــس 
چارچوب هـــای قانونـــی رفع این مشـــکل، مقرر شـــد 
کـــه  کـــه آن دســـته از شـــرکت های عضـــو ســـندیکا 
قراردادهای آن ها فســـخ شـــده اســـت، درخواســـت 
داوری خـــود را بـــه مرجـــع مرتبـــط داوری پروژه های 

کننـــد.  عمرانـــی )شـــورای عالـــی فنـــی( ارســـال 
کـــه بـــه منظور  گذاشـــته شـــد  بـــه عـــالوه قـــرار بر این 
و  طـــرح  هـــم،  جـــاری  قراردادهـــای  توقـــف  عـــدم 
ارائـــه  بـــا  ارز  تمدیـــد بخشـــنامه  پیگیـــری موضـــوع 
مســـتندات الزم، از ســـوی وزارت نیـــرو و به شـــورای 

گیـــرد.  عالـــی فنـــی صـــورت 
بـــه منظـــور  گیـــری از بخشـــنامه های موجـــود  بهـــره 
تعدیـــل نـــرخ ارز در قراردادهای جـــاری و همچنین 
ارائـــه درخواســـت تمدیـــد در نـــرخ پیمـــان از طـــرف 
صـــورت  در  مرتبـــط  مرکـــزی  دســـتگاه  و  کارفرمـــا 
کفایـــت مبالغ  عـــدم تمدیـــد بخشـــنامه ارز یا عـــدم 
مشـــخص شـــده از طریق این بخشـــنامه ها با هدف 
دیگـــر  از  پیمانـــکاران  بـــه  وارده  خســـارات  جبـــران 

مصوبـــات ایـــن جلســـه بود. 
ایـــن نشســـت ســـه جانبـــه  کـــه در  گفتنـــی اســـت 
ســـندیکای صنعـــت بـــرق ایـــران متعهد شـــد که به 
از ایجـــاد مشـــکالت مشـــابه در  منظـــور جلوگیـــری 
کـــردن و تهیـــه آنالیـــز  قراردادهـــای آتـــی، قیمـــت دار 
فهـــارس بهای دســـته نیرو را ظـــرف 12 مـــاه آینده در 

کار خـــود قـــرار دهد. دســـتور 

اخبار کمیته عمومی دانش بنیان؛
کمیته  برگزاری انتخابات هیات رییسه 

  دانش بنیان سندیکا

عمومـــی  کمیتـــه  عمومـــی  مجمـــع  نخســـتین 
اخـــذ  بـــا  گذشـــته  هفتـــه  ســـندیکا  دانش بنیـــان 
رســـمیت حضـــور  21 نفـــر از نمایندگان 30 شـــرکت 
کار کرد. عضـــو کمیتـــه در محل ســـندیکا آغـــاز بـــه 
تشـــکیل  قوانیـــن  تشـــریح  از  پـــس  ابتـــدای جلســـه 
کمیتـــه بـــه تبییـــن  کمیتـــه هـــای عمومـــی، رییـــس 
کمیتـــه   دانش بنیـــان پیرو  اهـــداف و لـــزوم تشـــکیل 

نیـــاز اعضـــای ســـندیکا پرداخـــت  . 
در ادامـــه ضمن معرفـــی نمایندگان از شـــرکت های 
کمیتـــه  هیات رییســـه  انتخابـــات  رونـــد  متبـــوع، 
دانش بنیـــان با ابـــراز تمایل 10 نماینـــده از حاضرین 
بـــه عنـــوان نامـــزد و بـــا همـــکاری محمـــد زمانیفر در 
کنـــار رییـــس و دبیر کمیتـــه به عنوان هیات رییســـه 

گرفته شـــد. مجمع پـــی 
پس از اخذ و شـــمارش آرا جمشـــید بردبار از شرکت 
الکترونیـــک افزارآزما، ســـید محســـن میرصـــدری از 
شـــرکت آزمایشـــگاه های صنایـــع انـــرژی، امیرناصر 
کاوش توسعه فکور و محمدرضا  رییسی از شـــرکت 
چهـــار  عنـــوان  بـــه  همیان فـــن  شـــرکت  از  اســـالمی 
کمیتـــه دانش بنیان ســـندیکا برگزیده  عضو اصلـــی 
شـــدند و علیرضا فیض زاده از شـــرکت یـــراق آوران 
پویـــا بـــه همـــراه میثـــم چهـــرآزاد از شـــرکت ســـامانه 
علی البـــدل  عضـــو  دو  به عنـــوان  نوین افـــرا  هـــای 

کمیتـــه انتخاب شـــدند. هیات رییســـه 
در پایان با تایید صحت برگزاری انتخابات توســـط 
حضار، مقرر شـــد نخســـتین جلســـه هیات رییســـه 

منتخب در اولین فرصت تشـــکیل شـــود.

تشـــکل های  مجمـــع  دبیـــر  و  ییـــس  ر حضـــور   بـــا 
گرفـــت؛  صـــورت  ایـــران  اتـــاق  دانش بنیـــان 

بررسی سازوکارهای همکاری اتاق ایران 
کمیته دانش بنیان سندیکا  و 

کمیتـــه عمومـــی   دانش بنیـــان در نخســـتین جلســـه 
هیات رییســـه جهت پیشـــبرد اهداف خود میزبان 

رییـــس هیات مدیـــره و دبیـــر مجمـــع تشـــکل های 
دانش بنیـــان اتـــاق بازرگانی ایـــران بود.

اولویت هـــای  بررســـی  و  بحـــث  از  پـــس  ابتـــدا،  در 
کمیتـــه، مقرر شـــد اعضـــای هیات رییســـه  اصلـــی 
اهـــم اقدامـــات الزم را جهـــت پیگیـــری به صـــورت 
کوتاه مـــدت و بلندمـــدت تـــا زمـــان برگزاری  برنامـــه 
کننـــد و همچنیـــن  کمیتـــه تهیـــه  دومیـــن جلســـه 
برقـــراری ارتبـــاط بـــا نهادها و ســـازما ن هـــای دولتی 
کمیتـــه و اطالع  و غیردولتـــی ذی نفـــع در حوزه این 

گرفت  .  کار قـــرار  رســـانی آن بـــه اعضـــا در دســـتور 
طی این جلســـه که در حضور افشین کالهی رییس 
هیات مدیره مجمع تشـــکل هـــای دانش بنیان اتاق 
بازرگانـــی ایران و نســـترن نیکزاد دبیـــر این مجمع به 
عنـــوان میهمان برگزار شـــد، رییس کمیته به معرفی 
کمیتـــه دانش بنیان ســـندیکا و اهداف تشـــکیل آن 
کالهی در ادامه در  پرداخت  . براین اســـاس افشـــین 
خصـــوص تبییـــن اقدامات صورت گرفتـــه از جانب 
همچنیـــن  و  دانش بنیـــان  هـــای  تشـــکل  مجمـــع 
گرفته شـــده جهت بهبـــود روند  تســـهیالت در نظـــر 

کرد. فعالیـــت هـــای دانش بنیان اطالع رســـانی 
هـــای  شـــرکت  روی  پیـــش  مشـــکالت  ادامـــه  در 
دانش بنیـــان، از جملـــه اســـتفاده از معافیـــت های 
کن مســـکونی  مالیاتی و گمرکی و نیز اســـتفاده از اما
کمیته توســـط  و وام بانکـــی و باقی موارد پیش روی 

دیگـــر اعضای هیات رییســـه تشـــریح شـــد  . 
همچنیـــن پیگیری حمایت هـــای صندوق نوآوری 
یاســـت جمهوری از دیگر موضوعات  و شـــکوفایی ر
کـــه رییس هیات مدیره  مطروحه در این جلســـه بود 
بازرگانـــی  اتـــاق  دانش بنیـــان  تشـــکل های  مجمـــع 
کید بـــر حمایت های  ایـــران در ایـــن رابطه ضمـــن تا
آمیـــز و همـــکاری  ارتباطـــات موفقیـــت  از  مذکـــور، 

مجمـــع با این صنـــدوق خبـــر دادند.
یابـــی شـــرکت  عـــالوه بـــر ایـــن بـــا طـــرح موضـــوع ارز
هـــای دانش بنیـــان فعـــال در حـــوزه صنعـــت بـــرق، 
بـــر  مبنـــی  کمیتـــه  رییـــس  جانـــب  از  پیشـــنهادی 
تقویـــت همـــکاری  با ایـــن مجمع به عنـــوان مرجعی 
گـــذاری دانش  یابـــی و ارزش  قابـــل اتـــکا، جهت ارز
فنـــی شـــرکت های فعـــال در ایـــن حوزه مطرح شـــد 
بـــر ایـــن اســـاس بـــا توجـــه بـــه عضویـــت ســـندیکا 
پیگیـــری  دانش بنیـــان،  هـــای  تشـــکل  مجمـــع  در 
همکاری هـــای فی مابیـــن جهـــت تقویـــت این مهم 

گرفـــت  .  کار قـــرار  در دســـتور 

دانش بنیـــان  عمومـــی  کمیتـــه  جلســـه  دومیـــن  در 
شـــد؛ هدف گـــذاری  ســـندیکا 

شناسایی نهادهای هدف و 
دانش بنیان های فعال برای توسعه 

همکاری ها 

کمیتـــه عمومـــی دانش بنیان ســـندیکا طـــی دومین 
جلســـه خود ضمـــن جمع بنـــدی و تعییـــن اهداف 
یاســـت  جلســـه مقـــرر بـــا معـــاون علـــم و فنـــاوری ر

بـــه  دانش بنیـــان  کمیتـــه  معرفـــی  جمهـــوری، 
ســـازمان ها و نهادهـــای ذی ربط را تا پایان ســـال در 

کار قـــرار داد. دســـتور 
و  مکاتبـــات  از  گزارشـــی  ارائـــه  جلســـه  ادامـــه  در   
هیات رییســـه  عهـــده  بـــر  صورت گرفتـــه  اقدامـــات 
ســـازمان هایی  بررســـی  بـــا  و  شـــد  نهـــاده  کمیتـــه 
کمیتـــه  بـــا  بـــا هماهنگـــی ســـندیکا   کنـــون  تا کـــه 
دانش بنیـــان آشـــنایی یافته اند، برخـــی از نهادهای 
دولتـــی و خصوصـــی دیگر به عنـــوان اهـــداف آینده 
بـــرای گشـــودن باب آشـــنایی و همکاری بـــا کمیته 

شناســـایی شـــدند.
عـــالوه برایـــن مقرر شـــد شـــرکت  هـــای دانش بنیان 
فعال در صنعـــت برق و انرژی مـــورد تایید معاونت 
علـــم و فنـــاوری شناســـایی و بـــا همـــکاری واحـــد 

عضویـــت شـــرایط جذب آنـــان فراهم شـــود.

کمیتـــه دانش بنیـــان بـــا معاونـــت علمـــی و  در جلســـه 
فنـــاوری ریاســـت  جمهـــوری پیشـــنهاد شـــد؛

توسعه همکاری  سندیکا با معاونت علم 
و فناوری در ارزیابی دانش بنیان ها

کمیته دانش بنیان ســـندیکا اواســـط دی مـــاه اقدام 
بـــه برگـــزاری جلســـه ای در محـــل معاونـــت علـــم و 

کرد. یاســـت جمهـــوری  فنـــاوری ر
که در حضور سورنا ستاری معاون  طی این جلســـه 
یاســـت جمهـــوری، ســـیدمحمد  علـــم و فنـــاوری ر
موسســـات  و  شـــرکت ها  امـــور  رییـــس  صاحبـــکار 
دانش بنیـــان و اســـماعیل قادری فـــر رییس توســـعه 
فناوری هـــای راهبردى این معاونت برگزار می شـــد، 
دانش بنیـــان  کمیتـــه  هیات رییســـه  اعضـــای 
ســـندیکا با همراهـــی رییس هیات مدیره ســـندیکا 
بـــه معرفی این کمیته و قابلیت هـــای آن در مواردی 
یابـــی و تشـــخیص صالحیت  چـــون مرجعیـــت ارز
شـــرکت های دانش بنیان صنعت بـــرق پرداختند.

و  شـــرکت ها  امـــور  رییـــس  صاحبـــکار  ادامـــه  در 
موسســـات دانش بنیـــان معاونـــت علـــم و فنـــاوری 
یاســـت جمهـــوری ضمـــن اســـتقبال از همـــکاری  ر
بـــا همراهـــی  ایـــن معاونـــت  فی مابیـــن ســـندیکا و 
یابی شـــرکت های دانش بنیـــان، به منظور  ســـتاد ارز
توســـعه ایـــن همکاری هـــا جهـــت تـــداوم برگـــزاری 

جلســـات مشـــترک و تدویـــن روش هـــای ایـــن مهم 
کـــرد ایـــن مهـــم مســـتلزم  اعـــالم آمادگـــی و تصریـــح 
کارگـــزار از طرف ســـندیکا بـــه معاونت علم  معرفـــی 

و فنـــاوری اســـت.
قـــادرى فـــر رییـــس توســـعه فناوری هـــای راهبـــردى 
کیـــد بـــر اســـتفاده از اســـتارت آپ ها به این  نیـــز با تا
که صنعت برق می بایست  موضوع اشـــاره داشـــت 
کـــرده و به  از پتانســـیل موجـــود نهایـــت اســـتفاده را 

ســـمت بهـــره بـــردارى از آن ها قدم بـــردارد.
ستارى، معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری 
کارگزار  در ایـــن جلســـه ضمن تاییـــد بحث معرفـــی 
بـــر لـــزوم توجـــه شـــرکت های دانش بنیـــان صنعـــت 
بـــرق بـــه بازارهای نوین و حرکت به ســـمت توســـعه 
داشـــت  کیـــد  تا صنعـــت  ایـــن  در  اســـتارت آپ  ها 
دانش بنیـــان  شـــرکت های  جهت گیـــری   تغییـــر  و 
از دولـــت بـــه ســـمت مـــردم و بخـــش خصوصـــی را 

شد. خواســـتار 
کـــردن ایده های جدید از  ی در ایـــن خصوص وارد  و
طریق ســـندیکا به صنعت برق را ضروری دانســـت 
و بـــه بهره منـــدى از تســـهیالت موجـــود اختصاص 
داده شـــده بـــه شـــرکت هـــاى دانـــش بنیـــان اشـــاره 

داشت.

در پایـــان لـــزوم همـــکارى بیـــن ســـندیکا و معاونت 
علمـــی و فنـــاورى مطرح شـــد.

تالش برای تسهیل صادرات 
شرکت های دانش بنیان

کمیته دانش بنیان به همـــراه نایب رییس  اعضـــای 
هیات مدیـــره ســـندیکای صنعـــت بـــرق ایـــران، در 
نشســـتی میهمـــان مدیران ارشـــد معاونـــت علمی و 

یاســـت جمهـــوری بودند  .  فناوری ر
در ابتـــدای این نشســـت پیـــام باقـــری، نایب رییس 
هیات مدیره ســـندیکای صنعت بـــرق ایران ضمن 
معرفـــی ســـندیکا و اهـــداف آن، بـــه معرفـــی زمینـــه 
فعالیـــت شـــرکت های   دانش بنیـــان صنعـــت بـــرق 
و اهـــداف پیـــش روی آن هـــا پرداخـــت و خواســـتار 
و  ســـندیکا  میـــان  ســـویه  دو  تعامـــالت  افزایـــش 
یاســـت جمهوری شـــد  .  معاونت علمی و فناوری ر
معرفـــی کمیتـــه شـــرکت های دانش بنیان ســـندیکا 

گزارش 
کمیته های 

سندیکا

گزارش 
کمیته های 
سندیکا
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و الزامـــات فعالیـــت آن در صنعـــت بـــرق، اهـــداف 
کمیتـــه و همچنین جایـــگاه ارتباط ســـندیکا با این 
ســـوی  از  عنوان شـــده  مســـائل  جملـــه  از  معاونـــت 
کمیتـــه بـــود  . اهمیـــت ورود شـــرکت های  اعضـــای 
  دانش بنیـــان بـــه مناقصـــات و ونـــدور لیســـت های 
کنسرســـیوم جهـــت  کشـــورهای هـــدف و تشـــکیل 
اخـــذ پروژه هـــای برون مرزی با اســـتفاده از فضاهای 
فنـــاوری  و  علمـــی  معاونـــت  همـــکاری  و  موجـــود 
دیگـــر  از  هـــم  شـــکوفایی  و  نـــوآوری  صنـــدوق  و 

کمیتـــه بـــود  .  درخواســـت های اعضـــای ایـــن 
کار   بین الملـــل  و  کســـب  توســـعه  دفتـــر  مدیـــرکل 
نیـــز ضمـــن اعـــالم آمادگـــی در خصـــوص همکاری 
بـــا شـــرکت هـــای   دانش بنیـــان ســـندیکا در بحـــث 
جهـــت  مناســـب  فضـــای  وجـــود  بـــر  صـــادرات، 
کید  اســـتفاده شـــرکت های   دانش بنیان ســـندیکا تا
کارگزاری هـــا  و  ســـفارتخانه ها  بـــا  ارتبـــاط  و  کـــرده 
در کشـــورهای هـــدف جهت توســـعه کســـب و کار، 
معرفی شـــرکت ها از طریق وب ســـایت های در نظر 
گرفته شـــده و نیز امـــکان اســـتفاده از خدمات قابل 
ارائـــه صنـــدوق ضمانت صـــادرات و بانک توســـعه 

صـــادرات را از جملـــه ایـــن فرصت هـــا نامیدنـــد.
در این جلســـه مقرر شـــد معاونت علمـــی و فناوری 
یاســـت جمهوری و ســـندیکا با همـــکاری یکدیگر  ر
پاویون های مشـــترک در نمایشـــگاه های   بین المللی 

کنند  .  برپا 
و  همـــکاری  جهـــت  ســـندیکا  نماینـــده  معرفـــی 
تعامـــل بیشـــتر با دفتر توســـعه کســـب وکار امـــور بین 
الملـــل، برگـــزاری جلســـه ســـه جانبه بیـــن صندوق 
توســـعه صـــادرات و تبـــادل فنـــاوری، معاونت بین 
الملـــل و ســـندیکا در محـــل ســـندیکای صنعـــت 
بـــرق ایـــران و نیـــز معرفی شـــرکت هـــای   دانش بنیان 
کســـب  و فعـــال در حـــوزه برق از طریق دفتر توســـعه 
یاســـت جمهـــوری از دیگر  کار معاونـــت فناوری ر و 

مصوبـــات ایـــن جلســـه بود  . 
گذاشـــته  در بخش دیگری از این جلســـه قرار بر این 
شـــد که ســـندیکا شـــرکت های بین المللی و دارای 
دفتـــر در خارج از ایران را جهـــت همکاری به عنوان 
کار ایـــن معاونت  کســـب و  کارگـــزار به دفتر توســـعه 
کـــرده و هماهنگی الزم را بـــه منظور برگزاری  معرفی 
جلســـه ســـه جانبه معاونـــت علمـــی و فـــن آوری با 
کل صـــادرات وزارت نیـــرو و ســـندیکا عهـــده  اداره 

شود. دار 

اخبار کمیته تخصصی اتوماسیون و مخابرات؛
پیگیری قرارداد اسپک سندیکا 

با شرکت توانیر

و  اتوماســـیون  تخصصـــی  کمیتـــه  هیات رییســـه 
مخابـــرات ســـندیکا موضوعاتـــی را چـــون برگـــزاری 
ســـمینار آموزشـــی در شـــرکت IGMC، آییـــن نامـــه 
یکپارچه ســـازان، قرارداد اســـپک سندیکا با شرکت 

توانیـــر و  ..  . مـــورد بحـــث و تبـــادل نظـــر قراردادند.

دراین جلســـه بـــا توجه به اســـتقبال مدیریت بخش 
مطالعـــات و حفاظـــت شـــبکه شـــرکت IGMC در 
کمیتـــه، مقرر  جلســـه بـــا نماینـــدگان هیات رییســـه 
شـــد سمینار یا کارگاه آموزشـــی از طرف کمیته برای 
کارشناســـان دفتـــر مربوطـــه ارائـــه شـــود  . همچنیـــن 
کســـب نقطه نظرات شـــرکت های مهندسی مشاور 
و پیمانـــکار ســـندیکا در مـــورد نظام نامـــه سیســـتم 
دیگـــر  از  نیـــز  ایـــران  بـــرق  شـــبکه  و حفاظـــت  رلـــه 

تصمیمـــات ایـــن جلســـه بود.
در بخـــش دیگـــری از مصوبـــات ایـــن جلســـه، مقرر 
که  شـــد در خصـــوص آییـــن نامـــه یکپارچه ســـازان 
در مرحلـــه جمـــع بنـــدی نقطـــه  نظـــرات بـــرق های 
منطقـــه ای اســـت، پیگیری الزم از دفتـــر فنی انتقال 

شـــرکت توانیـــر صـــورت پذیرد  . 
عالوه  بـــر این بحث و تبادل با دانشـــگاه های تهران 
و علـــم و صنعـــت در مورد موضـــوع قرارداد اســـپک 
ســـندیکا بـــا شـــرکت توانیـــر، در دســـتور کار کمیتـــه 
گرفـــت و  تخصصـــی اتوماســـیون و مخابـــرات قـــرار 
مقرر شـــد در جلســـه آتی از مدیرعامل شـــرکت قشم 
ولتـــاژ به عنوان مهمان جلســـه دعـــوت به عمل آید  . 
در ادامـــه موارد الزم برای پیگیری از ســـوی دبیرخانه 
بـــرای  آموزشـــی  ســـمینار  برگـــزاری  جهـــت  کمیتـــه 
شـــرکت های مشـــاور نفتی  در تاریخ ششـــم اسفند 
مـــورد  مـــاه ســـال جـــاری، تعییـــن و مقـــرر شـــد در 
دوازدهمیـــن دوره کنفرانـــس حفاظت و اتوماســـیون 
سیســـتم های قدرت در مازندران، بررسی های الزم 

گیرد  .  کمیتـــه صـــورت  جهت حضـــور 

در کمیته تخصصی اتوماسیون و مخابرات سندیکا 
تصمیم گیری شد؛  

اعالم همکاری مستمر در زمینه ارزیابی و 
تشخیص صالحیت

جلســـه کمیتـــه تخصصـــی اتوماســـیون و مخابرات 
یابـــی  ارز چـــون  موضوعاتـــی  طـــرح  بـــا  ســـندیکا 
برنامه ریـــزی  و  اعضـــا  صالحیـــت  تشـــخیص  و 
تشـــکیل  کار،  دســـتور  در  آموزشـــی  ســـمینارهای 

داد. جلســـه 
در ابتـــدای ایـــن جلســـه پـــس از ارائـــه توضیحاتـــی 
مخابـــرات  و  اتوماســـیون  کمیتـــه  نماینـــده  توســـط 
یابـــی و تشـــخیص  ســـندیکا در کمیتـــه عمومـــی ارز
یابی  صالحیـــت ســـندیکا، بـــه اهمیـــت بحـــث ارز

شـــرکت هـــا که بـــر پایـــه برنامه ریـــزی اتـــاق بازرگانی 
صـــورت خواهـــد گرفـــت و لـــزوم همـــکاری مســـتمر 

کمیتـــه بـــا ایـــن کمیتـــه عمومی شـــد  . 
همچنیـــن در خصوص ســـمینار آموزشـــی شـــرکت 
کنترل در سیســـتم  IGMC بـــا موضـــوع حفاظـــت و 
برگـــزاری  جهـــت  شـــد  مقـــرر  پســـت  اتوماســـیون 
از  یـــخ بیســـتم دی مـــاه  تار نیمـــروزه  در  ســـمیناری 

کارشناســـان آن شـــرکت دعـــوت بـــه عمـــل آیـــد  .  
در ادامـــه با طرح موضوع برگزاری ســـمینار آموزشـــی 
بـــرای شـــرکت هـــای مشـــاور و پیمانـــکاران نفتـــی، 
مقرر شـــد نماینـــدگان شـــرکت های اهرام فـــن آوری 
قـــدرت و ICS به منظور برنامه ریـــزی برای همکاری 
در برگزاری ســـمینار در جلســـه آینده هیات  رییســـه 

شـــود. دعوت  کمیته 
در پایان این جلســـه پیام غفاری و شـــاهین شکری 
کمیتـــه در دوازدهمیـــن دوره  بـــه عنوان نماینـــدگان 
کنفرانـــس حفاظت و اتوماســـیون در سیســـتم های 

قـــدرت مازندران انتخاب شـــدند.

کارگروه تخصصی اتوماسیون 
و دیسپاچینگ توزیع؛  

 RTU   بررسی مفاد دستورالعمل

دیســـپاچینگ  و  اتوماســـیون  تخصصـــی  کارگـــروه 
یـــع  از کمیتـــه اتوماســـیون و مخابـــرات ســـندیکا  توز
با حضور اعضا در محل ســـندیکا تشـــکیل جلســـه 

داد.
در این جلسه بررســـی دستورالعمل تعیین الزامات، 
معیارهـــای فنـــی و آزمون برای دســـتگاه پایانـــه از راه 
کار  یـــع در دســـتور  دور )RTU( زمینـــی و هوایـــی توز
که با توجـــه به وجود  گرفت  . این در حالـــی بود  قـــرار 
پـــاره ای از ابهامـــات در برخـــی موارد دســـتورالعمل، 
مقرر شـــد دیگر اعضای حاضر در جلســـات شرکت 
توانیـــر به منظور همفکـــری و تعامل در جلســـه آینده 

کارگروه حاضر شـــوند  . 
بـــر ایـــن اســـاس نماینـــدگان شـــرکت های ســـازگان 
ارتبـــاط، ویســـتا جهـــان، اهـــرام فـــن آوری قـــدرت، 
اندیشـــه های فرانگر برســـام  و پیما ن خطوط شرق از 
کارگـــروه خواهند  اعضـــای مدعو به جلســـه آتی این 

. د بو

کارگروه تخصصی مخابرات و ICT ؛
لزوم نقش آفرینی سندیکایی ها در 

تدوین اسپک های فنی مرجع 

کمیتـــه  از   ICT و  مخابـــرات  تخصصـــی  کارگـــروه 
اتوماســـیون و مخابرات ســـندیکا در حالی با حضور 
که  اعضـــا در محـــل ســـندیکا تشـــکیل جلســـه داد 
موضوعاتـــی در ارتبـــاط با اســـتعالم هـــا، مناقصات 
کنار لـــزوم تدوین و  کننـــدگان خارجـــی در  و تامیـــن 
ارائه اســـپک های فنی مرجـــع در محوریت بحث و 

گرفت. قرار  بررســـی 
کارگـــروه،  در ایـــن جلســـه بـــا بررســـی خـــط مشـــی 
در ارتبـــاط بـــا اســـتعالم هـــا، مناقصـــات و تامیـــن 
کننـــدگان خارجـــی، راهکارهای ایجـــاد تعامل بین 
شـــرکت های رقیب و نیز رعایـــت تعهدات حرفه ای 
و اخالقـــی صنفی در این زمینه، بـــه  بحث و تبادل 

گذاشته شد. نظــــر 
در ادامه پس از ارائـــه نظرات حاضرین در خصوص 
برقراری تعامـل از جانـب سندیکـا بین شـرکت های 
کارفرمایـــان، لـــزوم تدویـــن و ارائـــه اســـپک  عضـــو و 
کید  هـــای فنی مرجـــع مطرح شـــد  . در این رابطـــه تا
شـــد جهـــت ایجـــاد قراردادهـــای تیـــپ و جلوگیری 
کندگـــی و اعمـــال ســـلیقه این شـــاخص های  از پرا
مرجع می تواند از جانب شـــرکت هـــای عضو دارای 
ارائـــه  بـــه مراجـــع تصمیم گیرنـــده  فنـــی  توانمنـــدی 

. د شو
ایـــن  در  شـــرکت کنندگان  از  برخـــی  همچنیـــن   
جلســـه، پیشـــنهادی مبنـــی بـــر احـــراز صالحیت و 
رتبـــه بندی شـــرکت های عضـــو از جانب ســـندیکا 
به عنـــوان مرجـــع معتبر جهـــت ارائه بـــه مراجع باالتر 

کردند. مطـــرح 
در پایـــان نماینـــده کمیتـــه اتوماســـیون و مخابـــرات 
ســـندیکای صنعـــت بـــرق ایـــران جهـــت معرفی به 
کشـــور تعیین و مقرر  ســـازمان نظام صنفی یارانه ای 
شـــد این نماینـــده به منظور همـــکاری در خصوص 
تســـهیل شرایط تســـت و روند ترخیص کاال در حوزه 
ارجـــاع بـــه آزمایشـــگاه های مخابراتـــی ایفـــای نقش 

کند  . 
عـــالوه برایـــن برگـــزاری جلســـه ای مشـــترک مابیـــن  
و  اتوماســـیون  تخصصـــی  کمیتـــه  هیات رییســـه 
یـــخ 28  کارگـــروه در تار مخابـــرات ســـندیکا و ایـــن 
آذرمـــاه جهت تعامل و همکاری نزدیکتر در دســـتور 

کار قـــرار گرفـــت.

اعـــالم   ICT و  مخابـــرات  تخصصـــی  کارگـــروه  در 
شـــد؛ آمادگـــی 

برگزاری سمینارهای آموزشی برای 
شرکت مدیریت شبکه و 

شرکت های نفتی

بـــه  اقـــدام   ICT و  مخابـــرات  تخصصـــی  کارگـــروه 

کمیته  تشکیل جلســـه ای مشـــترک با هیات رییسه 
. د کر

در ایـــن جلســـه ضمـــن ارائـــه توضیحاتـــی در مـــورد 
کمیتـــه،  رییـــس  توســـط  هیات رییســـه  عملکـــرد 
مـــواردی چـــون ارتباط با ســـازمان مقـــررات رادیویی 
اعضـــای  مطروحـــه  مـــوارد  و  مســـائل  انعـــکاس  و 
مخابراتـــی کمیتـــه بـــه کارگـــروه مخابـــرات و ICT در 
راســـتای توجه به نیازهـــای امـــور مخابراتی اعضای 

گرفت  .  کمیتـــه مـــورد بحـــث و بررســـی قـــرار 
کارگـــروه جهـــت  در ایـــن جلســـه از اعـــالم آمادگـــی 
همکاری مشـــترک در زمینـــه برگزاری ســـمینارهای 
و  بـــرق  شـــبکه  مدیریـــت  شـــرکت  بـــرای  آموزشـــی 
شـــرکت هـــای مشـــاور و پیمانـــکار نفتی خبـــر داده 
شـــد  . همچنیـــن تعامـــالت تجـــاری بیـــن اعضـــای 
کمیتـــه از مـــوارد مورد بحـــث در این جلســـه کارگروه 

. د بو
برایـــن اســـاس مقـــرر شـــد متـــن نامـــه اطالع رســـانی 
برگـــزاری  خصـــوص  در  کمیتـــه  نظرســـنجی  و 
ســـمینارهای آموزشی برای شـــرکت-های مدیریت 
شـــبکه برق و شرکت های مشـــاور و پیمانکار نفتی 
بـــه اعضـــای کارگروه مجـــددا در گروه تلگـــرام مطرح 
شـــود و اعضا به بررســـی و تبادل نظر کارشناســـی در 

ایـــن خصـــوص بپردازند.

اخبار کمیته تخصصی مهندسی بازرگانی؛
گزارشی از اقدامات یکساله و تبیین 

کمیته در دور آتی  خواسته های 

مهندســـی  تخصصـــی   کمیتـــه  عمومـــی  مجمـــع 
بازرگانی ســـندیکا با اخذ رســـمیت از حضور 51 نفر 
کمیتـــه در محل  از نماینـــدگان شـــرکت های عضـــو 
ســـندیکا بـــه منظـــور انتخـــاب هیات رییســـه دوره 
کمیته برگـــزار شـــد  . در ابتدای جلســـه  جدیـــد ایـــن 
کمیته توســـط  گزارش عملکرد یکســـاله  ضمن ارائه 
اعضـــای هیات رییســـه، ده هـــا مـــورد از اقدامـــات و 
که از  کمیتـــه در این بازه تبیین شـــد  دســـتاوردهای 

آن جملـــه مـــواردی چـــون واکنش بـــه مصوبه هیات 
کاالهـــای خارجی با  وزیـــران در مـــورد عـــدم خریـــد 
درخواســـت تجدیـــد نظـــر در ایـــن رابطـــه، بررســـی و 
اعـــالم نظـــر در خصـــوص تغییـــر قـــرارداد مهندســـی 
کمیتـــه حقوقـــی و قراردادهـــای  خریـــد بـــا ارایـــه بـــه 
کرات انجام شـــده  ســـندیکا و پیگیـــری نتایج و مذا
با شـــرکت توانیـــر، همچنین اقـــدام جهت تصحیح 
مالیـــات بـــر ارزش افـــزوده به منظور طـــرح موضوع در 
کمیته  مجلس بـــا جمع بندی مطالب و ارائـــه آن به 

حقوقـــی ســـندیکا قابل ذکر اســـت.
بـــر ایـــن اســـاس بـــا رای اعضـــای حاضـــر در  مجمع 
عمومـــی کمیتـــه مهندســـی بازرگانـــی مصوب شـــد 
طـــی نامه ای از ســـوی ســـندیکا بـــه وزارت صنعت ، 
معـــدن و تجارت رویه ای مناســـب برای مشـــخص 
شـــدن محصوالت ساخــــت داخل مشـــخص شود 
تـــا از ایـــن طریق ضمـــن احراز شـــرکت هـــای واقعی 
بازرگانـــی  هـــای  شـــرکت  ضـــرر  از  داخلـــی،  تولیـــد 

جلوگیـــری به عمـــل آید.
عـــالوه بـــر ایـــن موضوعاتـــی چـــون اعالم مشـــکالت 
کمیتـــه در رابطه با تامین  جمع آوری شـــده اعضای 
اجتماعـــی، ارجاع متـــن نهایی قرارداد با مشـــاورین 
بیمـــه و نیز درخواســـت معافیت مالیاتـــی برای همه 
شـــرکت هـــای شناســـنامه دار بـــه ســـندیکا از دیگر 
کمیتـــه حقوقـــی و قراردادهای  مـــوارد ارائه شـــده بـــه 
ســـندیکا جهـــت ارســـال و پیگیـــری در مجلـــس، 
کلیـــه  ســـازمان برنامـــه و بودجـــه، شـــرکت توانیـــر و 
شـــرکت های دولتـــی و وابســـته بوده اســـت  . ضمنا 
اجتماعـــی  تامیـــن  مشـــاور  حضـــور  از  بهره گیـــری 
کمیتـــه و اســـتفاده از نظـــرات مشـــاور  در جلســـات 
در  افـــزوده   ارزش  بـــر  مالیـــات  مـــورد  در  حقوقـــی 
خصـــوص مشـــکالت منعکس شـــده از اعضـــا، در 

گرفته اســـت. ایـــن راســـتا صـــورت 
در  حضـــور  تیـــپ  قـــرارداد  بررســـی  همچنیـــن 
مناقصات برای شـــرکت های مهندســـی و بازرگانی 
و ارســـال نظرات به ســـازمان برنامـــه و بودجه جهت 
تصویـــب اقـــدام دیگـــری از ایـــن کمیته بوده اســـت 
کـــه پیـــرو آن در ایـــن جلســـه مقرر شـــد مـــوارد نقض 
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بـــزرگ،  بانک هـــای  حضـــور  عـــدم  و  بین المللـــی 
جهـــت رفع این مشـــکالت طـــی همکاری های آتی 

کردند. ابـــراز امیـــدواری 

کمیتـــه انرژی هـــای تجدیدپذیـــر مـــورد بحـــث قـــرار  در 
ـــت؛ گرف

ارائه اصالحات پیشنهادی قرارداد 
خرید تضمینی برق 

انرژی هـــای  کمیتـــه  هیات رییســـه  جلســـه 
کـــه  شـــد  برگـــزار  حالـــی  در  ســـندیکا  تجدیدپذیـــر 
کمیتـــه مـــاده 12 قانون  گزارشـــی از جلســـات اخیـــر 
کشـــور با حضور  احـــکام دائمـــی برنامه های توســـعه 
کمیته  کمیتـــه انرژی های تجدیدپذیـــر در  نماینـــده 

گرفـــت. مـــاده 12 در ایـــن جلســـه مـــورد ارائـــه قـــرار 
گـــزارش موضـــوع قراردادهـــای زمیـــن مرتبط  در ایـــن 
کـــه بحـــث  بـــا پروژه  هـــای انرژی هـــای تجدیدپذیـــر 
کمیتـــه مـــاده 12 را بـــه خود  اصلـــی جلســـات اخیر 
وصـــاف  اســـماعیل  توســـط  بـــود  داده  اختصـــاص 
بخـــش  پیشـــنهادهای  شـــد  تصریـــح  و  مطـــرح 
جلســـات  در  آن هـــا  دغدغه هـــای  و  خصوصـــی 
کمیتـــه مـــاده 12 در ایـــن رابطـــه طرح شـــده و پس از 
بحـــث و چانه زنی هـــای بســـیار به تصویب رســـیده 
گـــزارش، مصوبات  اســـت  . همچنیـــن مطابق ایـــن 
کمیتـــه مـــاده 12 قانـــون احـــکام دائمـــی برنامه های 
کشـــور جهـــت تصویـــب بـــه وزارت اقتصاد  توســـعه 
ارجاع شـــده و پیگیری های بعـــدی باید از آن طریق 

گیرد. انجـــام 
در بخـــش بعـــدی جلســـه موضـــوع قـــرارداد خریـــد 
تضمینـــی بـــرق و نواقـــص موجود در آن مـــورد بحث 
گرفت  .  دراین راســـتا پیشـــنهادهای ارائه شـــده  قرار 
از طرف شـــرکت ها و تشـــکل های مختلف بررســـی 
در  جمع بنـــدی  ضمـــن  مـــوارد  ایـــن  شـــد  مقـــرر  و 
کمیســـیون انـــرژی  جلســـه ای بـــا حضـــور نماینـــده 

مجلـــس مطرح شـــود  . 

با حضور نمایندگان کمیته انرژی های تجدیدپذیر 
سندیکا صورت گرفت؛

بررسی مشکالت قراردادهای خرید 
تضمینی برق در ساتبا

کمیته انرژی هـــای تجدیدپذیر ســـندیکا در  جلســـه 
محل ســـازمان انرژی هـــای تجدیدپذیـــر و بهره وری 
انرژی )ســـاتبا( با موضوع جمـــع آوری نظرات بخش 
قـــرارداد  بـــرای اصـــالح و رفـــع نواقـــص  خصوصـــی 
 )PPA( خریـــد تضمینـــی بـــرق تجدید پذیـــر ســـاتبا
به منظور تســـهیل اجـــرای پروژه های تجدیـــد پذیر و 

شـــد  .  برگزار  ک  پا
کـــه پیرو نشســـتی در آخرین روزهای  در این جلســـه 
محمد تقـــی  دعـــوت  بـــه  و  جـــاری  ســـال  آبان مـــاه 
زعفرانچـــی زاده مدیـــر دفتـــر مشـــارکت های بخـــش 

می شـــد،  تشـــکیل  ســـازمان  ایـــن  غیر دولتـــی 
از  خصوصـــی  بخـــش  تشـــکل های  از  نمایندگانـــی 
کمیتـــه انرژی هـــای تجدیدپذیـــر ســـندیکا،  جملـــه 
حضـــور  نیـــرو  وزارت  و  ســـاتبا  حقوقـــی  نهادهـــای 

یافتنـــد  . 
کمیتـــه مـــاده 12 قانـــون  همچنیـــن نمایندگانـــی از 
و  کشـــور  توســـعه  برنامه هـــای  دائمـــی  احـــکام 
کمیســـیون انرژی اتـــاق بازرگانـــی، صنایـــع، معادن 
ارشـــد  کارشناســـان  کنـــار  در  ایـــران،  کشـــاورزی  و 
موسســـات بین المللی حقوقی و جمعـــی از مدیران 
شـــرکت های خصوصی فعـــال در حـــوزه انرژی های 
تجدیدپذیر از دیگر شـــرکت کنندگان در این جلســـه 

بودند  . 
بـــر ایـــن اســـاس در خصـــوص موضوع این نشســـت 
یـــخ  تار چـــون  مختلفـــی  پیشـــنهادهای  و  مـــوارد 
تامین کننـــده مالـــی، خســـارت  قـــرارداد،  قطعیـــت 
ناشـــی از تأخیـــر در پرداخت هـــا، روش پرداخـــت، 
تغییـــر در قوانیـــن و  ..  . از جانب تشـــکل های بخش 
خصـــوص و اتاق بازرگانـــی ایران به عنـــوان پارلمان 
پیـــرو  و نماینـــده بخـــش خصوصـــی مطـــرح شـــد  . 
مطالعـــه و بررســـی نماینـــدگان بخـــش خصوصـــی 
تهیه شـــده  پیش نویـــس  روی  بـــر  ســـرمایه گذاران  و 
توســـط ســـاتبا جهـــت اصـــالح قـــرارداد PPA طـــی 
گذشـــته، در ایـــن نشســـت نظـــرات و  جلســـه های 
پیشـــنهادها به منظور تســـهیل این قراردادها از نقطه 
نظـــر ســـرمایه  گذاری داخلی و خارجـــی جمع آوری و 

شـــد  .  مطرح 
در ادامـــه پس از طـــرح نکات مطرح شـــده از جانب 
بخـــش خصوصـــی، حقوقدانان و مســـئوالن ســـاتبا 
نیـــز بـــه بیـــان نظـــرات پرداختنـــد و طرفیـــن در مورد 
بخـــش  و فرصت هـــای  محدودیت هـــا، چالش هـــا 
خصوصـــی و دولتـــی بـــرای رســـیدن به یک قـــرارداد 
همه جانبـــه و مطمئـــن بـــه بحث پرداختنـــد  . دراین 
راســـتا مواردی چون تغییر زمان بندی هـــای قرارداد، 
درصـــد ضمانـــت اخـــذ شـــده تامین کننـــده مالـــی، 
قیمـــت فروش قرارداد و نحوه واگذاری و جانشـــینی 
گروه ها بود. از اهم موضوعات مطروحه توســـط ایـــن 
در پایـــان ایـــن جلســـه مقـــرر شـــد نـــکات مـــورد نظر 

بخـــش خصوصـــی بـــه صـــورت مکتـــوب به ســـاتبا 
ارســـال شـــود تـــا پـــس از بررســـی و مطالعـــه در ایـــن 
ســـازمان، طی جلســـه آتـــی در محل ســـاتبا یـــا اتاق 
بازرگانـــی ایـــران بحث در این خصـــوص ادامه یابد.

پیرو ارائه گزارش عملکرد سه ماهه کمیته انرژی های 
تجدیدپذیر صورت گرفت؛

اعتراض به عدم تخصیص بودجه 
عوارض برق تجدیدپذیر 

در سازمان برنامه

کمیتـــه انرژی هـــای تجدیدپذیر با  جلســـه عمومـــی 
کمیتـــه در محـــل  حضـــور 25 نفـــر از اعضـــای ایـــن 
گزارش عملکرد سه ماهه  ســـندیکا با دستورجلســـه 
کمیتـــه و بررســـی موضوعاتـــی چـــون موانع ســـرمایه 
گـــذاری در حـــوزه تجدیدپذیر، هم اندیشـــی در مورد 
PPA، جمـــع آوری نقطه نظـــرات اعضا در خصوص 
بـــرق روســـتایی، رتبه بنـــدی شـــرکت ها و تشـــکیل 

کارگـــروه قـــرارداد خرید تضمینـــی برق برگزار شـــد.
کمیته مـــواردی چون  گـــزارش عملکرد ســـه ماهه  در 
پیگیـــری برگزاری جلســـه با ســـاتبا بـــرای رتبه بندی 
شـــرکت های فعـــال در حـــوزه تجدیدپذیـــر از طریق 
امـــور نظام فنـــی و اجرایی ســـازمان برنامـــه و بودجه 
کمیتـــه انرژی های  و نیـــز پیگیری ایجـــاد وبســـایت 
تجدیدپذیـــر و ارســـال نامـــه به اعضا جهت ارســـال 

کمیتـــه ذکر شـــده بود  .  اطالعـــات به 
گـــزارش مـــوارد ارجاع شـــده  همچنیـــن مطابـــق این 
کشـــاورزی  توســـط اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و 
ایران در حـــوزه انرژی های تجدیدپذیـــر و نیز اصالح 
مـــاده مرتبـــط با حمایـــت از صنعـــت بـــرق در حوزه 
انرژی هـــای تجدیدپذیـــر در الیحه بودجه ســـال 96 
به نفـــع ایـــن صنعـــت و برنامه ریـــزی برای تشـــکیل 
جلســـه مشترک با کمیســـیون انرژی مجلس از دیگر 
کنار موضـــوع زمین نیروگاه های  که در  مـــواردی بوده 
تجدیدپذیـــر از طریـــق کمیته مـــاده 12 قانون احکام 
کشـــور اتـــاق بازرگانی و همکاری  دائمی برنامه های 
بـــا ایـــن تشـــکل برای حـــل مشـــکالت مربوطـــه مورد 

قراردادهـــای تیپ از طرف توانیـــر و برق های منطقه 
ای از ســـوی شـــرکت های عضو به ســـندیکا ارسال 
شـــود و نیـــز ارســـال مصوبه قـــرارداد تیـــپ خرید کاال 
کـــه از ســـوی شـــرکت توانیـــر بـــه شـــرکت های بـــرق 
کشـــور ابـــالغ شـــده اســـت، بـــه  منطقـــه ای سراســـر 

گرفت. کار قـــرار  کمیتـــه در دســـتور  اعضـــای 
کمیته  در بخش دیگری از نشســـت مجمع عمومی 
مهندســـی  بازرگانی، بـــه موضوع اســـتعالم از اعضا 
در مـــورد یکپارچه ســـازی قراردادهای شـــرکت های 
کلیـــه مناقصـــات شـــرکت هـــای  کمیتـــه در  عضـــو 
برق منطقـــه ای و نیز معرفـــی نماینده جهت حضور 
گمرکی، به عنـــوان دیگر  کارگـــروه اصـــالح تعرفـــه  در 
کمیتـــه در این دوره اشـــاره  اقدامات هیات رییســـه 
که مـــورد اخیـــر بـــا اعـــالم راهکارهایـــی جهت  شـــد 
گمرکـــی بـــرای تجهیـــزات مختلـــف  بررســـی تعرفـــه 
از ابتـــدای ســـال جـــاری با حضـــور نماینـــده کمیته 
گانه انجام  مهندســـی و بازرگانی در کمیتـــه ای جدا
شـــده اســـت  . در این رابطه مقرر شـــد شـــرکت های 
عضـــو کمیتـــه نقطـــه نظـــرات خـــود را در خصـــوص 
گمرکی با ذکـــر دلیل  کاهـــش تعرفه هـــای  افزایـــش یا 

کنند. کمیته ارســـال  بـــه 
کمیتـــه  فعالیـــت  از  دوره  ایـــن  در  اســـت  گفتنـــی 
کمیته  مهندســـی و بازرگانی  تدوین آییـــن نامه این 
بـــا افزودن مصوبـــات مجمـــع عمومی در آییـــن نامه 

گرفـــت و اجرایی شـــد. کار قـــرار  در دســـتور 
و  مهندســـی  کمیتـــه  اعضـــای  جلســـه  پایـــان  در 
خصـــوص  در  را  ســـندیکا  پاســـخگویی  بازرگانـــی 
کمیتـــه بیـــن الملـــل مصوبـــه هیات مدیـــره  ایجـــاد 
ایـــن  از ســـوی  اعالمـــی  مـــوارد  و دیگـــر  و  ســـندیکا 
کمیته خواســـتار شـــدند  . همچنین مقرر شـــد نقطه 
کمیتـــه در رابطه بـــا تامین  نظـــرات تمامـــی اعضای 
کمیتـــه تامین مالی  کـــه اخیرا در  مالی پـــروژه هایی 
و همـــکاری هـــای مشـــترک ســـندیکا مطـــرح شـــده 

گیرد. اســـت، مـــورد جمـــع آوری قـــرار 

کمیتـــه تخصصـــی ارتینـــگ و حفاظـــت در  اخبـــار 
کارگـــروه اســـتاندارد؛ برابـــر صاعقـــه و 

ــذ  ــرای اخـ ــه ارتینـــگ بـ کمیتـ در خواســـت 
پروانـــه تدویـــن اســـتاندارد

کمیته  کارگـــروه تدویـــن اســـتاندارد و هیات رییســـه 
ارتینـــگ و حفاظـــت در برابـــر صاعقـــه، در حالـــی 
کـــه ضمـــن اعالم درخواســـت  تشـــکیل جلســـه داد 
کمیتـــه، از  اخـــذ پروانـــه تدویـــن اســـتاندارد توســـط 

گرفته جهت شـــرکت در ســـمینار  توافقـــات صورت 
ارتینـــگ و حفاظـــت در برابـــر صاعقه شـــرکت توزیع 

نیروی بـــرق مشـــهد خبر داده شـــد.
گزارشـــی  برایـــن اســـاس رییـــس کمیته پـــس از ارائه 
جهـــت  انجام شـــده  پیگیری هـــای  مراحـــل  از 
خصـــوص  در  اســـتاندارد،  تدویـــن  پروانـــه  اخـــذ 
گذشـــته به  فعالیت های هیات رییســـه در ماه های 
ارائه توضیحاتی پرداخت و بـــر لزوم مدنظر قراردادن 
صاعقـــه  برابـــر  در  حفاظـــت  و  ارتینـــگ  ســـمینار 
شـــرکت توزیع نیرو برق مشـــهد پیـــرو توافقات قبلی 

کرد. کیـــد  کمیتـــه تا این شـــرکت بـــا 
و  عملکـــرد   جلســـه،  ایـــن  از  دیگـــری  بخـــش  در 
در  حفاظـــت  و  ارتینـــگ  کارگـــروه  دســـتاوردهای 
گذشـــته مـــورد بحث و  برابـــر صاعقـــه طـــی ماه های 
گرفـــت  . در این رابطـــه تهیه بروشـــور ها  گفتگـــو قـــرار 
و فایل هـــای صوتـــی تصویـــری مربـــوط بـــه آمـــوزش 
آیین نامـــه  تنظیـــم  کنـــار  در  ارتینـــگ،  مفاهیـــم 
کارگـــروه و تدویـــن اصالحات دو قســـمت  داخلـــی 
مهم تریـــن  62561به عنـــوان   IEC اســـتاندارد   از 
کارگروه از بدو تشـــکیل آن از ابتدای  دســـتاوردهای 

تیـــر مـــاه ســـال جـــاری اعالم شـــد.
برنامه هـــای  اولویت بنـــدی  منظـــور  بـــه  ادامـــه  در   
کمیتـــه، موضـــوع انتخاب یـــک اســـتاندارد در  آتـــی 
خصوص طراحی سیســـتم های ارت فشار ضعیف 
و تدویـــن آن به عنـــوان اولویـــت اول کمیتـــه تدویـــن 
اســـتاندارد اعالم شـــد و موضوعات ترجمه، تکمیل 
و تصحیـــح اســـتاندارد  IEC62305  )هـــر 4 بخش( 

گرفتند. بـــه ترتیـــب در اولویت های بعـــدی قـــرار 
عـــالوه بر این جهت تحقق برنامه های تعیین شـــده، 
مقـــرر شـــد جلســـات کارگـــروه در یـــک ماه آینـــده به 
کمیتـــه ارتینـــگ و  طـــور مشـــترک بـــا هیات رییســـه 
حفاظـــت در برابـــر صاعقـــه برگـــزار شـــود  . همچنین 
کالس هـــای ســـازمان ملـــی  اطالع رســـانی موضـــوع 
اســـتاندارد از طریق ارســـال نامـــه ای به اعضا جهت 
شناســـایی افراد متقاضی و معرفی به ســـازمان ملی 

اســـتاندارد در دســـتور کار قـــرار گرفت.
در پایـــان مقرر شـــد نامـــه ارسال شـــده توســـط توزیع 
برق مشـــهد به همراه نامه پوششـــی به تمامی اعضا 
ارســـال شـــود  . همچنین به تصویب رســـید ظرفیت 
کمیته جهت اطالع رســـانی بیشـــتر و  گـــروه تلگرامی 
یافـــت نظـــرات اعضـــا در خصوص این ســـمینار  در

مورد اســـتفاده قـــرار گیرد.

اخبار کمیته تخصصی انرژی های تجدیدپذیر؛
کمیته انرژی های تجدیدپذیر  دعوت از 
برای حضور در نمایشگاه دوسلدورف

کمیتـــه انرژی هـــای تجدیدپذیـــر ســـندیکا  جلســـه 
انرژی هـــای  زمینـــه  در  آلمانـــی  هیاتـــی  بـــا حضـــور 
کشـــور  تجدیدپذیر از ایالت نوردراین وســـتفالن این 

شـــد. برگزار 
در ابتـــدای ایـــن جلســـه برخـــی شـــرکت های ایرانی 
کمیتـــه انرژی هـــای تجدیدپذیر ســـندیکا به  عضـــو 
دســـتاوردهای  و  فعالیت هـــا  ظرفیت هـــا،  معرفـــی 
خود پرداختند و در ادامه پس از معرفی ســـندیکای 
کمیتـــه انرژی های تجدیدپذیر  صنعت برق ایران و 
کمیته، مقایســـه ای بین جایگاه ایران  توسط رییس 
و آلمـــان در زمینـــه انرژی هـــای تجدیدپذیـــر صورت 

گرفت  . 
حمیدرضـــا صالحی با اشـــاره بـــه تولیدحـــدود 400 
کشـــور، 2200  مگاوات انرژی بادی و خورشـــیدی در 
مـــگاوات قـــرارداد شـــرکت ها بـــا ســـاتبا و تعرفه های 
ســـازمان،  ایـــن  جانـــب  از  بـــرق  خریـــد  تضمینـــی 
ســـرمایه گذاری  بـــرای  را  ایـــران  در  موجـــود  فضـــای 

کرد  .  توصیـــف  جـــذاب 
کمیته انرژی های  وی همچنین در خصوص تالش 
تجدیدپذیـــر برای رفع موانع ســـرمایه گذاری خارجی 
گفت: در تمامی نشســـت ها با مقامات و مســـئولین 
یـــه دیـــد ســـرمایه گذاران خارجی  یـــم از زاو ســـعی دار

ظرفیت هـــا و محدودیت هـــا را بنگریم  . 
هیات رییســـه  اعضـــای  نشســـت  ایـــن  ادامـــه  در 
کمیتـــه و بیان  ســـندیکا بـــه معرفـــی دســـتاوردهای 
موانـــع موجـــود پرداختنـــد و زمینه هـــای همـــکاری 

برشـــمردند. را  ایرانـــی  و  آلمانـــی  طرف هـــای 
در بخـــش بعـــدی ایـــن دیـــدار، هیـــات آلمانـــی نیـــز 
برشـــمردن  و  خـــود  شـــرکت های  معرفـــی  از  پـــس 
امکانـــات و تجربیـــات آنان، بـــه فراهم آوردن بســـتر 
مختلـــف  شـــرکت های  حضـــور  جهـــت  مناســـب 
کشور و جدی  آلمانی در ایران توســـط ســـفارت این 
بـــودن دولـــت آلمـــان             در امـــر ســـرمایه گذاری 

اشـــاره داشـــتند  .   شـــرکت های خصوصـــی 
 NRW همچنین الموت اشـــمیتز مدیرعامل شرکت
و نماینـــده هیات آلمانی در این نشســـت از برگزاری 
نمایشـــگاهی در دوســـلدورف آلمان در فوریه ســـال 
آینـــده میـــالدی خبـــر داد  و از شـــرکت های عضـــو 
کرد  .  یـــداد دعوت  ســـندیکا جهت حضور در این رو
تی  در پایـــان اعضـــای جلســـه با برشـــمردن مشـــکال
چـــون بیمه پروژه ها، ســـود بانکـــی، محدودیت های 
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کمیتـــه انرژی های تجدیدپذیر در ســـه  پیگیـــری در 
ماهه گذشـــته بوده اســـت  .  

کـــه بـــه  گـــزارش دعـــوت از هیـــات آلمانـــی  در ایـــن 
برگزاری جلســـه ای مشـــترک با هیات رییسه جهت 
ایجاد بســـتری بـــرای همکاری های فی مابیـــن و نیز 
کمیته  دعوت هیـــات آلمانی از شـــرکت های عضو 
 E-world  energy & کنفرانـــس بـــرای شـــرکت در 
water و پیگیری هـــای الزم به ایـــن منظور انجامید، 
کمیتـــه انرژی هـــای تجدیدپذیر  در زمـــره اقدامـــات 

ذکر شـــد.
عـــالوه برایـــن در شـــمار ایـــن اقدامـــات بـــه مکاتبـــه 
گمـــرک جمهـــوری اســـالمی ایـــران در  و رایزنـــی بـــا 
پنل هـــای  واردات  تعرفه هـــای  اصـــالح  خصـــوص 
از   برخـــی  مشـــکل  مـــوردی  حـــل  و  فتوولتاییـــک 
شـــرکت های درخواســـت دهنده در ایـــن خصوص 

شد  .  اشـــاره 
گـــزارش عملکرد  کمیتـــه در بخش دیگـــری از  دبیـــر 
دوره هـــا،  اطالع رســـانی   ، کمیتـــه  ماهـــه  ســـه 
خارجـــی  و  داخلـــی  ســـمینارهای  و  کنفرانس هـــا 
مرتبـــط بـــا حـــوزه انرژی هـــای نـــو از جملـــه ســـمینار 
اینترســـوالر، نمایشـــگاه WETEX امارات، مناقصه 
انـــرژی،  راهبـــردی  ســـمینارمدیریت  عمـــان، 
نمایشـــگاه BIG5 امـــارات( را مورد اشـــاره قـــرار داد و 
کـــرد که مشـــخصا مـــورد اول به شـــرکت در  تصریـــح 
کمیته در  کنفرانس اینترســـوالر و ســـخنرانی رییـــس 
کمیتـــه به شـــرکت های  یـــت معرفـــی  پنـــل بـــا محور
خارجـــی منجر شـــده اســـت  . همچنیـــن از برگزاری 
جلســـه بـــا دفتـــر ســـرمایه گذاری خارجـــی ســـازمان 
فنـــی  و  اقتصـــادی  کمک هـــای  و  ســـرمایه گذاری 
کمیته تجدیدپذیر  کارگروه مشترک  ایران و تشـــکیل 
برنامه ریـــزی  نیـــز  و  ســـرمایه گذاری  ســـازمان  و 
از  نماینـــده  درخواســـت  و  مشـــترک  جلســـه  بـــرای 
بین المللـــی  موسســـات  و  مجامـــع  »وام هـــا،  دفتـــر 
اقتصـــادی  کمک هـــای  ســـازمان ســـرمایه گذاری و 
کارگـــروه مشـــترک خبر داده شـــد  .  و فنـــی ایـــران« در 
برنامه ریـــزی بـــرای تشـــکیل جلســـه با مجـــری طرح 
کید بر لزوم اســـتفاده از ظرفیت و  برق روســـتایی و تا
تجربه شـــرکت های عضو کمیته نیـــز از موارد موجود 
گزارش ارائه شـــده بود. کمیته مطابق  در دســـتورکار 
کمیته پیـــرو مندرجات دســـتور  در ادامـــه اعضـــای 
موانـــع  چـــون  موضوعاتـــی  خصـــوص  در  جلســـه 
ســـرمایه گذاری در حـــوزه تجدید پذیـــر، هم اندیشـــی 
در مـــورد PPA، جمـــع آوری نقطـــه نظـــرات اعضا در 
رتبه بنـــدی شـــرکت ها  بـــرق روســـتایی،  خصـــوص 
کارگـــروه قـــرارداد خریـــد تضمینـــی بـــرق  و تشـــکیل 

اعضـــای بـــه بحـــث و تبـــادل نظـــر پرداختند.
بـــر این اســـاس در خصـــوص رتبـــه بندی اعضـــا، بر 
مربوطـــه  و معیارهـــای  شفاف ســـازی  شـــاخص  ها 
کیـــد و درخواســـت شـــد ســـندیکا خـــود وظیفـــه  تا

گیرد  .  انجـــام ایـــن مهـــم را برعهـــده 
 همچنین موضـــوع خرید تضمینی برق تجدیدپذیر 
در بودجـــه ســـال های 96 و 97 و عـــدم اختصـــاص 
بـــه ســـاتبا در ســـال  تومانـــی  بودجـــه 1100 میلیـــارد 

گرفت  . در  جـــاری به طـــور مفصل مـــورد بحث قـــرار 
ایـــن رابطـــه شـــرکت های حاضـــر در جلســـه معتقد 
گر نتـــوان با برخـــوردی قاطـــع جلوی این  که ا بودنـــد 
عـــدم تخصیص بودجـــه مربوط به خریـــد تضمینی 
کـــه  بـــرق تجدیدپذیـــر در ســـازمان برنامـــه و بودجـــه 
را  اســـت  گرفتـــه  صـــورت  غیرقانونـــی  به صـــورت 
گرفـــت، بـــا تـــداوم عـــدم پرداخـــت بهـــای بـــرق بـــه 
نیـــروگاه هـــای تجدیدپذیـــر، تمامی اعتماد ســـرمایه 

گـــذاران داخلـــی و خارجـــی از بیـــن خواهـــد رفت.
دبیـــر  امضـــای  بـــا  نامـــه  دو  شـــد  مقـــرر  نهایـــت  در 
کمیته انرژی هـــای تجدیدپذیر از  ســـندیکا و رییس 
طرف ســـندیکای صنعت برق خطاب به ســـازمان 
برنامه و مجلس ارســـال و مراتب اعتراض ســـندیکا 
بـــه ایـــن عدم تخصیص بیان شـــود و نیـــز از مجلس 
درخواست شـــود برای بودجه ســـال آینده راهکاری 
جهـــت جلوگیـــری از تکرار ایـــن موضوع پیـــدا کند.

یکـــی دیگـــر از نـــکات مطـــرح شـــده در این جلســـه 
بـــا  کمیتـــه  اعضـــای  موثـــر  ارتبـــاط  برقـــراری  لـــزوم 
اعضـــای کمیســـیون های انـــرژی و تلفیـــق مجلـــس 
کیـــد و مقـــرر شـــد اهمیـــت  بـــود  . بـــر ایـــن اســـاس تا
خریـــد تضمینـــی بـــرق تجدیدپذیـــر و حیاتـــی بودن 
اختصـــاص حق خرید آن به ســـاتبا، بـــرای اعضای 
کمیســـیون های مذکور بـــه طور خاص و ســـایر  ایـــن 
نماینده هـــای مجلـــس بـــه طـــور عـــام تبیین شـــود.

همچنین پیشـــنهاد شـــد ضمـــن تدارک جلســـه ای 
بـــا تولیدکننـــدگان عمـــده بـــرق تجدیدپذیـــر ماننـــد 
مپنـــا، مکران آریـــن آفتاب گســـتر و  ...، از طرف این 
شـــرکت ها هم نامـــه ای در خصوص موارد ذکر شـــده 

به ســـازمان برنامه و مجلس ارســـال شـــود.

پیگیری معضالت بودجه ای 
تجدیدپذیرها از مجلس

اعضـــای کمیتـــه تولیدکننـــدگان بـــرق تجدیدپذیـــر 
بـــه منظـــور بررســـی چالش هـــای جـــدی ایـــن حوزه 
بـــه ویـــژه در حـــوزه الیحه بودجه ســـال 97 نشســـتی 
کمیتـــه برق  بـــا حســـین امیـــری خامکانـــی، رییس 
انـــرژی مجلـــس شـــورای  کمیســـیون  و ســـخنگوی 

داشتند  .  اســـالمی 
که به منظور اعالم اعتراض ســـرمایه  در این جلســـه 
در  تجدیدپذیـــر  نیروگاه هـــای  صاحبـــان  و  گـــذاران 
مـــورد شـــفاف نبـــودن بودجـــه ســـال 97 و نیـــز عدم 
تخصیـــص بودجـــه مربوط بـــه خریـــد تضمینی برق 
ســـال 96 برگزار شد، جمعی از شـــرکت های سرمایه 
گـــذار و تولیدکننـــده بـــرق تجدیـــد پذیـــر بـــه همـــراه 
کمیتـــه  نماینـــدگان تشـــکل های مربوطـــه از جملـــه 
انرژی هـــای تجدیدپذیر ســـندیکا حضور داشـــتند  . 
در ایـــن نشســـت فعالیـــن حـــوزه تجدیدپذیر ضمن 
کیـــد بـــر عـــدم پرداخـــت پـــول بـــرق تجدیدپذیـــر  تا
تزریق شـــده به شبکه به ســـرمایه گذاران و صاحبان 
ایـــن نیروگاه هـــا از  تابســـتان ســـال 96، بـــر این نکته 
کیـــد کردنـــد که با ادامـــه این روند اعتماد ســـرمایه  تا

گـــذاران خارجـــی و داخلـــی بـــرای توســـعه صنعت 
کلـــی از بین خواهـــد رفت  .  تجدیدپذیـــر بـــه 

حســـین امیـــری خامکانـــی عـــالوه بـــر اینکه بـــه این 
حـــل  بـــرای  همـــکاری  قـــول  اقتصـــادی  فعالیـــن 
مشـــکل عدم پرداخـــت مطالباتشـــان را داد، عنوان 
کنونی می تـــوان چند اقـــدام موثر را  کـــرد: در شـــرایط 
گام اول بایـــد در قانـــون بودجه  کـــرد  . در  پـــی ریـــزی 
کید  کـــردن جمله ای جهـــت تا ســـال 97 بـــا اضافه 
بـــرای  تنهـــا  یافتـــه  بودجـــه اختصـــاص  بـــر صـــرف 
مصـــارف تجدیدپذیـــر، از تکرار مشـــکل پیش آمده 
گام بعـــدی  کـــرد  . در  در ســـال های بعـــد جلوگیـــری 
کنیـــم از طریـــق پیگیـــری و تعامل  نیـــز بایـــد تـــالش 
بـــا ســـازمان برنامـــه و بودجـــه و برگـــزاری جلســـات 
مشـــترک با این ســـازمان، مشـــکل ســـال جاری این 

کنیـــم. شـــرکت ها را حـــل 
کـــه تغییـــرات الزم در  در ایـــن نشســـت مقـــرر شـــد 
بودجه ســـال 97 حوزه تجدیدپذیر پـــس از تصویب 
انجـــام  جهـــت  مجلـــس،  انـــرژی  کمیســـیون  در 
هماهنگی هـــای الزم بـــه اعضای کمیســـیون تلفیق 
ارائـــه شـــده و متـــن مناســـب جهـــت تصویـــب این 
کمیســـیون و بـــه منظـــور جلوگیری از ایجاد مشـــکل 

در ســـال آینـــده تدویـــن و تصویب شـــود  . 

ـــر ســـندیکا صـــورت  کمیتـــه انرژی هـــای تجدیدپذی در 
گرفـــت؛

 تداوم تالش ها جهت اثرگذاری بر 
بودجه

کمیته تخصصـــی انرژی های تجدیدپذیر ســـندیکا 
نظـــر در خصـــوص  تبـــادل  و  یـــت بحـــث  بـــا محور
جلســـات اخیر شـــرکت ها در مورد بودجه ســـال 97 
و مطالبـــات ســـال 96، برنامه ریزی جهـــت برگزاری 
جلســـات با ســـازمان های خـــارج ســـندیکا، تدوین 
کارگـــروه مشـــترک کمیتـــه بـــا  برنامـــه اولیـــن جلســـه 
وضعیـــت  بررســـی  نیـــز  و  ســـرمایه گذاری  ســـازمان 

تشـــکل های تجدیدپذیـــر تشـــکیل جلســـه داد.
جلســـه   برگـــزاری  و  پیگیـــری  اســـاس  برایـــن 
انرژی هـــای  ســـازمان  بـــا  کمیتـــه  هیات رییســـه 
تجدیدپذیـــر و بهره  ـــوری بـــرق )ســـاتبا( و معاونـــت 
بـــرق روســـتایی شـــرکت توانیر طـــی هفته هـــای آتی 
گرفـــت و در خصـــوص تدویـــن  کار قـــرار  در دســـتور 
که می بایســـت در این  مـــواردی از مشـــکالت اعضا 
جلســـات مطرح شـــود، بحث و تبـــادل نظر صورت 

گرفـــت.
بـــا نماینـــده ســـازمان  مقـــرر شـــد جلســـه مشـــترک 
گـــذاری هرچـــه زودتـــر هماهنگ شـــود و در  ســـرمایه 
ایـــن جلســـه از نماینـــده ســـاتبا نیز دعـــوت به عمل 

ید  .  آ
همچنیـــن موضـــوع مطالبـــات نیـــروگاه داران عمده 
تجدیدپذیـــر از ســـاتبا و اصـــالح بودجـــه ســـال 97 
بـــرای جلوگیـــری از تکـــرار مشـــکالت ســـال جـــاری 
کید شـــد پیگیـــری تا  گرفـــت و تا مـــورد بحـــث قـــرار 

بـــه نتیجـــه رســـیدن و حل و فصـــل این مـــوارد ادامه 
. بد یا

در پایـــان اعضای هیات رییســـه به جهـــت برگزاری 
کمیته تشـــکر  پرشـــور و موثر جلســـه عمومـــی از دبیر 

کردند.

ــر  ــای تجدیدپذیـ ــه انرژی هـ کمیتـ ــترک  ــه مشـ در جلسـ
بـــا مجـــری طـــرح بـــرق روســـتایی مطـــرح شـــد؛

کمیته تجدیدپذیر  کثری از  استفاده حدا
در پروژه 100 میلیاردی برق  عشایری

تجدیدپذیـــر  انرژی هـــای  کمیتـــه  هیات رییســـه 
بـــه  اقـــدام  روز شـــنبه شـــانزدهم دی مـــاه  ســـندیکا 
برگزاری جلســـه ای مشترک با مســـئولین دفتر اجرای 
طـــرح برق روســـتایی کشـــور در محل ایـــن دفتر واقع 

کردند. در ســـاختمان شـــرکت توانیـــر 
کمیتـــه بـــا اشـــاره بـــه  در ابتـــدای جلســـه اعضـــای 
کشـــور خصوصـــا  وضعیـــت جدیـــد صنعـــت بـــرق 
لـــزوم  بـــر   تجدیدپذیـــر،  انرژی هـــای  حـــوزه  در 
آسیب شناســـی روند طی شـــده و چاره اندیشی برای 
کردند  .  کیـــد  مشـــکالت حل نشـــده در این حـــوزه تا
کـــه  نکتـــه  ایـــن  ذکـــر  ضمـــن  اســـاس  ایـــن  بـــر 
برق رســـانی  مـــورد  در  مذکـــور  آسیب شناســـی 
روســـتایی با توجـــه به اهمیت افزایش هر چه بیشـــتر 
اســـتفاده از انـــرژی تجدیدپذیـــر بـــه شـــکل مقیاس 
از  انـــرژی  زیرســـاخت  بـــدون  مناطـــق  در  کوچـــک 
جایگاه ویژه ای برخوردار اســـت، خاطر نشـــان شـــد: 
دســـتیابی به این مهم مســـتلزم ادامـــه همکاری ها و 
حمایت هـــای نهاد هایـــی چون طرح برق روســـتایی 

کشـــور در شـــرکت توانیـــر اســـت.
در ادامـــه ولی الدیـــن مصلحتـــی مجـــری طـــرح برق 
کشـــور موضع مجموعه تحـــت مدیریت  روســـتایی 
کمیتـــه انرژی هـــای تجدیدپذیـــر  خـــود را در قبـــال 
ســـندیکا همواره حمایتی دانســـت و بـــرای نمونه به 
کمیته بـــه وندور  ارائـــه لیســـت شـــرکت های عضـــو 
کمیتـــه  یـــع در بـــدو تشـــکیل ایـــن  شـــرکت های توز
گفتـــه این مقام مســـئول،  کـــرد  . همچنین به  اشـــاره 
بـــا اســـتفاده از  کشـــور  ایـــده برق رســـانی بـــه جزایـــر 
از  گذشـــته  ســـال های  در  انرژی هـــای تجدیدپذیـــر 
کـــه به منظـــور حمایـــت هر چه  دیگـــر مـــواردی بوده 

بیشـــتر از ایـــن صنعت مطرح شـــده اســـت.
  وی تعامـــل و همـــکاری میـــان کمیتـــه انرژی هـــای 
تجدیدپذیـــر با دفتـــر توزیع برق روســـتایی را دو طرفه 
یاســـت آن  کمیته و ر خواند و با اشـــاره بـــه موقعیت 
در اتـــاق بازرگانـــی و دیگر تشـــکل های صنفی، حل 
گرو تعامل بیشـــتر و اشتراک گذاری  مشـــکالت را در 
ظرفیت هـــا و همفکری در مـــورد ضعف های بخش 

کرد  .  خصوصـــی و دولتی بـــه طور توامان قلمـــداد 
کشـــور بـــا اشـــاره بـــه  مجـــری طـــرح بـــرق روســـتایی 
از  خـــود  مدیریـــت  تحـــت  مجموعـــه  حمایـــت 
رتبه بنـــدی شـــرکت های عضـــو کمیتـــه انرژی هـــای 
کـــه رتبه بنـــدی  تجدیدپذیـــر وعـــده داد در صورتـــی 

مذکـــور از طریـــق ســـندیکای صنعـــت بـــرق و اتاق 
بازرگانـــی انجـــام شـــود، دفتـــر بـــرق روســـتایی توانیر 
که این فهرســـت  اولین ســـازمان دولتـــی خواهد بود 
را بـــه شـــرکت های زیرمجموعه خود جهـــت درج در 

وندورلیســـت اعـــالم کنـــد.
در ادامـــه ایـــن جلســـه مقـــرر شـــد از هیات رییســـه 
بازدیـــد  بـــرای  تجدیدپذیـــر  انرژی هـــای  کمیتـــه 
فتوولتاییـــک  مقیـــاس  کوچـــک  ســـایت های  از 
کرمـــان دعوت به عمـــل آید تا  روســـتایی در جنـــوب 
پس از آن با تشـــکیل جلسه ای مشـــترک در سندیکا 
در خصوص پروژه های آینده برق رســـانی روســـتایی 
و مشـــارکت اعضـــای کمیتـــه درآن برنامه ریزی های 

گیرد. مناســـب صـــورت 
جلســـه  ایـــن  از  دیگـــری  بخـــش  در  مصلحتـــی 
پروژه هـــای  بـــرای  برنامه ریـــزی  و  ایده پـــردازی  از 
برق رســـانی بـــه عشـــایر بـــه ارزش 100 میلیـــارد تومان 
قابـــل حمـــل خورشـــیدی  قالـــب سیســـتم های  در 
کوچک مقیـــاس خبـــر داد  . در ایـــن رابطـــه مقرر شـــد 
در جلســـه دیگـــری در مـــورد جزییـــات این طـــرح با 
کثـــر امکانـــات اعضـــای  هـــدف بهره گیـــری از حدا
کمیتـــه انرژی هـــای تجدیدپذیر بحـــث و تبادل نظر 
گیـــرد و از تجربیات اندوخته شـــرکت های  صـــورت 
کثری اســـتفاده شـــود  .  کمیتـــه بـــه نحـــو حدا عضـــو 
کمیته انرژی هـــای تجدیدپذیر  همچنین مقرر شـــد 
کشـــور در این  به عنـــوان نماینـــده بخش خصوصی 
بخـــش تمام تالش خـــود را برای تاثیر گـــذاری مثبت 
در بودجه ســـال آینده و شـــفاف شـــدن ماده مربوط 
بـــه عـــوارض فـــروش بـــرق بـــرای توســـعه انرژی هـــای 
تجدیدپذیـــر و بـــرق روســـتایی به  کار گیرد تـــا به طور 
هدفمنـــد ایـــن بودجـــه صـــرف موضـــوع مشـــخص 

شـــده در قانون باشد.
تبییـــن  راهکارهـــای  ایـــن در خصـــوص  بـــر  عـــالوه 
انرژی هـــای  بخـــش  در  ســـرمایه گذاری  اهمیـــت 
کمیتـــی،  حا و  دولتـــی  بخـــش  بـــرای  تجدیدپذیـــر 
تجدیدپذیـــر  انرژی هـــای  کمیتـــه  شـــد  مصـــوب 
ســـندیکا  به منظور شفاف ســـازی و شناســـاندن هر 
چـــه بیشـــتر خـــود در ســـطح ملـــی و بین المللـــی از 
امکانـــات رســـانه ای ماننـــد نشـــریه ســـتبران، بولتن 
صنعـــت  پوشـــش دهنده  خبرگزاری هـــای  رســـانا، 
کنـــد تا  کثـــری  بـــرق و صـــدا و ســـیما اســـتفاده حدا
از  بخش هایـــی  زحمـــات  و  فعالیت هـــا  متعاقبـــا 
که بـــه این امـــر واقف اند نیـــز به عنـــوان الگو  دولـــت 

بـــرای ســـایر نهاد هـــا معرفـــی شـــود.

برپایی یک پاویون سندیکایی در 
دهمین نمایشگاه   بین المللی انرژی های 

تجدیدپذیر

پاویـــون کمیته انـــرژی های تجدیدپذیر ســـندیکا به 
رســـم هـــر ســـال در دهمیـــن نمایشـــگاه   بین المللی 

انرژی هـــای تجدیدپذیـــر برپا خواهد شـــد  . 
هـــای  انـــرژی  بین المللـــی  نمایشـــگاه  دهمیـــن 
تجدیدپذیـــر، بهـــره وری و صرفـــه جویـــی انـــرژی به 
یـــداد تخصصـــی حـــوزه انرژی  عنـــوان مهمتریـــن رو
هـــای تجدیدپذیـــر کشـــور دوم تـــا پنجم اســـفند ماه 
ســـال جـــاری بـــه همـــت وزارت نیـــرو و کمیته ملی 
انـــرژی ایـــران در محل نمایشـــگاه هـــای بین المللی 

تهـــران برگـــزار خواهد شـــد  . 
ســـندیکای صنعـــت بـــرق ایـــران بـــه عنـــوان یکی از 
که بـــا توجه  حامیـــان ایـــن نمایشـــگاه، در نظـــر دارد 
گذشـــته، هماهنگی های  به تجربـــه موفق ســـنوات 
الزم را بـــه منظور حضور شـــرکت هـــای عضو در یک 
فضای مســـتقل با عنوان پاویـــون کمیته انرژی های 
تجدیدپذیر ســـندیکا بـــا تجهیزات نمایشـــگاهی به 

عمل آورده اســـت  . 
لـــذا شـــرکت هـــای عضو مـــی تواننـــد بـــا هماهنگی 
دبیرخانـــه ســـندیکا در پاویـــون مذکور شـــرکت کرده 
و  فعالیـــن  مدیـــران،  بـــه  را  خـــود  توانمندی هـــای  و 

کنند  .  کشـــور معرفـــی  مســـئولین صنعتـــی 

کمیته  کارگروه مشترک  تشکیل 
تجدیدپذیر با سازمان سرمایه گذاری

کمیتـــه انرژی هـــای تجدیدپذیـــر ســـندیکا هجدهم 
آذر مـــاه اقـــدام به برگزاری نشســـتی باحضـــور احمد 
خارجـــی  ســـرمایه گذاری  دفتـــر  مدیـــرکل  جمالـــی 
کمک هـــای اقتصادی و  ســـازمان ســـرمایه گذاری و 

کرد. فنـــی ایـــران در محل ایـــن ســـازمان 
در ابتـــدای این جلســـه حمیدرضـــا صالحی رییس 
کمیتـــه انرژی های تجدیدپذیر ســـندیکای صنعت 
کمیته  بـــرق ایـــران  به طـــور اجمالی بـــه معرفی ایـــن 
گرفتـــه در تشـــکل های  مربوطه  و اقدمـــات صـــورت 
نـــو  انرژی هـــای  صنعـــت  مشـــکالت  حـــل  بـــرای 
پرداخـــت و وضعیـــت بخـــش خصوصـــی داخلـــی 
در مقایســـه بـــا کشـــور های دیگـــر را در ایـــن صنعت 

گزارش 
کمیته های 

سندیکا

گزارش 
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کرد  .  تشـــریح 
وی همچنیـــن ضمـــن اشـــاره به تـــالش ســـندیکا و 
اتـــاق بازرگانـــی بـــرای حل مشـــکل قـــرارداد PPA در 
گفتگـــو و نیز قراردادهـــای مربوط بـــه زمین،  شـــورای 
مشکل اساســـی را در جذب سرمایه و تضمین های 
گـــذاری در این  مـــورد نیـــاز برای تشـــویق به ســـرمایه 

حوزه دانســـت  .  
کمیتـــه  در ایـــن جلســـه نماینـــدگان هیات رییســـه 
انرژی های تجدیدپذیر ســـندیکا بـــه طرح مثال های 
مختلفـــی از پروژه های در دســـت اجـــرا پرداختند و 
گذاران  بـــه دغدغه های ایجاد شـــده بـــرای ســـرمایه 
خارجـــی و داخلی  اشـــاره کردند  . مســـائل موجود در 
گارانتی، افزایش  گارانتی، ســـاورین  بحث پیمنـــت 
کارآمدی فیپا و بازپرداخت ســـرمایه ها از  نـــرخ ارز، نا
مهـــم ترین مـــوارد مطرح شـــده بـــا این مقام مســـئول 
کمک های اقتصادی  در ســـازمان ســـرمایه گذاری و 

و فنی ایـــران بود.
در ادامـــه جمالـــی بـــا بیـــان اینکـــه اعطـــای پیمنت 
گارانتـــی بـــرای جـــذب  گارانتـــی و حتـــی ســـاورین 
ســـرمایه گذاری خارجـــی در پروژه هـــای تجدید پذیر 
یافـــت تعـــداد قابـــل توجه  امکان پذیـــر اســـت، از در
این نوع ضمانت ها در ســـال های گذشـــته خبرداد.
 وی در همیـــن رابطـــه افـــزود: از بندهـــای مختلفـــی 
گارانتی بایســـتی رعایت  گرفتـــن ســـاورین  کـــه برای 
شـــود، دو بند مربـــوط بـــه اولویت دادن بـــه صنعت 
مـــورد نظر توســـط وزارت خانه متولـــی و وجود بانک 
پذیرنـــده عاملیـــت، از مـــواردی مرتبـــط بـــا بخـــش 
خصوصی اســـت و این بخش بایـــد در صدد فرآهم 

آوردن آن باشـــد.
کارگـــروه مشـــترک  ایـــن جلســـه تشـــکیل  پایـــان  در 
دفتـــر  و  ســـندیکا  تجدیدپذیـــر  انرژی هـــای  کمیتـــه 
ســـرمایه گذاری خارجی از ســـازمان ســـرمایه گذاری 
و کمک هـــای اقتصـــادی و فنی ایران مطـــرح و مورد 
گرفـــت  . برایـــن اســـاس  موافقـــت و اســـتقبال قـــرار 
مقـــرر شـــد از طـــرف ســـندیکا نامـــه ای بـــرای اعـــالم 
رســـمی درخواست نماینده این ســـازمان در کارگروه 
معرفی شـــده  نماینـــده  از  و  شـــود  ارســـال  مشـــترک 
توســـط این ســـازمان جهت حضور در جلسات آتی 
کمیتـــه تجدیدپذیـــر بـــا موضوعـــات مرتبـــط دعوت 

آید. به عمـــل 

اخبار کمیته تخصصی تولید پراکنده؛
طرح اشکاالت قراردادهای خرید 

تضمینی به مجلس

کنـــده ســـندیکا بـــا هـــدف ایجـــاد  کمیتـــه تولیـــد پرا
یک صدایـــی و هماهنگی در زمینـــه تولید پراکنده  
اقـــدام بـــه برگزاری نشســـتی مشـــترک با ســـندیکای 
کرد.  CHP تولید کننـــدگان، انجمن اصنـــا و انجمن

بـــرای هماهنگـــی  تـــالش  ایـــن جلســـه ضمـــن   در 
کمیسیون  کمیســـیون انرژی و  نشســـتی مشـــترک با 
ویژه مجلس شـــورای اســـالمی به منظـــور حمایت از 

ســـرمایه گذاران و ســـرمایه گذاری بخش خصوصی، 
مقـــرر شـــد اشـــکاالت قراردادهای خریـــد تضمینی 
از منظـــر بخـــش خصوصـــی در قالب جدولـــی با دو 
ســـتون شامل شرح اشـــکال و راه  حل پیشنهادی از 

کمیته ارائه شـــود. طـــرف 
همچنیـــن هماهنگی نشســـتی بـــا مرکـــز مطالعات 
پدافنـــد غیـــر عامـــل کشـــور  و انعـــکاس اقدامات به 
کار  دبیرخانـــه ســـندیکا جهـــت پیگیری در دســـتور 

گرفت  .  قـــرار 
در پایان این جلســـه با اشـــاره به آنکه آینده صنعت 
وزارتخانه هـــای  هماهنگـــی  تابـــع  کنـــده  پرا تولیـــد 
نفـــت، نیـــرو و ســـازمان برنامـــه و شـــورای اقتصـــاد 
اســـت مقـــرر شـــد در ایـــن راســـتا بـــرای حمایـــت از 
گـــذاران بخش خصوصـــی هماهنگی های  ســـرمایه 

الزم صـــورت پذیـــرد.

طـــی دیـــداری چندجانبـــه در کمیســـیون ویـــژه مجلـــس 
گرفـــت؛ صـــورت 

کمیسیون ویژه مجلس در  میانجی گری 
گاز DGها ماجرای قطع 

کنـــده بـــه  نماینـــده هیات رییســـه کمیتـــه تولیـــد پرا
همـــراه نمایندگانـــی از انجمن تولیدکننـــدگان برق و 
حـــرارت  )CHP( بـــا چند تن از نماینـــدگان مجلس 
کمیســـیون ویژه بودجه مجلس  شورای اســـالمی در 

کردند. دیـــدار 
که عـــالوه بر این بـــا حضور  در ابتـــدای ایـــن جلســـه 
پرســـتو نریمیســـا مجـــری طـــرح نیروگاه هـــای تولیـــد 
کنـــده شـــرکت توانیـــر وهمچنیـــن نمایندگانـــی از  پرا
وزارت نفت، ســـازمان برنامه وبودجه وکارشناســـان 
می شـــد،  برگـــزار  مجلـــس  پژوهش هـــای  دفتـــر 
نمایندگان بخـــش خصوصی از ســـندیکا و انجمن 
تولیدکننـــدگان بـــرق و حـــرارت بـــه طـــرح مســـائل و 

مشـــکالت اعضـــای ایـــن تشـــکل ها پرداختنـــد.
در ایـــن راســـتا پـــس از آنکـــه ارزش هـــای مـــد نظـــر 
مقیـــاس  نیروگاه هـــای  ایجـــاد  طـــرح  از  قانون گـــذار 
تلفـــات،  کاهـــش  موضـــوع  جملـــه  از  کوچـــک 
کاهـــش هزینه های انتقال  جلوگیری از افـــت ولتاژ، 
نیـــرو و رعایت مســـایل مربـــوط به پدافنـــد غیرعامل 
شـــد:  عنـــوان  قرارگرفـــت،  کیـــد  تا ومـــورد  تشـــریح 
به علـــت اختـــالف بیـــن وزارتخانه های نیـــرو ونفت 
طـــی 4 مـــاه اخیـــر، گاز تعـــدادی از نیروگاه هـــا قطـــع 
که این امـــر عمال تعطیلـــی نیـــروگاه و متعاقبا  شـــده 
کارکنان و متضرر شـــدن ســـرمایه گذاران را  بیـــکاری 

در پـــی داشـــته اســـت.
کیـــد بـــر موضوعیـــت  بـــر همیـــن اســـاس ضمـــن تا
»تبدیـــل انـــرژی« در قراردادهـــای تولیدکننـــدگان با 
شـــرکت توانیـــر، تصریـــح شـــد: اختـــالف برداشـــت 
بـــه  نمی بایســـت  وزارت خانه هـــا  بیـــن  قانـــون  از 
تســـری داده شـــود  وتولیدکننـــدگان  ســـرمایه گذاران 

وکســـب وکار آنـــان را تحـــت تاثیـــر قراردهـــد. 
خصوصـــی  بخـــش  نماینـــدگان  جلســـه  ایـــن  در 

همچنیـــن بـــا اشـــاره بـــه مشـــخص بـــودن موضـــوع 
کوچـــک مقیـــاس و  گاز بـــرای نیروگاه هـــای  قیمـــت 
همچنیـــن نحـــوه پرداخـــت آن بـــر اســـاس آیین نامه 
مصوب تبصره 14 قانون بودجه ســـال 96، خواستار 
مشـــخص شـــدن هرچه ســـریعتر مســـایل مربوط به 
ســـال های 94 و95 و رفـــع مشـــکالت نیروگاه هـــا در 

ایـــن زمینه شـــدند.
کرات این جلســـه موضوع  در  بخـــش دیگـــری از مذا
و  مطـــرح  درصـــد   55 بـــاالی  الکتریکـــی  راندمـــان 
عـــدم امـــکان اجرایـــی بـــودن آن خصوصـــا در مورد 
کیـــد  تا مـــورد  احداث شـــده  ســـابقا  واحدهایـــی 
قرارگرفـــت و نماینـــده شـــرکت توانیـــر  در تاییـــد این 
موضـــوع به ارائـــه توضیحـــات مبســـوطی پرداخت. 
عـــالوه بر این اشـــکاالت مرتبـــط با الـــزام متقاضیان 
یافـــت مطـــرح و توضیحات الزم  به اجـــرای طرح باز

شـــد. ارائه 
در ادامـــه مجری طـــرح تولید پراکنده شـــرکت توانیر 
کاملی در تایید ســـخنان  ضمن ارائـــه توضیحـــات 
نماینـــدگان بخـــش خصوصی، بـــه اختـــالف نظر با 
وزارت نفـــت در خصـــوص میـــزان بدهـــی شـــرکت 
توانیـــر و عـــدم اعتبار الزم بـــرای پرداخت این بدهی 
اشـــاره داشـــت. همچنین نماینـــدگان وزارت نفت 
ضمـــن توضیحاتی در خصوص مصوبـــات قانونی، 
مانـــده طلـــب 140میلیـــارد تومانـــی را از نیروگاه های 
دانســـتند.  توجیـــه  قابـــل  غیـــر  مقیـــاس  کوچـــک 
نماینـــده ســـازمان برنامـــه و بودجه نیـــز در ادامه الزام 
به اجـــرای مفا قانـــون بودجـــه و برنامه ششـــم را مورد 

قـــرارداد. کید  تا
در پایـــان جلســـه بـــه منظـــور جمع بنـــدی موضـــوع، 
کمیســـیون ویژه مجلس  حمیدرضـــا فوالدگر رییس 
شـــورای اســـالمی پـــس از اســـتماع ســـخنان تمامی 
ذینفعـــان اعـــالم داشـــت:  بـــا توجه بـــه تـــداوم قطع 
گاز تعـــداد قابل توجهـــی از نیروگاه هـــا و عدم ارتباط 
مســـتقیم عوامل بـــروز این موضوع بـــا تولیدکنندگان 
اتصـــال  ضمـــن  نفـــت  وزارت  اســـت  مناســـب 
کند  انشـــعاب واحدها با اســـتمهال بدهی موافقت 
تـــا در یک مدت معین مشـــکل بیـــن وزارتخانه های 
نفـــت و نیـــرو مرتفـــع شـــود. در ایـــن رابطه مقرر شـــد 
در ایـــن خصوص نامه ای ازســـوی وزیر نیـــرو به وزیر 

نفت ارســـال شـــود.
کـــرد: بـــا توجـــه بـــه اینکه  وی همچنیـــن پیشـــنهاد 
بـــه نظـــر می رســـد در احـــکام برنامـــه ششـــم، قوانین 
کســـب وکار وبهینه ســـازی مصرف  مربـــوط به بهبود 
اســـت  الزم  دارد،  وجـــود  مغایرت هایـــی  ســـوخت 
کارشناســـی در این خصوص در  برگزاری جلســـات 

گیرد. کار قـــرار  دســـتور 
بـــر ایـــن اســـاس دســـتورات الزم بـــه دبیرکمیســـیون 
ویـــژه مجلس برای دعـــوت از تمامی نهادها وبخش 

خصوصـــی اعالم شـــد.

اخبار کمیته تامین مالی و همکاری های مشترک؛
تعیین اولویت ها و مسئولیت ها در دور 

کمیته  جدید فعالیت 

مشـــترک  همکاری هـــای  و  مالـــی  تامیـــن  کمیتـــه 
ســـندیکا با حضـــور تمامی اعضا در محل ســـندیکا 

تشـــکیل جلســـه داد.
و  تســـهیل  چـــون  موضوعاتـــی  جلســـه  ایـــن  در   
کســـب  و کار اعضـــا بـــا اســـتفاده از روش های  رونـــق 
مختلـــف تامین مالـــی، آموزش و ارتقـــای اطالعات 
کلیـــه اعضـــا از روش هـــای نویـــن تامیـــن مالـــی و نیز  
شناســـایی ســـرمایه گذاران خارجی و بررسی شرایط 
حضـــور آن هـــا در پروژه های ایران در دســـتور کار قرار 
داشـــت که مـــورد بررســـی و تبـــادل نظر قـــرار گرفت.
عـــالوه بـــر ایـــن شناســـایی ســـرمایه گذاران داخلـــی 
بـــرای انجـــام فعالیت مشـــترک در پروژه هـــا، در کنار 
شناســـایی ســـازمان ها و ارگان های مسئول در حوزه 
فاینانـــس و برگـــزاری جلســـات مشـــترک بـــا آن ها از 
دیگـــر مـــوارد مطروحه در دســـتور جلســـه این کمیته 

بود.
بـــر همین اســـاس پـــس از بیـــان دیدگاه هـــا و نظرات 
حضـــار نســـبت بـــه  ایـــن مـــوارد، موضـــوع آمـــوزش 
به عنـــوان اولویـــت نخســـت مطـــرح و بـــا تصویـــب 
هماهنگـــی  برنامه ریـــزی،  مســـئولیت  کمیتـــه 
ایـــن  در  راهـــکار  و  پیشـــنهاد  ارائـــه  همچنیـــن  و 
خصـــوص به یکی از اعضا تفویض شـــد  . همچنین 
در خصـــوص معرفـــی و شناســـایی ســـرمایه گذاران 
نیز مســـئولیت  یکـــی دیگـــر از اعضا پیگیـــری امر را 

گرفـــت  .  برعهـــده 
در ادامه موضوع شناســـایی ســـازمان ها و ارگان های 
کمیته عهده دار  مســـئول در حوزه فاینانس نیز دبیـــر 

کســـب اطالعات و هماهنگی الزم شد.
در پایـــان ایـــن جلســـه بـــا توجه بـــه ضـــرورت تعیین 
انجـــام  و   برنامه ریـــزی  بـــرای  کمیتـــه  نایب رییـــس 
هماهنگی هـــای مـــورد نیـــاز، ســـیدبابک خلفـــی با 
نایب رییـــس  به عنـــوان  اعضـــا  کثریـــت  ا موافقـــت 
کمیتـــه تامین مالـــی و همکاری های مشـــترک قبول 

کرد  .  مســـئولیت 

اخبار کمیته تخصصی سازندگان 
دکل های انتقال نیرو؛

هم اندیشی با مشاوران در خصوص 
درخواست های تعرفه ای 

و مناقصات برج

کمیته هـــای ســـازندگان دکل های  جلســـه مشـــترک 
انتقـــال نیـــرو و مهندســـی مشـــاور ســـندیکا اواســـط 
دی مـــاه بـــا محوریت بحـــث و بررســـی در خصوص 

تعرفـــه واردات ســـال 1397 برگزار شـــد.
در ابتـــدای ایـــن جلســـه نظـــر ســـازندگان دکل های 
تعرفه هـــای  تغییـــرات  خصـــوص  در  نیـــرو  انتقـــال 
که پیـــش از آن در قالب نامـــه معاونت امور  گمرکـــی 
کمیته هـــای ســـندیکا و پیشـــنهاد مکتوب شـــرکت 
یاســـان مطرح  شـــده بـــود مورد بحـــث و تبـــادل نظر 

گرفت. قـــرار 
بـــر اســـاس نامه هـــای مذکـــور، ســـازندگان دکل های 
و  حقـــوق  بودنـــد  کـــرده  درخواســـت  نیـــرو  انتقـــال 
گمرکی نبشـــی های فـــوالدی از 26 درصد  عـــوارض 
بـــوده  برقـــرار   1393 ســـال  در  _کـــه  درصـــد   6 بـــه 
اســـت_ کاهش یابـــد .همچنین در این درخواســـت 
دکل  گمرکـــی  عـــوارض  و  حقـــوق  بـــود  شـــده  ذکـــر 
 30 بـــه  10درصـــد  از  وارداتـــی  کامـــل  ساخته شـــده 

درصـــد افزایـــش یابـــد.
خصـــوص  در  اندیشـــی  هـــم  ضمـــن  ادامـــه  در 
بحثـــی  نیـــرو  انتقـــال  برج هـــای  اخیـــر  مناقصـــات 
کاربـــرد انـــواع برج هـــای انتقال نیـــرو و فوق  پیرامـــون 
یـــع مطرح و اعالم شـــد: بعضا در اســـناد مناقصه  توز
کارفرمایان  و اســـتعالم نوع خاصی از برج ها توســـط 
که این امر عمـــال موجب  درخواســـت شـــده اســـت 
هدایـــت مناقصـــه یا اســـتعالم به ســـمت و ســـویی 
رقابتـــی  حالـــت  از  از  عـــدول  و  خـــروج  و  خـــاص 

می شـــود. 
کمیتـــه مهندســـی مشـــاور ســـندیکا با  نماینـــدگان 
بیـــان این موضوع اعالم داشـــتند چنیـــن رویه ای به 
رغـــم نظـــر و اعتقاد مشـــاوران مبنی بر ایجاد شـــرایط 

رقابتـــی بـــه منظـــور خریـــداری مناســـب ترین برج ها 
به لحاظ فنی و اقتصادی و مطابق اســـتانداردهای 

بین المللـــی و شـــرکت توانیر اتخاذ شـــده اســـت. 
بـــر این اســـاس طی توافقـــی بین نماینـــدگان  این دو 
کمیتـــه مقـــرر شـــد رییس کمیته مهندســـی مشـــاور 
بـــا همـــکاری کارشناســـان ذیربـــط در شـــرکت های 
تولیـــدی دکل و مهندســـین مشـــاور در انتقـــال نیرو، 
از  جهـــت شفاف ســـازی خریـــد برج هـــا، اســـتفاده 
انـــواع مختلـــف دکل هـــا و رعایت شـــرایط یکســـان 
فنی و اقتصادی آن در چارچوب بخشـــنامه شرکت 
توانیـــر نســـبت به بررســـی جامع موضوع اقـــدام کرده 
گـــزارش آن را بـــرای اقدامـــات بعـــدی در اختیـــار  و 
ســـندیکای صنعت برق ایـــران قراردهد. همچنین 
بنا به پیشـــنهادی اســـتفاده از امکانـــات مطالعاتی 
گـــزارش نهایـــی در  پژوهشـــگاه نیـــرو جهـــت تهیـــه 

گرفت. کار قـــرار  دســـتور 

اخبار کمیته تخصصی سازندگان 
یراق آالت انتقال نیرو؛

کمیته  تغییر رییس و نایب رییس 
یراق سازان انتقال

 کمیته ســـازندگان یراق آالت انتقال طی جلســـه ای 
راســـتای  در  شـــد،  برگـــزار  دی مـــاه  اواســـط  کـــه 
کمیته را  درخواســـت رییـــس ســـابق هیات رییســـه 
کناره گیـــری خود و انتخـــاب رییس جدید  مبنـــی بر 

کرد. کمیتـــه اقـــدام 
برایـــن اســـاس پـــس از بنـــا بـــه پیشـــنهاد و موافقـــت 
حداکثری اعضا، مســـعود معروفـــی به عنوان رییس 
کمیته و احمـــد میری در  جدید هیات رییســـه ایـــن 

ســـمت نایب رییـــس آن انتخاب شـــدند. 
معروفـــی همچنیـــن در اعـــالم اهم برنامه هـــای خود 
در این ســـمت مواردی را شامل تعامل در خصوص 
جهـــت  اعضـــا  بـــا  همـــکاری  صنفـــی،  مســـائل 
صـــادرات در بازارهـــای هـــدف، وحـــدت اعضـــا و 
کثـــری از توان یکدیگر در کســـب و کار   اســـتفاده حدا
ایجـــاد  در  کمیتـــه  اعضـــای  توانمندســـازی  نیـــز  و 
کـــرد.  قیمت هـــای رقابتـــی جهانـــی، خاطـــر نشـــان 

در ادامـــه ایـــن جلســـه بـــا طـــرح موضـــوع مناقصـــه 
طراحـــی، خرید، ســـاخت و تســـت خطـــوط انتقال 
بـــرق منطقـــه ای اصفهـــان  بیـــن 5 پســـت شـــرکت 
یـــراق  کننـــدگان  تولیـــد  خصـــوص  در  شـــد  مقـــرر 
آالت خطـــوط انتقـــال نیـــرو از شـــرکت بـــرق منطقه 
کـــه در اســـناد مناقصـــه  ای فـــوق درخواســـت شـــود 
فـــوق شـــرط داشـــتن حداقل 5 ســـال ســـابقه نصب 
یـــراق آالت در خطوط داخل کشـــور ظرف ده ســـال 
گذشـــته بـــرای تولیدکننـــدگان یراق خطـــوط انتقال 
گفتنـــی اســـت ایـــن شـــرط طـــی  گنجانیـــده شـــود. 
نامـــه شـــماره  1468-96 مـــورخ 96/10/20 از بـــرق 

اصفهـــان درخواســـت شـــد.
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اخبار کمیته تخصصی سازندگان یراق آالت توزیع؛
انعکاس مناقصات متخطی از 

قراردادتیپ به دبیرخانه سندیکا

در  یـــع  توز یـــراق آالت  ســـازندگان  کمیتـــه  جلســـه 
حالـــی برگزار شـــد که تعیین نماینـــدگان این کمیته 
کار قرار  کمیته های عمومی ســـندیکا در دســـتور  در 

. فت گر
گرشاســـبی از شـــرکت رهشـــاد  براین اســـاس حامد 
و  حقوقـــی  کمیتـــه  در  حضـــور  جهـــت  الکتریـــک 
شـــرکت  از  محمودیـــان  غالمحســـین  و  قراردادهـــا 
از  فـــکار  احســـان  کنـــار  در  شـــایان  فرآورده ســـازان 
کاوش پـــی به ترتیب به عنـــوان نماینده  شـــرکت آراد 
در  حضـــور  جهـــت  کمیتـــه  علی البـــدل  و  اصلـــی 
یابـــی و تشـــخیص صالحیت ســـندیکا  کمیتـــه ارز
همچنیـــن  شـــدند  .  برگزیـــده  حاضریـــن  توســـط 
کاوش توســـعه فکـــور  امیرناصـــر رییســـی از شـــرکت 
دانش بنیـــان  کمیتـــه  در  ایـــن  نماینـــده  به عنـــوان 

تعییـــن شـــدند.
در ابتدای جلســـه ضمن اشـــاره نایب رییس کمیته 
گذشـــته و  یافـــت مطالبات ســـال  بـــه چگونگـــی در
کمیته  انباشت مطالبات ســـال جاری، از اعضای 
گذشـــته مطالبات  درخواســـت شـــد همانند ســـال 
حقیقـــی خود را مطابق اســـناد مثبته تهیـــه و با اخذ 
یـــع  گواهـــی تاییدیـــه مطالبـــات از شـــرکت های توز
مربوطـــه، بـــه کمیته ارائـــه کنند  . به ایـــن منظور مقرر 
شـــد نامه   ای  به همـــراه فرم های مربوطـــه تهیه و برای 

اعضای کمیته ارســـال شـــود.
 در ادامـــه ایـــن جلســـه با توجه بـــه عدم اســـتفاده از 
قـــرارداد خرید تیپ ابالغی شـــرکت توانیر در اســـناد 
مناقصـــات دو مرحله ای شـــرکت های توزیع نیروی 
گلســـتان و ســـمنان مقرر شـــد مراتب  بـــرق اســـتان 
به دبیر ســـندیکا جهـــت اقدامات بعـــدی منعکس 

شود.
گفتنـــی اســـت ایـــن اســـناد مربـــوط بـــه مناقصـــات 
دومرحلـــه ای 79-96/2 و 80-96/2 جهت خرید 
گـــرم در شـــرکت های  گالوانیـــزه  فلـــزی  یـــراق آالت 
گلســـتان و همچنیـــن  یـــع نیـــروی بـــرق اســـتان  توز
اســـناد مناقصـــه دو مرحلـــه ای 96/31  بـــرای خرید 
یـــع نیـــروی بـــرق  یـــراق آالت شـــبکه در شـــرکت توز

ســـمنان بوده اســـت.

بررسی نرخ ارز در اولویت اقدامات آتی 
کمیته یراق سازان

 
یـــع ســـندیکا بـــا  کمیتـــه ســـازندگان یـــراق آالت توز
حضـــور اعضـــا در محل ســـندیکا تشـــکیل جلســـه 

داد.
در ابتـــدای جلســـه در خصوص موضـــوع مطالبات 
کمیته با اشـــاره بـــه چگونگی  اعضـــا، نایب رییـــس 
انباشـــت  و  گذشـــته  ســـال  مطالبـــات  یافـــت  در
کمیتـــه،  اعضـــای  از  جـــاری  ســـال  مطالبـــات 
کـــرد تـــا هماننـــد ســـال قبـــل مطالبات  درخواســـت 
حقیقـــی خـــود را مطابـــق اســـناد مثبتـــه تهیـــه و بـــا 
شـــرکت های  از  مطالبـــات  تائیدیـــه  گواهـــی  اخـــذ 
کنند  . در این راســـتا  یـــع مربوطه بـــه کمیته ارائـــه  توز
تهیـــه نامه و فرم هـــای مربوطه و ارائـــه آن به  اعضای 
گرفت. کار قـــرار  کمیتـــه از طریق تلگرام در دســـتور 
در ادامـــه جلســـه طـــی بررســـی مـــوارد پیشـــنهادی 
کمیته، بر اســـاس مســـائلی چـــون افزایش   اعضـــای 
کشـــش افزایش  قابل توجه نـــرخ ارز، همچنین عدم 
قیمت یراق آالت در شـــرایط بـــازار فعلی و نیز وجود 
کنونی، پیشـــنهاد شـــد  رکود و حاشـــیه ســـود ناچیز 
موضوعاتـــی چـــون بحث و بررســـی نـــرخ ارز،  تهیه و 
تنظیم فهارس بهای یـــراق آالت و  پیگیری اجرایی 
شـــدن قـــرارداد خریـــد تیـــپ در دســـتور کار کمیتـــه 

گیرد. یراق ســـازان قـــرار 
بـــر همین اســـاس عـــالوه بر تعییـــن موضوع بررســـی 
نـــرخ ارز  به عنـــوان دســـتور کار جلســـه آتـــی کمیته، 
مقـــرر شـــد ضمن تدویـــن جداول فنـــی محصوالت 
در  اعضـــا  از  نظرخواهـــی  و  کتابچـــه  به صـــورت 
ایـــن خصـــوص، تصویـــب آن در جلســـات کمیتـــه 
گیـــرد تا امکان تهیـــه و تنظیم فهارس بهای  صورت 

یـــراق آالت فراهم شـــود.
 همچنیـــن با توجـــه به فرصت اعالم نظـــر باقیمانده 
در خصـــوص قـــرارداد خریـــد تیـــپ بنـــا بـــر مصوبـــه 
کمیته ســـازندگان  ایـــن جلســـه، مقررشـــد نظـــرات 
کمیته حقوقـــی و قراردادهای  یـــع  در  یـــراق آالت توز

قرارگیرد. ســـندیکا مورد طـــرح 

در خواست یراق سازان برای اجرای 
قرارداد تیپ در برق خراسان وتوزیع 

مشهد

کمیتـــه ســـازندگان یـــراق آالت توزیع هفته گذشـــته 
بـــا محوریت بررســـی موضوعات مـــورد نظر اعضای 
کمیتـــه برای طرح در جلســـه مشـــترک هیات مدیره 
ســـندیکا بـــا مدیـــران شـــرکت های بـــرق منطقـــه ای 
خراســـان و توزیع نیروی برق مشـــهد تشکیل جلسه 

داد  . 
در این رابطه مقرر شـــد از ســـوی کمیته درخواســـت 
شـــود تا اعضـــای هیات مدیره ســـندیکا در جلســـه 
مشـــترک با  شـــرکت های برق منطقه ای خراســـان و 
توزیع نیروی برق مشـــهد، خواســـتار اجرایی شـــدن 
قـــرارداد تیـــپ خریـــد ابالغی شـــرکت توانیر، توســـط 

این شـــرکت ها شـــوند.
در ادامـــه ایـــن جلســـه در خصـــوص تهیـــه و تنظیم 
تولیـــدی یراق ســـازان،  جـــداول فنـــی محصـــوالت 
مقرر شـــد لیســـت تجهیـــزات مربوط به یـــراق  آالت 
تهیـــه  کمیتـــه  نایب رییـــس  توســـط  خود نگـــه دار 
ایـــن  ارائـــه شـــود  . همچنیـــن در  آتـــی  و در جلســـه 
رابطـــه بررســـی و تصویب نهایـــی جـــداول فنی این 
محصـــوالت و ســـپس تعییـــن قیمـــت مصـــوب از 

گرفـــت. کار قـــرار  کمیتـــه در دســـتور  ســـوی 
در بخـــش دیگـــری از مصوبـــات این جلســـه کمیته 
یـــع  مقـــرر شـــد اعضـــای  ســـازندگان یـــراق آالت توز
کمیتـــه مناقصات مورد نظـــررا تا پایان ســـال جاری 
به منظـــور بررســـی مشـــترک و تعامـــل بیشـــتر اعـــالم 
کننـــد تا پس از بررســـی وتصمیم گیری در جلســـات 

گیرد. کمیتـــه مـــورد اقدام قـــرار 
در پایـــان ایـــن جلســـه پیگیری مفـــاد نامه ارســـالی 
بـــر  مبنـــی  ســـندیکا  هیات مدیـــره  بـــه  کمیتـــه 
درخواســـت پیگیـــری مـــواردی چون اجرایی شـــدن 
قـــرارداد تیـــپ، وصـــول مطالبـــات اعضـــا و واقعـــی 

گرفـــت. کیـــد قـــرار  کـــردن نـــرخ  ارز مـــورد تا

کوتاه مـــدت  کار  در راســـتای پرسشـــنامه تعییـــن دســـتور 
گرفـــت؛ و میان مـــدت ســـندیکا صـــورت 

ارائه اولویت های موضوعی و خدماتی 
یراق سازان به دبیرخانه سندیکا

کمیتـــه ســـازندگان یـــراق آالت توزیع  جلســـه اخیـــر 
کـــه موضوعاتی چون بررســـی  در حالـــی برگـــزار شـــد 
و  مـــدت  کوتـــاه  کار  دســـتور  تعییـــن  پرسشـــنامه 
میان مـــدت ســـندیکا، معرفـــی و انتخـــاب نماینده 
و  ســـتبران  گـــذاری  سیاســـت  شـــورای  در  کمیتـــه 
بررســـی مطالبـــات اعضـــای کمیتـــه در دســـتور کار 

داشـــت. قرار 
طـــرح  ضمـــن  جلســـه  ابتـــدای  در  اســـاس  برایـــن 
نامـــه دبیرخانـــه ســـندیکا در خصوص پرسشـــنامه 
کار  دســـتور  تعییـــن  و  موضوعـــات  اولویت بنـــدی 

اولویت هـــا  ســـندیکا  مـــدت  میـــان  و  کوتاه مـــدت 
کمیتـــه تدویـــن و  موضوعـــی و خدماتـــی اعضـــای 
مقرر شـــد مراتب عینا به دبیر ســـندیکا اعالم شـــود.
در ادامـــه پیـــرو نامه ارســـالی از ســـوی دبیر ســـندیکا 
کمیتـــه جهـــت شـــورای  در مـــورد معرفـــی نماینـــده 
بـــرای  کمیتـــه  نماینـــده  ســـتبران  سیاســـت گذاری 
ایـــن منظور تعییـــن و به دبیر ســـندیکا معرفی شـــد  . 
کمیتـــه از تمامی  عـــالوه براین توســـط نایب رییـــس 
کمیته هـــای  در  یراق ســـازان  کمیتـــه  نماینـــدگان 
دیگر ســـندیکا درخواســـت شـــد تا با حضـــور موثر در 
کار را در اولیـــن  گـــزارش  کمیته هـــای تعییـــن شـــده 

کنند. کمیته یـــراق ســـازان ارائـــه  جلســـه 
در ایـــن جلســـه موضـــوع مطالبات اعضـــای کمیته 
کـــه  گرفـــت  در حالـــی مـــورد بحـــث و بررســـی قـــرار 
کمیتـــه ضمـــن اشـــاره بـــه چگونگـــی  نایب رییـــس 
انباشـــت  و  گذشـــته  ســـال  مطالبـــات  یافـــت  در
کمیتـــه  اعضـــای  از  جـــاری  ســـال  مطالبـــات 
که همانند ســـال قبل مطالبات  کردند  درخواســـت 
حقیقـــی خود را مطابق اســـناد مثبته تهیـــه و با اخذ 
یـــع ،  گواهـــی تاییدیـــه مطالبـــات از شـــرکت های توز
بـــه کمیتـــه ارائـــه کننـــد  . در همیـــن رابطه مقرر شـــد 
نامـــه بـــه همراه فرم هـــای مربوطـــه پس از تهیـــه  برای 
گروه تلگرامی ارائه شـــود. کمیته از طریـــق  اعضـــای 
عـــالوه برایـــن بـــا توجـــه بـــه بخشـــنامه تعدیـــل نـــرخ 
ارز،  نـــرخ  در  اخیـــر  نوســـانات  و  توانیـــر  شـــرکت  ارز 
کمیتـــه درخواســـت شـــد در پیشـــنهاد  از اعضـــای 
قیمـــت خود درخواســـت تعدیـــل نـــرخ ارز را مد نظر 
قـــرار دهنـــد  . همچنیـــن درخواســـت ارائه نظـــرات و 
کمیتـــه در خصـــوص قـــرارداد خرید  پیشـــنهادهای 
کمیتـــه حقوقـــی و قراردادهـــای ســـندیکا  تیـــپ بـــه 
کمیتـــه  جلســـه  ایـــن  در  مطروحـــه  مـــوارد  دیگـــر  از 

یـــع بـــود. ســـازندگان یـــراق آالت توز

اخبار کمیته تخصصی مهندسی مشاور؛
نقد و بررسی بخشنامه جدید سازمان 

برنامه از منظر مشاوران
   

کمیته تخصصی مهندســـی مشـــاور  هیات رییســـه 
کـــه بـــا دعـــوت از تمامـــی  طـــی جلســـه اخیـــر خـــود 
شـــرکت های مهندسی مشاور عضو ســـندیکا برگزار 

می شـــد، به بحث و تبادل نظر در خصوص مســـائل 
و مشـــکالت مشـــاورین صنعتبرق پرداختند.

بررســـی  و  بحـــث  و  ابتـــدا ضمـــن  ایـــن جلســـه  در 
منفـــی بخشـــنامه  و  مثبـــت  نـــکات  در خصـــوص 
جدیـــد ســـازمان مدیریـــت و برنامه ریـــزی در مـــورد 
یـــخ ابتدای تیرماه ســـال  حـــق الزحمـــه نظارت از تار
گرفته با  جـــاری، چکیـــده ای از مکاتبـــات صـــورت 
کمیتـــه  کشـــور و  ســـازمان مدیریـــت و برنامه ریـــزی 
مشـــاوران  ســـندیکا مورد ارائه قرار گرفت  . همچنین 
کـــه ســـازمان برنامـــه در پاســـخ نامه  خبـــر داده شـــد 
کـــه اصالحات  کتبا اعالم داشـــته اســـت  ســـندیکا 
ایـــن بخشـــنامه در بخشـــنامه هـــای بعـــدی منظـــور 

شـــد  .  خواهد 
بر این اســـاس در ذکـــر نکات مثبت این بخشـــنامه 
بـــه مناســـب بـــودن میـــزان پرداختـــی بـــه مشـــاور در 
صـــورت پرداخـــت به موقع بودجـــه پروژه بـــرای اجرا 
و در هنـــگام قبـــل و بعـــد از آن بـــر اســـاس ضوابـــط و 

فرمول ها اشـــاره شـــد  . 
در مقابـــل، طـــی 10 بند نکات منفی این بخشـــنامه 
که در ایـــن رابطه  از نقطـــه نظر مشـــاوران اعالم شـــد 
مـــواردی در خصـــوص نحـــوه پرداخت هـــا از جمله 
کار و صورت  وضعیت  گره خـــوردن آن به پیشـــرفت 
کاهـــش هزینه پرداخت خـــودرو و منوط  پیمانـــکار، 
شـــدن آن به حوزه پـــروژه و نیز امـــکان پرداخت تنها 
بـــا کارت زنـــی پرســـنل نظـــارت و غیـــر عملـــی بودن 
آن خصوصـــا در پروژه هایـــی چـــون خطـــوط انتقال 
بـــا حـــوزه عملی گســـترده  مـــورد طـــرح و بررســـی قرار 

. فت گر
کار و تجربیات  عـــالوه برایـــن عـــدم لحـــاظ ســـوابق 
ک عمـــل در این بخشـــنامه  ناظریـــن بـــه عنوان مـــال
و توقـــف پرداخـــت بـــه عوامـــل مشـــاور در صـــورت 
کنـــار  کنتـــرل مشـــاور، در  از  پـــروژه خـــارج  تطویـــل 
 HSE کارکرد واحدهای تکلیف شـــدن وضعیت  بال
مشـــاورین و عـــدم تعریـــف مســـیری جهـــت امکان 
ارتقـــای سیســـتم هـــای نظـــارت، حســـب ضرایـــب 
مانـــدگاری در پـــروژه و  ..  . از دیگـــر انتقـــادات وارد بر 

بخشـــنامه مذکـــور بود.
منفـــی  نـــکات  دیگـــر  ذکـــر  طـــی  جلســـه  ایـــن  در 
بخشـــنامه جدیـــد ســـازمان مدیریـــت و برنامه ریزی 
عنـــوان شـــد در ایـــن متـــن پیش بینی مســـیری برای 
تعییـــن پایـــه حقـــوق ناظریـــن در محـــل کارگاه های 

و  نگرفتـــه  صـــورت  آنـــان  کار  ســـختی  و  متفـــاوت 
بـــه تخصـــص بخـــش نظـــارت داده  اولویـــت  الزم 

است. نشـــده 
بر اســـاس ایـــن انتقـــادات پیگیری موضـــوع از چند 
کـــه از آن جملـــه  گرفـــت  کار قـــرار  منظـــر در دســـتور 
طریـــق  از  بخشـــنامه  مشـــکالت  انعـــکاس  تـــداوم 
ســـندیکا به ســـازمان برنامه و درخواســـت تعلیق آن 
برای حداقل شـــش مـــاه، دریافت نتایـــج چند طرح 
پایلـــوت بـــرای امـــکان ثبت و رفـــع مشـــکالت و نیز 
یافـــت اصالحـــات ســـازمان برنامـــه و بودجه بوده  در

. ست ا
همچنیـــن در ایـــن رابطـــه تهیـــه نامـــه ای از طـــرف 
ســـندیکا و ارســـال آن با امضای معاون برق و انرژی 
وزارت نیرو به ســـازمان برنامه مبنی بر اجرایی شـــدِن 
هر چه ســـریعتِر بخشـــنامه حداقل از اول ســـال 97 و 
پیگیـــری موازی موضـــوع از طریق کمیســـیون انرژی 

گرفت. کار قـــرار  مجلس در دســـتور 
در بخـــش دیگـــری از ایـــن جلســـه نحـــوه انتخـــاب 
کارفرمایان در اســـتعالم ها و بعضا  مشـــاوران توسط 
مناقصـــات مـــورد بحث و تبادل نظر قـــرار گرفت  . در 
ایـــن خصوص بـــا انتقاد از عملکرد برخی مشـــاوران 
منطقـــی  غیـــر  هـــای  قیمـــت  ارائـــه  خصـــوص  در 
درخواســـت شـــد با توجه بـــه پیامدهـــای منفی این 
امـــر، از ارزان فروشـــی زحمـــات مهندســـین مشـــاور 

شـــود  .  خودداری 
برایـــن اســـاس پیشـــنهادهایی در جلســـه مطـــرح و 
کـــه تهیه منشـــور اخالقی  کـــره قـــرار گرفت  مـــورد مذا
الـــزام آور برای مشـــاوران در راســـتای ایجـــاد فرهنگ 
کاری و حرفـــه ای در صنف مشـــاورین صنعت برق 
از جملـــه مهمترین آن هـــا بود  . همچنین پیشـــنهاد 
کارفرماها درخواســـت شـــود جهـــت حذف  شـــد از 
قیمـــت هـــای نامتعـــارف بـــاال و پاییـــن نســـبت بـــه 
کننـــد و برنـــده مناقصـــه با  قیمتـــی بـــرآوردی اقـــدام 
یابـــی ســـایر قیمـــت ها بـــا توجه بـــه ســـوابق فنی  ارز

مشـــاور اعالم شـــود.

کارگروهـــی جهـــت تهیه  در پایـــان ضمـــن تشـــکیل 
خدمـــات  بـــا  رابطـــه  در  مناســـبتر  نامـــه ای  آییـــن 
کارگروه  مهندسی و نظارت، مقرر شـــد خروجی این 
یـــع به عنوان  پـــس از ارائه بـــرای مشـــاوران بـــرق و توز
پیشـــنهاد برای ســـازمان برنامه و بودجه ارسال شود 
و در صـــورت عـــدم پذیرش  از ســـوی این ســـازمان، 
از طریـــق وزارت نیـــرو و بـــا ابـــالغ شـــرکت توانیـــر بـــه 
شـــرکت های برق اجرایی شـــود  . همچنین پیگیری 
اصـــالح بخشـــنامه جدیـــد نظارتی ســـازمان برنامه و 
بودجـــه نیـــز در دســـتور کار این کارگـــروه خواهد بود.
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قول مساعد مدیر عامل برق اصفهان 
کردن قرارداد تیپ برای اجرایی 

اعضـــای هیـــات مدیـــره ســـندیکای صنعـــت برق 
بـــه همـــراه اعضـــای هیـــات مدیـــره شـــعبه  ایـــران 
اصفهان این تشـــکل ســـاعتی میهمـــان مدیر عامل 
بودنـــد  .  معاونینـــش  و  اصفهـــان  ای  منطقـــه  بـــرق 
که  رســـول موســـی رضایـــی در حاشـــیه این جلســـه 
قـــرارداد تیـــپ و اهمیـــت اجرایـــی شـــدن آن یکـــی 
از موضوعـــات اصلـــی مطروحـــه در آن بـــود، ضمـــن 
کیـــد بـــر لـــزوم تدویـــن یـــک قـــرارداد تیـــپ جامع،  تا
کـــه در صـــورت ابـــالغ قـــرارداد تیـــپ از  کـــرد  کیـــد  تا
ســـوی توانیـــر، بـــرق منطقـــه ای اصفهـــان بـــه ایـــن 

قـــرارداد پایبنـــد خواهـــد بود  . 
کید  مدیـــر عامل بـــرق منطقه ای اصفهـــان ضمن تا
کرد:  بر لـــزوم پیاده ســـازی قراردادهای تیپ عنـــوان 
که در  قطعا ما یکـــی از مجموعه هایی خواهیـــم بود 
صـــورت ابالغ قـــرارداد تیپ از ســـوی شـــرکت توانیر، 

کرد  .  نســـبت به پیاده ســـازی آن اقـــدام خواهیم 
گر متـــن این قرارداد  کرد: ا وی در ادامـــه خاطرنشـــان 
کار  در جهـــت عـــدم آســـیب به بخـــش خصوصـــی 
شـــده و بر اســـاس ضوابط قانونی و بـــا توجه به منافع 
دو طـــرف تدویـــن شـــده باشـــد، چـــرا بایـــد از پیاده 

ســـازی آن ســـر باز بزنیم؟ 
رســـول موســـی رضایـــی در خصـــوص عـــدم اعمال 
مهمتریـــن  گفـــت:  قراردادهـــا  متـــن  در  تعدیل هـــا 
کـــه قراردادهـــا بـــه لحاظ  گرفتـــاری مـــا ایـــن اســـت 
پیـــش بینـــی شـــرایط فـــورس مـــاژور نقـــص هایـــی 
داشـــت، به عالوه مراجع نظارتی هم نمی توانســـتند 

بـــا خـــوش بینـــی ایـــن موضـــوع را بررســـی کننـــد  . در 
نهایـــت موضـــوع ایـــن قراردادهـــای و شـــرایط فورس 
کـــم بـــر آنهـــا بـــا شـــک و حساســـیت مورد  مـــاژور حا
بررســـی قـــرار می گرفت و همین مســـاله این دســـت 
کرد  .  از قراردادهـــا را دچار پیچیدگی های بســـیاری 
کـــرد: بـــه هـــر حـــال در  ایـــن مقـــام مســـئول تصریـــح 
قـــرارداد وقتـــی موضوعـــی پیـــش بینـــی نشـــده، هـــر 
اعمـــال  بـــه منظـــور پوشـــش آن موضـــوع،  اقدامـــی 
ســـلیقه شخصی محسوب می شـــود و حتی ممکن 
اســـت نظـــرات افراد مختلـــف درمورد این دســـت از 
کامـــال متفاوت باشـــد  . نگرانـــی اصلی  موضوعـــات 
کـــه ایـــن تفاوت ها در شـــرایطی  ایـــن بوده و هســـت 
گرفتاری هایی منجر شـــود و به  به ایجاد مفاســـد یـــا 
همیـــن دلیل باید به نهادهـــای نظارتی در خصوص 

کنونی حـــق داد  .  گیرهـــای  ســـخت 
که برق  موســـی رضایی ضمن اشـــاره بـــه این نکتـــه 
گذشـــته مبتکـــر قراردادهای  اصفهان از ســـال های 
کـــرد: پیـــش از ایـــن ما  تیـــپ بـــوده اســـت، تصریـــح 
کارگروه های شـــرکت  کمیته ها و  قرارداد تیپـــی را در 
کـــرده و  بـــرق منطقـــه ای اصفهـــان تهیـــه و نهایـــی 
البتـــه  می کردیـــم  .  اســـتفاده  مناقصـــات  در  آن  از 
تنـــوع موضوعـــات  و  گرفتاری هـــا  از  برخـــی  ایجـــاد 
مربـــوط بـــه تعدیـــل بهره گیـــری از ایـــن متن قـــرارداد 
گزیر بـــه تغییر متن  گاهـــا نا کرده و  را دچـــار اختـــالل 
آن شـــدیم، امـــا همچنـــان چارچـــوب اصلـــی ایـــن 
کـــه شـــامل تعدیل ها نیز هســـت، رعایت  قـــرارداد را 

می کنیـــم.
مدیـــر عامـــل بـــرق منطقـــه ای اصفهـــان در ادامه به 
قانـــون مناقصـــات دســـتگاه های دولتـــی بـــه عنوان 
مهمتریـــن خـــط قرمـــز بـــرای قـــرارداد تیپ یـــاد کرد و 
افزود: قانون مناقصات یک خط مشـــی و چارچوب 
اصلـــی دارد و خـــط قرمزهایـــی برای ما ترســـیم کرده 
ایـــن چارچوب هـــا  تیـــپ،  قـــرارداد  گـــر در  ا اســـت  . 
کـــردن آن تردید  رعایت شـــده باشـــد، مـــا در اجرایی 

کرد  .  نخواهیـــم 
کیـــد کرد: در صـــورت تدوین چنین  وی در ادامـــه تا
بخـــش  تامیـــن منافـــع  بـــر  عـــالوه  قـــراردادی قطعـــا 
کار  قطعـــا  هـــم  کارفرمـــا  شـــرکت های  خصوصـــی، 
خـــود را راحـــت تـــر پیـــش خواهنـــد بـــرد  . لـــذا بـــرای 
تدوین یک قـــرارداد تیپ بایـــد هماهنگی های الزم 
بین ســـندیکا به عنـــوان نماینده بخـــش خصوصی 
کار  گیرد، در ایـــن صورت  بـــا بخش دولتی صـــورت 

به شـــکلی روان تر و با ســـرعتی بیشـــتر انجام خواهد 
شد  . 

رســـول موســـی رضایـــی ضمـــن بیـــان ایـــن نکته که 
در بـــرق منطقـــه ای اصفهـــان هیچ قـــرارداد متوقفی 
وجـــود ندارد، اذعان کرد: ما هم بخشـــی از کشـــوریم 
کـــه گریبانگیر حوزه هـــای مختلف  تی  و بـــا مشـــکال
بـــوده، درگیـــر بـــوده ایـــم  . امـــا چنـــد نکتـــه ظریف در 
عملکـــرد ما وجـــود دارد، که فکر می کنـــم از اهمیت 

برخوردارند  .  وافـــری 
مدیـــر عامـــل بـــرق منطقـــه ای اصفهـــان هماهنگی 
مهمتریـــن  و  اولیـــن  را  نظارتـــی  دســـتگاه های  بـــا 
کارســـازی مجموعه تحـــت مدیریتیش برای  اقـــدام 
جلوگیـــری از ایجاد بحران هایی ماننـــد قراردادهای 
متوقـــف دانســـت و گفـــت: مـــا تالش کردیـــم تحت 
گیری هـــای  تصمیـــم  دســـتگاه ها  ایـــن  نظـــارت 
حتـــی  هماهنگی هـــا  ایـــن  دهیـــم  .  انجـــام  را  الزم 
گاهـــا نانوشـــته و غیرقابـــل تدویـــن بـــوده اســـت  . اما 
تصمیم گیری بر اســـاس بررســـی و موشـــکافی دقیق 
موضوعات و مســـائل در بـــرق اصفهان و نیز حصول 
اطمینـــان از صحیـــح بـــودن اقدامات انجام شـــده، 
کـــد در برق  اصلـــی تریـــن منشـــا نداشـــتن قـــرارداد را

اســـت  .  اصفهان 
ای  منطقـــه  بـــرق  در  مـــا  همـــه  کـــرد:  کیـــد  تا وی 
کنار  اصفهـــان اعـــم از هیات مدیـــره و معاونیـــن در 
دســـتگاه های نظارتـــی شـــامل دیوان محاســـبات و 
ســـازمان بازرســـی، با هماهنگی تصمیمی را اتخاذ 
کشـــور و در  کـــه بـــه نفـــع اقتصـــاد ملـــی و  می کینـــم 
نهایـــت بـــه نفع پـــروژه اســـت  . تنهـــا زمانـــی تصمیم 
کـــه همه مـــا به یـــک اجماع  گیـــری انجـــام می شـــود 
گیر رســـیده باشـــیم  . همدلی، تفاهـــم، همفکری  فرا
کلید حل این مشـــکل اســـت  و درک متقابـــل شـــاه 
کـــه شـــاید در برخـــی از بخش هـــا ضعیـــف باشـــد و 
تـــی مانند  گســـترده شـــدن معضال همین مســـاله به 

قراردادهـــای متوقف شـــده اســـت.

در  هیات مدیره ســـندیکا  جلســـه  پانزدهمیـــن  طـــی 
ــد؛ ــرر شـ ــان مقـ ــعبه خراسـ شـ

کارگروهی به منظور اجماع در  تشکیل 
گمرگی خصوص تعرفه های 

بـــرق  اعضـــای هیات مدیـــره ســـندیکای صنعـــت 
گذشـــته خـــود مبنی  ایـــران پیـــرو مصوبه جلســـات 
بـــر توســـعه ارتباطات بـــا شـــعب اســـتانی، میهمان 

شـــعبه خراســـان ســـندیکا بودند  . 
ایـــن دیدار یک روزه در ســـاعات ابتدایی با برگزاری 
پانزدهمیـــن جلســـه هیات مدیره ســـندیکا و پس از 
آن جلســـه ای بـــا مدیران عامـــل و مدیران ارشـــد برق 
یـــع نیـــروی بـــرق خراســـان  منطقـــه ای خراســـان، توز
یـــع نیـــروی برق مشـــهد همراه بـــود و در  رضـــوی و توز
پایان روز نیز نشســـت مشـــترک ســـندیکای صنعت 
برق بـــا نماینـــدگان اتـــاق بازرگانـــی صنایـــع معادن 
کشـــاورزی خراســـان رضـــوی در محـــل آن اتـــاق  و 

تشـــکیل شد  . 
بـــا  کـــه  ســـندیکا  هیات مدیـــره  جلســـه  ایـــن  در 
یافـــت نظـــرات و خواســـته های اعضـــای  هـــدف در
شـــعبه خراســـان تشـــکیل  شـــد، پیگیـــری قـــرارداد 
تیـــپ تا مرحله اجـــرا، لـــزوم ورود ســـندیکا به بحث 
رتبه بنـــدی شـــرکت ها و تفویـــض اختیارات بیشـــتر 
افزایـــش  و  توانمندســـازی  راســـتای  در  شـــعب  بـــه 
انگیـــزه از جملـــه موضوعـــات مورد اشـــاره از ســـوی 

هیات مدیـــره شـــعبه خراســـان بـــود.
بـــا  ســـندیکا  هیات مدیـــره  مشـــترک  نشســـت  در 
هیات مدیره و مسئوالن شـــعبه خراسان، همچنین 
به نقش اســـتراتژیک شعب اســـتانی در جلوگیری از 
ایجاد تشـــکل های موازی اشـــاره و بر توانمندسازی 
یابی پتانســـیل های  این شـــعب و همچنین لزوم ارز
کیـــد  فعـــاالن صنعـــت بـــرق در اســـتان خراســـان تا
شـــد  . اهمیـــت پیگیـــری و اجـــرای مدل هـــای مالی 
مناســـب به منظـــور حـــل چالـــش تامیـــن  مالـــی در 
بخش خصوصـــی و نیـــز تبدیـــل تهدیـــد پروژه هـــای 
کاری از طریـــق تعامل  نیمه تمـــام بـــه یـــک فرصـــت 
دیگـــر  از  مرتبـــط،  دولتـــی  نهادهـــای  بـــا  فعـــال 

موضوعـــات ایـــن جلســـه بود.
برایـــن اســـاس مصوب شـــد بـــا هماهنگی شـــورای 
هـــر  از  ســـتبران صفحاتـــی  نشـــریه  سیاســـتگذاری 
انعـــکاس فعالیت هـــا و اخبـــار  بـــه  شـــماره نشـــریه 
شـــعب اســـتانی ســـندیکا و نیـــز برگزاری جلســـات 
دوره ای روســـای هیات مدیـــره و دبیـــران شـــعب بـــا 
رییـــس هیات مدیـــره و دبیـــر ســـندیکا اختصـــاص 

. بد یا
 همچنین به منظـــور تعریف تبصره ای در خصوص 
کوچک و متوســـط  تســـهیل عضویت شـــرکت های 
اســـتان ها در شـــعب ســـندیکا، مقـــرر شـــد، پـــس از 
بررســـی فرصت هـــا و چالش هـــای متناظـــر بـــر ایـــن 
موضوع توســـط واحـــد عضویت و بازرس ســـندیکا، 
موضـــوع بـــه هیات مدیـــره ارائـــه و مـــورد بررســـی قرار 

د  .  گیر
ســـندیکا  هیات مدیـــره  اعضـــای  برایـــن  عـــالوه 
یابـــی  کمیتـــه ارز کـــه توســـط  در خصـــوص مدلـــی 
نحـــوه  تعییـــن  بـــرای  صالحیـــت  تشـــخیص  و 
تاثیرگـــذاری عضویـــت در ســـندیکا در امتیـــاز فنی 
کردند به  مناقصـــات در دســـت تهیه اســـت، مقـــرر 
گواهی عضویت ســـندیکا  ک قرارگرفتـــن  جای مـــال
بـــرای امتیازدهـــی در مناقصـــات، معرفی نامـــه ایـــن 
تشـــکل بـــه عنوان معیـــار اصلی مـــد نظر قـــرار گیرد  . 
موضـــوع تعرفه های وارداتی تجهیـــزات صنعت برق 
از دیگـــر مباحـــث مطروحـــه در ایـــن جلســـه هیات 
مدیـــره بود  . هیا ت مدیره ســـندیکا در این خصوص 
کید بر اینکـــه تعرفه، ابـــزاری برای حمایت  ضمـــن تا
کرد  از ســـازندگان داخلی به شـــمار می رود، مصوب 
کمیته هـــای  کارگروهـــی متشـــکل از نمایندگانـــی از 
ســـاخت داخل، پیمانـــکاران و مهندســـی بازرگانی 
بـــرای تدویـــن و بازنگـــری تعرفه های گمرکی توســـط 
کمیتـــه حقوقی قراردادها تشـــکیل شـــود  . مقرر شـــد 
کارگروه نظرات خـــود را ظـــرف 10 روز با رعایت  ایـــن 

روش منطقـــی در محاســـبه اعـــداد تعرفـــه و پیـــش 
بینـــی روش جبران به هنگام تبعـــات تغییر تعرفه در 
قراردادهـــا و مناقصات جاری بـــه وزارت نیرو اعالم 

کند  . 
حقوقـــی  کمیتـــه  نیـــز  جلســـه  پایانـــی  بخـــش  در 
قراردادهـــای مکلف شـــد ضمن بررســـی نحوه اخذ 
مالیـــات و کارانـــه مودیـــان در بودجه ســـال 97، نظر 
و پیشـــنهادات ســـندیکا را در ایـــن خصوص اعالم 

کند  . 

بـــا  ســـندیکا  هیات مدیـــره  مشـــترک  جلســـه  در 
یـــع خراســـان صـــورت  مســـئولین بـــرق منطقـــه ای و توز

گرفـــت؛
هماهنگی و همسویی بین سندیکا و 

کارفرمایان صنعت برق خراسان

صنعـــت  ســـندیکای  هیات مدیـــره  اعضـــای 
بـــرق ایـــران طـــی ســـفر خـــود بـــه مشـــهد، بـــه همراه 
هیات مدیـــره شـــعبه خراســـان اقـــدام بـــه برگـــزاری 
نشســـتی مشـــترک با مدیران عامل و مسئوالن ارشد 
یـــع نیروی برق  برق منطقه ای خراســـان، شـــرکت توز
خراســـان رضوی و شـــرکت توزیع نیروی برق مشهد 

ند  .  د کر
کـــه بـــه میزبانـــی شـــرکت بـــرق  طـــی  ایـــن نشســـت 
منطقه ای خراســـان برگزار می شـــد، بحـــث و تبادل 
نظـــر در خصـــوص راهکارهـــای ایجـــاد هماهنگی و 

گرفـــت. یـــت قـــرار  همســـویی فی مابیـــن در محور

اولویت چاره اندیشی برای اقتصاد نا متوازن برق
در ابتـــدای ایـــن جلســـه محمدحســـن متولـــی زاده 
مدیرعامـــل شـــرکت بـــرق منطقـــه ای خراســـان طی 
گزارشـــی بـــه ویژگی ها و پتانســـیل های شـــبکه  ارائه 
بـــرق ایـــن اســـتان بـــه لحـــاظ موقعیـــت ترانزیتـــی، 
نیـــروی انســـانی متخصـــص و وضعیـــت مطلـــوب 
کشـــور  میـــزان تلفات برق در مقایســـه با ســـایر نقاط 
کرد و مهمترین مســـاله حال حاضر صنعت  اشـــاره 
برق کشـــور را اقتصاد برق دانســـت که بدون حل آن 

نمی تـــوان انتظـــار اقـــدام اثرگذاری داشـــت.
متولـــی زاده در همیـــن رابطـــه با اشـــاره بـــه جلوگیری 
از افزایـــش نـــرخ بـــرق طـــی ســـال های 83 تـــا 88 و 
کاهـــش 50 درصـــدی آن در ایـــن ســـال ها تصریـــح 
کـــرد: فشـــار اقتصادی صنعـــت برق بـــه بخش های 
و  پیمانـــکاران  تولیدکننـــدگان،  ســـرمایه گذاری، 
مشـــاوران منتقـــل شـــده اســـت و رونـــد رو بـــه تزایـــد 
کـــه پیش  بینی می شـــود  بدهی هـــا تـــا جایی اســـت 
بـــه 75 هـــزار  نیـــرو  تـــال ســـال 1400 بدهـــی وزارت 
همچنیـــن  وی  رســـید  .  خواهـــد  تومـــان  میلیـــارد 
پیگیـــری  و  قانونـــی  ظرفیت هـــای  از  اســـتفاده 
سیاســـت  مشـــترک بین دولت و بخـــش خصوصی 
کرد. راه حـــل خـــروج از وضعیـــت موجـــود قلمـــداد 
کشـــور در بخـــش  ایـــن مقـــام ارشـــد صنعـــت بـــرق 
نشســـت  ایـــن  در  خـــود  صحبت هـــای  از  دیگـــری 

ضمن اشـــاره به بســـته بودن تمام راه ها برای افزایش 
تعرفـــه برق، افزایش درصـــدی قیمت برق نیز منتفی 
کـــرد برای عبور  دانســـت و گفـــت: باید دولت را قانع 
از پیـــک بحرانـــی مصرف برق چاره اندیشـــی شـــود و 
در صـــورت امکان بـــا تعرفه های متغیـــر این پیک را 

کنیم. مدیریـــت 
کرد بـــا توجه به آنکه  متولی زاده همچنین پیشـــنهاد 
بیـــش از 75 درصـــد هزینه هـــا و متعاقبـــا بدهی هـــا 
مربـــوط بـــه بخـــش تولید اســـت، بـــا ســـرمایه گذاری 
جدیـــد هزینه های تولید را کاهـــش داد  . وی تصریح 
کـــرد: 4 تـــا 5 هـــزار میلیـــارد تومـــان بـــا ایـــن روش در 
تولیـــد صرفه جویـــی می شـــود و می تـــوان در انتقال و 

کرد  .   یـــع ســـرمایه گذاری  توز

ـــی و  ـــش خصوص ـــن بخ ـــی بی ـــوار نامرئ ـــور از دی ـــزوم عب ل
ـــت دول

در  ســـندیکا  هیات مدیـــره  رییـــس  بخشـــی  علـــی 
ادامـــه از برگـــزاری این جلســـه بـــه عنوان فتـــح بابی 
افـــزود: در  و  کـــرد  یـــاد  آینـــده  بـــرای همکاری هـــای 
دوره جدیـــد هیات مدیره ســـندیکا در تالشـــیم تا با 
افزایـــش تعامل و ارتبـــاط با دولت دیـــوار نامرئی بین 

بخـــش خصوصـــی و دولتـــی را برداریم.
وی در ایـــن راســـتا بـــا اشـــاره بـــه آنکه این نشســـت 
چهارمین جلســـه مشـــترک هیات مدیره سندیکا با 
برق های منطقـــه ای طی ماه های اخیر بوده اســـت، 
کارگروهـــی مشـــترک بیـــن بـــرق منطقه ای  از ایجـــاد 
اصفهـــان و شـــعبه ســـندیکا در آن اســـتان خبـــر داد 
بـــرق  بیـــن  کارگروهـــی  چنیـــن  ایجـــاد  پیشـــنهاد  و 

کرد. منطقـــه ای و شـــعبه خراســـان را مطـــرح 
بخشـــی در ادامه فعالیت جدی ســـندیکا و تدوین 
ســـند راهبـــردی کســـب  و کار را  بـــا بیـــش از 8 هـــزار 
کارشناســـی در معاونت پژوهشی  ســـاعت فعالیت 

یادآور شد. ســـندیکا 
پیـــام باقری نایب رییس ســـندیکا نیـــز ضمن تایید 
لـــزوم چـــاره اندیشـــی بـــرای مدیریت پیـــک بحرانی 
کشـــورهای در حال توســـعه و  صنعت برق، به تمرکز 

کرد  .  توســـعه یافته بـــر مدریت مصرف اشـــاره 
وی ضمـــن اعـــالم آمادگـــی ســـندیکا بـــرای تعریف 
و اجـــرای پروژه هـــای مشـــترک بـــا بـــرق منطقـــه ای 
معیـــن  کارفرمایـــان  از  یکـــی  عنـــوان  بـــه  خراســـان 
کشـــور بر لزوم توســـعه ارتبـــاط و تعامل  صنعت برق 

کـــرد. کیـــد  بیـــن بخـــش خصوصـــی و دولتـــی تا
بیشـــتر  تعامـــل  و  ارتبـــاط  لـــزوم  بـــر  کیـــد ســـندیکا  تا

خصوصـــی بخـــش  بـــا  دولـــت 
در ایـــن جلســـه دیگـــر عضـــو هیات مدیره ســـندیکا 
به لـــزوم ارتبـــاط نزدیکتر دولت بـــا بخش خصوصی 
جهـــت درک مشـــکالت و حمایـــت ســـازنده از این 
بخـــش اشـــاره داشـــت  . محمـــد بهـــزاد با بیـــان این 
که  کرد: بـــه خاطر داشـــته باشـــیم  موضـــوع تصریـــح 
در صـــورت تضعیـــف بخـــش خصوصـــی، در واقـــع 
کارآمـــدی الزم را  متولیـــان دولتـــی صنعت برق نیـــز 

داشـــت. نخواهند 
عـــالوه بر ایـــن نماینـــدگان ســـندیکا در این جلســـه 
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کرد. ارتقـــا می دهنـــد اعـــالم آمادگـــی 
 ارائـــه دیگـــر پیشـــنهادهای مســـئوالن شـــرکت بـــرق 
یـــع خراســـان بـــه ســـندیکا در ایـــن  منطقـــه ای و توز
جلســـه، بـــا موضـــوع تمرکـــز بـــر مـــاده  12 قانـــون رفع 
حســـین  یافـــت  .  ادامـــه  رقابت پذیـــر  تولیـــد  موانـــع 
محمـــودی معـــاون تحقیقـــات و برنامه ریـــزی بـــرق 
منطقه ای خراســـان در این رابطه افزود: این شـــرکت 
نیـــز آمادگی دارد برای اســـتفاده از ایـــن ظرفیت ها با 

کند  .  ســـندیکا همـــکاری 
رییـــس هیـــات مدیـــره ســـندیکا نیـــز در ایـــن رابطه 
اقدامـــات ســـندیکا در رابطه بـــا مـــاده 12 را از جمله 
کمیتـــه متناظـــر خاطـــر  برگـــزاری ســـمینار و تشـــیل 
کمیته دانش بنیان سندیکا و معاونت  کرد و  نشـــان 
پژوهشـــی را بـــه عنوان متولـــی پیگیـــری موضوعات 

کرد. یـــک مرفـــی  تکنولوژ
کـــه ســـندیکا در تـــالش   وی بـــا بیـــان ایـــن مطلـــب 
کنـــد، خواســـتار  اســـت قـــرارداد تیـــپ را عملیاتـــی 
دعـــوت از نماینـــدگان ســـندیکا در کمیســـیون های 

تخصصـــی مناقصـــات شـــد.
در ایـــن نشســـت عـــالوه بـــر این از ســـوی هوشـــنگ 
ناطقـــی معـــاون مالـــی و پشـــتیبانی این شـــرکت نیز 
کســـر بیمـــه و تامین اجتماعی  برای اصالح ضوابط 
و دســـتورالعمل های تعدیـــل و تضمین قرار داد و نیز 

فهارس بهـــا اعالم آمادگی شـــد.

گاهی بخشی برای  نقش آفرینی سندیکا در آ
قیمت گذاری برق

گزارشـــی از اقدامات انجام شـــده  در ادامه جلســـه، 
توســـط  فاینانـــس خطـــوط  مناقصـــه  در خصـــوص 
علیرضـــا دلســـوز مشـــاور مدیرعامـــل و قائـــم مقـــام 
معاونت طرح وتوســـعه و مجری طـــرح این فاینانس 
کید بر  کـــه طبق آن ضمـــن تا گرفت  مـــورد ارائه قـــرار 
لـــزوم تامیـــن مالـــی داخلـــی پروژه هـــا، دســـته بندی 
کوچکتـــر مناقصات و تعییـــن اولویت بندی ها اولیه 
بـــرای این منظور بـــه عنوان راهکارهـــای تقویت این 

شـــد  .  ذکر  مهم 
گـــزارش توجیهی  دلســـوز همچنین اظهار داشـــت: 
مالـــی توســـط شـــرکت توانیر بـــه ســـازمان مدیریت و 
گرفته  برنامه ریـــزی ارســـال شـــده و مـــورد تایید قـــرار 
اســـت  . لذا در تالشـــیم تـــا انتهای ســـال مناقصات 
برگـــزار و قراردادهـــا منعقد شـــود و نقش ســـندیکای 
صنعـــت بـــرق نیـــز بـــرای تحقـــق ایـــن مهـــم بســـیار 

اســـت  .  تاثیرگذار 
ایـــن  در  ارائه شـــده  پیشـــنهادهای  اســـاس  بـــر  وی 
و  هماهنگـــی  ایجـــاد  چـــون  را  مـــواردی  جلســـه، 
توانیـــر،  منطقـــه ای،  برق هـــای  بیـــن  همســـویی 
ارتقـــای  مشـــاوران،  و  پیمانـــکاران  ســـازندگان ، 
کیفـــی تجهیـــزات تولیـــدی صنعـــت بـــرق  ســـطح 
کارگروه هـــای تخصصی  کشـــور و ایجـــاد  در داخـــل 
به منظـــور تدویـــن و بازنگـــری در دســـتورالعمل ها  و 
بخشـــنامه هایی از قبیل تعدیل ارز، فلـــزات، و  ..  . با 
کاهش مشـــکالت و ریســـک های قراردادی،  هدف 
کرد و تشـــویق و ترغیب ســـرمایه گذاران  جمع بندی 

به منظـــور تامین تســـهیالت مالـــی طـــرح را ضروری 
کرد. توصیـــف 

متولـــی زاده مدیـــر عامـــل شـــرکت بـــرق منطقـــه ای 
خراســـان نیـــز در پایـــان ضمـــن اشـــاره عـــدم امکان 
اخـــذ مصوبـــه از شـــورای اقتصاد در خصـــوص ماده 
12 قانـــون رفـــع موانـــع تولیـــد رقابت چذیـــر و ارتقـــای 
کشـــو توســـط وزارت نیـــرو، ســـندیکا را  نظـــام مالـــی 
عهـــده دار ایـــن مهـــم بـــا بهره گیـــری از ظرفیت هـــای 

کرد. خصوصـــی  بخـــش 
منطقـــه ای  بـــرق  داشـــت:  اعـــالم  همچنیـــن  وی 
عمومـــی  شـــرایط  اصـــالح  خصـــوص  در  خراســـان 
پیمـــان و نهایی شـــدن فهـــارس بها با ســـندیکا هم 

عقیـــده و همـــراه خواهـــد بـــود  . 
خراســـان  ای  منطقـــه  بـــرق  شـــرکت  عامـــل  مدیـــر 
همچنیـــن افـــزود: ایـــن شـــرکت بـــر ایـــن باور اســـت 
کـــه بـــرق بایـــد بـــا شـــرایط متفـــاوت عرضـــه شـــود و 
کیفیـــت آن را  مصرف کننـــده براســـاس نیـــاز خـــود 
انتخـــاب و مـــورد اســـتفاده قـــرار دهنـــد  . لـــذا انتظار 
گاهی بخشـــی این موضوعات  می رود ســـندیکا در  آ

کند  .  بـــا دولـــت همـــکاری 
پیـــام باقـــری نایـــب رییـــس ســـندیکا نیـــز بـــا تاییـــد 
ایـــن موضـــوع، کســـب نظـــر از ســـندیکا در انتخاب 
وندورلیســـت و تـــداوم ارتبـــاط فیمابین بـــرای ادامه 

مناقصـــات را خواســـتار شـــد.

تشکیل کارگروه مشترک با برق و توزیع خراسان 
گفتنـــی اســـت در پایـــان این جلســـه مشـــترک، مقرر 
کارگروه مشـــترکی بین شـــرکت بـــرق منطقه ای  شـــد 
خراســـان و ســـندیکای صنعـــت برق برای تشـــکیل 
شـــود  . که طـــی آن رضـــا ریاحی، حســـین محمودی 
و هوشـــنگ ناطقـــی بـــه عنـــوان نمایندگان شـــرکت 
برق منطقه ای خراســـان و محســـن ذبیحی از طرف 
یـــع نیـــروی برق مشـــهد بـــرای عضویت  شـــرکت توز
کارگـــروه تعییـــن شـــدند و مقرر شـــد شـــعبه  در ایـــن 
خراســـان ســـندیکا نیـــز نماینـــدگان خـــود را در ایـــن 

کند. کارگـــروه در اســـرع وقت معرفـــی 

ـــا  ـــان ب ـــعبه خراس ـــندیکا و ش ـــره س ـــدار هیات مدی در دی
ییـــس اتـــاق بازرگانـــی خراســـان رضـــوی مقـــرر  نایب ر

ـــد؛ ش
کمیسیون  کمیته برق و انرژی در  تشکیل 

صنعت اتاق مشهد

مشـــترک  جلســـه  دی مـــاه،  هفدهـــم  یکشـــنبه  روز 
و  ایـــران  بـــرق  صنعـــت  ســـندیکای  هیات مدیـــره 
بـــا حســـین محمـــودی  شـــعبه خراســـان ســـندیکا 
بازرگانـــی، صنایـــع،  اتـــاق  نایب رییـــس  خراســـانی 
کشـــاورزی خراســـان رضـــوی در محل آن  معـــادن و 

شـــد. برگزار  اتـــاق 
در ایـــن جلســـه پس از ارائـــه خالصـــه ای از عملکرد 
ســـندیکای صنعـــت بـــرق ایران و شـــعبه خراســـان 
رضـــوی  خراســـان  اتـــاق  نایب رییـــس  ســـندیکا، 

ضمـــن تقدیر از عملکـــرد و فعالیت های ســـندیکا، 
از شـــعبه خراســـان بـــه عنـــوان یکـــی از فعال تریـــن و 

کرد. موفق تریـــن تشـــکل های ایـــن اتـــاق یـــاد 
در ایـــن جلســـه ضمن اعـــالم آمادگی نایـــب  رییس 
اتاق بازرگانی خراســـان رضوی برای تقویت و رشـــد 
اتـــاق،  بـــه  وابســـته  کلیـــه تشـــکل های  بالندگـــی  و 
بـــا توافـــق طرفیـــن مقـــرر شـــد تشـــکیل کمیتـــه بـــرق 
و انـــرژی ذیـــل کمیســـیون صنعـــت اتـــاق بازرگانـــی 
خراســـان رضـــوی به منظـــور پیگیـــری مشـــکالت و 
کار قرار  پیشـــنهادهای فعـــاالن این حوزه در دســـتور 

. د گیر
اتـــاق  از ســـوی  ایـــن جلســـه  طـــی  ایـــن  بـــر  عـــالوه 
کشـــاورزی مشـــهد،  بازرگانـــی، صنایـــع، معـــادن و 
حمایـــت و اســـتفاده از ظرفیت هـــای قانونـــی بـــرای 
اســـتفاده از ظرفیت های شـــبکه برق خراســـان برای 
کشـــورهای همســـایه شـــرقی وعده  ترانزیت برق بین 
داده شـــد و برای این منظور مقرر شـــد پیشنهادهای 
شـــعبه خراســـان ســـندیکا در خصوص این موضوع 

گیرد.  بـــه اتاق مشـــهد ارائـــه و مـــورد پیگیری قـــرار 

درخشش سندیکایی ها 
در نمایشگاه هفدهم

هفدهمیـــن نمایشـــگاه بین المللـــی صنعـــت بـــرق 
ایـــران با درخشـــش شـــرکت های عضو ســـندیکا به 
کار خـــود پایـــان  عنـــوان برترین هـــای نمایشـــگاه بـــه 

داد  . 
در بخـــش پایانـــی مراســـم اختتامیه این نمایشـــگاه 
از 26 شـــرکت تولیدکننـــده، 3 شـــرکت پیمانـــکار و 
2 شـــرکت کارفرمـــا، همچنیـــن 4 شـــرکت خارجی و 
نیـــز 3 شـــرکت دانش بنیـــان به همـــراه تنها موسســـه 

کارگره مشترک و برگزاری جلسات  متفقا بر تشـــکیل 
کـــردن موضوعات  مســـتمر آن بـــه منظـــور عملیاتـــی 
نایب رییـــس  رهنمـــا  نصرالـــه  داشـــتند  .  کیـــد  تا
هیات مدیـــره ســـندیکا در ایـــن رابطـــه پیشـــنهادی 
بـــر تقســـیم بندی موضوعـــات در دو دســـته  مبنـــی 
کـــرد  . وی همچنین  کوتاه مـــدت و میان مـــدت ارائه 
بـــا اشـــاره بـــه آســـیب های جـــدی فعـــاالن بخـــش 
خصوصی در ســـال های اخیر احیای شـــرکت های 
بحـــران زده را ضـــروری دانســـت و بـــه این منظـــور در 
وهلـــه نخســـت چاره اندیشـــی های کوتاه مدت برای 

رفـــع ایـــن بحران ها را خواســـتار شـــد.
هیات مدیـــره  منشـــی  و  عضـــو  مســـائلی  مهـــدی 
ســـندیکا، در ایـــن نشســـت با تشـــریح تـــالش چهار 
ســـاله ســـندیکای صنعت برق و برگزاری جلســـات 
مشـــکل  رفـــع  بـــرای  کارشناســـی  متعـــدد  و  مکـــرر 
کنون با تغییر  قراردادهـــای متوقف اذعان داشـــت: ا
نـــرخ ارز همچنان نگرانـــی از توقـــف قراردادها وجود 

دارد.
موضـــوع بیمه تامیـــن اجتماعی یکـــی از دیگر موارد 
ذکـــر شـــده توســـط عضـــو و منشـــی هیـــأت مدیـــره 
که به عنوان یکی از مشـــکالت اصلی  ســـندیکا بود 
کـــه در جلســـات  بخـــش خصوصـــی از آن یادکـــرد 
پیگیـــری  حـــال  در  ســـندیکا  در  مربوطـــه  کارگـــروه 
اســـت  . وی عالوه بر این در خصوص نهایی ســـازی 
فهارس بهـــای صنعت بـــرق درخواســـت همکاری 

د  .  کر
منصور ســـعیدی دیگر عضو هیات مدیره ســـندیکا 
تفـــاوت نقـــش مشـــاوران در صنعـــت آب و بـــرق را 
یـــادآور شـــد و بـــا قابل تامـــل خوانـــدن این امـــر  لزوم 
بازتعریـــف نقـــش مشـــاوران را در صنعت بـــرق مورد 

کید قـــرار داد. تا
وی بـــا بیـــان این مطلب ضمن مقایســـه آمـــار باالی 
قراردادهـــای متوقـــف در صنعت بـــرق در مقابل رخ 
کشـــور،  نـــدادن چنیـــن مســـاله ای در صنعـــت آب 
کـــرد:  بایـــد بـــه فکـــر روش هـــای نوین  خاطـــر نشـــان 
مشـــخصا  زمینـــه  ایـــن  در  و  باشـــیم  مالـــی  تامیـــن 
کـــرد بـــا توجـــه بـــه اعـــالم آمادگـــی برخی  پیشـــنهاد 

متوســـط   درصـــدی   4 کاهـــش  جهـــت  شـــرکت ها 
کشـــور، می توان نصـــف مبلـــغ صرفه جویی  تلفـــات 
شـــده از ایـــن محـــل را بـــه عنوان مبلـــغ قـــرارداد آنان 
گرفت  . ســـعیدی در این جلســـه پیشـــنهاد  در نظـــر 
دیگـــری جهـــت تامین مالـــی از محل حـــق ترانزیت 
کشـــورهای  کشـــور بـــرای انتقـــال بـــرق بیـــن  شـــبکه 

کرد. مجـــاور مطـــرح 
زیرســـاخت های  بـــه  توجـــه  لـــزوم  ایـــن  بـــر  عـــالوه 
هوشمندســـازی شـــبکه با اعـــالم آمادگی ســـندیکا 
بـــرای ارائـــه پیشـــنهادهای عملیاتـــی در ایـــن زمینه 
و  توســـط ســـیدمهدی مدنـــی عضـــو هیات مدیـــره 
کمیتـــه دانش بنیـــان ســـندیکا مطرح شـــد. رییـــس 

تبیین انتظارات برق خراسان از سندیکا  
ایـــن نشســـت با ارائـــه بیـــان انتظـــارات از ســـندیکا 
بـــرق  ارائـــه پیشـــنهادهای مدیـــران شـــرکت های  و 
منطقـــه ای و توزیع خراســـان حاضر پی گرفته شـــد.
در ایـــن باره مجید ســـعادتمند قائم مقام مدیرعامل 
بـــرق منطقـــه ای خراســـان رضـــوی طـــی هفـــت بند 
بـــه بیـــان این پیشـــنهادها پرداخـــت که طبـــق آن از 
ســـندیکا درخواســـت می شـــد بـــه فضاهـــای جدید 
کســـب وکار صنعت بـــرق از جملـــه پروژه های  برای 
حمـــل و نقـــل برقـــی، جایگزینـــی برق به جـــای گاز، 
کند و همکاری  هوشمندســـازی شـــبکه و  ..  . توجه 
الزم را به منظـــور اعتمادســـازی برای ســـرمایه گذاری 

در صنعـــت برق ارائـــه دهد.
ســـعادتمند همچنیـــن اظهار داشـــت: از ســـندیکا 
بـــه عنوان نماینـــده بخش خصوصـــی انتظار می رود 
بـــا توجه بـــه اثربخشـــی بیشـــتر انتقـــال موضوعات و 
چالش هـــا از طـــرف بخـــش خصوصـــی نزد مـــردم و 
صنعـــت  مشـــکالت  منعکس کننـــده  کمیـــت،  حا

بـــرق به مســـئوالن نظـــام و مردم باشـــند  . 
ایـــن مقام ارشـــد بـــرق منطقـــه ای خراســـان بـــا بیان 
آنکـــه ارائـــه قیمت هـــای پاییـــن در مناقصـــات بـــه 
کارفرما نخواهد بود، خواســـتار تالش ســـندیکا  نفـــع 
کـــردن اعضـــا جهـــت خـــودداری از  بـــرای متقاعـــد 
ارائـــه قیمت هـــای پاییـــن و غیرمنطقـــی شـــد  . وی 

همچنیـــن موضـــوع امتیازدهـــی باالتـــر بـــه اعضای 
ســـندیکا در مناقصات را مـــورد تایید برق منطقه ای 
کـــرد و آن را منـــوط بـــه نظـــارت هـــر چه بیشـــتر  ذکـــر 
کیفیـــت محصـــوالت و خدمات اعضا  ســـندیکا بر 

. نست ا د
پذیـــرش اصـــالح شـــرایط عمومـــی پیمـــان توســـط 
ســـازمان مدیریـــت و برنامه ریزی و درخواســـت ارائه 
کنار رصد  پیشنهادهای ســـندیکا در این زمینه، در 
پیشـــرفت ها و تحوالت تکنولوژیک توسط اعضای 
ســـندیکا از دیگـــر موارد موضوعات مطروحه توســـط 
خراســـان  منطقـــه ای  بـــرق  مدیرعامـــل  قائم مقـــام 

رضـــوی بود.

اعالم آمادگی دولتی های برای همکاری با سندیکا
کارگروه مشـــترک بین سندیکا  در این جلســـه ایجاد 
و برق منطقه ای و شـــرکت توزیع خراســـان از ســـوی 

گرفت  .  مســـئولین دولتی نیز مورد  اســـتقبال قـــرار 
محمدرضـــا مزینی مدیرعامل شـــرکت توزیع نیروی 
کید داشـــت  بـــرق خراســـان رضوی با ایـــن رویکرد تا
کالن مطروحه در این جلســـه بـــا جزییات  مطالـــب 
کارگروه های مشـــترک مورد بررســـی قرار  بیشـــتری در 
گرفته و عملیاتی شـــود  . وی همچنین در خصوص 
ابـــراز  کنتورســـاز  شـــرکت های  نامســـاعد  شـــرایط 
کـــرد از مدیرعامـــل شـــرکت توانیـــر  نگرانـــی و اعـــالم 
درخواســـت شـــده از بخش خصوصی در این حوزه 

حمایت شـــود.
محســـن ذبیحـــی قائم مقـــام و معـــاون برنامه ریـــزی 
یـــع نیـــروی برق مشـــهد نیز  و مهندســـی شـــرکت توز
کارگروه هـــای مشـــترک  ضمـــن اســـتقبال از ایجـــاد 
کارگـــروه ارتقـــای توانمندی پیمانـــکاران،  منظم بـــه 
کارفرمایـــان بـــه عنـــوان نمونـــه موفقی از  مشـــاوران و 

کرد. ایـــن همـــکاری اشـــاره 
گرفتـــن  قـــرار  کار  دســـتور  در  از  آنکـــه  ضمـــن  وی 
یـــع  اصـــالح سیســـتم های مدیریتـــی در شـــرکت توز
مشـــهد و کاهـــش هزینه های جاری در این شـــرکت 
خبـــر می داد، بـــرای ارائه امتیازاتـــی در مناقصات به 
کـــه سیســـتم های مدیریتـــی خـــود را  شـــرکت هایی 
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آموزشـــی برگزیده در این دوره از نمایشـــگاه با اهدای 
لـــوح تقدیـــر و تندیس ویـــژه تجلیل به عمـــل آمد.

بر این اســـاس حضور پرشـــمار اعضای ســـندیکای 
ایـــن  برگزیـــدگان  میـــان  در  ایـــران  بـــرق  صنعـــت 
بـــرق  صنعـــت  بین المللـــی  نمایشـــگاه  از  دوره 
کـــه از آن جملـــه می تـــوان بـــه  قابـــل مالحظـــه بـــود 
افزارآزمـــا،  ایران ترانســـفو، الکترونیـــک  شـــرکت های 
بیســـتون،  فراگســـتر  پارس ســـوییچ،  اراک،  گام 
انتقـــال  تابان نیـــرو، تجهیـــزات  ایســـتاتوان صنعت، 
گلنـــور در بخـــش  بـــرق پـــارس، پاالیش  نیروتجهیـــز و 
بخـــش  در  مپنـــا  شـــرکت های  تولیدگننـــدگان، 
پیمانـــکاری و نیز شـــرکت های باســـط پـــژوه تهران و 
لیـــان ویژن البـــرز در جمع شـــرکت های دانش بنیان 

کرد. اشـــاره 
ســـندیکای صنعـــت بـــرق ایران بـــا افتخـــار مجددا 
را  محتـــرم  شـــرکت های  ایـــن  شایســـته  انتخـــاب 
تبریـــک گفته و برای ایشـــان آرزوی توفیـــق روز افزون 

دارد.

شرکت یاسان صادرکننده نمونه 
استان مرکزی شد

پنجشـــنبه  روز  یاســـان  فلـــزی  ســـازه های  شـــرکت 
ســـی ام آذر مـــاه طـــی برگـــزاری مراســـمی در اراک به 
عنـــوان صادرکننـــده نمونـــه اســـتان مرکـــزی معرفی 
شـــد و شـــهاب فارســـی نایب رییـــس هیات مدیـــره 
این شـــرکت بـــا دریافت لوح و تندیـــس صادرکننده 

گرفت. نمونه مـــورد تجلیـــل قـــرار 
این مراســـم بـــا حضور ســـیدعلی آقـــازاده اســـتاندار 
رییـــس  حاجی پـــور  محمدرضـــا  مرکـــزی،  اســـتان 
ســـازمان صنعت، معدن و تجارت اســـتان و ســـید 
اراک، خنـــداب  مـــردم  نماینـــده  مهـــدی مقدســـی 
کنـــار  کمیجـــان در مجلـــس شـــورای اســـالمی در  و 
نماینـــدگان بخـــش خصوصـــی از جملـــه منوچهـــر 
توســـطی رییـــس اتـــاق بازرگانـــی، صنایـــع، معـــادن 
کریمـــی  کبـــر  علی ا مرکـــزی،  اســـتان  کشـــاورزی  و 
رییـــس مجمـــع نماینـــدگان اســـتان مرکـــزی و دیگر 
فعـــاالن اقتصادی اســـتان برگـــزار شـــد و در آن از 20 
صادرکننـــده نمونـــه اســـتان مرکـــزی در ســـال ١٣٩٦ 

تقدیـــر بـــه عمـــل آمد.

ســـندیکای  عضـــو  شـــرکت  ایـــن  اســـت  گفتنـــی 
صنعـــت بـــرق ایـــران پیش از این در ســـال گذشـــته 
نیـــز منتخب صادرکننـــده نمونه ملی و اســـتان بوده 

. ست ا

آموزش بخشنامه اخیر سازمان برنامه در 
شرکت مهساب نیرو

نیـــرو  مهســـاب  مشـــاور  مهندســـین  شـــرکت 
مـــاه  دی  بیســـت و چهارم  یکشـــنبه  روز  )مانیکـــو( 
اقـــدام بـــه برگـــزاری جلســـه ای آموزشـــی بـــا موضـــوع 
»تشـــریح بخشـــنامه شـــماره 96/1162634 مـــورخ 
کرد. کشـــور«  1396/02/20 ســـازمان برنامه و بودجه 
کـــه بـــا همـــکاری امـــور  طـــی ایـــن جلســـه آموزشـــی 
مالـــی و حســـابداری شـــرکت برق منطقـــه ای تهران 
برگـــزار  تهـــران  ای  منطقـــه  بـــرق  شـــرکت  محـــل  در 
می شـــد بـــه مقایســـه نحـــوه به کارگیـــری و محاســـبه 
حـــق الزحمه مهندســـان مشـــاور در این بخشـــنامه 
با بخشـــنامه های ســـنوات گذشـــته پرداخته شـــد  . 
الزم به ذکر اســـت که بخشـــنامه مذکور در خصوص 
نحـــوه به کارگیـــری عوامـــل و تعییـــن حـــق الزحمـــه 
خدمـــات نظـــارت، الزم االجـــرا بـــوده و بـــا توجـــه به 
ابـــالغ آن از  ابتدایتیـــر مـــاه ســـال مقرر شـــد هاســـت  
که قراردادهای مهندســـین مشـــاور بر همین اســـاس 

منعقد شـــود  . 

شرکت قدس نیرو برگزار کرد؛
 سمینار رو ش های استفاده از پهباد 

در خطوط انتقال

شـــرکت مهندســـی مشـــاور قـــدس نیـــرو روز شـــنبه 
از  یکـــی  از  دعـــوت  بـــا  مـــاه  دی  بیست وســـوم 
پهپـــاد  سیســـتم های  اروپایـــی  عرضه کننـــدگان 
پیشـــگیرانه  نگهـــداری  و  تعمیـــر  برنامه هـــای  در 
شـــرکت های بـــرق، ســـمیناری را برای شـــرکت های 

کـــرد  .  برگـــزار  کشـــور  بـــرق منطقـــه ای سراســـر 
که در محل شـــرکت قدس نیرو ب  در این ســـمینار  
برگـــزار می شـــد، بیـــش از چهـــل نفـــر از متخصصان 

بهره بـــرداری خطـــوط انتقـــال نیـــرو از سراســـر کشـــور 
حضور داشـــتند و نماینده شـــرکت لندل اســـپانیا، 
ضمـــن تشـــریح نرم افزارهـــا و ســـخت افزارهای مورد 
اســـتفاده در ایـــن صنعـــت، بـــه ســـواالت پرشـــمار 

گفت. حاضریـــن پاســـخ 
همچنیـــن در پایـــان ایـــن ســـمینار، قـــدس نیـــرو به 
فـــن  در  پیشـــتاز  مهندســـی  شـــرکت  یـــک  عنـــوان 
آوری هـــای نو، به ســـبب معرفی جامع این سیســـتم 
از ســـوی تمامـــی شـــرکت کنندگان در ایـــن ســـمینار 

گرفت. مـــورد قدردانـــی قـــرار 
طـــول خطـــوط  افزایـــش چشـــمگیر  اســـت  گفتنـــی 
انتقـــال نیـــرو و لـــزوم مراقبـــت و نگهـــداری صحیح 
بـــرق،  جریـــان  تـــداوم  حفـــظ  منظـــور  بـــه  آن هـــا، 
هزینه هـــای زیادی را به شـــرکت های برق منطقه ای 
گاه نیـــروی  کـــه  کـــرده اســـت؛ بـــه طـــوری  تحمیـــل 
کافـــی و منابع مالـــی و تجهیزات مناســـب  انســـانی 
بـــرای بازدیدهـــای دوره ای در اختیار این شـــرکت ها 
قـــرار نـــدارد  . امـــا بـــا توســـعه فن آوری هـــای جدیـــد و 
ســـاخته شـــدن پهپادها، به تدریج اســـتفاده از این 
ابـــزار جدیـــد جـــای خـــود را در برنامه هـــای تعمیـــر و 
نگهـــداری پیشـــگیرانه شـــرکت های بـــرق در جهان 

کرده اســـت. بـــاز 

قدس نیرو خواستار بررسی مجدد تغییر 
کشور شد ساعت رسمی 

شـــرکت مهندســـی قدس نیرو طی نامـــه ای خطاب 
بـــه وزیـــر نیرو پیشـــنهاد خـــود را مبنی بر عـــدم تغییر 

ســـاعت رســـمی کشـــور ارائه داده است.
 در ایـــن نامه با اســـتناد به مطالعات اخیـــر اتحادیه 
پـــا در ایـــن خصوص، پیشـــنهاد شـــده براســـاس  ارو
در  تغییـــر  بـــودن  موثـــر  مکانیـــزم  در  »تغییـــر  آنچـــه 
کشـــور« ذکر شـــده اســـت و به دلیل  ســـاعت رسمی 
هزینه هـــای مختلـــف ایجـــاد شـــده بـــه ســـبب این 
کشـــور مجددا  مهـــم، لـــزوم تغییـــر ســـاعت رســـمی 

بررســـی و آسیب شناســـی شـــود.
کامل این نامه به شرح زیر است:  متن 

جناب آقای دکتر اردکانیان
 وزیر محترم نیرو

با سالم و احترام،
  پیـــرو مکاتبـــات قبلی مبنی بر پیشـــنهاد عدم تغییر 
می رســـاند  به اســـتحضار  کشـــور،  رســـمی  ســـاعت 
پـــا ایـــن موضـــوع را تحـــت  کـــه بتازگـــی اتحادیـــه ارو
که  مطالعه و بررســـی مجدد قرار داده اســـت  . ازآنجا
تقریبـــا همـــه عوامل اساســـی در مؤثر بـــودن مکانیزم 

کشـــور بشـــدت تغییر نموده و  تغییر ســـاعت رسمی 
اثرگـــذاری خود را از دســـت داده اســـت  . 

هزینه هـــای  به دلیـــل  می  شـــود   پیشـــنهاد  لـــذا    
کشـــور ایجاد  کـــه تغییر ســـاعت رســـمی  مختلفـــی 
لـــزوم  بـــرای  گرفته شـــده  درنظـــر  منافـــع  می کنـــد، 
و  بررســـی  مجـــددًا  کشـــور  رســـمی  ســـاعت  تغییـــر 
گردد  . این شـــرکت آمادگـــی خود را  آسیب شناســـی 
بـــرای اجرای طـــرح مطالعاتی فوق اعـــالم می نماید.
                                                                                                       
سعید مهذب ترابی
مدیرعامل شرکت مهندسی قدس نیرو

یر اقتصاد به سازمان برنامه و بودجه پیشنهاد کرد؛ وز
تهاتر سه جانبه بدهی دولت، 

بخش خصوصی و بانک ها در الیحه 
بودجه 97

مهـــم  بســـیار  نامـــه ای  در  دارایـــی  و  اقتصـــاد  وزیـــر 
خطاب به رییس ســـازمان برنامـــه و بودجه اقدام به 
ارائه پیشـــنهادی جهت درج در الیحه بودجه ســـال 

کرد.  1397
در ایـــن نامـــه ضمـــن اشـــاره بـــه مشـــکالت فعالین 
بخـــش خصوصی بـــه دلیـــل بدهـــی دولت بـــه این 
افراد و مطالبات بانک ها از ایشـــان، پیشـــنهاد شده 
اســـت حکمـــی بـــه شـــرح منـــدرج در ایـــن نامـــه در 
خصـــوص تهاتر بدهـــی دولت به بخـــش خصوصی 
بـــا مطالبـــات  بانک هـــا،  بـــه  بخـــش خصوصـــی  و 
دولـــت از بانک هـــا در الیحـــه بودجـــه ســـال 1397 
بـــه اوراق تســـویه خزانـــه  در بخـــش حکـــم مربـــوط 

پیش بینـــی شـــود.
گفتنی اســـت ارائـــه این پیشـــنهاد پیـــرو آن صورت 
کـــه در متـــن الیحـــه پیشـــنهادی بودجـــه  می گیـــرد 
کشـــور، صرفـــا بدهـــی دولـــت بـــه  کل  ســـال 1397 
اشـــخاص متقاضی با مطالبات اشخاص یادشده 
قابـــل تهاتـــر اســـت و مجـــوزی بـــرای تهاتـــر بدهـــی 
بخـــش خصوصـــی بـــا بدهـــی بانک هـــا بـــه دولـــت 

نیســـت. فراهم 
کامـــل این نامه بـــه لینک زیر  جهت مشـــاهده متن 

بفرمایید: مراجعه 
www.ieis.ir/fa-news-3923.html

تقویت ارتباط سندیکا و مجلس در دور 
جدید فعالیت وزارت نیرو

نماینـــده پارلمانی شـــرکت توانیـــر در حالی میهمان 
کـــه در ایـــن  ســـندیکای صنعـــت بـــرق ایـــران بـــود 
نشســـت راهکارهای تقویت ارتباط این ســـندیکا و 
مجلس شـــورای اســـالمی مـــورد بحث و بررســـی قرار 

. فت گر
بـــر این اســـاس ضمن تبییـــن کامل ســـوابق و دالیل 
دیگـــر  و  اعضـــا  متوقـــف  قراردادهـــای  مشـــکالت 
شـــرکت های فعال در صنعت برق توســـط اعضای 
کارگروه مجلس ســـندیکا، تســـهیل ارتباط سندیکا 
کمیســـیون انرژی از علی حیدری تفرشـــی مشاور  با 
امور مجلـــس مدیرعامل شـــرکت توانیر درخواســـت 

. شد
در ادامـــه نماینـــده پارلمانـــی وزارت نیـــرو بـــا ارائـــه 
اقدامـــات  و  خواســـته ها  انعـــکاس  از  گزارشـــی 
صورت پذیرفتـــه توســـط ســـندیکا بـــه مقـــام عالـــی 
ارگانیـــک  ارتبـــاط  داشـــت  کیـــد  تا نیـــرو،  وزارت 
انـــرژی نیازمنـــد  کمیســـیون  بـــا اعضـــای  ســـندیکا 

اســـت  .  ســـندیکا  ســـوی  از  تقویـــت 
تثبیـــت  خصـــوص  در  نشســـت  درایـــن  حیـــدری 
انـــرژی مجلـــس و  کمیســـیون  کرســـی ســـندیکا در 
کمیســـیون از طریق  یاســـت این  تقویـــت ارتباط با ر
برگـــزاری جلســـات فی مابیـــن دراســـرع وقـــت، قول 
همـــکاری داد  . همچنیـــن تقویـــت ایـــن ارتبـــاط بـــا 
کمیســـیون انـــرژی مجلـــس  کمیتـــه نیـــرو  یاســـت  ر
نیـــز جهـــت اطالع رســـانی در خصـــوص موضوعات 
مبتالبـــه صنعـــت بـــرق در دســـتور کار قـــرار گرفت و 
بـــر تالش ســـندیکا جهـــت حضور مدیـــران صنعت 

کید شـــد. کمیســـیون تا بـــرق در ایـــن 
یافـــت قراردادهای  عالوه   برایـــن مقرر شـــد ضمـــن در
تیـــپ نفت بـــا همـــکاری معـــاون پارلمانـــی وزارت 
توســـط  ایـــران  بـــرق  صنعـــت  پرونده هـــای  نفـــت، 
مشـــاور امـــور مجلـــس مدیرعامـــل شـــرکت توانیر به 
شـــورای عالـــی فنی ارجاع شـــود و برگزاری نشســـتی 
کمیســـیون صنایع و  بـــا حمیدرضـــا فوالدگـــر عضـــو 
معـــادن مجلس نیز بنا بر درخواســـت ســـندیکا مورد 

گیرد. پیگیـــری قـــرار 
در پایـــان از ســـوی نمایندگان ســـندیکا درخواســـت 
و  وزارتخانـــه  مدیـــران  معاونـــان  انتخـــاب  در  شـــد 
شـــرکت توانیـــر، نظـــر بخش خصوصـــی نیز مـــد نظر 

گیرد. قـــرار 

جبران خسارت ارزی قراردادهای ریالی 
فاقد تعدیل

کـــردی، مدیـــر عامـــل و رییـــس هیـــات مدیره  آرش 
شـــرکت توانیـــر هجدهـــم دی ماه ســـال جـــاری طی 
کلیـــه شـــرکت های زیرمجموعـــه توانیر  نامـــه ای بـــه 
آخریـــن فرصت بـــرای دریافت مـــدارک قراردادهای 

آثـــار ناشـــی  مشـــمول دســـتورالعمل نحـــوه جبـــران 
یالـــی فاقـــد  از افزایـــش قیمـــت ارز در پیمان هـــای ر

کرد  .  تعدیـــل را بیســـت و چهـــارم دی مـــاه اعـــالم 
در ایـــن نامـــه ضمـــن اشـــاره بـــه اینکـــه تنفیـــذ ایـــن 
ارائـــه  بـــه  منـــوط  ســـال 1396  بـــرای  دســـتورالعمل 
مســـتندات بـــه شـــورای عالـــی فنـــی اســـت، عنوان 
کـــه قـــرارداد  کـــه آن دســـته از شـــرکت هایـــی  شـــده 
پروژه هـــای آنهـــا مشـــمول مفـــاد دســـتورالعمل فـــوق 
کان در  الذکـــر شـــده و عملیـــات اجرایـــی آنهـــا کمـــا
ســـال 95 ادامـــه داشـــته، امـــا بـــه دلیل عـــدم تنفیذ 
یافـــت  در را  جبرانـــی  مبالـــغ  دســـتورالعمل،  ایـــن 
نکـــرده انـــد، فهرســـت پروژه هـــای خـــود را بـــه همراه 
مشـــخصات و مســـتندات آنهـــا و بـــا ذکر پیشـــرفت 
فیزیکـــی و درصـــد عملیـــات انجام شـــده در ســـال 
کار، ظرف مدت  یـــخ تقریبی اتمـــام  1395 و نیـــز تار
یـــخ وصـــول این نامـــه به دفتر مدیر  7 روز کاری از تار

کنند  .  عامـــل توانیـــر اعـــالم 
که عدم دریافت  کید شـــده بـــود  در پایان این نامه تا
پاســـخ در طـــول مـــدت تعیین شـــده به منزلـــه عدم 

نیـــاز به تنفیذ دســـتورالعمل مزبـــور خواهد بود  . 
رونوشـــت ایـــن نامـــه عـــالوه بـــر معـــاون وزیـــر نیـــرو 
در امـــور بـــرق و انـــرژی بـــرای رییـــس هیـــات مدیـــره 
ســـندیکای صنعت برق نیز ارســـال شـــده بود تا وی 
هماهنگی هـــای الزم را بـــه منظـــور انجـــام اقدامات 
مشـــابه از طریـــق تعامل بـــا اعضای ســـندیکا انجام 
داده و مراتـــب را در مـــدت تعیین شـــده به شـــرکت 

کند  .  توانیـــر اعـــالم 
مـــدارک  می تواننـــد  شـــرکت ها  ترتیـــب  ایـــن  بـــه 
مربوط بـــه قراردادهای مشـــمول مفاد دســـتورالعمل 
نحـــوه جبـــران آثـــار ناشـــی از افزایـــش قمیـــت ارز در 
کثر تـــا روز  یالـــی فاقـــد تعدیـــل را حدا پیمان هـــای ر
یکشـــنبه بیســـت و چهارم دی ماه ســـال جـــاری به 

شـــرکت توانیـــر ارائـــه دهند  . 

پیشنهادهای پنج گانه سندیکا 
برای بهبود الیحه بودجه 97

ســـندیکای صنعـــت بـــرق ایـــران بـــه نمایندگـــی از 
بخـــش خصوصـــی صنعـــت بـــرق، پیشـــنهادهای 
که  خـــود را برای اصـــالح آن بخش از الیحـــه بودجه 
بـــه وزارت نیـــرو و صنعـــت بـــرق مرتبـــط اســـت، به 
کمیســـیون انـــرژی و مرکز پژوهش هـــای مجلس ارائه 

د  .  کر
پـــس از آنکـــه الیحـــه بودجـــه ســـال 1397 از ســـوی 
دولـــت بـــه مجلـــس شـــورای اســـالمی تقدیـــم شـــد، 
ســـندیکای صنعت بـــرق پس از انجام بررســـی های 
کارشناســـی الزم بـــر روی الیحـــه، پیشـــنهاداتی را به 
منظـــور بهبـــود بندهـــای مرتبط بـــا صنعت بـــرق به 
معاونـــت مجلس اتاق بازرگانی، کمیســـیون انرژی، 
کمیســـیون تلفیق و مرکز پژوهش هـــای مجلس ارائه 

کرد.
اولین پیشـــنهاد ســـندیکای صنعت برق ایـــران، بر 
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روی »تبصـــره 4«، بنـــد »ب« مـــورد» 2« اعـــالم شـــده 
کـــه این تبصـــره به  و بنـــا بـــر آن پیشـــنهاد شـــده بـــود 
ایـــن صـــورت در قانـــون بودجـــه لحاظ شـــود: »طرح 
هـــای توســـعه ای و زیربنایی ســـازمان  های توســـعه 
بـــا  نیـــرو«  وزارت  »و  و معـــدن  ای بخـــش صنعـــت 
درصـــدی  یـــک)51(  و  پنجـــاه  حداقـــل  مشـــارکت 

بخـــش خصوصـــی و تعاونـــی.«
که در الیحه پیشـــنهادی دولت،  الزم به ذکر اســـت 
نـــام وزارت نیرو در این تبصره عنوان نشـــده اســـت  .  
اصـــالح »تبصـــره 5«، بنـــد »ط«، دومیـــن پیشـــنهاد 
که بنا بر آن این تبصـــره باید به این  ســـندیکا اســـت 
شـــکل در قانـــون بودجـــه آورده شـــود: »ط- به منظور 
گاز با اولویت  گذاری در طرحهای نفـــت و  ســـرمایه 
میادین مشـــترک وزارت نفت و طرح های زیربنایی 
و توســـعه ای وزارت صنعـــت، معـــدن و تجارت  » و 
وزارت نیـــرو«، وزارت خانـــه هـــای مذکـــور از طریـــق 
شـــرکت های تابعـــه ذی ربـــط و با تصویب شـــورای 
در  ارزی(  یالی-  اســـالمی)ر مالـــی  اوراق  اقتصـــاد، 
ســـقف پنجـــاه هـــزار میلیـــارد )50,000,000,000,000( 
یـــال منتشـــر و بازپرداخـــت اصل و ســـود این اوراق  ر
توســـط شـــرکت های مذکـــور از محل افزایـــش تولید 
همـــان میادیـــن) بـــرای طـــرح هـــای وزارت نفت( و 
عایـــدات طرح)بـــرای طرح-هـــای وزارت صنعت، 
معدن و تجـــارت» و وزارت نیرو«( تضمین نمایند  .«
الیحـــه  در  نیـــرو  وزارت  نـــام  هـــم  مـــورد  ایـــن  در 
پیشـــنهادی دولـــت ذکـــر نشـــده و ایـــن تبصـــره تنها 
مربـــوط بـــه وزارت صنعت، معـــدن و تجـــارت بوده 

اســـت  . 
کردن بخش  اصـــالح »تبصره 7«، بند »د« بـــا اضافه 
که مرتبط با صنعت آب اســـت،  برق بـــه تبصره ای 
گانه ســـندیکای  یکـــی دیگـــر از پیشـــنهادات پنـــج 
صنعـــت بـــرق ایـــران اســـت: »د- بـــه دولـــت اجازه 
داده می شـــود مـــا بـــه التفـــاوت قیمـــت تکلیفـــی و 
قیمت تمام شـــده فـــروش هر متر مکعـــب آب "و هر 
کیلـــو وات ســـاعت بـــرق" را )پـــس از تایید ســـازمان 
کنندگان(  کننـــدگان و تولیـــد  حمایـــت از مصـــرف 
بـــا بدهی طرح هـــای تملک دارایی های ســـرمایه ای 
به بهـــره برداری رســـیده بخش آب »و بـــرق « وزارت 
نیـــرو موضوع مـــاده )32( قانون برنامـــه و بودجه را به 

صـــورت جمعـــی ـ خرجی تســـویه نماید.«
که بـــه تبصره 6  کرده  ســـندیکا همچنین پیشـــنهاد 
بنـــد )ه( یـــک بخش کوتـــاه اما تعیین کننـــده افزوده 
شـــود: »ه - عوارض موضوع ماده )5( قانون حمایت 
کشـــور مصـــوب94/08/10 به میزان  از صنعت برق 
کیلووات ســـاعت  یـــال بـــه ازای هـــر  شـــصت )60( ر
در ســـقف پانزده هزار میلیـــارد )15,000,000,000,000( 
یـــال تعییـــن می  شـــود   . »وجـــوه حاصلـــه به عنـــوان  ر
انرژی هـــای  ســـازمان  نـــزد  شـــده  اداره  وجـــوه 
تجدیدپذیـــر و بهـــره وری انـــرژی بـــرق )ســـاتبا( قـــرار 
می گیـــرد و ســـاتبا اجـــازه دارد ایـــن وجـــوه را صرفا در 
جهـــت اجـــرای موضوع ایـــن قانـــون بـــرای مصارف 
ســـرمایه ای و توســـعه انرژی های تجدید پذیر صرف 

نماید.«

بـــه  بنـــد  یـــک  ســـندیکا همچنیـــن اضافـــه شـــدن 
»تبصـــره 15«، را نیـــز بـــه مجلـــس شـــورای اســـالمی 

اســـت:  داده  پیشـــنهاد 
»د-دولـــت موظف اســـت در راســـتای اجـــرای ماده 
کلـــی اصـــل 44  58 قانـــون اجـــرای سیاســـت های 
یـــه قیمت گذاری  قانون اساســـی، جهـــت اصالح رو
کم بـــر بازار برق، نســـبت  بـــرق و تنظیم مقـــررات حا
بـــه »تشـــکیل نهـــاد تنظیم کننـــده مقـــررات بخشـــی 
صنعـــت بـــرق جمهوری اســـالمی ایـــران« در ســـال 
1397 اقـــدام نمایـــد  . در ایـــن رابطه شـــورای رقابت 
با همـــکاری وزارت نیـــرو و اتاق بازرگانـــی، صنایع، 
کشـــاورزی، ملکـــف اســـت نســـبت بـــه  معـــادن و 
کننـــده مقررات  تدویـــن الیحه تشـــکیل نهاد تنظیم 
بخـــش صنعـــت بـــرق و ارائـــه آن بـــه هیئـــت دولت 

ظرف شـــش مـــاه اقـــدام نماید.«

دعوت از سندیکایی ها جهت حضور 
در نمایشگاه ژوهانسبورگ 

یـــخ  نمایشـــگاه  Africa Energy Indaba 2018  از تار
20 الی 21 فوریه 2018 مصادف با اول تا دوم اســـفند 
مـــاه ســـال جـــاری در شـــهر ژوهانســـبورگ آفریقـــای 

جنوبـــی برگزار می شـــود.
یـــا طی  ســـفارت جمهـــوری اســـالمی ایـــران در پرتور
ارســـال نامـــه ای ضمـــن دعـــوت از ســـندیکا جهت 
حضـــور در ایـــن نمایشـــگاه و بـــا اشـــاره به پتانســـیل  
انـــرژی  بـــازار  در  حضـــور  بـــرای  ســـندیکا  اعضـــای 
کیـــد  تا آفریقایـــی،  کشـــورهای  آفریقـــای جنوبـــی و 
داشـــته اســـت: این نمایشـــگاه ظرفیت باالیی برای 
شـــکل گیری همکاری ها در این منطقـــه دارا خواهد 

. د بو
کشـــورهای  انـــرژی  وزرای  از  تعـــدادی  »حضـــور 
کشـــورهای  آفریقایـــی، بیش از 100 شـــرکت کننده از 

مختلـــف و بیـــش از 60 مدیر بخش انـــرژی همراه با 
کشـــورهای مختلـــف« از دیگـــر  بازدیدکنندگانـــی از 
جذابیت هـــای ایـــن نمایشـــگاه بـــرای صنعتگـــران 

ایرانـــی از حـــوزه انـــرژی توصیف شـــده اســـت.
عـــالوه برایـــن در ایـــن نامه از برگـــزاری کنفرانســـی با 
کارشناســـان و صاحبنظران  همین عنوان با حضور 
حـــوزه انـــرژی از کشـــورهای مختلـــف و نماینـــدگان 
ایـــن  پوشـــش خبـــری  رســـانه جهـــت  از 80  بیـــش 

کنفرانـــس و نمایشـــگاه خبر داده شـــده اســـت.
بـــا  گرفتـــه  بـــا هماهنگـــی صـــورت  گفتنـــی اســـت 
بین المللـــی  نمایشـــگاه های  شـــرکت  مدیرعامـــل 
جمهـــوری اســـالمی ایـــران تشـــکیل پاویـــون ایـــران 
کار بـــوده و اعضـــای  در ایـــن نمایشـــگاه در دســـتور 
ســـندیکا می توانند از یارانـــه اختصاصی برای اجاره 

غرفـــه نیـــز برخوردار شـــود.
کســـب اطالعـــات  جهـــت مشـــاهده اصـــل نامـــه و 
بیشـــتر منـــدرج  در آن در خصـــوص چگونگـــی رزو 
غرفـــه و حضـــور در ایـــن نمایشـــگاه بـــه لینـــک زیـــر 

مراجعـــه فرماییـــد:
www.ieis.ir/fa-news-3913.html

  

فراخوان دوازدهمین همایش 
بین المللی انرژی

کمیته ملی انرژی جمهوری اســـالمی طی فراخوانی 
بـــرای دوازدهمیـــن  در خصـــوص ارســـال مقاالتـــی 

کرد. همایـــش بین المللـــی انـــرژی  اطالع رســـانی 
که  در تاریخ 29 و 30 خرداد  در ایـــن دوره از همایش 
June 20-19(1397 2018(  و با شـــعار ســـامانه های 
خـــالق در زنجیـــره انـــرژی - آب – محیـــط زیســـت 
گذشـــته اساتید  برگزار می شـــود، همچون دوره  های 
و صاحبنظـــران برجســـته بیـــن المللـــی و داخلی به 
عنوان ســـخنرانان کلیدی حضور خواهند داشـــت.
کارگاه های آموزشـــی  عـــالوه بر ایـــن ارائـــه مقـــاالت، 
بخش هـــای  جملـــه  از  تخصصـــی  میزگردهـــای  و 
همچنیـــن  بـــود  .  خواهنـــد  همایـــش  مختلف ایـــن 
همزمـــان با برگـــزاری همایش، نمایشـــگاهی جانبی 
نیـــز جهت ارائـــه آخرین دســـتاوردهای شـــرکت ها و 
موسســـات فعال در حوزه انرژی برگزار خواهد شـــد.
بیشـــتر در خصـــوص  یافـــت اطالعـــات  جهـــت در
محورهـــا و اطالعـــات ســـخنرانان این همایـــش بـــه 
تارنمای همایش به نشـــانی   irannec.com  مراجعه 

فرمایید.
http://irannec.com/Home.aspx

شرکت المپ سازی نورافشان

ک شرکت اسپا

شرکت نیروکاران رایا صنعت

گاه اندیش شرکت مدیریت سرمایه آریا آ

شرکت آرمان صنعت انرژی آریا

شرکت مبنا نیرو آسیا

شرکت متین صدر صنعت

شرکت لیدوما پارس پارت )لیدوپارس(

شرکت آی تک آرا

اخبار 
رویدادها

اخبار 
رویدادها

خیر مقدم به اعضای جدید
گذشته 9  کمیته عضویت سندیکای صنعت برق ایران، در دوره  گزارش  به 

شرکت جدید به عضویت این سندیکا پیوسته اند. 
گزارش، اعضای جدید به شرح زیر معرفی می شوند: بر پایه این 

به مدیریت: جناب آقای فرشید خمسه
کم مصرف، ای ای دی گازی،  کننده انواع المپ  زمینه فعالیت: تولید 

 تلفن: 88555131 -021/ نمابر:  88708131 -021

ک طینت به مدیریت: جناب آقای محمدامین پا
زمینه فعالیت: تجهیزات الکترونیکی و حفاظتی

تلفن: 88347521-7-021/ نمابر: 88848201-021

به مدیریت: جناب آقای علی وحدتی
کلیه خدمات مشاوره، طراحی، تهیه، ساخت و مدیریت جامع پروژه  زمینه فعالیت: ارائه 

برای مراحل مختلف احداث و راه اندازی و بهره برداری صنایع انرژی، اب و ....، نیروگاه ها، 
خطوط انتقال و پست ها و....

تلفن: 88751558-021/ نمابر: 021-88755951

به مدیریت: جناب آقای علیرضا پیروان
زمینه فعالیت: تهیه، توزیع و خدمات پس از فروش مولدهای برق

تلفن: 88751558-021/نمابر: 021-88755951

به مدیریت: سرکار خانم مریم سرخانی
زمینه فعالیت: واردات تجهیزات الکتریکی فشارضعیف، متوسط و قوی

تلفن: 86072591-021/ نمابر: 021-88322694

به مدیریت: جناب آقای سید محمدحسین بهفر
زمینه فعالیت: خدمات نیروگاهی

تلفن: 88525570-021/ نمابر: 021-88742250

کامران پورآزاد به مدیریت: جناب آقای 
زمینه فعالیت: ساخت تابلو برق و اجرای پروژه های پیمانکاری، صنعت و بازرگانی

تلفن: 88019567-021/ نمابر: 021-88019567

گودرزی به مدیریت: جناب آقای مهدی 
زمینه فعالیت: انرژی های تجدیدپذیر، مدیریت مصرف، برگزاری دوره های تخصصی

تلفن: 66122939-021/ نمابر: 021-89777400

به مدیریت: جناب آقای محسن خسروآبادی
زمینه فعالیت: برق، مخابرات، شبکه

تلفن: 38931413-051/ نمابر: 051-38938167
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جناب آقایان مهندس نصراله رهنما و مهندس بابک رهنما 
مدیرعامل محترم و رییس هیات مدیره محترم شرکت صنعتی گام اراک

را  اراک  گام  شایســـته  انتخـــاب  بدینوســـیله  ایـــران  بـــرق  صنعـــت  ســـندیکای 
بـــه عنـــوان شـــرکت فنـــي مهندســـي برترکشـــور در ســـال 1396، خدمـــت شـــما و 
کارکنـــان محتـــرم آن واحـــد صنعتـــی تبریـــک عـــرض نمـــوده و در ادامـــه ایـــن راه 

برایتـــان آرزوی توفیـــق روزافـــزون دارد.

جناب آقای مهندس محسن فارسی
مدیرعامل محترم شرکت سازه های فلزی یاسان

ســـندیکای صنعـــت بـــرق ایـــران بدینوســـیله انتخـــاب شایســـته شـــرکت ســـازه های 
فلـــزی یاســـان را بـــه عنـــوان صادرکننـــده نمونـــه اســـتان مرکـــزی خدمـــت جنابعالـــی 
کارکنـــان محتـــرم آن واحـــد صنعتـــی تبریـــک عـــرض نمـــوده و در ایـــن راه بـــرای  و 

ـــزون دارد. شـــما آرزوی توفیـــق روزاف

جناب آقای مهندس اصغر بارزی
 رییس محترم هیات مدیره شرکت قشم ولتاژ

محصـــول  شایســـته  انتخـــاب  بدینوســـیله  ایـــران  بـــرق  صنعـــت  ســـندیکای 
ــاژ را به عنـــوان طـــرح برگزیـــده هجدهمیـــن نمایشـــگاه  فناورانـــه شـــرکت قشـــم ولتـ
کارکنـــان محتـــرم آن  دســـتاوردهای پژوهـــش و فنـــاوری، خدمـــت جنابعالـــی و 
واحـــد صنعتـــی تبریـــک عـــرض نمـــوده و در ادامـــه ایـــن راه بـــرای شـــما آرزوی توفیـــق 

روزافـــزون دارد.

جناب آقای مهندس محمدباقر سوزنچی 
مدیرعامل محترم شرکت صنایع کیان ترانسفو

ســـندیکای صنعـــت بـــرق ایـــران بدینوســـیله انتخـــاب شایســـته محصـــول فناورانـــه 
ـــده هجدهمیـــن نمایشـــگاه  ـــه عنـــوان طـــرح برگزی کیان ترانســـفو را ب ـــع  شـــرکت صنای
کارکنـــان محتـــرم آن  دســـتاوردهای پژوهـــش و فنـــاوری، خدمـــت جنابعالـــی و 
واحـــد صنعتـــی تبریـــک عـــرض نمـــوده و در ادامـــه ایـــن راه بـــرای شـــما آرزوی توفیـــق 

روزافـــزون دارد.
 

جناب آقای مهندس سیامک فارسیان
مدیرعامل محترم شرکت توس فیوز

ســـندیکای صنعـــت بـــرق ایـــران بدینوســـیله موفقیـــت شـــرکت توس فیـــوز را در 
کشـــور در آن  احـــداث بزرگتریـــن نیـــروگاه خورشـــیدی بخـــش خصوصـــی شـــرق 
ــرم آن واحـــد صنعتـــی  ــان محتـ کارکنـ ــه تولیـــدی، خدمـــت جنابعالـــی و  مجموعـ
ــزون  ــق روزافـ ــان آرزوی توفیـ ــرای ایشـ ــن راه بـ ــه ایـ ــوده و در ادامـ ــرض نمـ ــک عـ تبریـ

دارد.

جناب آقای مهندس احمد بستانچی 
مدیرعامل محترم شرکت دمنده

ـــران بدینوســـیله انتخـــاب شایســـته شـــرکت دمنـــده را  ـــرق ای ســـندیکای صنعـــت ب
ـــه اســـتان تهـــران در ســـال 1396، خدمـــت جنابعالـــی  بـــه عنـــوان صادرکننـــده نمون
کارکنـــان محتـــرم آن واحـــد صنعتـــی تبریـــک عـــرض نمـــوده و در ادامـــه ایـــن راه  و 

ـــزون دارد. ـــق روزاف ـــما آرزوی توفی ـــرای ش ب

بـــه اســـتحضار مـــی رســـاند، معاونـــت پژوهـــش و برنامـــه ریـــزی ســـندیکای صنعـــت بـــرق ایـــران در 
ـــین  ـــور مدرس ـــا حض ـــر را ب ـــی زی ـــای آموزش ـــو، دوره ه ـــای عض ـــرکت ه ـــانی ش ـــع انس ـــعه مناب ـــتای توس راس

کنفرانـــس ســـندیکا برگـــزار مـــی نمایـــد:  حرفـــه ای و مجـــرب در زمســـتان ســـال 1396 در ســـالن 

نحوه ثبت نام در دوره آموزشی:

ــوزش  ــوان از بخـــش آمـ ــا را پـــس از اعـــالم فراخـ ــر یـــک از دوره هـ ــام هـ ــرم ثبـــت نـ ــرم فـ ــان محتـ متقاضیـ
ـــه واحـــد  ـــا ایمیـــل ب ـــس از  تکمیـــل از طریـــق فکـــس ی یافـــت نمـــوده پ ســـایت ســـندیکا www.ieis.ir  در
ـــق فراخـــوان اعـــالم شـــده هـــر یـــک از  آمـــوزش ارســـال فرماینـــد. همچنیـــن الزم اســـت مبلـــغ هزینـــه مطاب
کلیـــه  دوره هـــا بـــه شـــماره حســـاب14751817/08 بانـــک ملـــت شـــعبه امیـــر اتابک)قابـــل واریـــز در 
گـــردد و فیـــش آن بـــه دبیرخانـــه ســـندیکا ارســـال شـــود.  شـــعب( بـــه نـــام ســـندیکای صنعـــت بـــرق واریـــز 

)شماره شبا :  IR  870120000000001475181708جهت واریز اینترنتی(

ــندیکا www.ieis.ir در  ــایت سـ ــوزش سـ ــاتید در بخـــش آمـ ــه اسـ ــا و رزومـ ــی دوره هـ ــات تکمیلـ اطالعـ
ـــا شـــماره تلفـــن  6-66570930 داخلـــی  ـــرای توضیحـــات بیشـــتر مـــی توانیـــد ب دســـترس مـــی باشـــد و ب

131 معاونـــت پژوهـــش و برنامـــه ریـــزی تمـــاس حاصـــل فرماییـــد. 

نام دوره

گذاری  اصول فنی و اقتصادی جذب سرمایه 
در نیروگاه های خورشیدی

نحوه تهیه اسناد ادعا و طرح دعوی 
در مناقصات و پیمان 

مدت دوره )ساعت(

8

16

تاریخ شروع

26 بهمن

2 اسفند

تاریخ پایان

26 بهمن

3 اسفند

هزینه دوره )ریال(

3.500.000

4.500.000

مدرس

آقای مهندس تاجدینی

آقای مهندس حسین زاده

تسلیت سندیکا 
به زلزله زدگان غرب کشور

ســـندیکای صنعـــت بـــرق ایـــران بدینوســـیله بـــا نهایـــت تاســـف و تاثـــر جـــان باختـــن 
کشـــور بـــه  تعـــدادی از هموطنان مـــان را در حادثـــه دلخـــراش زمین لـــرزه غـــرب 
گفتـــه و ضمـــن  ملـــت ایـــران، به ویـــژه خانواده هـــای مصیبت دیـــده، تســـلیت 
ــود را  ــرای بازمانـــدگان از خداونـــد منـــان، آمادگـــی خـ ــاری بـ ــر و بردبـ مســـئلت صبـ

جهـــت رفـــع مشـــکالت زلزلـــه زدگان اعـــالم داشـــته اســـت.

تسلیت سندیکا 
برای حادثه نفت کش سانچی

ـــدادی  ـــن تع ـــان باخت ـــر ج ـــف و تاث ـــت تاس ـــا نهای ـــران ب ـــرق ای ـــت ب ـــندیکای صنع س
از هموطنان مـــان را در حادثـــه دلخـــراش نفت کـــش ســـانچی، خدمـــت عمـــوم 
بـــرای  و  گفتـــه  تســـلیت  مصیبت دیـــده،  خانواده هـــای  به ویـــژه  هموطنـــان، 

بازمانـــدگان از خداونـــد متعـــال صبـــر و بردبـــاری مســـئلت دارد.

جناب آقای مهندس مهذبی
مدیرعامل محترم شرکت نیوند

ـــواده محتـــرم   ـــر و تاســـف مصیبـــت وارده را  خدمـــت جنابعالـــی و خان کمـــال تاث ـــا  ب
تســـلیت عـــرض نمـــوده، بـــرای آن مرحـــوم علـــو درجـــات و بـــرای بازمانـــدگان صبـــر 

ـــم. ـــکیبایی آرزومندی و ش

تسلیت سندیکا 
به شرکت محترم فن آوران انرژی طوس

ـــر و تاســـف مصیبـــت درگذشـــت شـــادروان مهنـــدس مهـــدی هدشـــی،  کمـــال تاث با
بـــرق  ســـابق  مدیـــران  از  و  طـــوس  انـــرژی  فـــن آوران  شـــرکت  فقیـــد  مدیرعامـــل 
منطقـــه ای سیســـتان و بلوچســـتان را خدمـــت خانـــواده محتـــرم و عمـــوم همـــکاران 
ایشـــان تســـلیت عـــرض نمـــوده، بـــرای آن مرحـــوم علـــو درجـــات و بـــرای بازمانـــدگان 

صبـــر و شـــکیبایی آرزومندیـــم.

پیام تسلیت سندیکا 
به شرکت محترم مهساب نیرو )مانیکو(

مهنـــدس  شـــادروان  درگذشـــت  مصیبـــت  تاســـف  و  تاثـــر  کمـــال  با
کنتـــرل شـــرکت محتـــرم مهســـاب نیرو  محمدعلی حق دوســـت، مدیـــر فقیـــد دفتـــر 
)مانیکـــو( و از  همـــکاران ســـابق دفتـــر مهندســـی و بررســـی های فنـــی شـــرکت 
ـــواده محتـــرم و عمـــوم همـــکاران ایشـــان  توانیـــر در بخـــش نیروگا  ه هـــا را خدمـــت خان
تســـلیت عـــرض نمـــوده، بـــرای آن مرحـــوم علـــو درجـــات و بـــرای بازمانـــدگان صبـــر 

آرزومندیـــم. شـــکیبایی  و 

پیام تسلیت

پیام تبریک

دوره های آموزشی

معاونت پژوهش و برنامه ریزی 
کند: سندیکای صنعت برق ایران برگزار می 

99 98

دی و بهمن 96
111

دی و بهمن 96
111

اخبـــار اخبـــار



ک  کشـــور دعـــوت می شـــود در صـــورت تمایـــل بـــه اشـــترا از فعـــاالن صنعـــت بـــرق و انـــرژی 
ـــر اســـاس تعرفـــه، بـــه حســـاب  ک را ب نشـــریه ســـتبران، ضمـــن تکمیـــل فـــرم ذیـــل، بهـــای اشـــترا
ــندیکای  ــام سـ ــه نـ ــک بـ ــعبه امیراتابـ ــام، شـ ــاری جـ ــت جـ ــک ملـ ــماره 14751817/08 بانـ شـ
ک تکمیـــل شـــده بـــه شـــماره  صنعـــت واریـــز و رونوشـــت فیـــش بانکـــی را همـــراه بـــا فـــرم اشـــترا

ــد. ــگار نماییـ ــندیکا دورنـ ــه سـ ــر 66944967 دبیرخانـ نمابـ

• دانشجویان و اساتید محترم دانشگاه ها با ارسال کارت یا گواهی نامه معتبر از   10درصد تخفیف برخوردار می شوند.
• خواهشمند است، مشترکین محترم درصورت تغییر نشانی، امور مشترکین را مطلع نمایند.

کـــه بصـــورت پیشتازارســـال می شـــوند قابـــل پیگیـــری اســـت لـــذا  تـــی  • بـــا توجـــه بـــه اینکـــه تنهـــا عـــدم وصـــول مجال
ــود. ــتفاده شـ ــتاز اسـ ــات پســـت پیشـ ــود از خدمـ ــه می شـ توصیـ

مشترک  حقیقی

نام :

نام خانوادگی:

شغل:

 تحصیالت: 

لطفًا در  مستطیل روبرو چیزی ننویسید

هزینه اشتراک یک ساله:                              پست عادی: 24.000 تومان                                          پست پیشتاز: 60.000 تومان

هزینه اشتراک دوساله:                                  پست عادی: 48.000 تومان                                         پست پیشتاز: 120.000 تومان

منظـــور  بـــه  کنـــد  مـــی  تـــالش  ایـــران،  بـــرق  صنعـــت  ســـندیکای  ارگان  ســـتبران، 
یـــژه در حـــوزه  معرفـــی پتانســـیل هـــای حقیقـــی بخـــش خصوصـــی صنعـــت بـــرق، بـــه و
یـــر  تصو بازرگانـــی،  مهندســـی  شـــرکت های  و  ران  مشـــاو پیمانـــکاران،  ســـازندگان، 
روشـــنی از توانمنـــدی هـــای ایـــن بخـــش نشـــان دهـــد. بـــه عـــالوه شناســـایی و بررســـی 
گلوگاه هـــای صنعـــت بـــا هـــدف طـــرح دیـــدگاه هـــای مختلـــف و روشـــن  چالش هـــا و 
کشـــور هـــم از جملـــه دیگـــر سیاســـت های  کالن و خـــرد  کـــردن زوایـــای مختلـــف اقتصـــاد 

ایـــن نشـــریه اســـت.

ک  فرم اشترا

مشترک  حقوقی

نام شرکت/ سازمان:

نام متقاضی: 

نام خانوادگی متقاضی:

سمت:

محل امضا

تعداد نسخه درخواستی از هر شماره:   

نوع اشتراک:                  اشتراک جدید                تمدید اشتراک

نشانی:

استان:

شهر:

کد پستی:

تلفن:

نمابر:

موبایل:

ایمیل:

شماره فیش: 

مبلغ:

بانک:

تاریخ واریز هزینه اشتراک:






