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متوالـــی،  شـــماره   121 از  پـــس  و  اســـت  ســـتبران  مجلـــه  سراســـری  شـــماره  اولیـــن  رو،  پیـــش  نشـــریه 
کرونـــا و محدودیـــت هـــای  گرچـــه شـــیوع  ایـــن نشـــریه از شـــماره حاضـــر، تولـــدی نـــو یافتـــه اســـت. ا
بـــه موقـــع آن در ســـه ماهـــه اول ســـال بســـت امـــا  بـــرای انتشـــار  گســـترده ناشـــی از آن دســـت مـــا را 
کردیـــم در اولیـــن شـــماره سراســـری نشـــریه ســـتبران، بـــا نگاهـــی نـــو بـــه چالـــش هـــای صنعـــت  تـــاش 
کنیـــم.  ایجـــاد  آن  بـــرای  ای  تـــازه  محتوایـــی  ســـاختار  گرافیکـــی،  ماهیـــت  تغییـــر  بـــر  عـــاوه   بـــرق، 
بـــرای شـــرکت هـــای عضـــو  ـ تریبونـــی  بـــرق ایـــران  ـ ارگان رســـمی ســـندیکای صنعـــت  نشـــریه ســـتبران 
کـــه در طـــول بیـــش  گاهـــی بخشـــی بـــه ذینفعـــان مختلـــف اســـت. ایـــن نشـــریه  و رســـانه ای بـــرای آ
تـــاش  شـــده،  منتشـــر  مســـتمر  شـــکلی  بـــه  امـــا  متعـــدد  فرودهـــای  و  فـــراز  بـــا  گذشـــته  ســـال   14 از 
کنـــد.  ایفـــا  درســـتی  بـــه  بـــرق  صنعـــت  خصوصـــی  بخـــش  رســـانه  عنـــوان  بـــه  را  خـــود  نقـــش   کـــرده 
کـــه  گرفتـــه ایـــم  حـــاال در اولیـــن شـــماره سراســـری نشـــریه ســـتبران، مـــا در ابتـــدای راهـــی تـــازه قـــرار 
گرامـــی بـــه ویـــژه شـــرکت هـــای محتـــرم عضـــو و  بدون شـــک بـــدون مشـــارکت و همراهـــی مخاطبـــان 
فعـــاالن صنعـــت بـــرق، طـــی آن دشـــوار و شـــاید ناممکـــن خواهـــد بـــود. صنعـــت بـــرق ایـــران از ایـــن 
کـــه مـــی توانـــد بـــه تریبونـــی موثـــر بـــرای معرفـــی  پـــس یـــک رســـانه مکتـــوب سراســـری خواهـــد داشـــت 
کان ایـــن صنعـــت بـــدل شـــود. ایـــن امـــر باشـــک  پتانســـیل ها، ظرفیـــت هـــا، چالـــش هـــا و مســـائل خـــرد و 
 بـــدون همراهـــی و مشـــارکت صنفـــی، ملـــی و فرابخشـــی در صنعـــت بـــرق امـــکان پذیـــر نخواهـــد بـــود. 

116
117
118
119
120
121

همراه ما باشید ...







} پازل بحران نقدینگی و بازارهای سرمایه {} پازل بحران نقدینگی و بازارهای سرمایه { اقتصاد صنعت برقاقتصاد صنعت برق

بها ر 99، دوره جدیدبها ر 99، دوره جدید 23
صفحهصفحه

متوالـــی،  شـــماره   121 از  پـــس  و  اســـت  ســـتبران  مجلـــه  سراســـری  شـــماره  اولیـــن  رو،  پیـــش  نشـــریه 
کرونـــا و محدودیـــت هـــای  گرچـــه شـــیوع  ایـــن نشـــریه از شـــماره حاضـــر، تولـــدی نـــو یافتـــه اســـت. ا
بـــه موقـــع آن در ســـه ماهـــه اول ســـال بســـت امـــا  بـــرای انتشـــار  گســـترده ناشـــی از آن دســـت مـــا را 
کردیـــم در اولیـــن شـــماره سراســـری نشـــریه ســـتبران، بـــا نگاهـــی نـــو بـــه چالـــش هـــای صنعـــت  تـــاش 
کنیـــم.  ایجـــاد  آن  بـــرای  ای  تـــازه  محتوایـــی  ســـاختار  گرافیکـــی،  ماهیـــت  تغییـــر  بـــر  عـــاوه   بـــرق، 
بـــرای شـــرکت هـــای عضـــو  ـ تریبونـــی  بـــرق ایـــران  ـ ارگان رســـمی ســـندیکای صنعـــت  نشـــریه ســـتبران 
کـــه در طـــول بیـــش  گاهـــی بخشـــی بـــه ذینفعـــان مختلـــف اســـت. ایـــن نشـــریه  و رســـانه ای بـــرای آ
تـــاش  شـــده،  منتشـــر  مســـتمر  شـــکلی  بـــه  امـــا  متعـــدد  فرودهـــای  و  فـــراز  بـــا  گذشـــته  ســـال   14 از 
کنـــد.  ایفـــا  درســـتی  بـــه  بـــرق  صنعـــت  خصوصـــی  بخـــش  رســـانه  عنـــوان  بـــه  را  خـــود  نقـــش   کـــرده 
کـــه  گرفتـــه ایـــم  حـــاال در اولیـــن شـــماره سراســـری نشـــریه ســـتبران، مـــا در ابتـــدای راهـــی تـــازه قـــرار 
گرامـــی بـــه ویـــژه شـــرکت هـــای محتـــرم عضـــو و  بدون شـــک بـــدون مشـــارکت و همراهـــی مخاطبـــان 
فعـــاالن صنعـــت بـــرق، طـــی آن دشـــوار و شـــاید ناممکـــن خواهـــد بـــود. صنعـــت بـــرق ایـــران از ایـــن 
کـــه مـــی توانـــد بـــه تریبونـــی موثـــر بـــرای معرفـــی  پـــس یـــک رســـانه مکتـــوب سراســـری خواهـــد داشـــت 
کان ایـــن صنعـــت بـــدل شـــود. ایـــن امـــر باشـــک  پتانســـیل ها، ظرفیـــت هـــا، چالـــش هـــا و مســـائل خـــرد و 
 بـــدون همراهـــی و مشـــارکت صنفـــی، ملـــی و فرابخشـــی در صنعـــت بـــرق امـــکان پذیـــر نخواهـــد بـــود. 
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متوالـــی،  شـــماره   121 از  پـــس  و  اســـت  ســـتبران  مجلـــه  سراســـری  شـــماره  اولیـــن  رو،  پیـــش  نشـــریه 
کرونـــا و محدودیـــت هـــای  گرچـــه شـــیوع  ایـــن نشـــریه از شـــماره حاضـــر، تولـــدی نـــو یافتـــه اســـت. ا
بـــه موقـــع آن در ســـه ماهـــه اول ســـال بســـت امـــا  بـــرای انتشـــار  گســـترده ناشـــی از آن دســـت مـــا را 
کردیـــم در اولیـــن شـــماره سراســـری نشـــریه ســـتبران، بـــا نگاهـــی نـــو بـــه چالـــش هـــای صنعـــت  تـــاش 
کنیـــم.  ایجـــاد  آن  بـــرای  ای  تـــازه  محتوایـــی  ســـاختار  گرافیکـــی،  ماهیـــت  تغییـــر  بـــر  عـــاوه   بـــرق، 
بـــرای شـــرکت هـــای عضـــو  ـ تریبونـــی  بـــرق ایـــران  ـ ارگان رســـمی ســـندیکای صنعـــت  نشـــریه ســـتبران 
کـــه در طـــول بیـــش  گاهـــی بخشـــی بـــه ذینفعـــان مختلـــف اســـت. ایـــن نشـــریه  و رســـانه ای بـــرای آ
تـــاش  شـــده،  منتشـــر  مســـتمر  شـــکلی  بـــه  امـــا  متعـــدد  فرودهـــای  و  فـــراز  بـــا  گذشـــته  ســـال   14 از 
کنـــد.  ایفـــا  درســـتی  بـــه  بـــرق  صنعـــت  خصوصـــی  بخـــش  رســـانه  عنـــوان  بـــه  را  خـــود  نقـــش   کـــرده 
کـــه  گرفتـــه ایـــم  حـــاال در اولیـــن شـــماره سراســـری نشـــریه ســـتبران، مـــا در ابتـــدای راهـــی تـــازه قـــرار 
گرامـــی بـــه ویـــژه شـــرکت هـــای محتـــرم عضـــو و  بدون شـــک بـــدون مشـــارکت و همراهـــی مخاطبـــان 
فعـــاالن صنعـــت بـــرق، طـــی آن دشـــوار و شـــاید ناممکـــن خواهـــد بـــود. صنعـــت بـــرق ایـــران از ایـــن 
کـــه مـــی توانـــد بـــه تریبونـــی موثـــر بـــرای معرفـــی  پـــس یـــک رســـانه مکتـــوب سراســـری خواهـــد داشـــت 
کان ایـــن صنعـــت بـــدل شـــود. ایـــن امـــر باشـــک  پتانســـیل ها، ظرفیـــت هـــا، چالـــش هـــا و مســـائل خـــرد و 
 بـــدون همراهـــی و مشـــارکت صنفـــی، ملـــی و فرابخشـــی در صنعـــت بـــرق امـــکان پذیـــر نخواهـــد بـــود. 
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کنـــد  ســـتبران، ارگان ســـندیکای صنعـــت بـــرق ایـــران، تـــاش مـــی 
خصوصـــی  بخـــش  حقیقـــی  هـــای  پتانســـیل  معرفـــی  منظـــور  بـــه 
ران و  یـــژه در حـــوزه ســـازندگان، پیمانـــکاران، مشـــاو صنعـــت بـــرق، بـــه و
یـــر روشـــنی از توانمنـــدی هـــای  شـــرکت های مهندســـی بازرگانـــی، تصو
ــا  ــایی و بررســـی چالش هـ ــه عـــاوه شناسـ ــان دهـــد. بـ ایـــن بخـــش نشـ
گلوگاه هـــای صنعـــت بـــا هـــدف طـــرح دیـــدگاه هـــای مختلـــف و  و 
ــم از  ــور هـ کشـ ــرد  کان و خـ ــاد  ــای مختلـــف اقتصـ ــردن زوایـ کـ ــن  روشـ

جملـــه دیگـــر سیاســـت هـــای ایـــن نشـــریه اســـت.
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صنعـــت بـــرق ایـــران از آغـــاز رونـــد توســـعه داخلـــی آن تـــا رســـیدن بـــه باالتریـــن ســـهم در صـــادرات 
کشـــور  کشـــور، یکـــی از بخش هـــای اســـتراتژیک اقتصـــادی  خدمـــات فنـــی و مهندســـی 
کـــرده اســـت، بلکـــه بـــا  کـــه نه تنهـــا زیرســـاخت رشـــد اقتصـــادی کشـــور را فراهـــم  بـــوده اســـت 
شـــکل دهی بـــه همـــکاری بخـــش عمومـــی ـ خصوصـــی در احـــداث تأسیســـات نیروگاهـــی و 
ـــی  ـــه در حکمران ـــازوکارهای نوآوران ـــیاری از س ـــتاز بس ـــرق، پیش ـــروی ب ـــع نی ـــال و توزی ـــبکه انتق ش

صنعتـــی و توســـعه ای کشـــور بـــوده اســـت. 
صنعـــت بـــرق علی رغـــم ایـــن ســـابقه افتخـــار انگیـــز در مشـــارکت بخـــش خصوصـــی و دولتـــی، 
کـــه نه تنهـــا  کـــه بـــا چالش هـــای اساســـی و بنیادینـــی مواجـــه شـــده  بیـــش از یـــک دهـــه اســـت 
ــتمر داخلـــی و از  ــود مسـ ــاد رکـ ــه ایجـ ــه بـ ــته انـــد، بلکـ ــته، بازداشـ آن را از رشـــد پرشـــتاب گذشـ
دســـت دادن ظرفیت هـــای رقابتـــی ایـــن صنعـــت در بازارهـــای منطقـــه ای و جهانـــی هـــم 
منجـــر شـــده اند. به نحوی کـــه امـــروز شـــاهد »کســـری بودجـــه 5 هـــزار میلیـــارد تومانـــی« و »توقـــف 

ــیاری از طرح هـــای توســـعه ای« آن هســـتیم. بسـ
اگرچـــه در طـــول ســـال های اخیـــر اقداماتـــی از جملـــه تصویـــب قانـــون حمایـــت از صنعـــت بـــرق 
صـــورت پذیرفتـــه و بخشـــی از مشـــکالت مالـــی آن از طریـــق تهاتـــر دیـــون وزارت نیـــرو بـــا واگـــذاری 
دارایی هـــا و بدهی هـــای مالیاتـــی برطـــرف شـــده اســـت امـــا بـــه دلیـــل عـــدم اصـــالح ســـاختاری 
و نهـــادی، ابـــر چالـــش اصلـــی صنعـــت بـــرق از میـــان نرفتـــه و همچنـــان مانـــع رشـــد و جهـــش آن 

شـــده اســـت. 
ــردان و فعـــاالن بخـــش  ــران، دولتمـ ــاع بزرگـــی بیـــن صاحب نظـ ــروزه اجمـ ــه همیـــن دلیـــل امـ بـ
کـــه اصـــالح اقتصـــاد صنعـــت بـــرق  خصوصـــی بـــرای رفـــع ابـــر چالـــش اقتصـــاد بـــرق ایجـــاد شـــده 
را مهم تریـــن راهبـــرد توســـعه ای ایـــن صنعـــت می دانـــد. البتـــه اصـــالح اقتصـــاد بـــرق محـــدود 
بـــه تغییـــر قیمـــت حامل هـــای انـــرژی نبـــوده و پیـــش از آن نیازمنـــد اصالحاتـــی ســـاختاری در 
نظـــام قیمت گـــذاری، حقوقـــی و قـــراردادی، تأمیـــن مالـــی و ســـرمایه گذاری و تســـویه مطالبـــات 
کـــه جریـــان درآمـــد و  بخـــش خصوصـــی اســـت. ایـــن اصالحـــات بایـــد بـــه شـــکلی انجـــام شـــوند 
کـــرده و رونـــد ســـرمایه گذاری در ایـــن صنعـــت را صعـــودی  هزینه هـــای صنعـــت بـــرق را متـــوازن 

کنـــد. 
گـــذاری ایـــن کاالی اســـتراتژیک بیـــش از هـــر چیـــز نیـــاز  اصـــالح اقتصـــاد بـــرق و ســـاختار قیمـــت 
بـــه عـــزم ملـــی و انســـجام در همـــه نهادهـــای تصمیـــم ســـاز و موثـــر اســـت. البتـــه بـــی توجهـــی بـــه 
اهمیـــت ایـــن موضـــوع هـــم بـــدون تردیـــد رونـــد افـــول صنعـــت بـــرق را ســـرعت خواهـــد بخشـــید.

کـــه بـــرای بازگردانـــدن صنعـــت بـــرق بـــه ریـــل توســـعه بایـــد مدنظـــر  کلیـــدی و  مهـــم دیگـــری  نکتـــه 
کـــه ایـــن صنعـــت بیـــش از هـــر زمـــان دیگـــری بـــه جـــذب ســـرمایه بـــرای  گیـــرد ایـــن اســـت  قـــرار 
تأمیـــن مالـــی طرح هـــای توســـعه ای خـــود نیـــاز دارد. تخصیـــص »تســـهیالت از محـــل منابـــع 
ـــک های  ـــش ریس ـــوک ارزی« و »پوش ـــارکت و صک ـــه اوراق مش ـــی«، »عرض ـــعه مل ـــدوق توس صن
ســـرمایه گذاری« عواملـــی هســـتند کـــه مـــی تواننـــد بـــه گســـترش فضـــای مالـــی طرح هـــای عمرانـــی 

گـــذاری در ایـــن صنعـــت را ســـرعت ببخشـــند. صنعـــت بـــرق منجـــر شـــده و رونـــد ســـرمایه 
کـــه در اقتصـــاد صنعـــت بـــرق نیازمنـــد توجـــه ویـــژه اســـت تســـویه  موضـــوع مهـــم دیگـــری 
بدهی هـــای انباشـــته شـــده وزارت نیـــرو اســـت؛ ایـــن بدهی هـــا، عـــالوه بـــر آن کـــه بخـــش 
کـــرده، عمـــاًل مانعـــی بـــرای جـــذب ســـرمایه های بخـــش  خصوصـــی ایـــن صنعـــت را تضعیـــف 
خصوصـــی بـــه صنعـــت شـــده اســـت. علیرغـــم تـــالش وزارت نیـــرو و پرداخـــت بخشـــی از 

کـــه ادامـــه رونـــد فعلـــی،  کـــرد  مطالبـــات شـــرکت هـــای فعـــال صنعـــت بـــرق، امـــا نبایـــد فرامـــوش 
عـــالوه بـــر آنکـــه موجـــب از دســـت رفتـــن ظرفیت هـــای ملـــی تولیـــدی و صادراتـــی ایـــن صنعـــت 
کـــه طـــی چنـــد دهـــه بدســـت آمـــده اســـت، می شـــود، بـــه بیـــکاری هـــزاران نفـــر نیـــروی شـــاغل 
کـــه می توانـــد عواقـــب اجتماعـــی گســـترده ای در  ــز منجـــر خواهـــد شـــد  در ایـــن شـــرکت ها نیـ
ـــا ایجـــاد »انضبـــاط مالـــی« در دســـتگاه های اجرایـــی جهـــت تســـویه  پـــی  داشـــته باشـــد. تنهـــا ب
به موقـــع مطالبـــات بخـــش خصوصـــی، ایـــن مســـاله قابـــل حـــل خواهـــد بـــود و از ایـــن طریـــق مـــی 

تـــوان تـــا حـــدی بـــه رفـــع بحران هـــای مالـــی صنعـــت امیـــد داشـــت.
کنـــار بحـــران هـــای مالـــی ناشـــی از اقتصـــاد نامتوازنـــش بـــا چالـــش هـــای  صنعـــت بـــرق البتـــه در 
جـــدی در نظـــام حقوقـــی و قـــراردادی خـــود نیـــز مواجـــه اســـت. یـــک ســـویه بـــودن قراردادهـــای 
ـــکاران بخـــش خصوصـــی یکـــی از پیامدهـــای ایـــن ســـاختار  ـــان دولتـــی و پیمان کارفرمای میـــان 
ــررات را  ــن و مقـ ــر قوانیـ ــادی و تغییـ ــانات اقتصـ ــی از نوسـ ــای ناشـ ــه زیان هـ کـ ــد اســـت  کارآمـ نا
بـــه بخـــش خصوصـــی تحمیـــل می کنـــد. ایـــن مســـاله موجـــب توقـــف تعـــداد قابل توجهـــی از 
ـــه دلیـــل ضعـــف در بهینه ســـازی  کاهـــش پایـــداری شـــبکه ب ـــرق شـــده و  طرح هـــا در صنعـــت ب
یـــا تکمیـــل خطـــوط و تجهیـــزات انتقـــال و توزیـــع را بـــه دنبـــال داشـــته و در نهایـــت مـــی توانـــد بـــه 

ـــود.  ـــر ش ـــی ها منج ـــدید خاموش ـــا تش ـــروز ی ب
حـــل مشـــکالتی کـــه در ســـاختار حقوقـــی و قـــراردادی صنعـــت بـــرق وجـــود دارد، بیـــش از هـــر چیـــز 
ـــی  ـــاختار حقوق ـــازی س ـــفافیت و یکپارچه س ـــری، ش ـــی از تصدی گ ـــک حکمران ـــد تفکی نیازمن
وزارت نیـــرو و شـــرکت های تابعـــه آن و شفاف ســـازی نظـــام حکمرانـــی شـــرکت های توزیـــع 
ـــت  ـــرای »تبعی ـــی ب ـــتگاه های اجرای ـــی و دس ـــرکت های دولت ـــردن ش ک ـــزم  ـــن مل ـــت. همچنی اس
کـــه جبـــران هزینه هـــای ناشـــی از تغییـــرات اقتصـــادی را منصفانـــه  از قـــرارداد تیـــپ« بـــه شـــکلی 
کـــرده و موجـــب وحـــدت رویـــه در تمامـــی قراردادهـــای فی مابیـــن دولـــت  بیـــن دو طـــرف تســـهیم 
و بخـــش خصوصـــی صنعـــت بـــرق شـــود، مهم تریـــن مطالبـــه بخـــش خصوصـــی و البتـــه 
ـــازه ای از قراردادهـــای متوقـــف  ـــرای جلوگیـــری از ایجـــاد مـــوج ت کلیدی تریـــن راهبـــرد پیـــش رو ب

ـــت. اس
البتـــه پیـــش از هـــر چیـــز صنعـــت بـــرق بـــرای تحقـــق جهـــش تولیـــد، بایـــد از ســـد قراردادهـــای 
کنونـــی نظـــام حقوقـــی و قـــراردادی صنعـــت بـــرق، بالتکلیـــف  کـــه در ســـاختار  متوقفـــی بگـــذرد 

مانده انـــد.
ــر اجمـــاع ملـــی بـــرای رفـــع  گـ کـــه ا ــرایط حساســـی قرارگرفتـــه  امـــروز صنعـــت بـــرق ایـــران در شـ
چالش هـــای آن شـــکل نگیـــرد، ظرفیت هـــای خـــود را بـــه شـــکل بازگشـــت ناپذیری از دســـت 
گزیـــر خواهـــد شـــد همچـــون ســـال های پیـــش از انقـــالب اســـالمی، بـــرای رفـــع نیازهـــای  داده و نا
ــاران و  شـــرکت های خارجـــی طلـــب  ــاز طرح هـــای زیرســـاختی از مستشـ خـــود و ساخت وسـ
کـــه به واســـطه مجاهـــدت چنـــد دهـــه  کـــه اگـــر خوداتکایـــی  کنیـــم  ـــد فرامـــوش  کنـــد. نبای ـــاری  ی
ـــاراتی  ـــار خس ـــور دچ ـــرود، کش ـــت ب ـــده، از دس ـــاد ش ـــت ایج ـــن صنع ـــان ای ـــران و متخصص مدی

ـــد.  ـــد ش ـــرب خواه ـــران و مخ ـــل جب ـــار، غیرقاب زیانب
گرانبهـــا بـــرای توســـعه پایـــدار،  ایـــن صنعـــت نـــه تنهـــا یـــک ســـرمایه ملـــی، بلکـــه زیرســـاختی 
ـــه  ـــرق ابعـــادی ب ـــه بحران هـــای صنعـــت ب ـــی توجهـــی ب ـــاه و امنیـــت جامعـــه اســـت. ب تامیـــن رف
ـــام جهـــش تولیـــد نامگـــذاری شـــده، بیـــش از هـــر  ـــا ن کـــه ب ـــذا در ســـالی  ـــران دارد، ل گســـتردگی ای

گرفـــت. ▪ زمـــان دیگـــری بایـــد ایـــن صنعـــت را جـــدی 

دو راهبرِد کلیدی 
برای نجات صنعت برق

سردبیرسپهر برزی مهر سـرمقا له
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چهار سناریوی کسب و کارها 
کرونا در دوران پسا

کرونـا بـی شـک بزرگتریـن سـونامی در اقتصـاد  شـیوع 
جهـان بـود. تخریب هـا و هزینه های ایجاد شـده برای 
کنـار  کشـورهای دنیـا در  بنـگاه هـای اقتصـادی در تمـام 
محدودیـت، باتکلیفـی و پیـش بینـی ناپذیـر شـدن 
اقتصـاد و نهـاده هـای تولید، عما جهان را با شـرایطی 

کـرد.  جدیـد و بحرانـی مواجـه 
در ایـن میـان بنـگاه هـای اقتصـادی در ایـران با موجی 
کرونا مواجه هسـتند  بـه مراتـب مخـرب تر از پیامدهای 
کوویـد 19 عـاوه بـر ایجـاد مشـکات  و عمـا اپیدمـی 
پرتعـداد جدیـد، بـه مشـکات پیشـین شـرکت هـا هـم 
کـه در ایـن شـرایط بـرای بقـا و  دامـن زده اسـت. آنچـه 
دوام بنگاه های اقتصادی صنعت برق از اهمیتی بسزا 
برخـوردار اسـت،   اسـتراتژی آنهـا در مواجهـه با عوارض 

کرونـا اسـت.  و پیامدهـای شـیوع بیمـاری 
صنعـت  سـندیکای  ریـزی  برنامـه  و  پژوهـش  معاونـت 
بـزرگ،  هـای  شـرکت  از  کـه  نظرسـنجی  در  ایـران  بـرق 
سـاخت  حـوزه  در  بـرق  صنعـت  کوچـک  و  متوسـط 
تجهیـزات، پیمانـکاری، مهندسـی مشـاور و مهندسـی 
در  را  هـا  شـرکت  اسـتراتژهای  داده،  انجـام  بازرگانـی 
کرونـا در حـوزه زنجیـره تامیـن صنعـت  شـرایط بیمـاری 
کـرده و در بخـش دیگـری از آن تجـارب  بـرق بررسـی 
کـرده اسـت. آنچـه در  جهانـی در ایـن حـوزه را عنـوان 
پـی مـی آیـد حاصل پژوهش و تحلیل ایـن معاونت در 
کارهـای صنعـت برق  کسـب و  خصـوص اسـتراتژی های 

کرونـا اسـت.  در مقابلـه بـا 

 بر اساس بررسی های انجام شده مهمترین پیامدهای کرونا برای شرکت های فعال صنعت برق 
شـامل موارد زیر بوده است: 

1. کاهش درآمد بنگاه های اقتصادی 
2. کمبود نقدینگی برای پرداخت حقوق کارکنان و تامین هزینه های تولید 

3. زیان ده شدن جریان مالی کسب و کار به دلیل افت درآمد ناشی از کاهش تقاضا
4. افزایش هزینه های نیروی انسانی به دلیل محدودیت های ناشی از فاصله گذاری  اجتماعی

       )دورکاری و کاهش ساعات کاری(
5. کاهش بهره وری و افت تولید 

6. توقف پروژه ها و قراردادهای جاری 
7. الزام به پرداخت جریمه تاخیر در انجام کارها به دلیل سیاست های محدود سازی تردد 

       و توقف فعالیت ها 
8. تعدیل و یا ترک نیروی کار 

ایـن بررسـی هـا همچنیـن نشـان می دهد که موضـوع »کاهش درآمد بنگاه هـا« و »کمبود نقدینگی« 
مهم ترین مخاطرات اقتصادی شـرکت های زنجیره تامین صنعت برق در شـرایط کروناسـت.

1. اخذ تسهیالت کوتاه مدت به منظور حفظ توان مالی خود 
2. کاهش هزینه های سربار 

3. فراهم سازی شرایط دورکاری برای کارکنان 
4. استراتژی انقباضی در مدیریت نقدینگی 

5. اجرای سیاست های شیفت کاری و گردش کاری در میان کارکنان 
6. تعدیل نیروی کار 

7. تعطیلی موقت فعالیت واحد 

بـروز بحران هایـی کـه گسـتردگی جهانـی دارنـد، بـه نحـوی بـر مدیریـت کسـب و کارهـا اثـر مـی گذارنـد کـه 
منجـر بـه تغییـرات دامنـه دار و گسـترده در سـازماندهی و تصمیم گیـری کسـب و کارهـا مـی شـوند. از این 
رو مدتـی بعـد از بـروز بحـران و گذشـت شـوک های اولیـه، بـه تدریج موسسـات مشـاوره بیـن المللی مانند 
مکنـزی و دلویـی شـروع بـه تحلیـل آثـار ایـن بحـران و ارائـه پیشـنهاداتی بـه شـرکت ها بـرای مقابلـه بـا آن و 
کرونا و پس از بحران ارائه کردند که می تواند برای شـرکت های ایرانی  مدیریت کسـب و کارها در شـرایط 

نیز سـودمند باشد
از ایـن رو بـا مـروری بـر ایـن گزارش هـا و بـا نگاهـی بـه مخاطـرات شـرکت های زنجیـره تامین صنعـت برق، 
مجموعه اسـتراتژی های مواجهه با شـرایط کرونا، در چهار بخش اصلی دسـته بندی و ارائه شـده اسـت. 
اسـتراتژی های مدیریت سـرمایه انسـانی، اسـتراتژی های مدیریت مالی، اسـتراتژی های مدیریت زنجیره 
تامین و استراتژی های مدیریت ارتباط با مشتریان. مهمترین راهبردهای کسب و کارهای صنعت برق 

در مواجهه با پیامدهای اپیدمی کووید 19 محسـوب می شـوند. 

بنـگاه هـای اقتصـادی صنعـت بـرق بـرای مواجهه با پیامدهای منفی شـیوع بیمـاری کرونا در طـول ماه های اخیر 
اقداماتـی داشـته انـد که مهمترین آنها شـامل موارد زیر اسـت: 

مسائل و مخاطرات 
اقتصادی شرکت ها 

در اثر شیوع ویروس  کرونا

راهکارهای 
به کار گرفته شده در 

شرکت ها

استراتژی کسب و کارها 
در مواجهه با کرونا 

)تجارب جهانی(

فرایند مدیریت کسب 
و کارها در مقابله با کرونا 

براساس مدل مکنزی 

 .1
تصمیم  گیری
)Resolve(

.

.

.

.
 .2

تاب آوری 
)Resilience(

معاونت پژوهش و برنامه ریزی سندیکای صنعت برق ایران 

البتـه گروهـی از شـرکت هـا هـم ترجیـح دادنـد کـه فعالیت هـای خـود را بـر همـان منـوال قبـل ادامـه دهنـد. الزم بـه 
ذکـر اسـت کـه بـر اسـاس نظرسـنجی های صـورت گرفته در سـندیکای صنعت بـرق ایـران »اسـتراتژی انقباضی در 
مدیریـت نقدینگـی«، »کاهـش هزینـه سـربار« و »سیاسـت های شـیفت کار و گـردش کاری« سـه اسـتراتژی اصلی 
شـرکت های زنجیـره تامیـن صنعـت بـرق در مقابلـه بـا کرونـا بـوده که بیشـترین مطلوبیت و بیشـترین میزان اجـرا را 

داشـته است.
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در شـرایط بـروز بحـران، طرح هایـی بـرای تـداوم فعالیت هـا و بقـای 
کـه  کسـب وکار و امنیـت شـغلی نیـروی انسـانی مـورد نیـاز اسـت 
بایـد تصمیمـات مربـوط بـه آن اتخاذ شـود. به عـالوه تصمیم گیری 
در مـورد کاهـش، افزایـش و یـا تـداوم سـطح تولیـد و نیـز در رابطـه بـا 

مقیـاس و سـرعت اقدامـات ضـروری اسـت.

پرداخـت  توانایـی  و  نقدینگـی  حفـظ  بنگاه هـا،  اصلـی  چالـش 
و در  کشـور  کـه در حـال حاضـر در داخـل  آنهاسـت  بدهی هـای 
بـه  امـا  می طلبـد.  را  دولت هـا  حمایت هـای  بین المللـی  سـطح 
دلیـل تردیـد در مقیـاس ایـن حمایـت هـا، مـدت تـداوم بحـران، 
تغییـرات GDP و سـطح اشـتغال ممکـن اسـت تدریجـًا شـاخص 
کـرده و بحـران  کارهـا بـه ایـن حمایت هـا افـت  کسـب و  اعتمـاد 
سـالمتی بـه بحـران جـدی مالی تبدیـل شـود. در این شـرایط اصل 
مهم، انعطاف پذیری بنگاه به تغییرات است. همچنین اولویت 
بنـگاه در شـرایط تـاب آوری و بقـا، مدیریـت و حفـظ نقدینگـی تـا 

کوتـاه مـدت اسـت. حـد امـکان و پرداخـت بدهی هـای 
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الزم اسـت بـا اسـتفاده از روش هایـی ماننـد اسـتخدام مجـدد و آمـوزش نیـروی انسـانی، دسـتیابی بـه 
سـطوح قبلـی نیـروی کار محقـق شـود. در این مسـیر سـرعت و مقیاس بازگشـت و فعال کـردن دوباره 
زنجیـره تأمیـن حائـز اهمیـت اسـت. بـه عالوه توقف موقتی گسـترش ویـروس در فصـل گرما، فرصتی 

بـرای توسـعه امکانـات و تجهیـزات بـرای مقابلـه مجـدد بـا این بیماری اسـت.

اسـتفاده گسـترده از فنـاوری و تطبیـق تکنولـوژی )technology adoption( بـا هـدف تسـریع در یافتـن 
کار  کـه مجـددًا ممکـن اسـت دسترسـی بـه نیـروی  گـردش چـرخ تولیـد در زمانـی  راهـکار بـرای تـداوم 
محـدود شـود، الزم اسـت. در ایـن بیـن بـدون شـک بررسـی تغییـرات در رفتار مصرف کننـده و الگوی 
مصرف و تطبیق تولید متناسب با آن ضرورت می یابد. در دوران بروز بیماری و بحران، نقاط ضعف 
و قسمت های آسیب پذیر در کسب و کار شناسایی شده است، برطرف کردن این کاستی ها و باال 
کار به وجود خواهد آورد. بردن انعطاف و کارایی، فرصت های جدیدی برای ارتقا عملکرد کسب و 

انتظار می رود بنگاه پس از کنترل بیماری و تصویرسـازی دوباره از شـرایط و نیز تطبیق تکنولوژی، به 
راهکارهـا و راه حل هایـی دسـت پیـدا کنـد کـه بـه واسـطه آن کسـب و کار را در مقابـل شـوک ها، تـاب 
آورتـر، مولدتـر و توانمندتـر سـازد. پـس از ایـن تغییـرات، الزم اسـت خـط مشـی ها و مقـررات بنـگاه نیـز 
متناسب با ساختار جدید تغییر یافته و اصالح شود. همچنین ضروری است شرایط ارزیابی شده 

و اصالحاتـی بـرای پیش گیـری از تکـرار بحران هـا یـا بـه کارگیری دائـم نوآوری لحاظ شـود.

انطبـاق پذیـری بنـگاه هـا بـا تغییـرات ایجـاد شـده در پی هجمه مخرب شـیوع 
بیمـاری کرونـا در قالـب چهـار اسـتراتژی قابـل پیگیری و پیاده سـازی اسـت. 

1. استراتژی های مدیریت سرمایه انسانی و حفظ کارکنان
2. استراتژی های مدیریت مالی

3. استراتژی های مدیریت ارتباط با مشتریان 
4. استراتژی های مدیریت زنجیره تأمین 

.

.

.

.

.

.

روش های انطباق پذیری 
بنگاه با تغییرات ناشی از 

ویروس کرونا

استراتژی های مدیریت 
سرمایه انسانی و 

حفظ کارکنان

استراتژی های مدیریت 
مالی در شرایط کرونا

یکـی از مهمتریـن وظایـف مدیـران در مواجهـه بـا بحران کرونـا توجه به اقدامات پیشـگیرانه و حمایتی با هدف 
ایجـاد تـوان محیـط کار ایمـن و سـالم اسـت. از یـک سـو حمایـت از کارکنـان در ایـن شـرایط بـر تعهد بلندمدت 
کارکنـان تاثیـر مثبـت دارد و از سـوی دیگـر از دسـت دادن نیـروی کار پر مهارت، به سـادگی قابل جبران نخواهد 
بـود. لـذا مهمتریـن اقداماتـی کـه بایـد از سـوی کسـب و کارهـا بـرای حفـظ سـرمایه های انسـانی صـورت پذیرد، 

شـامل مـوارد زیر اسـت:
ئم بیماری و پیشگیری از ابتال به آن و تقویت پروتکل های غربالگری و  کردن نیروی کار با عال 1. آشنا

        ممنوعیت حضور سرکار برای افراد مشکوک
2. تامین اقالم بهداشتی مانند دستکش ایمنی و ماسک به کارکنان

3. اعطای مرخصی تشویقی به کارکنان با بیماری های زمینه ای
ئم مشکوک، افراد بچه دار در زمان تعطیلی مدارس   4. آمادگی برای غیبت کارکنان )بیماران، افراد دارای عال

        و قرنطینه اجباری( 
5. بررسی امکان دورکاری و تعیین معیارهای ارزیابی عملکرد کارکنان در دوره دورکاری و تنظیم برنامه کارِی

          انعطاف پذیر مانند شیفتی و تغییر در ساعات کاری
6. محدود کردن سفرهای غیرضروری و ماموریت ها و برگزاری جلسات به صورت ویدیو کنفرانس

7. تقویت سیستم های شبکه و ایجاد زیرساخت الزم و پشتیبانی برای سهولت در دورکاری
8. برنامه ریزی برای جانشینی سمت های کلیدی که به دلیل قرنطینه یا بیماری در دسترس نمی باشند.

9. فراهم کردن شرایط فاصله گذاری در محیط کار متناسب با نوع فعالیت و میزان استفاده از ماشین آالت 
10. بکارگیری اقدامات ابتکاری برای حفظ کارکنان به جای تعدیل نیرو مانند اولویت گذاری در پرداخت

          حقوق پرسنل و کاهش پرداخت مزایا به صورت موقت.

مدیریـت هوشـمند مالـی در دوره بحـران کرونـا می توانـد بقـای کسـب و کار را تضمیـن کنـد چـرا کـه از 
یـک سـو بـا کاهـش تقاضـا و در نتیجـه کاهـش فـروش کاال و خدمات، منابـع ورودی نقدینگی کاهش 
کننـدگان، شـرایط خرید نقدی آنهـا محدود  یافتـه اسـت و از سـوی دیگـر بـه دلیـل فشـار مالـی بـر تقاضا
شـده و پرداخت هـا بـا تاخیـر انجام می شـود. لـذا هر بنگاه باید با برنامه ریزی دقیق عـالوه بر تالش برای 
حفظ نقدینگی، بکوشـد منابع نقدی خود را با اسـتفاده از منابع داخلی )تسـریع در وصول مطالبات 
و تاخیـر در پرداخـت بدهی هـا( و منابـع خارجـی )تسـهیالت و تامیـن مالـی( افزایـش دهـد. بـه همیـن 

منظـور فعـاالن صنعـت بـرق بایـد برنامـه هـای الزم برای انجـام اقدامات زیـر را پـی ریزی کنند:
1. برنامه ریزی برای مدیریت و حفظ نقدینگی در اسـرع وقت و تمرکز بر جریان نقدی ورودی و حفظ 

نقدینگی 
2. تهیه جدول زمانبندی تسویه بدهی و تعهدات شرکت

3. تمرکز بر جمع آوری حساب های دریافتنی و وصول مطالبات 
4. استمهال بدهی ها و حساب های پرداختنی خصوصًا برای بنگاه های کوچک و متوسط 

5. استفاده از شرایط فورس ماژور در قراردادهای جاری
6. به تعویق انداختن سرمایه گذاری در پروژه های غیرضروری و توقف موقتی اجرای پروژه های 

         بلند مدت و در مقابل تخصیص منابع به پروژه های زودبازده 
7. کاهش هزینه های جاری تا حد امکان و کنترل هزینه های نیروی انسانی

8. تزریق نقدینگی از خارج بنگاه مانند بررسی گزینه های دریافت تسهیالت و تامین اعتبار 
         و نیز بررسی راهکارهای تامین مالی با استفاده از ابزارهای بازار سرمایه
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کرونا شـرایطی کامال متفـاوت با امروز خواهد داشـت و بقای کسـب و  بـدون تردیـد جهـان پسـا
کارهـا در دوران پـس از ایـن بیمـاری هـم مسـتلزم پیـش بینـی اقدامـات و برنامه های مناسـب 
اسـت. یکی از مهمترین سـناریوهای قابل پیش بینی برای شـرکت ها بازگشـت به وضعیت 
قبلـی اسـت. ایـن دسـت از بنـگاه هـای اقتصـادی بـر حمایـت از کارکنـان، تحکیـم روابـط بـا 

مشـتری و تامیـن کننـده و بهـره وری عملیاتی متمرکز شـده اند.

دومیـن سـناریو مربـوط بـه شـرکت هایـی اسـت که دچار تغییـرات سـاختاری می شـوند. این 
تغییـرات عمدتـا ناشـی از تغییـرات زنجیـره تامیـن بوده و شـرکت ها را به گونـه ای هدایت می 

کنـد کـه بـه منظـور ارتقـاء جایگاه در شـرایط رقابتـی، بر مدیریت هزینه ها متمرکز شـوند.

سـومین سـناریو بـر پایـه افزایـش تقاضـا پـی ریـزی شـده اسـت. در ایـن سـناریو شـرکت هـا بـر 
کار و الگوهـای مصـرف متمرکـز شـده و مـی  کسـب و  انعطاف پذیـری و تغییـر در روش هـای 

کننـد. تواننـد تقاضـای جدیـد ناشـی از تغییـرات در الگوهـای مصـرف را جـذب 

خـارج شـدگان از مسـیر قبلـی کسـب و کار هـم بنیـان هـای چهارمیـن سـناریو هسـتند کـه بـر 
اسـاس آن شـرکت ها ضمـن اینکـه بـا بیشـترین چالـش هـا مواجـه خواهنـد شـد، به کنـدی در 
گزیر متحمل زیان های ناشی  مسیر بازگشت، تصویرسازی دوباره و اصالح قدم برداشته و نا

از تغییرات اساسـی در شـبکه توزیع و رفتار مشـتریان خواهند شـد. ▪

استراتژی های مدیریت 
ارتباط با مشتریان 

در شرایط کرونا

استراتژی های مدیریت 
زنجیره تأمین 
در شرایط کرونا

سناریوهای کسب و کارها 
کرونا در دوران پس از 

یکـی از روش هـای انطبـاق بنـگاه بـا تغییـرات ناشـی از شـیوع ویروس کرونـا، حفظ و تقویـت ارتباط با 
مشتریان و تالش برای حفظ سهم بازار است. برای دستیابی به این مهم راهکارهایی پیشنهاد شده 
اسـت. این راهکارها که ذیال به آنها اشـاره شـده اسـت، بر محورهای مدیریت تقاضا، همگام سـازی 

عرضه و تقاضا، اولویت بندی مشـتریان و تالش برای حفظ سـهم بازار اسـتوار اسـت.
1. بررسی اثرات کرونا بر تقاضای کاال و خدمات بنگاه و سپس به روزرسانی برنامه های کسب و کار 

و برنامه ریزی تأمین و تولید بر اساس آن 
2. ایجـاد اسـتراتژی های همـگام سـازی کوتاه مـدت عرضـه و تقاضـا. در شـرایط شـیوع کرونـا، فشـار 
وارده بـر سـمت تقاضـا زیـاد اسـت. لذا باید تصمیم گیری نمـود که با چه روش هایی می تـوان تقاضا را 

تحریـک کـرد، در غیـر ایـن صـورت عرضه باید متناسـب بـا تقاضا تغییر یابد
3. اسـتفاده از زیرسـاخت های آنالیـن و تجـارت الکترونیـک بـرای ارائـه خدمـات و حفـظ و تقویـت 

ارتباط با مشـتریان
4. تعیین گزینه های لجستیک به دلیل آلودگی و مسدودی راه های ارتباطی بین شهرها و کشورها

5. حفـظ موجـودی محصـول در انبـار متناسـب بـا ظرفیـت مـورد تعهـد. چراکه عرضه ممکن اسـت 
به دلیل محدودیت دسـتیابی به مواد اولیه دچار کمبود شـود. در این صورت اسـتراتژی برای عرضه 
محصول مورد نیاز است که طبق آن مشتریان جهت دریافت کاال و خدمات، اولویت بندی شوند.

6. تالش جهت حفظ سهم بازار از طریق انعطاف پذیری در قیمت گذاری و شیوه های پرداخت
7. مشارکت با سایر بنگاه های فعال در صنعت برق جهت بازاریابی و فروش 

8. تقویت ناوگان توزیع محصوالت
9. رصـد اقدامـات رقبـا و اسـتفاده از راهکارهـای خالقانـه مـورد اسـتفاده توسـط بنگاه هـا بـا فعالیـت 

مشـابه در سـطح بین الملـل

کشـورها،  بـه دلیـل افـت تولیـد در داخـل و خـارج از ایـران، محدودیـت جابجایـی بیـن شـهرها و 
تعطیلـی شـبکه توزیـع و حمـل و نقـل، مسـدود شـدن راه هـای ارتباطـی زمینـی و هوایـی و دریایـی و 
سـایر مـوارد مشـابه، مشـکالت زیـادی در زنجیـره تامیـن کسـب وکارهـا بوجـود آمده اسـت. لـذا برای 
انطباق بنگاه با این تغییرات، الزم است ریسک زنجیره تامین از طریق روش هایی مانند استفاده 
از اسـتراتژی ترکیبـی و یـا تغییـر سـاختار زنجیـره تامیـن تقلیـل یافتـه و انعطاف پذیـری بنـگاه نیـز در 
تامیـن مـواد اولیـه و تـدارکات و حمـل و نقـل افزایـش یابـد. همچنیـن بـرای حفـظ سـطح تولیـد نیـاز 
اسـت که عالوه بر دسترسـی به موقع به اطالعات، تصمیم گیری .ها و برنامه ریزی تولید در نهایت 

کـی صـورت پذیـرد. در ایـن راسـتا انجـام اقدامـات زیـر ضـروری اسـت: سـرعت و چاال
کاهـش مخاطـرات و بازیابـی زنجیـره  1. تجهیـز بنـگاه بـه مدیریـت ریسـک زنجیـره تأمیـن جهـت 

تأمیـن در شـرایط غیرمترقبـه
2. چند منبعه کردن تهیه مواد اولیه کلیدی و استفاده از استراتژی ترکیبی برای عدم وابستگی به 
یک تأمین کننده و یا منطقه جغرافیایی خاص. در راستای افزایش انعطاف تولید، شناسایی مواد 

اولیه جایگزین نیز در مواردی که امکان آن وجود داشـته باشـد به عنوان یک راه حل مطرح اسـت.
3. ایجـاد روابـط مسـتحکم بـا عرضه کننـدگان کلیدی جهت حفظ اولویـت، در مواقعی که عرضه 

کننـده بـا محدودیـت عرضه مواجه شـده و تصمیـم به حذف گروهی از مشـتریان می گیرد.
4. تحـت نظـر داشـتن کل شـبکه عرضـه اقـالم کلیـدی بـه صـورت شـبکه تأمیـن گسـترده، سـپس 
شناسـایی و انتخـاب سـایر عرضه کننـدگان بـه ترتیـب اولویـت، ایجـاد و تـداوم ارتبـاط بـا عرضـه 
کننـدگان منتخـب جهـت جایگزینـی در مواقـع ضـروری کـه همـه ایـن تالش هـا بنـگاه را در تامیـن 

مـواد اولیـه انعطاف پذیـر می سـازد.

5. شـناخت شـرایط و بررسـی و تمرکـز بـر ریسـک های تأمین کننـدگان اصلـی ایـن امـکان را به بنگاه 
می دهد که در صورت بروز مشـکل برای تامین کننده، از انتقال آن به کسـب و کار خود پیشـگیری 
کنـد. در ایـن خصـوص الزم اسـت عـالوه بـر مخاطـرات تامین کننـدگان، توانایی هـا، نوآوری هـا، 

کارایـی و تولیـد آن هـا در شـرایط شـیوع کرونـا تحـت نظر و بررسـی باشـد.
گزینه هـای جایگزیـن خصوصـًا در تـدارکات و حمل ونقـل از دیگـر مـوارد حائـز اهمیـت  6. ارزیابـی 

است.
7. به روزرسـانی خط مشـی دارایی هـا و تـالش بـرای حفظ سـطح موجـودی انبار در مقـدار قابل قبول 
از دیگـر راهکارهایـی اسـت کـه بـه بنگاه هـا کمـک می کنـد سـطح تولیـد خود را متناسـب بـا تقاضا 
حفـظ نماینـد. در کنـار ایـن اقـدام، ایجـاد داشـبورد مدیریتـی جهت دید کامل بـه وضعیت بنگاه و 
دسترسـی بـه موقـع بـه اطالعـات، تصمیم گیـری مدیران بنـگاه را تسـریع خواهد کرد.  بدیهی اسـت 
کی در برنامه ریزی تولیدی در  پس از دسترسی به موقع به اطالعات و تصمیم گیری صحیح، چاال

صـورت بـروز کمبودهـا خصوصـًا در کوتاه مدت ضروری اسـت.
8. تغییر شکل و ساختار زنجیره تأمین از مدل خطی به شبکه ای که بنگاه را به کل زنجیره تأمین 
متصـل می کنـد، راهـکار دیگـری اسـت کـه در برخی بنگاه ها در صنعت برق قابلیت پیاده سـازی 

دارد.
کننده اقالم مشـابه جهت مقابله با بحران  9. تشـکیل تیم اقدام مشـترک با سـایر بنگاه های تقاضا
گرفته  زنجیره تأمین روش دیگری اسـت که توسـط برخی بنگاه ها در بروز بحران مورد اسـتفاده قرار 

است.
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بحراِن

پازِل

و 

سـرمـا یه

نقدینگی

بـازارهای

کــه متاســفانه بــه نظــر  کارآمــد بــرق، نــه یــک چالــش صنفــی بلکــه یــک مســاله ملــی اســت  اقتصــاد بیمــار و نا
ــد. تنهــا یکــی از  ــه پیامدهــا و عــوارض آن نگاهــی جــدی ندارن ــوز هــم ب مــی رســد، سیاســت گذاران، هن
کســرِی چندهــزار میلیــارد تومانــی بودجــه در وزارت نیــرو اســت.   اصلی تریــن عواقــب ایــن اقتصــاد بیمــار، 
کمبــود نقدینگــی عــاوه بــر ایجــاد بدهی هــای انباشــته شــده بــرای ایــن وزارتخانــه، عقــب مانــدن  ایــن 
صنعــت بــرق از ســرمایه  گذاری ها، برنامه هــای توســعه ای پیش بینی شــده و رکــود را در پــی داشــته اســت. 
ایــن مشــکات در زنجیــره تامیــن صنعــت بــرق، شــرکت هــای دولتــی، غیردولتــی و خصوصــی زیــادی 
کــه البتــه ســهم بخــش خصوصــِی واقعــی از ایــن زیان هــا بیــش از ســایر بخش هاســت.  کــرده   را متضــرر 
گســتردگی  کــه در شــرایط حاضــر بــا وجــود  کــه نمی تــوان و نبایــد از نظــر دور داشــت ایــن اســت  آنچــه 
نتــوان  شــاید  اقتصــادی،  بی ســابقه  نوســانات  و  دولــت  در  نقدینگــی  شــدید  کمبــود  تحریم  هــا، 
فعــاالن  لــذا  داشــت.  چندانــی  امیــد  دولتــی  اجرایــی  دســتگاه های  ســوی  از  مالــی  تامیــن  بــه 
از بحــران مخــرب نقدینگــی  ریــل توســعه و عبــور  بــه  گشــت  باز بــرای  بــرق  بخــش خصوصــی صنعــت 
ندارنــد.  را  ســرمایه  و  پــول  بازارهــای  جملــه  از  مالــی  ابزارهــای  ســایر  از  بهره گیــری  جــز   چــاره ای 
کمبــود نقدینگــی و موانــع پیــش روی  در ایــن شــماره از نشــریه ســتبران، چالش هــا و مشــکات ناشــی از 
ــه تفصیــل، در  ــزان اثربخشــی ایــن بازارهــا، ب ــه بازارهــای ســرمایه و می ــرای ورود ب ــرق ب فعــاالن صنعــت ب

ایــن پرونــده بــا عنــواِن »پــازِل بحــران نقدینگــی و بازارهــای ســرمایه« نقــد و بررســی شــده اســت.
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کمبود نقدینگی؛
پاشنه آشـیلصنعت بــرق

کابـــوس تمـــام نشـــدنی  حـــال و احـــوال ایـــن روزهـــای اقتصـــاد، بیشـــتر شـــبیه یـــک 
ــد، دالر  ــته انـ ــر در روز گذشـ ــرز 150 نفـ ــه از مـ کـ ــی  ــا و قربانیانـ کرونـ ــوالن  اســـت. جـ
بـــاالی 20 هـــزار تومـــان، نابســـامانی بـــی ســـابقه بـــازار و تـــورم افسارگســـیخته، همگـــی 
ـــه عمـــال  ک ـــد  ـــرده ان ک ـــار همهمـــه ای پرآشـــوب  گرفت ـــران را  ـــار هـــم اقتصـــاد ای کن در 

ـــد.  کمتـــر کســـی از آســـیب هایـــش در امـــان مـــی مان
ـــد  ـــه ســـختی مـــی گذراندن ـــا عمـــال روزگار را ب کرون ـــع پیـــش از  البتـــه برخـــی از صنای
کـــه صنعـــت بـــرق یکـــی از اصلـــی تریـــن آنهاســـت. اگرچـــه بازگویـــی نقـــش ایـــن 
صنعـــت در پیشـــبرد توســـعه پایـــدار اقتصـــادی و صنعتـــی، تامیـــن امنیـــت و رفـــاه، 
اشـــتغالزایی و همچنیـــن افزایـــش صـــادرات فنـــی و مهندســـی، تکـــرار مکـــررات 
ــه ایـــن  کـ ــاله را نادیـــده انگاشـــت  ــوان ایـــن مسـ ــر حـــال نمـــی تـ ــا بـــه هـ اســـت، امـ
ظرفیـــت، حاصـــل تـــالش هماهنـــگ و مشـــارکت طلبانـــه وزارت نیـــرو و بخـــش 

کـــه امـــروز بـــه هـــر دلیلـــی از بیـــن بـــرود. خصوصـــی اســـت و نبایـــد اجـــازه داد 
ایـــن صنعـــت قـــرار بـــود در افـــق 1404، میـــزان صادراتـــش را تـــا 20 میلیـــارد دالر 
افزایـــش داده و بـــا اتـــکا بـــه ظرفیـــت هـــای جغرافیایـــی و ژئوپلتیـــک کشـــور بـــه هـــاب 
کـــه امـــروز یعنـــی تنهـــا 5 ســـال مانـــده بـــه  انـــرژی منطقـــه تبدیـــل شـــود، امـــا آنچـــه 
ـــداز بیســـت ســـاله کشـــور نصیبـــش شـــده، صادراتـــی کمتـــر از 500  ـــان چشـــم ان پای
کـــه البتـــه بـــرای انتقـــال  میلیـــون دالر در بخـــش خدمـــات فنـــی و مهندســـی اســـت 

گریبـــان اســـت.  ـــه  ـــا مصائـــب بســـیاری دســـت ب همیـــن میـــزان پـــول هـــم ب
کـــه دســـتیابی اش بـــه خودکفایـــی تـــا همیـــن چنـــد ســـال پیـــش یکـــی از  صنعتـــی 
افتخـــارات ملـــی بـــود، امـــروز بـــه دالیـــل مختلـــف بـــه ویـــژه رکـــود و کمبـــود نقدینگـــی 
بـــرای حفـــظ بقـــای خـــود در حـــال مبـــارزه اســـت. بـــه جـــرات مـــی تـــوان اقتصـــاد 
گـــذاری نادرســـت بـــرق را یکـــی از مهمتریـــن عوامـــل تضعیـــف  نامتـــوازن و قیمـــت 

ـــرق در طـــول ایـــن ســـال هـــا دانســـت. صنعـــت ب
کـــه دوبـــاره بخشـــی از محدودیـــت هـــا بـــه دلیـــل  حـــاال امـــا در روزهـــای ســـختی 
کرونـــا اعمـــال شـــده، هزینـــه هـــای مربـــوط بـــه حفـــظ  گیـــری  پیـــک دوم همـــه 
کارکنـــان بـــه یکـــی از هزینـــه هـــای ثابـــت شـــرکت هـــا بـــدل شـــده، دالر در  ســـالمت 
میانـــه مـــرز 20 تـــا 25 هـــزار تومـــان همـــه قیمـــت هـــا را شکســـته و ارزش پـــول ملـــی بـــه 
کارهـــای صنعـــت  پاییـــن تریـــن ســـطح خـــود رســـیده، ســـرپا نگـــه داشـــتن کســـب و 
کـــه بـــر اســـاس منافـــع ملـــی صـــورت  بـــرق فقـــط بـــا اقدامـــات مشـــارکت جویانـــه ای 

ـــر اســـت. ـــد، امـــکان پذی گیرن مـــی 
ـــت  ـــا پرداخ ـــرد ب ک ـــالش  ـــی، ت کنون ـــای  ـــران ه ـــن بح ـــرو در اوج همی ـــه وزارت نی البت
کننـــده از  نیمـــی از مطالبـــات شـــرکت هـــای ســـازنده، پیمانـــکار، مشـــاور و تامیـــن 
کـــرده و زمینـــه را بـــرای حفـــظ آنهـــا فراهـــم آورد. همچنیـــن  فروپاشـــی آنهـــا جلوگیـــری 
ـــراردادی در  ـــه اقـــدام ق گون ـــرای جلوگیـــری از هـــر  ـــی الزم ب ایجـــاد ســـاختارهای قانون
کـــه قراردادهـــا عمـــال بـــه دلیـــل نوســـانات شـــدید قیمـــت هـــا و شـــیوع  شـــرایطی 
کرونـــا بالتکلیـــف مانـــده انـــد، هـــم یکـــی دیگـــر از اقدامـــات وزارت نیـــرو در راســـتای 
حفـــظ ظرفیـــت هـــای بخـــش خصوصـــی ایـــن صنعـــت در حـــوزه ســـاخت و 

ـــکاری اســـت.  پیمان
ــاختار  ــق در سـ ــات عمیـ ــرو اصالحـ گـ ــال در  ــات عمـ ــن اقدامـ ــذاری ایـ ــا تاثیرگـ امـ
کمبـــود  کالن تـــر در حـــوزه اقتصـــاد بـــرق اســـت.  گـــذاری و در بخشـــی  تعرفـــه 
کـــه  نقدینگـــی صنعـــت بـــرق، بیـــش از هـــر چیـــز زاییـــده سیســـتم نامتوازنـــی اســـت 
کـــه وزارت  بـــرق را بـــه عنـــوان یـــک خدمـــت عمومـــی ارائـــه مـــی دهـــد، در شـــرایطی 

ـــرق را در ســـاختارهای روشـــن اقتصـــادی  ـــرو و ســـایر بازیگـــران ایـــن صنعـــت، ب نی
کننـــد. بـــا هزینـــه تولیـــد، قیمـــت تمـــام شـــده و انتظـــار ســـود مشـــخص تولیـــد مـــی 
ایـــن تفـــاوت نگـــرش، بـــه ایجـــاد یـــک فاصلـــه بـــزرگ و زیانبـــار بـــه نـــام مابـــه التفـــاوت 
قیمـــت تمـــام شـــده و تکلیفـــی بـــرق منجـــر شـــده اســـت. هـــر چنـــد مـــدت هاســـت 
ـــه  ـــه التفـــاوت ب ـــرای پرداخـــت ایـــن ماب ـــوان تامیـــن نقدینگـــی مـــورد نیـــاز ب دولـــت ت
وزارت  نیـــرو را نـــدارد. در نهایـــت در بخـــش هـــای پاییـــن دســـتی، ایـــن شـــرکت های 
ـــهیالت  ـــذ تس ـــا اخ ـــه را ب ـــری بودج ـــن کس ـــار ای ـــه ب ک ـــتند  ـــکار هس ـــازنده و پیمان س
گـــران قیمـــت و تامیـــن ســـرمایه پـــروژه هـــای زیرســـاختی و توســـعه ای ایـــن صنعـــت 

بـــر دوش مـــی کشـــند.  
گـــذاری یکـــی  کـــه تعرفـــه  کلـــی صنعـــت بـــرق نشـــان مـــی دهـــد  نگاهـــی بـــه شـــرایط 
از اصلـــی تریـــن چالـــش هـــای ناشـــی از اقتصـــاد نامتـــوازن ایـــن صنعـــت اســـت. در 
ـــرای  ـــزرگ ب ـــه یـــک ابرچالـــش ب کـــه کمبـــود نقدینگـــی و کســـری بودجـــه ب شـــرایطی 
صنعـــت بـــرق بـــدل شـــده، بـــرق بـــا قیمتـــی بســـیار پاییـــن بـــه صنایعـــی عرضـــه 
کـــه عـــالوه بـــر پرمصـــرف بـــودن، بـــه دلیـــل برخـــورداری از یارانه هـــای پنهـــان  می شـــود 

انـــرژی و بهـــره بـــرداری از منابـــع طبیعـــی، از ســـود قابـــل توجهـــی نیـــز برخوردارنـــد.
ــازنده،  ــای سـ ــرکت هـ ــرای حفـــظ شـ ــای مشـــخص بـ ــی از راهکارهـ ــن یکـ بنابرایـ
ـــوان فعلـــی  گرفتـــن ت ـــا در نظـــر  ـــرق ب کننـــده صنعـــت ب ـــکار، مشـــاور و تامیـــن  پیمان
کوتـــاه یـــا شـــاید میـــان مـــدت حـــذف برخـــی از یارانه هـــای  دولـــت و وزارت نیـــرو، در 
کـــه عمدتـــا  بـــرق بـــه ویـــژه بـــرای صنایـــع باالدســـتی اســـت. ایـــن دســـت از صنایـــع 
جـــزو پرمصـــرف هـــا دســـته بنـــدی مـــی شـــوند، از یارانـــه قابـــل توجهـــی در بـــرق، 
آب و ســـوخت مصرفـــی خـــود برخوردارنـــد، ســـود سرشـــاری از محـــل فـــروش 
محصوالتشـــان بـــه دســـت مـــی آورنـــد امـــا حاضـــر نیســـتند شـــرایط و قیمـــت فـــروش 
کـــه مـــواد اولیـــه صنایـــع ســـاخت محـــوری ماننـــد بـــرق محســـوب  محصوالتشـــان 
ــرق ارزان  ــه بـ ــد. عرضـ کاهـــش دهنـ ــی  ــدگان داخلـ ــرای تولیدکننـ ــوند را بـ ــی شـ مـ
قیمـــت و یارانـــه ای بـــه صنایـــع پرمصـــرف بـــا ســـودآوری بـــاال یکـــی از عوامـــل ایجـــاد 
کـــه حـــل آن هـــم چنـــدان دشـــوار بـــه نظـــر  کســـری بودجـــه در وزارت نیـــرو اســـت 

نمی رســـد.
کـــه بـــا وجـــود ابعـــاد گســـترده تحریـــم هـــا و اقتصـــاد بـــی ثبـــات  واقعیـــت ایـــن اســـت 
ــذاران  گـ ــرمایه  ــه جـــذب سـ ــی بـ ــد چندانـ ــد امیـ ــی توانـ ــن صنعـــت نمـ ــور، ایـ کشـ
ـــت  ـــروری اس ـــود ض ـــای خ ـــظ بق ـــرای حف ـــذا ب ـــد. ل ـــته باش ـــی داش ـــی و خارج داخل
کلـــی نظیـــر یارانـــه هـــا را تـــا انـــدازه ای ســـامان ببخشـــد.  کـــه برخـــی از ســـاختارهای 
در ایـــن میـــان البتـــه تـــالش دولـــت بـــرای پرداخـــت مطالبـــات ایـــن وزارتخانـــه از 
محـــل مابـــه التفـــاوت قیمـــت تمـــام شـــده و تکلیفـــی بـــرق هـــم بـــدون تردیـــد یـــک راه 
حـــل بســـیار موثـــر اســـت. همچنیـــن دولـــت مـــی توانـــد بـــرای نجـــات ایـــن صنعـــت، 
بـــا افزایـــش منطقـــی تعرفـــه بـــرق صنایـــع پرمصـــرف و کاســـتن از حاشـــیه ســـود قابـــل 

کنـــد.  توجـــه آنهـــا، تـــا حـــدی بـــه ایـــن صنعـــت کمـــک 
فعـــاالن و مدیـــران صنعـــت بـــرق فـــارغ از دولتـــی یـــا خصوصـــی بـــودن، اعضـــای 
ـــره ای  ـــا، ثم ـــادوش آنه ـــاله دوش ـــل س ـــالش چه ـــه ت ک ـــتند  ـــزرگ هس ـــواده ب ـــک خان ی
ــت.  ــوده اسـ ــور بـ ــادرات محـ ــعه زا و صـ ــا، توسـ ــی یـــک صنعـــت خودکفـ ــه بزرگـ بـ
بنابرایـــن حفـــظ ایـــن دســـتاورد  بـــزرگ در آوردگاه دشـــوار امـــروز، نیـــاز بـــه تصمیماتـــی 
کـــه بـــا چاشـــنی شـــجاعت و وطـــن پرســـتی اتخـــاذ شـــوند.▪ فرابخشـــی و ملـــی دارد 

رییس هیات مدیره سندیکای صنعت برق ایرانعلی بخشی

یادداشتیادداشت
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تو لید

گرفتـــار شـــده اســـت. تـــا چنـــد ســـال  کشـــور در بطـــن یـــک بحـــران بـــزرگ نقدینگـــی 
کـــه بـــه  پیـــش ایـــن بحـــران بیشـــتر دامنگیـــر صنایـــع زیرســـاختی و وزارتخانـــه هایـــی بـــود 
ـــار  گرفت ـــرق  ـــر ب کاالهـــا و خدمـــات اســـتراتژیکی نظی ـــه خدمـــات عمومـــی و  دلیـــل ارائ
کمبـــود نقدینگـــی آنقـــدر  کســـری بودجـــه و  اقتصـــادی نامتـــوازن بودنـــد. امـــروز امـــا 
کـــه عمـــال هـــر نـــوع هزینـــه تراشـــی بـــرای دولـــت بـــه یـــک  کـــرده  ابعـــاد وســـیعی پیـــدا 

بحـــران تـــازه تبدیـــل مـــی شـــود. 
ـــا  کرون کنـــار شـــیوع بیمـــاری  کامـــی ایـــران در صـــدور نفـــت در  ـــم هـــا و نا افزایـــش تحری
و ســـقوط بـــی ســـابقه و تاریخـــی قیمـــت نفـــت، همگـــی دســـت بـــه دســـت هـــم داده 
کســـری  ــور رقـــم بزننـــد. اگرچـــه ایـــن  کشـ ــابقه ای را در  کمبـــود نقدینگـــی بـــی سـ ــا  تـ
کنـــد، امـــا بـــه  گســـترده تـــر خودنمایـــی مـــی  بودجـــه در صنایـــع زیرســـاختی بـــا ابعـــادی 
هـــر حـــال همـــه صنایـــع و بخـــش هـــای اقتصـــادی بـــه نحـــوی از ایـــن عارضـــه آســـیب 

مـــی بیننـــد. 
کســـری  کشـــور در حـــال رخ دادن اســـت، خبـــر از  آنچـــه امـــروز در بســـتر اقتصـــاد کالن 
ـــه دلیـــل افزایـــش هزینه هـــای دولـــت در  بودجـــه ای معـــادل نیمـــی از بودجـــه ســـاالنه ب
کاهـــش درآمدهـــای نفتـــی بـــه دلیـــل تحریـــم، فشـــار بـــر تـــراز پرداخـــت  کرونـــا،  مقابلـــه بـــا 
هـــا و افـــت قابـــل توجـــه ذخایـــر ارزی و رشـــد بـــاالی نقدینگـــی ناشـــی از آزاد ســـازی 
ـــری  کس ـــل  ـــه دلی ـــی ب ـــه پول ـــش پای ـــک افزای ـــدون ش ـــه ب ـــد. البت ـــی ده ـــی م ـــر قانون ذخای
بودجـــه، انتظـــارات تورمـــی بـــاال بـــه دلیـــل مشـــکالت مالـــی دولـــت و افزایـــش نوســـانات 
در بازارهـــای مالـــی بـــه دلیـــل یادگیـــری هـــای ایجـــاد شـــده هـــم در ایجـــاد ایـــن نگرانـــی 

کشـــور بـــی تاثیـــر نبـــوده اســـت. کمبـــود نقدینگـــی در  جـــدی در خصـــوص 
ـــرای حفـــظ ظرفیـــت هـــای  ـــه دنبـــال راهـــکاری ب ـــد ب ـــی بای حـــاال در ایـــن شـــرایط بحران
کنـــار تدویـــن راهکارهـــای عملیاتـــی بـــرای تغییـــر پارادایـــم هـــا  موجـــود بـــود. البتـــه در 
و بـــرون رفـــت از شـــرایط حاضـــر، ارائـــه راهبردهایـــی بـــرای نجـــات صنایـــع و فعـــاالن 

اقتصـــادی از باتـــالق مشـــکالت پرتعـــداد در تامیـــن نقدینگـــی اســـت. 
کـــه از ســـال 1371 تـــا  بررســـی متغیرهـــای کالن اقتصـــاد ایـــران نشـــان مـــی دهـــد 
کشـــور 22.8 درصـــد و تـــورم 20.7 رشـــد داشـــته، ایـــن در  1398میـــزان نقدینگـــی در 
کـــه تولیـــد ناخالـــص داخلـــی در همیـــن مـــدت تنهـــا 2.56 رشـــد داشـــته  حالـــی اســـت 
اســـت. ایـــن متغیرهـــای نامتـــوازن در نهایـــت بـــه ایجـــاد بـــی ثباتـــی و تالطمـــات شـــدید 
مالـــی منجـــر شـــده اســـت. امـــا آنچـــه در ایـــن شـــرایط بـــه جذابیـــت بـــازار ســـرمایه کمـــک 
کـــرده و اســـتفاده از آن را بـــه عنـــوان یـــک راهبـــرد پیـــش روی مـــا قـــرار مـــی دهـــد، افزایـــش 

کاهـــش نـــرخ ســـود در سیســـتم بانکـــی بـــوده اســـت. رشـــد پایـــه پولـــی بـــه مـــوازات 
کـــه بازدهـــی باالتـــر بـــازار  گفـــت  در خصـــوص چرایـــی رشـــد بازارهـــای ســـرمایه بایـــد 
ســـرمایه نســـبت بـــه بازارهـــای مـــوازی مهمتریـــن و موثرتریـــن دلیـــل آن محســـوب 
می شـــود. همچنیـــن نبـــود فرصـــت مناســـب در بازارهـــای مـــوازی، رکـــود اقتصـــادی، 
گـــذاری اجتماعـــی، حمایـــت دولـــت و معامـــالت شـــفاف بـــا نقـــد شـــوندگی  فاصلـــه 
ـــازار ســـهام  ـــه ســـمت ب کـــه ســـرمایه هـــا را ب ـــاال هـــم از جملـــه دیگـــر عواملـــی هســـتند  ب
گـــذاری، هزینـــه معامالتـــی و  ســـوق دادنـــد. در ایـــن میـــان تنـــوع صنایـــع قابـــل ســـرمایه 
مالیاتـــی پاییـــن، امـــکان ورود بـــا ســـرمایه انـــدک و ســـابقه تاریخـــی بـــازار ســـرمایه هـــم در 

ایـــن رشـــد بـــی تاثیـــر نبـــوده انـــد.
کـــه بـــازار ســـرمایه همـــواره بازدهـــی بیشـــتری نســـبت بـــه ســـایر  واقعیـــت ایـــن اســـت 
ـــت.  ـــده اس ـــدیدتر ش ـــیار ش ـــال 99 بس ـــا در س ـــن بازاره ـــه ای ـــا فاصل ـــته، ام ـــا داش بازاره
ــزان بازدهـــی بـــورس در ســـال 99 رقمـــی بـــاالی 99  ــه میـ کـ ــا نشـــان مـــی دهـــد  آمارهـ
کـــه میـــزان بازدهـــی ارز 10 درصـــد، ســـکه 21  درصـــد بـــوده، ایـــن در حالـــی اســـت 

درصـــد و مســـکن منفـــی 2.1 درصـــد بـــوده اســـت.
ایـــن اعـــداد و ارقـــام بـــه درســـتی نشـــان مـــی دهنـــد بـــازار ســـرمایه عـــالوه بـــر اینکـــه از بـــروز 
کـــه در حـــوزه ســـکه، طـــال و مســـکن ایجـــاد شـــد،  تالطمـــات خســـارت بـــار نظیـــر آنچـــه 
کنـــد، بلکـــه یـــک فضـــای مناســـب و موثـــر بـــرای جـــذب ســـرمایه های  جلوگیـــری مـــی 

ســـرگردان و ایجـــاد ســـود مناســـب بـــرای آنهاســـت. 
بازارهـــای ســـرمایه حتـــی در شـــرایط کنونـــی کـــه شـــیوع بیمـــاری کرونا تمامـــی معادالت 
ـــر  ـــی منج ـــاالن صنعت ـــرای فع ـــزوده ب ـــان اف ی ـــاد ز ـــه ایج ـــه و ب ـــم ریخت ـــر ه ـــادی را ب اقتص
کوویـــد 19  گشـــوده انـــد. در حقیقـــت اپیدمـــی  ـــرای توســـعه  ـــازه ای ب شـــده هـــم بـــاب ت
کـــه در غالـــب مـــوارد تعطیلـــی و خســـارت بـــرای صنایـــع و بازیگـــران اقتصـــادی بـــه 
کاهـــش تقاضـــای معامالتـــی پـــول بـــه دلیـــل محدودیـــت  دنبـــال داشـــته، بـــه دلیـــل 
ـــه جـــذب بازیگـــران  ـــازار ســـرمایه ب ـــازار مســـکن، در ب ـــازار محصـــول و ب در معامـــالت ب

جدیـــد بـــا ســـرمایه های خـــرد منجـــر شـــد. 
ــا،  ــال خانوارهـ ــارج اول سـ ــا مخـ ــی آن بـ ــا و همزمانـ کرونـ ــیوع  ــالوه در دوران شـ ــه عـ بـ
ـــازار بـــورس منتقـــل شـــد و ســـرمایه گذاری  ســـرمایه های خـــرد و معطـــل خانوارهـــا بـــه ب
کاهـــش یافـــت. البتـــه بـــدون تردیـــد تبلیـــغ بازدهـــی بـــازار ســـرمایه  در بازارهـــای مـــوازی 
ــر نبـــوده  و اعـــالم پشـــتیبانی دولـــت هـــم در اســـتقبال مـــردم از ایـــن حـــوزه بـــی تاثیـ

اســـت.
البتـــه بـــدون شـــک رشـــد بازارهـــای ســـرمایه بـــا تهدیدهایـــی نظیـــر ضعـــف اقتصـــاد در 
ـــه ســـایر  ـــازار ســـهام و احتمـــال انتقـــال آنهـــا ب جـــذب ســـرمایه هـــای ایجـــاد شـــده در ب
کنـــد شـــدن رشـــد بـــازار ســـرمایه  بازارهـــا و اثـــرات تورمـــی متعاقـــب آن و یـــا احتمـــال 
کارآمـــد  ـــرخ ارز و حمایت هـــای نا ـــش ن ـــس از افزای گیـــری مجـــدد آن پ ـــا پیـــش از اوج  ت
دولـــت از بـــازار ســـرمایه مواجـــه خواهـــد بـــود. امـــا بـــه هـــر حـــال مـــی توانـــد نوســـانات بـــازار 
کنتـــرل  ـــا اســـتفاده از ابزارهـــای مختلـــف مالـــی  ســـرمایه و ســـایر بازارهـــای مـــوازی را ب

کـــرد. و مدیریـــت 
ــار اوراق و  ــا، انتشـ ــن تهدیدهـ ــا ایـ ــه بـ ــرای مواجهـ ــش رو بـ ــای پیـ ــن راهکارهـ مهمتریـ
فـــروش ســـهام، تامیـــن کســـری بودجـــه، جـــذب بخشـــی از نقدینگـــی در دســـت عوامـــل 

ـــی و نقدینگـــی اســـت.  ـــه پول ـــه پای ـــی روی اقتصـــادی و نیـــز جلوگیـــری از انتشـــار ب
کننـــد،  کمـــک مـــی  ــرمایه  ــه فرآینـــد تشـــکیل سـ ــه بـ ــر اینکـ بازارهـــای مالـــی عـــالوه بـ
کـــرده و از طریـــق  یـــع  ــا را بیـــن متقاضیـــان و دارنـــدگان وجـــوه توز قادرنـــد ریســـک هـ
کننـــد. ایجـــاد  ایجـــاد روابـــط متقابـــل خریـــدار و فروشـــنده، قیمتـــی عادالنـــه تعییـــن 
کاهـــش هزینـــه معامـــالت و تخصیـــص  بـــازار ثانویـــه بـــرای معامـــالت اوراق بهـــادار، 
ســـرمایه هـــای موجـــود در جامعـــه بـــه بخـــش هایـــی از صنایـــع و خدمـــات دارای 

کارکردهـــای بـــازار ســـرمایه محســـوب مـــی شـــوند. مزیـــت نســـبی هـــم از دیگـــر 
ـــا  کـــه ب کمبـــود نقدینگـــی و در ســـالی  کـــه در روزهـــای ســـخت   واقعیـــت ایـــن اســـت 
عنـــوان جهـــش تولیـــد نامگـــذاری شـــده، بازارهـــای ســـرمایه مفـــری مناســـب و امـــن 
بـــرای نجـــات صنایـــع و تامیـــن نقدینگـــی آنهـــا محســـوب مـــی شـــود. در حقیقـــت 
کـــه صنایـــع قـــادر بـــه تامیـــن نقدینگـــی  جهـــش تولیـــد زمانـــی امـــکان پذیـــر خواهـــد بـــود 
ــرایط  ــند. در ایـــن شـ ــورس باشـ ــق بـ ــازی مضاعـــف از طریـ ــاز و ظرفیـــت سـ ــورد نیـ مـ
اصلـــی تریـــن راهـــکار پیـــش رو بـــرای محافظـــت از تولیـــد در برابـــر هجمـــه بـــی ســـابقه 
چالـــش هـــای مالـــی، هدایـــت ســـرمایه هـــای خـــرد بـــه ســـمت صنایـــع در بســـتری 
کاربـــردی بـــه  کـــه دولـــت برنامه هایـــی  ــر اســـت و الزم اســـت  شـــفاف و رقابـــت پذیـ
ـــرگردان و  ـــرمایه های س ـــذب س ـــرای ج ـــازی ب ـــه س ـــورس، زمین ـــرایط ب ـــود ش ـــور بهب منظ

کنـــد. ▪ ایجـــاد بســـترهای الزم جهـــت تامیـــن ســـرمایه بـــرای صنایـــع پـــی ریـــزی 
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شرکت های کوچک و متوسط، بخش وسیعی از 
اقتصاد هر کشور را تشکیل می دهند و در ایران 

گروه قرار می گیرند. در  هم اغلب شرکت ها در این 
وضعیت وخیم اقتصاد فعلی بسیاری از راه های 

تامین مالی بر شرکت ها و بنگاه های اقتصادی 
بسته است و این شرکت ها ناچار به دنبال راهی 

که  برای نجات خود هستند. این در حالی است 
بازار سرمایه با وجود رونق این روزهایش صرفا 

َدر 
َ

عرصه ای برای تاخت و تاز شرکت های ق
کمتر به آن   SME محسوب می شود و شرکت های

راه می یابند. مطابق نظر کارشناسان اقتصادی، 
 SME یکی از راه های تامین مالی شرکت های

در شرایط وخیم امروز، ورود آنها به بازار سرمایه 
است؛ هر چند این اقدام به واسطه قوانین 

اقتصادی کشور چالش هایی را هم پیش رو دارد. 
دکتر مرتضی عمادزاده، اقتصاددان در این گفتگو 

راهکارهای ورود واحدهای صنعتی کوچک و 
متوسط را به بازار سرمایه تشریح کرده است.
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کنیـم؛ اطـالق بنگاه هـای زود بـازده بـه بنگاه هـای تولیـدی صحیـح  ابتـدا چنـد نکتـه را بایـد روشـن 
کـه از برنامه ریـزی، تـدارک، تهیـه ، تولیـد،  نیسـت. چـون بنـگاه احتیـاج بـه یـک نظـام تولیـد دارد 
انبـارداری، بازاریابـی و فـروش و ... تشـکیل می شـود و ایـن فرآینـد معموال در شـرایط متعالـی حدود 6 

مـاه طـول می کشـد. بنابرایـن عنـوان بنگاه هـای پربـازده درسـت تـر و مناسـب تـر اسـت.
اگر درباره شـرکت های SME  و نیازهای نقدینگی آنها صحبت می کنیم پاسـخ ما به شـکل دیگری 
خواهـد بـود. شـرکت های کوچـک و متوسـط می تواننـد از دو مسـیر تامیـن نقدینگـی را دنبـال کننـد: 

بـازار پـول و بازار سـرمایه.
این شرکت ها اگر هدف های اقتصادی بنگاه ها، تامین نقدینگی کوتاه مدت نیست و می خواهند 
اهداف میان مدت یا بلندمدت را دنبال کنند، باید به بازار سـرمایه وارد شـوند که در این صورت دو 

راه دارند؛ یا باید در این بازار اوراق مشارکت بفروشند یا اوراق سهام.
بـرای شـرکت های کوچـک و متوسـط، فـروش اوراق مشـارکت، فرآینـدی بسـیار طوالنـی دارد. در ایـن 
راستا بایستی یک موسسه تامین سرمایه کنار آنها قرار گرفته و اقدامات زیادی انجام شود که فرآیند 
آن زمان بـر اسـت. امـا اگـر ایـن شـرکت ها بخواهنـد وارد اوراق سـهام شـوند بایـد بورسـی شـده باشـند. 
برای ورود به بورس، البته باید سه سال صورت های مالی مثبت داشته باشند و این قواعدی است 
که سـازمان بورس معین می کند. در چنین شـرایطی خریداران سـهام می توانند تحت عنوان افزایش 

سـرمایه یا قرض، آورده ای برای شـرکت مزبور داشـته باشـند. 
گزیرنـد با بانک هـا قراردادهایی منعقد کننـد تا بتوانند  بـرای ورود بـه بازارهـای پولـی هـم شـرکت هـا نا
کننـد. یعنـی برداشـت از حسـاب جـاری، بیـش از مانـده    OVER DRAFTدر زمان هـای مـورد نیـاز
حسـاب، کـه بانک هـا تحـت شـرایطی ایـن امتیاز و تسـهیالت را به شـرکت ها می دهند تـا در هنگام 
نیـاز بتواننـد چنـد برابـر متوسـط موجـودی سـال گذشته شـان از حسـاب برداشـت کننـد و قاعدتـا در 

اولیـن فرصـت واریـزی بـه حسـاب، بانـک وجـه مـورد نظـر خـود را بـا سـود متعلقـه برداشـت می کند.
اینگونـه  آمـاده  بانکـی  سیسـتم  متاسـفانه  مـا  کشـور  موجـود  شـرایط  در  کـه  اسـت  ایـن  مسـاله  امـا 
خدمت رسـانی ها نیسـت. فـرض مـا بـر ایـن اسـت کـه سیسـتم بانکـی در ایـن زمینه ملکـی نـدارد؛ در 
چنیـن شـرایطی بانـک در نقـش واسـطه گر مالـی، بایسـتی مرتبـا بـه تجمیـع پس اندازهـای کوچـک و 
توزیـع آن بیـن بنگاه هـا، بـه خصـوص بنگاه هـای کوچـک و متوسـط بپـردازد و طـوری عمـل کنـد کـه 
نیازهای نقدینگی بنگاه ها چه در کوتاه مدت و چه میان مدت برطرف شود. مشکل اینجاست که 
بـا توجـه به مشـکالت بسـیاِر سـاختاری و عمـده ای که ما در نظـام بانکی داریم ایـن اتفاق نمی افتد؛ 

مگـر بـا نرخ هـای بهـره ای کـه بـرای بنگاه هـا، تامیـن هزینـه آن نوعـا میسـر نیسـت. 
سـاختار نظـام بانکـی مـا بایسـتی اصـالح شـود و ایـن مسـئله یـک بحـث طوالنی مـدت بـوده و در 
کوتاه مدت قابل دسترسـی نیسـت. مسـئله فسـاد هم موضوعی اسـت که به این راحتی ها قابل حل 
نخواهد بود و باید با کمال تاسف گفت مشکل نقدینگی SME ها به همان کیفیتی که االن وجود 

دارد باقـی خواهـد ماند.

تصـور مـن بـر ایـن اسـت کـه اگـر بـه سـاختار آن بپردازیـم، پاسـخ این سـوال مثبت اسـت. فکر می کنم 

با توجه به شرایط اقتصادی 
کشور و بحران کمبود نقدینگی 
بخش صنعت، بنگاه های زود 
بازده اقتصادی و شرکت های 

SME  برای حفظ نقدینگی 
و تامین مالی مورد نیاز خود 
چه مسیرهایی را در پیش رو 

دارند؟ 

اقتصاددانمرتضی عمادزاده

ورود شرکت های 
به بازار سرمایه ضروری است

SME

گفت وگوی اختصاصیگفت وگوی اختصاصی
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کـه امـروز بسـیار داغ اسـت  بـازار سـرمایه  واحدهـای صنعتـی  به ویـژه صنایـع بـرق اگـر بتواننـد در 
سـهام ارائـه کـرده و افزایـش سـرمایه داشـته باشـند، ایـن کار بـه راحتـی میسـر اسـت؛ مشـروط بـر اینکه 
صورت هـای مالـی سـه سـال گذشـته آنهـا از سـالمت الزم برخـوردار باشـند و سـاختارها و نظام هـای 

مالـی خـود را اصـالح کننـد.
شـرکت ها از این طریق وارد بورس می شـوند و در مسـئله معامله سـهام، سـریع می توانند نقدینگی به 
دسـت بیاورنـد. به خصـوص االن کـه مـا نمی دانیم این شـرایط و بحـران اقتصادی تا چه زمانـی ادامه 
خواهـد یافـت. بـه گمـان مـن اگـر بنگاه هـای صنعـت بـرق و سـایر صنایـع خـود را آمـاده کننـد تـا وارد 
بورس شـده و سهام شـان را در آن عرضه کنند، به روشـی سـالم و فوری برای تامین نقدینگی دسـت 

یافته اند. 

 )turn over( گـردش مالی شـان بـورس و فرابـورس جـز مسـئله ی حجـم معامـالت و حجـم ارقـام و 
تفـاوت دیگـری نـدارد. از طریـق فرابـورس اگـر بخواهیـم بـه صـورت یک سـیر تکاملی بـه ان نگاه کنیم 
کننـد و بعـد وارد بـورس شـوند ای بسـا  شـرکت های صنعتـی، تولیـدی و بازرگانـی بـا فرابـورس آغـاز 

مشکل شـان در فرابـورس حـل شـود و بـرای ورود بـه بـورس مشـکل جـدی نداشـته باشـند.

اگر شـما از طریق سیسـتم بازارهای پول عمل کنید در یک زمان معینی مجبور هسـتید اصل پولی 
را کـه بـه صـورت وام دریافـت کرده ایـد بـه عالوه سـود آن پرداخت کنید.

اگر هم در بازار سرمایه وارد شوید و اجازه انتشار اوراق مشارکت داشته باشید مخاطره اش این است 
که باید در راس مهلت این پول را بازپرداخت کنید؛ ولیکن اگر از طریق افزایش سرمایه و فروش سهم 
عمل کنید برای پرداخت به موقع، الزامی  ندارید و هروقت سود داشتید می توانید توزیع کنید. البته 
یـک مخاطـره ایـن اقـدام هـم ایـن اسـت کـه مالکیت بـرای سـهامداران رقیق می شـود؛ یعنی اگر شـما 
بخواهید در یک شـرکتSME  این روش تامین مالی را دنبال کنید ممکن اسـت تعداد سـهامداران 
را زیـاد کنیـد. در چنیـن شـرایطی طبیعتـا تعـداد اعضـای هیئـت مدیـره افزایـش می یابـد؛ ولـی بـه هـر 

حـال مـا بایـد یاد بگیریم که این اتفـاق رخ دهد. 
یعنـی SME هـا بایسـتی حاضـر شـوند بـا ارائـه سـهام در فرابـورس مالکیـت خـود را تـا حـدی رقیـق 
کنند؛ البته این اتفاق به این سرعت رخ نمی دهد اما مالکان این شرکت ها به هر حال باید بپذیرند 
کـه سـهامدار هـم حقـی دارد و بایـد اجـازه حضـور در هیات مدیـره و ابراز نظـر در روند تصمیم گیری ها 

را داشـته باشد. 

بانـک اوضـاع و احـوال  یـا بعضـا بلندمـدت بگیریـد،  بانـک وام میان مـدت  از  وقتـی می خواهیـد 

اقتصـادی شـما را بررسـی می کنـد. زمانـی کـه می خواهید از بانـک اجازه گردش مالـی دریافت کنید 
ـــ بـه ایـن معنـا کـه توافـق کنیـد در صورت نیاز به نقدینگی با توجه به متوسـط موجودی خود در سـال 
گذشته بتوانید تا سه برابر متوسط آن را برداشت کنید تا در اولین فرصتی که نقدینگی داشتید، آن 

وجـه را بـا سـودش بازپرداخـت کنیدـــ ایـن کار زمـان خیلـی زیـادی نمی برد. 
امـا در بـازار سـرمایه شـما بایـد سـه سـال صورت هـای مالی مورد تایید شـرکت های حسابرسـی معتبر 
را داشـته باشـید، بعـد صورت هایتـان را بـه بـورس ارائـه کنیـد، آیین نامه بـورس را رعایت کنیـد، و تازه 
کـم، دعـاوی بـاز علیـه شـما وجـود  کـه می خواهیـد وارد بـورس شـوید بررسـی می کننـد در محا زمانـی 
نداشـته باشـد؛ یعنـی مثـال دعوایـی علیـه شـرکت شـما بـدون رسـیدگی نمانـده باشـد؛ چراکـه ایـن 

می توانـد بـرای خریـدار سـهام مخاطـره ایجـاد کنـد.
بنابرایـن همـه ایـن مراحـل بایـد در یـک سلسـله مراتـب طـی شـود. البتـه ایـن بـرای شـرکت هایی کـه 
اصول شـان صحیـح بـوده و مقـررات درسـتی داشـته انـد راهی طوالنی و سـخت نیسـت اما بعضی از 

شـرکت ها هنـوز هـم دودفتـره هسـتند و یـک شـرکت دودفتـره نمی توانـد وارد بـورس شـود. 
صورت هـای شـرکت های متقاضـی ورود بـه بـورس بایـد شـفاف باشـد؛ مالیاتـش درسـت پرداخـت 
شـده باشـد و بدهـی بیمـه نداشـته باشـد. بتواننـد شرکتشـان را ارائـه کننـد علـت ایـن مالحظات هم 
کامـل  کـه می خرنـد از سـالمت  کـه متقاضیـان خریـد سـهام حـق دارنـد بداننـد سـهامی  ایـن اسـت 

برخـوردار اسـت. 

کار اتـاق بازرگانـی نوعـا هماهنگـی و البـی اسـت؛ منتهـا ایـن نهـاد مـی توانـد شـرکت ها را در زمینـه 
پیش شـرط ها و مقدمـات الزم بـرای ورود بـه بازارهـای سـرمایه آمـوزش دهـد و زمینـه سـازی هـای الزم 
را بـرای آنهـا انجـام دهـد. مرکـز پژوهش هـای اتـاق بازرگانـی مرتبـا اطالعیه می دهـد و به این واسـطه در 
زمینـه مراتـب و مراحـل ورود بـه بـورس اطالع رسـانی می کنـد؛ ولـی قاعـده یـا برنامـه ای کـه بر مبنـای آن 

عمـال بـه شـرکت ها در جهـت ورود بـه بـورس کمـک کننـد، ندارنـد. ▪

آیا بازارهای سرمایه، امکان 
تامین مالی صنایع به ویژه 

بخش های زیرساختی و حوزه 
برق و انرژی را فراهم می کند؟ 

موانع ورود شرکت ها به این 
بازارها برای تامین مالی و 

جذب سرمایه چیست؟

قای دکتر از دیدگاه شما  آ
تشکل های بخش خصوصی 

به ویژه اتاق بازرگانی می تواند 
به تسهیل این روند کمکی 

کند؟ 

آیا شرکت های کوچک و 
متوسط از راه فرابورس هم 
می توانند برای تامین مالی 

برنامه ریزی کنند؟ 

مهم ترین مزایا و مخاطرات 
استفاده از ابزارهای سرمایه 

در مقایسه با نظام بانکی، 
برای تامین مالی بخش های 

اقتصادی و به طور ویژه 
پروژه های زیر ساختی 

چیست؟

گفت وگوی اختصاصیگفت وگوی اختصاصی
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کـــه همـــواره مـــورد توجـــه و اهمیـــت بـــوده و اغلـــب اقتصاددانـــان جهـــان بـــر نقـــش تعیین کننـــده اش در رشـــد  یکـــی از بازار هـــای مالـــی 
کننـــده ســـرمایه های خـــرد و  کار اصلـــی آن ایجـــاد پلـــی ارتباطـــی بیـــن تامیـــن  کـــه  ـــازاری  ـــازار ســـرمایه اســـت، ب ـــد ب کـــرده ان کیـــد  اقتصـــادی تا

کالن، چـــه حقیقـــی و چـــه حقوقـــی و متقاضیـــان ســـرمایه مثـــل شرکت هاســـت.
کنون )نظیــــر شـــومپیتر )1912(، هیکس )1969(، مک کینون )1973(، فرای )1995( و... بر اهمیــــت  بســـیاری از اقتصاددانان از گذشـــته تا
کـــه در  کیـــد داشـــته اند و البتـــه مطالعـــات تجربـــی  کلیـــدی آن در توســـعه و رشـــد اقتصـــادی تا بازارهــــای مالـــی به ویـــژه بـــازار ســـرمایه و نقـــش 
کیـــد می کنـــد؛ ایـــن درحالـــی  ســـطح جهانـــی توســـط محققیـــن انجـــام شـــده اســـت هـــم بـــر ارتبـــاط مثبـــت توســــعه مــــالی بــــر رشـــد اقتصـــادی تا
کســـب وکار و رشـــد  کـــه محققیـــن و پژوهشـــگران داخلـــی نیـــز بـــر اهمیـــت بازار هـــای مالـــی به ویـــژه بـــازار ســـرمایه در بهبـــود فضـــای  اســـت 
ـــد. ایـــن نقـــش مهـــم در  ـــده ان ـــر رشـــد اقتصـــادی و اشـــتغال را امـــری بدیهـــی خوان ـــازار ســـرمایه ب کیـــد داشـــته اند و تأثیـــر مثبـــت ب اقتصـــادی تا

رشـــد اقتصـــادی از طریـــق پنـــج راه زیـــر قابلیـــت عملیاتـــی شـــدن دارد: 
الف( تامین مالی بنگاه ها  / ب( تخصیص بهینه منابع / ج( بهبود نقد شوندگی دارایی ها

د( بهبود راهبری شرکتی /  ه( افزایش شفافیت در اقتصاد

کـــه به طـــور مســـتقیم بـــر تولیـــد و رشـــد اقتصـــادی اثرگـــذار اســـت را می تـــوان تامیـــن  کارکـــردی  کارکرد هـــای پنج گانـــه، آن  امـــا در میـــان ایـــن 
کشـــور های توســـعه یافته و به ویـــژه درحال توســـعه  کـــه تامیـــن مالـــی چالـــش بـــزرگ تمامـــی بنگاه هـــای اقتصـــادی در  کـــرد. چـــرا  مالـــی عنـــوان 

ـــازار مالـــی هـــر اقتصـــادی به عنـــوان منبـــع اصلـــی تامیـــن مالـــی آن اهمیـــت بســـیاری دارد. اســـت. ازایـــن رو ســـاختار ب
ـــا توســـعه  کـــه ب ـــازار ســـرمایه انجـــام می شـــود  کشـــور های توســـعه یافتـــه نزدیـــک 60 درصـــد از ســـرمایه های مـــورد نیـــاز شـــرکت ها از طریـــق ب در 
کـــه نیازمنـــد تامیـــن وثایـــق کالن، بروکراســـی  بـــازار ســـرمایه و اســـتفاده از قابلیت هـــای آن می تـــوان بانـــک محـــور بـــودن تامیـــن مالـــی شـــرکت ها 

کـــرد.  گســـترده و همچنیـــن هزینـــه بهـــره باالســـت را اصـــالح 
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ـــه  ـــگاه ب ـــازار ســـرمایه جای ـــران انجـــام داده اســـت؛ ب ـــازار ســـرمایه درای ـــاره ب ـــورس درب کـــه واحـــد تحقیـــق و توســـعه شـــرکت ب براســـاس پژوهشـــی 
کشـــور های توســـعه یافتـــه دارد. اقتصـــاد ژاپـــن به عنـــوان اقتصـــادی پیشـــرفته 52درصـــد  مراتـــب کوچک تـــری در بـــازار مالـــی در قیـــاس بـــا 
ـــه 78  ـــه ایـــن ترتیـــب نزدیـــک ب ـــرار داده اســـت. ب ـــازار ســـهام ق کـــرده و 26درصـــد را در اختیـــار ب گـــذار  ـــه اوراق بدهـــی وا ـــازار مالـــی خـــود را ب از ب
کمتـــر از 23درصـــد از آن را مانـــده تســـهیالت بانکـــی تشـــکیل داده اســـت. ایـــن امـــر تکیـــه  ـــازار اوراق بهـــادار و  ـــازار مالـــی ژاپـــن را ب درصـــد از ب
ـــی نشـــان می دهـــد.  ـــه خوب ـــا تســـهیالت بانکـــی ب ـــازار بدهـــی را در قیـــاس ب ـــژه ب ـــه وی ـــازار اوراق بهـــادار ب ـــر ب کشـــور توســـعه یافته ب اقتصـــاد ایـــن 
ـــازار مالـــی خـــود را در اختیـــار سیســـتم بانکـــی قـــرار داده و 88  ـــر رفتـــه و تنهـــا 12درصـــد از ب ایـــاالت متحـــده آمریـــکا از ایـــن بابـــت از ژاپـــن فرات
کـــرده اســـت. در مالـــزی، آلمـــان، برزیـــل و هنـــد نیـــز اوضـــاع بـــر همیـــن روال اســـت. در ترکیـــه، امـــا 53 درصـــد  درصـــد دیگـــر را از آن بـــازار ســـرمایه 

گرفتـــه اســـت.  ـــازار اوراق بهـــادار قـــرار  ـــازار مالـــی را مانـــده تســـهیالت بانکـــی تشـــکیل داده و 47 درصـــد در اختیـــار ب ب
ــازار  ــورس و بـ ــد بـ ــود رشـ ــه باوجـ کـ ــد  ــان می دهـ ــعه نشـ ــعه یافته و درحال توسـ ــور های توسـ کشـ ــی  ــای مالـ ــب بازار هـ ــی ترکیـ ــن بررسـ همچنیـ
یـــادی در بـــازار ســـرمایه به ویـــژه بـــازار بدهـــی وجـــود دارد. به عنـــوان نمونـــه در  ســـرمایه در ســـال های گذشـــته همچنـــان فرصـــت رشـــد ز
ـــه  ـــرای ژاپـــن ب ـــود. ایـــن نســـبت ب ـــر تولیـــد ناخالـــص داخلـــی ب ایاالت متحـــده امریـــکا مانـــده اوراق قرضـــه در مـــارس ســـال 2018 حـــدودا 2 براب
کـــه ایـــن نســـبت بـــرای ایـــران تنهـــا حـــدود 3 درصـــد اســـت. در ارتبـــاط بـــا انـــدازه بـــازار ســـهام  2٫5 افزایـــش پیـــدا می کنـــد. ایـــن در حالـــی اســـت 
کشـــور و در  ـــر تولیـــد ناخالـــص داخلـــی آن  ـــازار ســـهام بورس هـــای ایاالت متحـــده امریـــکا 1٫6 براب نیـــز وضعیـــت مشـــابه اســـت، یعنـــی ارزش ب

ـــر اســـت. ـــر 1٫2 براب ژاپـــن ایـــن نســـبت براب
در ایـــن میـــان ایـــران بـــا تکیـــه 70 درصـــدی بـــر تســـهیالت بانکـــی و نقـــش 27 درصـــدی بـــازار ســـهام و یـــاری تنهـــا 3 درصـــدی بـــازار اوراق 
ـــران در ســـال  ـــع مالـــی در اقتصـــاد ای گذاشـــته اســـت. بررســـی ترکیـــب مناب ـــه نمایـــش  کامـــال متفـــاوت را ب ـــازار مالـــی، ســـاختاری  ـــه ب بدهـــی ب
ـــه  ـــد ب ـــدود 11 درص ـــا ح ـــوده و تنه ـــا ب ـــط بانک ه ـــور توس کش ـــده در  ـــام ش ـــی انج ـــن مال ـــد از کل تامی ـــه 82 درص ک ـــت  ـــن اس ـــی از ای ک 1396 حا

ـــازار ســـرمایه تخصیـــص داشـــته اســـت.  ب کرین روزنامه نگارپری شا
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ـــر سیســـتم بانکـــی و اســـتفاده از تســـهیالت آن  ـــع مالـــی خـــود ب کـــه آمـــار نشـــان می دهـــد اقتصـــاد ایـــران به طـــور ســـنتی در تامیـــن مناب آن طـــور 
کـــرده اســـت. بـــازار ســـرمایه بـــا دو بـــازوی بـــازار ســـهام و بـــازار بدهـــی در گذشـــته های نه چنـــدان دور در تامیـــن مالـــی اقتصـــاد ملـــی  تکیـــه 
جایگاهـــی را از آن خـــود نکـــرده بـــود و بودجـــه عمرانـــی دولـــت بـــا فاصلـــه بســـیار نســـبت بـــه ردیـــف اول، دومیـــن جایـــگاه تامیـــن مالـــی را 
کنـــون نتوانســـته  کـــه بحـــث مفصـــل وجداگانـــه ای را می طلبـــد تا گـــون  گونا در اختیـــار داشـــت. ســـرمایه گذاری خارجـــی نیـــز بنـــا بـــه دالیـــل 
ـــگاه  ـــا جای ـــدک، ام ـــد ان ـــته هرچن ـــالیان گذش ـــا در س ـــرمایه، ام ـــازار س ـــاند. ب ـــات برس ـــه اثب ـــدار ب ـــی پای ـــن مال ـــل تامی ـــک عام ـــوان ی ـــود را به عن خ
کـــرده اســـت وبـــا فاصلـــه زیـــادی بـــا بـــازار مالـــی بـــه دومیـــن منبـــع تامیـــن مالـــی پایـــدار و باثبـــات اقتصـــاد ایـــران  مناســـب تری بـــرای خـــود مهیـــا 

ـــت. ـــده اس ـــدل ش ب
کـــرده در طـــول ســـال های 1390 تـــا 1396، تســـهیالت بانکـــی بـــا فاصلـــه بســـیار پیشـــتاز تامیـــن مالـــی  کـــه مرکـــز بـــورس اعـــالم  براســـاس آمـــاری 
یـــال بـــا رشـــدی 219 درصـــدی  اقتصـــاد ایـــران بـــوده اســـت و طـــی ایـــن شـــش ســـال ارزش تســـهیالت اعطایـــی بانکـــی از 685/ 1 هـــزار میلیـــارد ر
ـــازار ســـرمایه از 178 هـــزار میلیـــارد  یـــال رســـیده بـــوده اســـت. در همیـــن بـــازه زمانـــی ارزش تامیـــن مالـــی از محـــل ب بـــه 380/ 5 هـــزار میلیـــارد ر
کـــه بیشـــترین ســـهم ایـــن رشـــد نیـــز از آن اوراق بدهـــی بـــوده اســـت.   یـــال بالـــغ شـــده  یـــال بـــا صعـــودی 366 درصـــدی بـــه 829 هـــزار میلیـــارد ر ر
در ایـــن میـــان ســـهم بـــازار ســـرمایه از تامیـــن مالـــی از 8درصـــد در ســـال 90 بـــه 11درصـــد در ســـال 96 رســـید. در عیـــن حـــال ســـهم تســـهیالت 
ـــهم  ـــش س کاه ـــده  ـــای بررسی ش ـــر متغیر ه ـــان دیگ ـــت. در می ـــرده اس ک ـــش پیدا ـــد افزای ـــه 82 درص ـــد ب ـــدی از 76درص ـــد 6 درص ـــا رش ـــی ب بانک
کاهـــش نقـــش ســـرمایه گذاری خارجـــی از 2/ 4درصـــد بـــه 1/ 2درصـــد نیـــز درخـــور توجـــه  بودجـــه عمرانـــی دولـــت از 13درصـــد بـــه 6 درصـــد و 
کـــه    در ســـال 97 حـــدود 125 هـــزار میلیـــارد تومـــان تامیـــن مالـــی  هســـتند. امـــا شـــرایط در ســـال های بعـــد هـــم بـــه نظـــر چنـــدان مناســـب نیســـت 
از طریـــق بـــازار ســـرمایه انجـــام شـــده اســـت وا یـــن آمـــار  در ســـال 98 بـــه 81 هـــزار و 300 میلیـــارد تومـــان رســـیده اســـت  .  اگرچـــه بـــا ایـــن بررســـی ها 
ـــدار  ـــا خـــود را به عنـــوان منبعـــی پای کوشـــیده ت ـــازار مالـــی در ســـال های گذشـــته  کـــه ایـــران به عنـــوان بخشـــی تأثیرگـــذار از ب مشـــخص می شـــود 
ـــه مقصـــد فاصلـــه بســـیاری وجـــود داردو هـــم چنـــان 70 درصـــد  ـــا رســـیدن ب ـــه اثبـــات برســـاند. امـــا هنـــوز ت ـــرای تامیـــن مالـــی اقتصـــاد ملـــی ب ب

تامیـــن مالـــی برعهـــده بانـــک هاســـت.
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گفتـــه اســـت: مهم تریـــن  ـــه مجلـــه تجـــارت فـــردا  کـــه محمدفطانـــت مدیرعامـــل ســـابق ســـازمان بـــورس واوراق بهـــادار چنـــدی قبـــل ب آن طـــور 
ـــه آن  ـــه از جمل ک ـــت  ـــران اس ـــاد کالن در ای ـــائل اقتص ـــا و مس ـــته اول چالش ه ـــتند: دس ـــته هس ـــرمایه چهاردس ـــازار س ـــاختاری ب ـــکالت س مش
کشـــور و ریســـک های بین المللـــی و بحران هـــای صندوق هـــای  می تـــوان بـــه مســـائلی، چـــون چالـــش نـــرخ ارز و بحران هـــای شـــبکه پولـــی 
ــات و  ــک تصمیمـ ــه ریسـ ــرمایه بـ ــازار سـ ــاختاری بـ ــکالت سـ ــته دوم از مشـ ــرد. دسـ کـ ــاره  ــور اشـ کشـ ــزی در  ــام بودجه ریـ ــتگی و نظـ بازنشسـ
کـــه از جملـــه آن می تـــوان بـــه مباحثـــی مثـــل بهـــره مالکانـــه و نـــرخ خـــوراک پتروشـــیمی اشـــاره  گهانـــی مرتبـــط اســـت  سیاســـتگذاری های نا
کـــه بـــازار ســـرمایه رشـــد خـــود را بایـــد در نظـــام  کـــرد. دســـته ســـوم از مشـــکالت و چالش هـــا بـــه دولتـــی بـــودن اقتصـــاد ایـــران برمی گـــردد چرا
کـــه کل اقتصـــاد در دســـت بخـــش دولتـــی و شـــبه دولتی اســـت  کمیـــت بخـــش غیردولتـــی ببینـــد. هنگامـــی  خصوصی ســـازی واقعـــی و حا

کوتاه مـــدت غیرقابـــل حصـــول خواهـــد بـــود. رشـــد و توســـعه بـــازار در 
دســـته چهـــارم از مشـــکالت بـــازار ســـرمایه مربـــوط بـــه دســـتگاه ناظـــر، مقـــررات و دخالـــت دســـتگاه ناظـــر در اجراســـت. ناظـــر بـــه میـــزان زیـــادی 
ــرد و  ــورت نمی گیـ ــر صـ ــدون دخالـــت ناظـ ــه بـ ــورت روزانـ ــه صـ ــرمایه بـ ــازار سـ ــی در بـ ــدام اجرایـ ــچ اقـ ــًا هیـ ــده اســـت و تقریبـ ــرا وارد شـ در اجـ
مقـــررات، توســـعه یافتگی الزم را هنـــوز بـــرای از بیـــن بـــردن چالش هـــا نـــدارد. مقـــررات، مکانیســـم بازخوردپذیـــری و اصـــالح نـــدارد و عمومـــًا بـــا 
ـــون تجـــارت و  ـــه روز نمی شـــود. اگرچـــه بایـــد در حاشـــیه، ضعف هـــای قانونـــی از جملـــه قان ســـرعت تحـــوالت اقتصـــادی در ایـــران و جهـــان ب
کارآمـــدی الزم برخـــوردار نیســـتند نیـــز مدنظـــر قـــرار دهیـــم. کـــه بـــه علـــت قدمـــت، اکنـــون از  مباحـــث مربـــوط بـــه شـــرکت های ســـهامی عـــام را 
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ـــا ایجـــاد ابزار هـــای مناســـب می تـــوان تامیـــن مالـــی  گفتـــه اســـت: ب کـــه حســـن امیـــری، نایـــب رئیـــس هیئـــت مدیـــره ســـازمان بـــورس  گونـــه  آن 
کشـــور از طریـــق ایـــن بـــازار انجـــام داد. بـــر ایـــن اســـاس ابـــزاری ماننـــد اوراق ســـلف مـــوازی اســـتاندارد  خوبـــی بـــرای صنایـــع و بنگاه هـــای 
کاال و بـــورس انـــرژی طراحـــی شـــده و بخـــش خصوصـــی و دولـــت بـــا اســـتفاده از ایـــن اوراق بـــه تامیـــن مالـــی پروژه هـــای خـــود  در بـــورس 

می پردازنـــد.
گفتـــه وی در بـــورس و فرابـــورس نیـــز صندوق هـــای ســـرمایه گذاری امـــکان تامیـــن مالـــی پروژه هـــای مختلـــف را بـــرای بنگاه هـــای  بـــه 
ـــد  ـــه تایی ـــه ب ک ـــت  ـــف اس ـــنه و وق ـــتا اوراق قرض الحس ـــن راس ـــتفاده در ای ـــل اس ـــای قاب ـــر ابزار ه ـــه دیگ ـــت و از جمل ـــرده اس ک ـــم  ـــف فراه مختل

کـــرد. کـــه بایـــد بـــه ایـــن ابزار هـــا اوراق مرابحـــه، اوراق رهنـــی و خریـــد ِدیـــن اشـــاره  ســـازمان بـــورس رســـیده و قابلیـــت اســـتفاده دارد 
ـــازار ســـرمایه متنـــوع و فرهنـــگ ســـازی مناســـبی در ایـــن  ـــی ب گفتـــه اســـت: چنانچـــه ابزار هـــای مال کارشـــناس ســـرمایه هـــم  فردیـــن آقابزرگـــی 
زمینـــه انجـــام شـــود و رونـــد ورود و پذیـــرش شـــرکت ها بـــه بـــورس افزایـــش یابـــد، تحولـــی بنیادیـــن در توســـعه بـــازار ســـرمایه و در پـــی آن اقتصـــاد 
کـــه از طریـــق بـــازار پـــول صـــورت  کشـــور را شـــاهد خواهیـــم بـــود؛ در آن صـــورت در مقایســـه بـــا ســـهم فعلـــی 80 درصـــدی تامیـــن مالـــی بنگاه هـــا 

کـــرد. می گیـــرد، شـــاهد تغییـــر اساســـی خواهیـــم بـــود و بـــازار ســـرمایه ســـهم قابـــل توجـــه تـــری پیـــدا خواهـــد 
گفتـــه: براســـاس سیاســـت توســـعه ســـهم بـــازار ســـرمایه و ایفـــای نقـــش پـــر رنگ تـــر در ایفـــای تقاضـــای تامیـــن مالـــی، ابتـــدا بایـــد  آقابزرگـــی 
زیرســـاخت های مناســـب بـــرای تحقـــق ایـــن موضـــوع فراهـــم شـــود و یکـــی از اساســـی ترین روش هـــا بـــرای رســـیدن بـــه چنیـــن درجـــه ای از 
کشـــور ها بایـــد دارای پیشـــینه و  گرفتـــن ازکشـــور های توســـعه یافتـــه اســـت و قـــدر مســـلم ایـــن  توســـعه، انجـــام مطالعـــات تطبیقـــی و الگـــو 

کننـــد. کـــه می تواننـــد در انتقـــال دانـــش و تجربـــه بـــه اقتصـــاد مـــا نقـــش مهمـــی را ایفـــا  قدمـــت در حـــوزه بازار هـــای بـــورس باشـــند 
ـــر  ـــن ام ـــق ای ـــرای تحق ـــد و ب ـــاب آی ـــه حس ـــی ب ـــش خصوص ـــی بخ ـــده مال ـــن تامین کنن ـــوان بزرگ تری ـــد به عن ـــرمایه می توان ـــازار س ـــه وی ب گفت ـــه  ب
کلیـــه دســـتگاه ها اعـــم از اقتصـــادی و غیـــر  مهـــم، همدلـــی و یکســـویی همـــراه بـــا درک مشـــترک منافـــع ملـــی بســـیار موثـــر و چـــاره ســـاز اســـت و 

کننـــد. اقتصـــادی بایـــد در اجـــرای ایـــن برنامـــه دســـت در دســـت هـــم و هماهنـــگ درجهـــت تعالـــی و توســـعه حرکـــت 
کـــرده اســـت: بـــازار ســـرمایه ایـــران بـــا توجـــه بـــه انـــدازه و ثـــروت ایـــن اقتصـــاد، پتانســـیل توســـعه  گـــزارش  طبـــق آن چـــه موسســـه جهانـــی مکنـــزی 
کـــه  یـــادی بـــرای ادغـــام بازار هـــای مالـــی ایـــران بـــا بازار هـــای جهانـــی وجـــود دارد  بیشـــتر را دارد. دراین بیـــن فرصت هـــای اســـتفاده نشـــده ز

کنـــد. ـــی رشـــد اقتصـــادی  ـــرای تامیـــن مال ـــاز ب ـــه جلـــب و جـــذب جریان هـــای ســـرمایه مورد نی ـــادر ب کشـــور را ق اســـتفاده از ایـــن فرصت هـــا، 
ـــد  ـــن راه بای ـــه درای ـــود دارد و البت ـــی خ ـــاخت های حمایت ـــازی زیرس ـــه بازس ـــاز ب ـــران نی ـــرمایه ای ـــازار س ـــه ب ک ـــت  ـــن اس ـــت ای ـــی اس ـــه بدیه آن چ
کشـــوری  کـــرد  ـــد  کـــرد. فرامـــوش نبای ـــه بخـــش بانکـــداری و ســـرمایه گذاری و افزایـــش شـــرکت های تامیـــن ســـرمایه در ایـــران  توجهـــی عظیـــم ب
کلیـــه ظرفیت هـــای موجـــود بـــرای  کـــه بـــازار ســـرمایه روبـــه رشـــد و تعالـــی داشـــته باشـــد و از  می توانـــد خـــود را رو بـــه پیشـــرفت و توســـعه ببینـــد 

ـــگاه اقتصـــادی خـــود بهره منـــد شـــود. ▪ ارتقـــای جای
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معمـوال در همـه جـای دنیـا تامیـن مالـی بنگاه هـای بـزرگ از طریـق بـازار سـرمایه انجـام می شـود و 
کمـک می گیرنـد؛ ولـی  کوچـک و متوسـط بـرای تامیـن مالـی از بـازار پـول یعنـی بانـک  شـرکت های 
متاسـفانه در کشـور ما روالی نامطلوب ایجاد شـده اسـت.در کشـور ما شـرکت های بزرگ تامین مالی 
خـود را از طریـق بانک هـا انجـام می دهنـد و چیـزی بـرای تامین مالی شـرکت های کوچک و متوسـط 
باقـی نمی گذارنـد.  مـا بایـد بـه اصـول درسـت اقتصـادی برگردیـم. بـازار سـرمایه بایـد بنگاه هـای 
امـا  کوچـک و متوسـط بپردازنـد  بـزرگ را پوشـش دهـد و بانک هـا بـه حمایـت از شـرکت های 
بـه هـر حـال چنیـن تغییـر جهتـی بـه سـهولت ممکـن نیسـت. بنابرایـن بهتـر اسـت زمینـه پذیـرش 
شـرکت های SME در بورس و فرابورس تسـهیل و تسـریع شـود و عرضه سـهام آنها از طریق ثبت 

سـهام انجـام پذیـرد.

امـکان تامیـن مالـی بـرای بنگاه هـای کوچـک و متوسـط را در حوزه هـای مختلـف دیگـر مثل خطوط 
کتورینـگ، خریـد دیـن، تسـهیل پذیـره و غیـره می تـوان یافـت. بایـد  اعتبـاری، گواهـی اوراق مولـد، فا
توجه داشـت که ما نمی توانیم یک فرمول روتین داشـته باشـیم تمام شـرکت های کوچک و متوسـط 
کننـد؛ چراکـه وضعیـت شـرکت ها یکسـان نیسـت. بـه عنـوان مثـال ممکـن اسـت  از آن اسـتفاده 
برخی شـرکت ها با شـرکت های دولتی قرارداد داشـته باشـند و همان قرارداد می تواند به عنوان وثیقه 

ضمانتـی بـرای دریافت وام باشـد.

مـا اخیـرا بـا وزیـر اقتصـاد و دارایـی جلسـه داشـتیم و پیشـنهادات خـود را به ایشـان ارائـه دادیـم. در 
حـال حاضـر هـم بـا بـازار بـورس و اوراق بهـادار در تمـاس هسـتیم.  متاسـفانه بعضـی از قوانیـن مانـع 
ورود شـرکت های کوچـک و متوسـط بـه بـورس هسـتند و نیـاز بـه اصـالح دارنـد. در هـر حـال مـا تالش 
می کنیـم طـرح و اجـرای پیشـنهاداتی را کـه از سـوی بخـش خصوصـی مطـرح می شـود بـرای اصـالح 
کنیـم تـا ایـن شـرکت ها هـم بتواننـد وارد بـورس شـوند. همچنیـن در  گیـر تسـریع  قوانیـن دسـت و پا
گاه سـازی شـرکت ها و  تالش هسـتیم تا با برگزاری کالس های آموزشـی در اتاق بازرگانی درراسـتای آ

گام برداریـم.  سـرمایه گذاران خـرد از شـرایط ورود بـه  بـورس 

اصـواًل صـادرات اصلـی کشـور مـا همـواره فروش نفت بوده اسـت. البته در سـال گذشـته توانسـتیم تا 
حدودی صادرات غیرنفتی هم داشته باشیم اما امسال به دلیل شیوع بیماری کرونا خیلی از مرزها 
بسـته شـده و بـرای صـادرات محدودیت هایـی بـه وجـود آمـده اسـت.  از سـوی دیگـر بـاز هـم بـه دلیل 
کرونـا کـه در تمـام کشـورهای دنیـا شـیوع یافتـه تقاضا بـرای خریـد و واردات کاهش پیدا کرده اسـت و 
بنابراین صادرات غیرنفتی کشور که در سال گذشته افزایش یافته بود، اکنون با کاهش مواجه شده 

اسـت. تحریم ها هم که جای خود را دارند و همچنان در نقل و انتقال ارز مشکل سـاز هسـتند. ▪

مهمتریـن مشـکل اقتصـادی چـه در بخـش تولیـد و چـه در تجـارت همیـن بحـث نقدینگی اسـت و 
ایـن درحالـی اسـت کـه کشـور مـا از حجـم باالیـی از نقدینگـی برخـوردار اسـت. بنابرایـن سـوق دادن 
سـرمایه های خـرد بـه سـمت واحدهـای تولیـدی و تجـاری می توانـد یکـی از مهمتریـن روش هـا بـرای 
حفظ و افزایش نقدینگی باشـد که این امر از طریق ورود به بازار سـرمایه محقق می شـود. اصوال یکی 
از مهم تریـن عناصـر کـه نقـش عمـده ای در امنیت اقتصادی کشـور و سـرمایه گذاری دارد، شـفافیت 
اسـت و یکـی از مناسـب ترین ابزارهـا بـرای تحقـق حداکثـر شـفافیت می توانـد بـازار سـرمایه باشـد.  
خوشـبختانه اخیـرا مـردم اسـتقبال خوبـی از بـازار سـرمایه کرده انـد. معمـوال بـه دلیـل رکـود اقتصـادی 
موجـود در کشـور، واحد هـا سرمایه هایشـان رابـه سـمت سـرمایه گذاری های مولـد سـوق نمی دهنـد و 
بیشـتر به سـمت سـرمایه گذاری های غیر مولد می روند. در گذشـته ما همواره شـاهد حضور مردم در 
بازار ارز و سـکه و مسـکن و غیره بودیم اما اکنون به دلیل محدودیت هایی که دولت و بانک مرکزی 
بـه وجـود آورده انـد، مـردم کـه سـرمایه گذار های خرد محسـوب می شـوند، به بازار سـهام سـرازیر شـده و 
پول هایشـان را بـرای سـرمایه گذاری وارد بـازار بـورس کرده انـد؛ آن هـم بـه هدف اینکه بتواننـد ارزش آن 

راحفـظ کنند. 
متاسـفانه در شـرایط فعلـی ارزش پـول افـراد بـه دلیـل تـورم بـاال مرتبا در حال پایین آمدن اسـت و سـیر 
نزولـی طـی می کنـد امـا بـه هر صورت نسـبت به بورس اسـتقبال خوبـی از طرف مردم ایجاد شـده و ما 

بایـد از ایـن فرصـت پیـش آمده برای رونق بخشـیدن به بازار سـرمایه اسـتفاده کنیم.

آیا بازارهای سرمایه، امکان تامین 
مالی صنایع به ویژه بخش های 

زیرساختی و حوزه برق و انرژی را 
فراهم می کند؟ 

آیا زمینه برای ورود شرکت های 
SME به بازارهای سرمایه 

فراهم شده است؟

اتاق بازرگانی برای تسهیل ورود 
شرکت ها به بازارهای سرمایه 

چه اقداماتی به انجام رسانده 
است؟ 

آیا شرایط تحریم ها به قدری 
شدید است که شرکت ها و 

بنگاه های کوچک نتوانند امیدی 
به صادرات محصوالت خود 

گر هنوز راهی  داشته باشند؟ ا
هرچند کوچک برای صادرات 

وجود دارد لطفا بفرمایید؟

گفت وگوی اختصاصیگفت وگوی اختصاصی

رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران فریال مستوفی

با توجه به شرایط اقتصادی 
کشور و بحران کمبود نقدینگی 

بخش صنعت، بنگاه های 
اقتصادی برای حفظ نقدینگی 

و تامین مالی مورد نیاز خود 
چه مسیرهایی را در پیش رو 

دارند؟

              ها در بورس و فرابورس 
تسهیل شود

کلیه شرکت های کوچک و متوسط اعم از بنگاه های صنعتی، خدماتی، بازرگانی و کشاورزی )SMEها( برای تامین نقدینگی 
مورد نیاز خود با مشکات عدیده ای مواجه هستند. علی رغم بحران اقتصادی کشور، تحریم های موجود و از دست دادن 

کنون بهترین و مناسب ترین ابزار تامین نقدینگی واحدهای یادشده  منابع مالی بانک ها، از نظر کارشناسان اقتصادی، هم ا
ورود در بازارهای سرمایه از قبیل بورس و فرابورس است. فریال مستوفی، رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی، 

صنایع، معادن و کشاورزی تهران، یکی از شرایط مهم ورود شرکت هایSME  به بازار بورس را شفافیت حساب های مالی 
این واحدها می داند. در ادامه گفتگوی ستبران را با این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، می خوانید.
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SME
زمینه پذیرش
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زنجیـره مصائب صنعت برق
زنجیـره مصائب صنعت برق

روزنامه نگارعلیرضا حسینیزنجیـره مصائب صنعت برق

یکــی از بزرگتریــن چالش هــای پیــش  روی صنعــت 
تامیــن  مســاله  اخیــر  ســال های  در  کشــور  بــرق 
گــردش و  مالــی، متعــادل نــگاه داشــتن ســرمایه در 
مدیریــت هزینه هــای جــاری و همچنیــن جــذب 
ســرمایه گذاری بــرای توســعه مناســب بــوده اســت، 
ایــن  روی  پیــش  چالــش  مهم تریــن  واقــع  در  کــه 
صنعــت نیــز هســت و حتــی امــکان دارد در آینــده 
نزدیــک، شــاهد تبدیــل ایــن چالــش بــه یــک تهدید 
کــه می توانــد موجودیــت صنعــت بــرق کشــور  بــزرگ 
کنــد، باشــیم. در همیــن  را بــا خطــر جــدی روبــرو 
زمینــه  در  اســت  تالشــی  حاضــر  گــزارش  راســتا 
بررســی و توضیــح علــل و زمینه هــای چالش هــا 
در  ســرمایه گذاری  موانــع  و  مالــی  مشــکالت  و 
صنعــت بــرق ایــران و آینــده ایــن صنعــت در ســایه 

ایــن مشــکالت و چالش هــا.
مرکــز پژوهش هــای مجلــس و معاونــت پژوهشــی 
و  گزارش هــا  در  ایــران  بــرق  صنعــت  ســندیکای 
تحقیقاتــی تــالش کرده اند که بــا توجه به تجربیات 
ادوار گذشــته بودجه ســنواتی و با اســتفاده از روابط 
میــان بودجــه مصــوب و عملکــرد صنعــت بــرق 
در ســال های پیشــین، میــزان کســری بودجــه  ایــن 

کننــد.  صنعــت را بــه صــورت تقریبــی بــرآورد 
بــرق  صنعــت  درآمدهــای  اصلــی  ردیــف  ســه 
شــامل درآمــد دریافتــی حاصــل از فــروش بــرق بــه 
ســایر  و  صــادرات  از  حاصــل  درآمــد  مشــترکان، 
بخــش  غیرعملیاتــی،  و  عملیاتــی  درآمدهــای 
کــه  درآمدهــای صنعــت بــرق را تشــکیل می دهنــد 
براســاس الگــوی تحقق پذیری ســال های گذشــته، 
ــت،  ــد صنع ــع درآم ــن منب ــن و قطعی تری اصلی تری
فــروش بــرق بــه مشــترکان اســت کــه در ســال 1396، 
ایــن عــدد معــادل 82 درصــد از کل درآمدهــا بــوده 

اســت.
ــرق پــس از یــک دوره  درآمــد حاصــل از صــادرات ب
کــم شــدن یــک رشــته شــرایط  ــه دنبــال حا رشــد، ب
تحریم هــای  برقــراری  آنهــا  مهم تریــن  کــه  منفــی 
ایــاالت متحــده آمریــکا علیــه ایــران بــوده اســت، در 
ــدی  ــته و رش ــش گذاش کاه ــه  ــر رو ب ــال های اخی س
گــزارش  منفــی را شــاهد بــوده اســت. از ســوی دیگــر 
کــه بــه ویــژه در  گویــای آن اســت  مرکــز پژوهش هــا 
کــه تبلیغــات  ســال های اخیــر، برخــالف تصــوری 

اســت،  کــرده  ایجــاد  عمومــی  افــکار  در  رســمی 
هزینــه واردات بــرق بــه کشــور بســیار بیشــتر از درآمــد 
کــه در جایــگاه خــود  صــادرات بــرق بــوده اســت 
قابــل تامــل بــوده و یکی از نشــانه های وجود مشــکل 

ــرق کشــور اســت. ــود در صنعــت ب و رک
صــادرات  آمــار  جزئیــات  بــه  دقیق تــر  نگاهــی 
انــرژی بــرق، صــادرات تجهیــزات بــرق و صــادرات 
ســال های  در  بــرق  مهندســی  و  فنــی  خدمــات 
کــه ایــن حوزه هــای صادراتــی  اخیــر نشــان می دهــد 
ــت  ــی اس ــن در حال ــد و ای ــه رو بوده ان ــش روب کاه ــا  ب
ســال  در  صنعــت  ایــن  تجهیــزات  واردات  کــه 
برابــر  دو  تقریبــًا   1395 ســال  بــه  نســبت   1396
کاهــش  کــی از  بیشــتر شــده اســت. ایــن مســاله حا
خــروج  داخلــی،  ســازنده  شــرکت های  فعالیــت 
آنهــا از صنعــت و وابســتگی و تمایــل بیشــتر بــه 
کــه البتــه  واردات تجهیــزات از خــارج کشــور اســت 
نامطمئــن بــودن فضــای کســب وکار، ســختی تهیه 
مــواد اولیــه و تجهیــزات و همچنیــن مشــکالت 
ناشــی از جدایــی شــرکا و همــکاران خارجــی بــه 
دالیــل  اساســی ترین  جملــه  از  تحریم هــا  دلیــل 
کــه کمبــود  ایــن رکــود اســت و البتــه بدیهــی اســت 
گــردش و مشــکالت مالــی در ســطوح  ســرمایه در 
گــون در صــدر فهرســت ایــن دشــواری ها قــرار  گونا

می گیــرد.
در چنیــن شــرایطی چنــدان شــگفت انگیز نخواهد 
کار شــاغل  کــه نیــروی  کننــد  بــود اگــر آمارهــا اعــالم 
ــه  ــرق در ســال های اخیــر همــواره رو ب در صنعــت ب
کاهــش و تعدیــل بــوده و تقریبــا تمامــی ایــن کاهــش 
نیــز بــه شــرکت ها و پیمــان کاران بخــش خصوصــی 
بــا  نــه بخــش دولتــی. البتــه  بــوده اســت  مربــوط 
همه گیــر شــدن بیمــاری کرونا در کشــور نــرخ تعدیل 
ــل  کار در ایــن صنعــت نیــز صــورت غیرقاب نیــروی 
انتظــار افزایــش داشــته و خســارت هایی نیــز وارد 
ســاخته اســت کــه در بخــش مربوط به ایــن موضوع 

گرفــت. مــورد بررســی بیشــتر قــرار خواهــد 
 همچنیــن نمودارهــای »درآمــد کل« صنعــت بــرق 
که توســط مرکز پژوهش های مجلس منتشــر شــده، 
کل هرســاله  کــه هرچنــد درآمــد  نشــان می دهــد 
رشــد داشــته اســت، امــا آهنــگ رشــد ایــن درآمدهــا 
به شــکل محســوس و هشــدار دهنده ای کند شــده 
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اســت. در ادامــه علــت نگــران کننــده بــودن ایــن 
وضعیــت توضیــح داده خواهــد شــد. درآمــد 
درآمــد صادراتــی  و  بــه مشــترکان  بــرق  فــروش 
فــروش انــرژی بــه دو عامــل میــزان تولیــد بــرق و 
ــرق )قیمــت داخلــی و قیمــت  قیمــت فــروش ب
صادراتــی( بســتگی دارد. متوســط قیمــت بــرق 
کیلــووات ســاعت در ســال های 98  بــه ازای هــر 
و 99 بــه هــر ســال 7 درصــد افزایــش یافته اســت، 
امــا آهنــگ رشــد میــزان فــروش بــرق در کل کشــور 
کنــدی  بــه مشــترکان در دو ســال گذشــته رو بــه 
ــه  ــا توج ــود. ب ــک می ش ــر نزدی ــه صف ــته و ب گذاش
میــزان مصــرف مشــترکان خانگــی  اینکــه  بــه 
همــواره بــا یــک آهنــگ مثبــت روبه رشــد اســت، 
کنــدی آهنــگ  کــه ایــن  گرفــت  می تــوان نتیجــه 
رشــد فــروش بــرق در اثــر رشــد نکــردن و حتــی 
کاهــش مصــرف بــرق در بخش هــای صنعــت و 
تجــارت بــوده اســت کــه علــت آن نیــز بــا توجه به 
کــم بــودن شــرایط رکود اقتصــادی در کشــور تا  حا

انــدازه زیــادی قابــل توضیــح اســت. 
آنچــه در ایــن شــرایط بــرای صنعــت بــرق آثــار 
منفــی در پــی خواهــد داشــت، ایــن واقعیــت 
کــه بخــش اصلــی درآمــد فــروش بــرق در  اســت 
ایــران، از مشــترکان تجــاری و صنعتــی اســت، 
چراکــه بــه دلیــل یارانه هــای هنگفتــی کــه دولت 
شــده  متعهــد  خانگــی  مصــارف  بخــش  در 
اســت، مشــترکان خانگــی بــا وجــود میــزان باالی 
مصــرف، در عمــل هزینــه چندانــی پرداخــت 
نکــرده و بخــش اصلــی بــر عهــده دولــت خواهــد 

ــود. ب
بنابراین با توجه به کســری بودجه شــدید دولت 
و بدهــکاری روزافــزون آن بــه بخــش خصوصــی، 
اگــر ســهم بخــش صنعــت و تجــارت از خریــد و 
مصــرف بــرق نیــز ثابــت مانــده و یــا حتــی کاهش 
کــه  ــگاه طبیعــی اســت  ســهم داشــته باشــد، آن
انتظــار کســری درآمــد شــدید در صنعــت بــرق را 

داشــته باشیم.
نــرخ افزایــش قیمــت بــرق در ســال های گذشــته 
گــر آن را بــا افزایــش  نیــز بســیار پاییــن بــوده و ا
قیمــت دیگــر حامل هــای انــرژی ازجملــه بنزیــن 
کامــال آشــکار خواهــد  کنیــم، تفــاوت  مقایســه 
بــود. حتــی نــرخ تــورم در ســال های گذشــته نیــز 

نشــان می دهــد کــه دولــت نــه بــرای کاهش بلکه 
تنهــا بــرای ثابــت نگــه داشــتن میــزان یارانــه بــرق 
مصرفــی مشــترکان، بایــد قیمــت بــرق را بیــش از 

7 درصــد افزایــش دهــد. 
بررســی هــای بودجــه در ســال 96 و 97 نشــان 
شــرکت های  درآمــد  رشــد  نــرخ  کــه  می دهــد 
ایــن  هزینــه   رشــد  نــرخ  از  کمتــر  بــرق  دولتــی 
شــرکت ها بــوده کــه معنــی آن چیــزی جز کســری 
بــرق  دولتــی  شــرکت های  در  فزاینــده  بودجــه 
نیســت کــه بــر اســاس پیش بینی هــا می بایســت 
در ســال 98 نیــز بــا شــدت بیشــتر تکــرار شــده 
کــه پیشــتر  باشــد و همیــن واقعیــت مطالبــی را 
ــدان اشــاره شــد، تاییــد می کنــد. محاســبات  ب
کــه  مرکــز پژوهش هــای مجلــس نشــان می دهــد 
در بخــش درآمــد و هزینه، صنعت برق ســالیانه 
بــا بیــش از 20 هــزار میلیــارد ریــال کســری بودجــه 
از آن  بزرگــی  کــه بخــش   مواجــه شــده اســت 
ناشــی از همیــن اختــالف قیمــت بــرق فروختــه 
شــده بــه مشــترکان و بــرق خریــداری شــده از 

بخــش خصوصــی اســت.
کشــور  کنونــی  شــرایط  در  کــه  اســت  بدیهــی 
کاال یــا یــا خدمــات،  تخصیــص یارانــه بــه یــک 
ــه معنــی بدهــکار شــدن دولــت اســت  بیشــتر ب
و  بودجــه  از  خصــوص  بــه  پــول  پرداخــت  تــا 
اعتبــارات عمومــی! در واقــع اگــر هــم درآمــدی 
مطالباتــی  تنهــا  حالــت  بهتریــن  در  باشــد، 
سررســید  بــا  خزانــه  اوراق  برگه هــای  روی  بــر 
کــه بتــوان  بلندمــدت خواهــد بــود تــا پــول نقــدی 
کــرد و امــور جــاری را  بــا آن مشــکالت را برطــرف 

داد. سروســامان 
وضعیــت  دربــاره  کــه  مقدماتــی  بــه  توجــه  بــا 
اوضــاع  و  عــام  صــورت  بــه  کشــور  اقتصــادی 
اقتصــادی صنعــت بــرق بــه صــورت خــاص 
آورده شــد، می تــوان مشــکالت اصلــی پیــش 
زیــر  مــوارد  در  آینــده  در  را  صنعــت  ایــن  روی 

کــرد:  دســته بندی 
بــر  جهــات  برخــی  از  زیــر  دســته بندی  )ایــن 
چالش هــای  و  مشــکالت  فهرســت  اســاس 
مرکــز  توســط  کــه  بــرق  صنعــت  اساســی 
پژوهش هــای مجلــس شــورای اســالمی تدویــن 

اســت.( گرفتــه  انجــام  شــده، 

چالش قیمت گذاری 
کاال و خدمات در صنعت برق

چالش قیمت گذاری 
کاال و خدمات در صنعت برق

کمبود سرمایه گذاری 
در صنعت برق 

برای توسعه ظرفیت تولید 
و انتقال و توزیع

نپرداختن مطالبات 
و جرائم دیرکرد بخش خصوصی 

توسط دولت 

 آثار منفی ناشی از 
نوسانات اقتصادی 

و ناپایداری قیمت ارز
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ـــر قانـــون ســـازمان بـــرق مصـــوب 1346 هجـــری خورشـــیدی نظـــام تعرفه گـــذاری بـــرق برعهـــده وزارت نیـــرو اســـت  در حـــال حاضـــر براب
کـــه بخـــش بزرگـــی از بـــازار فـــروش انـــرژی الکتریکـــی  و ایـــن قیمت گـــذاری بـــه ویـــژه در بخـــش خرده فروشـــی بـــرق و مشـــترکان خانگـــی 
کـــه فعـــاالن صنعـــت بـــرق را در وضعیـــت نابهنجـــاری قـــرار داده اســـت. رونـــد  را تشـــکیل می دهـــد، دارای مشـــکالت بســـیاری اســـت 
کســـری بودجـــه  کـــه موجـــب می شـــود جریـــان مالـــی بـــرق دچـــار عـــدم تـــوازن شـــده و وزارت نیـــرو بـــا  گونـــه ای اســـت  قیمت گـــذاری بـــه 
ـــت  ـــی صنع ـــش خصوص ـــه در بخ ـــری بودج کس ـــن  ـــان ای ـــد، ترجم ـــه ش گفت ـــه  ک ـــه  ـــد، و همانگون ـــرو باش ـــته روب ـــتماتیك و پیوس سیس

چیـــزی جـــز مطالبـــات فزاینـــده بـــا سررســـیدی نامعلـــوم نخواهـــد بـــود.
ـــه قیمت گـــذاری تابعـــی از مالحظـــات  کـــه روی ـــروز مشـــکل در ایـــن بخـــش آن اســـت  کـــه دلیـــل اصلـــی ب گفـــت  ـــا قطعیـــت  ـــوان ب می ت
سیاســـی اســـت نـــه محاســـبات اقتصـــادی. بنابـــر ادعـــای مســـئوالن وزارت نیـــرو، قیمـــت تعییـــن شـــده بـــرق بـــه ویـــژه در بخـــش 
ـــه دولتـــی خـــواه  ـــه وزارتخان ک ـــر از قیمـــت تمـــام شـــده آن اســـت. هرچنـــد  کمت ـــوده و  ـــه صـــورت تکلیفـــی و دســـتوری ب خرده فروشـــی ب
ـــی چـــون وزارت  ـــودن عملکـــرد وزارت ـــر ایـــن اســـاس تصمیم گیـــری و عمـــل می کنـــد، امـــا سیاســـی ب ـــوده و ب  ناخـــواه، نهـــادی سیاســـی ب
ـــه اینکـــه تصمیمـــات راهبـــری حـــوزه  ـــه عنـــوان چـــراغ راه باشـــد، ن کشـــور در بلندمـــدت ب ـــه منافـــع ملـــی  ـــه معنـــای توجـــه ب ـــد ب نیـــرو بای
کنـــد، امـــا آنچـــه از  گروه هـــای سیاســـی  ـــاره ای از مـــوارد منافـــع  کشـــور و در پ کوتاه مـــدت  انـــرژی را تابعـــی از اغـــراض و شـــرایط سیاســـی 
کـــه تصمیم گیـــری  گـــزارش مرکـــز پژوهش هـــای مجلـــس اســـت، برمی آیـــد، ایـــن اســـت  کـــه مســـتند بـــه  اظهـــارات مســـئوالن وزارت نیـــرو 
ـــح  ـــد مصال ـــدون تردی ـــه ب ک ـــود  ـــام می ش ـــه انج ـــن وزارتخان ـــارج از ای ـــی در خ ـــاس مالحظات ـــر اس ـــور ب کش ـــرق در  ـــروش ب ـــه ف ـــورد تعرف در م
کـــه بـــه صـــورت تخصصـــی در  گـــر جـــز ایـــن بـــود، می بایســـت نهـــادی  کـــه ا کشـــور در ایـــن حـــوزه را مـــورد توجـــه قـــرار نمی دهـــد، چرا کلـــی 
ـــرو تنهـــا مجـــری تصمیمـــات اســـت. ـــود، حـــال آنکـــه وزارت نی ـــده نهایـــی می ب ـــرق وجـــود دارد، تصمیم گیرن ـــرای صنعـــت ب دولـــت ب

گـــذاری  کـــه نمونـــه بـــارز آن وا کشـــور نشـــان می دهـــد،  کالن  ایـــن وضعیـــت تناقضـــات خـــود را در بســـیاری از سیاســـت های 
نیروگاه هـــای در اختیـــار دولـــت بـــه بخـــش خصوصـــی و صـــدور مجـــوز فعالیـــت بـــرای ایـــن بخـــش در  حـــوزه ســـاخت و بهره بـــرداری از 
کســـری بودجـــه ناشـــی از آن، تنهـــا خـــود دولـــت و بنگاه هـــای  نیروگاه هاســـت، زیـــرا تـــا پیـــش از آن قیمت گـــذاری غیرمنطقـــی بـــرق  و 
ـــرژی الکتریکـــی  و در اختیـــار  ـــع ان ـــه حـــوزه تولیـــد، انتقـــال و توزی در اختیـــار آن را درگیـــر می کـــرد، امـــا پـــس از ورود بخـــش خصوصـــی ب
ــار  ــز دچـ ــرمایه گذاران خصوصـــی را نیـ ــه دولـــت سـ ــری بودجـ کسـ ــاالن غیردولتـــی،  ــم ایـــن صنعـــت توســـط فعـ گرفتـــن بخـــش اعظـ
کـــه تنهـــا دلیـــل حضـــور بخـــش خصوصـــی در حـــوزه ســـرمایه گذاری، تنهـــا کســـب ســـود اســـت،  کـــرده و ایـــن درحالـــی اســـت  مشـــکل 
کـــه باشـــد- . نمی تـــوان دســـت بـــه خصوصی ســـازی زد، امـــا از  گرفتـــن مصلحـــت - از هرنوعـــی  نـــه مالحظـــات سیاســـی و در نظـــر 
کـــه ماننـــد دولـــت بـــه دالیـــل غیراقتصـــادی متحمـــل زیـــان شـــوند. بـــه هـــر روی ایـــن مشـــکل از معضـــالت  ســـرمایه گذار انتظـــار داشـــت 
ـــه  ـــه ب ـــا توج ـــود، ب ـــه نش ـــرای آن اندیش ـــن ب ـــاره ای بنیادی ـــر چ گ ـــود و ا ـــده می ش ـــز دی ـــرق نی ـــوزه ب ـــه در ح ک ـــت  ـــور اس کش ـــه  کهن ـــه دار و  ریش
ـــه  ـــکل ب ـــن مش ـــوربختانه ای ـــرد. ش ک ـــد  ـــاد خواه ـــرق ایج ـــت ب ـــی را در صنع ـــران بزرگ ـــه زودی بح ـــور ب کش ـــود در  ـــادی موج ـــاع اقتص اوض
کـــه تولیدکننـــده  کـــه بـــدون حـــل آن هـــر اقدامـــی و یـــا حـــل مشـــکالت دیگـــر بی فرجـــام خواهـــد بـــود، زیـــرا تـــا زمانـــی  انـــدازه ای مهـــم اســـت 
گزیـــر از فـــروش محصـــول بـــه صـــورت نســـیه بـــا سررســـید نامعلـــوم  نتوانـــد محصـــول خـــود را بـــه قیمتـــی منطقـــی بـــه فـــروش برســـاند یـــا نا
کـــه نیـــاز بـــه توســـعه  باشـــد، فعالیـــت در ایـــن صنعـــت هیـــچ جاذبـــه ای نخواهـــد داشـــت و نبـــود جاذبـــه در صنعتـــی زیرســـاختی 

کلمـــه یـــک فاجعـــه اســـت. ـــه معنـــای دقیـــق  شـــتابان و پیوســـته دارد، ب
کـــه ســـبب می شـــود، مصـــرف بـــرق بهینـــه نبـــوده و بـــا اتـــالف بســـیار باالیـــی همـــراه  از دیگـــر نتایـــج ایـــن شـــیوه قیمت گـــذاری آن اســـت 
کـــه عـــوارض اصلـــی آن غیراقتصـــادی شـــدن طرح هـــای بهینه ســـازی مصـــرف انـــرژی، ســـترون مانـــدن تالش هـــا بـــرای اصـــالح  باشـــد 

الگـــوی مصـــرف و اســـتفاده بیشـــتر از انرژی هـــای تجدیدپذیـــر اســـت.
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موضـــوع بحـــث اشـــاراتی وجـــود دارد، امـــا دربـــاره اثـــر تحریم هـــا بـــر شـــرایط مالـــی شـــرکت های فعـــال در صنعـــت بـــرق 
کـــه قطـــع همـــکاری شـــرکت های اروپایـــی و  گفـــت  ـــوان  ـــه صـــورت مشـــخص و دقیـــق می ت و ســـرمایه گذاری آنهـــا ب
آمریکایـــی بـــه دلیـــل تحریـــم و عـــدم فـــروش محصـــوالت مـــورد نیـــاز صنعـــت بـــرق  بـــه شـــرکت های ایرانـــی یکـــی از 
کنـــار عـــدم همـــکاری بـــرای انتقـــال فنـــاوری بـــه شـــرکت های ایرانـــی  آثـــار مســـتقیم تحریم هاســـت. ایـــن مســـئله در 
بـــه اختـــالل در عرصـــه ســـاخت و تولیـــد محصـــوالت منجـــر شـــده اســـت. از ســـوی دیگـــر اعمـــال تحریم هـــا، باعـــث 
کـــه صـــادرات کاال و بـــرق بـــه مقصـــد خارجـــی  بـــروز مشـــکل در نقـــل و انتقـــال مالـــی بـــا کشـــورهای دیگـــر شـــده اســـت 
را بـــا اختـــالل روبـــرو می کنـــد. بـــه ویـــژه بـــا در نظـــر داشـــتن اینکـــه صنعـــت بـــرق بزرگتریـــن ســـهم صـــادرات خدمـــات 
کـــه آثـــار مخـــرب ایـــن موضـــوع بـــر  کنـــون در اختیـــار داشـــته اســـت، طبیعـــی اســـت  کشـــور را تا فنـــی و مهندســـی 
کـــه بـــرای  اقتصـــاد صنعـــت بـــرق بســـیار شـــدید باشـــد. دربـــاره اثـــر منفـــی تحریـــم بـــر جـــذب ســـرمایه کالن خارجـــی 

صنعـــت بـــرق اهمیـــت راهبـــری دارد، نیـــز پیش تـــر ســـخن رفتـــه اســـت.

کـــه پیشـــتر تـــا انـــدازه ای بـــه دالیـــل و ریشـــه های  ایـــن مســـاله از جملـــه مشـــکالت اساســـی صنعـــت بـــرق اســـت 
آن اشـــاره شـــد، امـــا اثـــرات ایـــن مشـــکالت ابعـــاد د منفـــی چنـــد الیـــه ای بـــه دنبـــال خواهـــد داشـــت و حتـــی بـــر 
گـــر بخواهیـــم ایـــن مســـاله را از  بغرنج تـــر شـــدن وضعیـــت ســـرمایه گذاری در ایـــن صنعـــت نیـــز منجـــر می شـــود. ا
کـــه بـــر همـــه  کـــه هـــر چنـــد بـــه دالیلـــی  گفـــت  دیدگاهـــی جـــز آنچـــه پیشـــتر آمـــد، مـــورد بررســـی قـــرار دهیـــم، بایـــد 
کشـــور ایـــران در چنـــد ســـال گذشـــته بـــا رشـــد منفـــی در اقتصـــاد و بخـــش صنعـــت روبـــرو بـــوده و ایـــن  روشـــن اســـت، 
ـــازه بنیـــان از شـــمار بنگاه هـــای  کـــه شـــمار بنگاه هـــای تولیـــدی، تجـــاری، صنعتـــی و خدماتـــی ت بـــدان معناســـت 
کمتـــر اســـت، امـــا ایـــن مســـاله  کشـــیده شـــده اند  کـــه در همیـــن بـــازه زمانـــی بـــه تعطیلـــی یـــا ورشکســـتگی  مشـــابهی 
ـــرق  ـــرای مصـــرف ب کاهـــش تقاضـــا ب ـــه صـــورت ظاهـــری انتظـــار مـــی رود در محاســـبه نهایـــی موجـــب  ـــه ب ک ـــه  آنگون
کـــه بنـــا بـــر یـــک رشـــته عوامـــل جامعه شـــناختی، فرهنگـــی و ... تقاضـــا  نشـــده اســـت و دلیـــل ایـــن امـــر نیـــز آن اســـت 
کـــه در  بـــرای مصـــرف بـــرق در بخـــش مصـــارف خانگـــی در ایـــران همـــواره بـــا آهنگـــی بـــاور نکردنـــی رو بـــه رشـــد بـــوده 
کاهـــش تقاضـــای بـــرق  کشـــور در ســـال های اخیـــر بـــا آن روبروســـت، ســـبب جبـــران  کـــه  گرمـــای بی ســـابقه ای  کنـــار 
در دیگـــر بخش هـــا شـــده و مجمـــوع کل مصـــرف بـــرق را افزایـــش داده اســـت. در ایـــن شـــرایط، بـــه دلیـــل بـــاال بـــودن 
کـــه بـــه  کـــه بخـــش اعظـــم هزینه هـــای آن بایـــد از محـــل یارانه هـــای هنگفتـــی  ســـهم بخـــش خانگـــی از مصـــرف بـــرق 

نپرداختن مطالبات 
و جرائم دیرکرد 

بخش خصوصی 
توسط دولت 

 کمبود سرمایه گذاری 
در صنعت برق 

برای توسعه ظرفیت تولید 
و انتقال و توزیع 

گفتـــه شـــد ســـرمایه گذاری در صنعـــت بـــرق ایـــران دچـــار مشـــکالت جـــدی  اســـت. آمارهـــا  کـــه پیش تـــر  همان گونـــه 
ــته و  کاهـــش چشـــمگیری داشـ ــته  ــال گذشـ ــرق در پنـــج سـ ــرمایه گذاری در صنعـــت بـ ــه رونـــد سـ کـ ــد  ــان می دهنـ نشـ
کـــه بخـــش بزرگـــی از طرح هـــای توســـعه ای ایـــن صنعـــت در بخـــش تولیـــد، انتقـــال  همیـــن موضـــوع ســـبب شـــده اســـت 
و توزیـــع متوقـــف شـــده و بـــه بهره بـــرداری نرســـد و در پـــی آن بـــه تقاضـــای رو بـــه رشـــد انـــرژی الکتریکـــی در کشـــور پاســـخی 
کشـــور شـــده  ـــر  گریبان گی ـــاز هـــم  ـــر ب ـــس از ســـال ها در یکـــی دو ســـال اخی ـــه پ ک درخـــور داده نشـــود. بحـــران خاموشـــی ها 
کل تولیـــد  گنجایـــش  ـــرای افزایـــش  کمبـــود ســـرمایه ب کـــه  کـــرد  ـــوان در همیـــن راســـتا تحلیـــل و ارزیابـــی  اســـت را نیـــز می ت
ـــه  ـــت، بلک ـــد یاف ـــه خواه ـــا ادام ـــه  تنه ـــز ن ـــس نی ـــن پ ـــده و از ای ـــور ش کش ـــطح  ـــترده در س گس ـــی های  ـــروز خاموش ـــب ب موج

ـــود. ـــز ب ـــی ها نی ـــن خواموش ـــه ای ـــده دامن ـــترش فزاین گس ـــر  ـــت منتظ می بایس
ــور بـــه شـــمار می آیـــد  کشـ کنونـــی صنعـــت بـــرق  ــر از مشـــکالت عاجـــل و  ــا انـــدازه ای کالن تـ کـــه تـ ــر  از دیدگاهـــی دیگـ
کمبـــود  کشـــور را بـــا  کاهـــش ســـرمایه گذاری دسترســـی بـــه انـــرژی بـــرق بـــرای رشـــد صنعـــت و اقتصـــاد  کـــه  گفـــت  می تـــوان 
کشـــور  کنونـــی و بـــه دلیـــل رشـــد منفـــی اقتصـــاد  گـــر ایـــن توقـــف افزایـــش تولیـــد در وضعیـــت  کـــرده اســـت و حتـــی ا روبـــرو 
ـــاره در  ـــع و آغـــاز رشـــد اقتصـــادی دوب ـــار منفـــی چندانـــی را آشـــکار نســـازد، لیکـــن در بلندمـــدت و برطـــرف شـــدن موان آث
کمبـــود ســـرمایه گذاری صنعـــت  کـــه  کشـــور آثـــار منفـــی خـــود را بـــا ضریبـــی چنـــد برابـــر بـــه نمایـــش خواهـــد گذاشـــت، چرا
کمبـــود ســـرمایه در  کـــرد و پیامدهـــای آن تـــا مدت هـــا برجـــای خواهـــد مانـــد.  بـــرق را دچـــار مشـــکالتی پایـــدار خواهـــد 
کشـــور ســـبب تعطیلـــی و بیـــکاری تعـــداد قابـــل توجهـــی از واحدهـــای پیمانـــکاری  درون خـــود مجموعـــه صنعـــت بـــرق 
کـــه نتیجـــه آن بحـــران رکـــود و بیـــکاری زنجیـــره تأمیـــن در ایـــن صنعـــت بـــوده و  و ســـاخت تجهیـــزات بـــرق می شـــود 
ـــی منجـــر  کاال و خدمات ـــه  کشـــور ب ـــه وابســـتگی خارجـــی  ـــن مســـئله در بلندمـــدت ب ـــه ای ک ـــود. بدیهـــی اســـت  خواهـــد ب
گزیـــر از واردات خواهیـــم بـــود، زیـــرا تعطیلـــی  کنـــون در داخـــل تولیـــد می شـــده اند و بـــا تعطیلـــی آنهـــا نا کـــه تا می شـــود 
یـــک واحـــد صنعتـــی بـــه ســـادگی رخ خواهـــد داد امـــا بازگشـــایی و بنیـــان نهـــادن یـــک واحـــد تـــازه چندیـــن برابـــر دشـــوارتر 
ـــا آغـــاز دوبـــاره رشـــد اقتصـــادی و نیـــاز فزاینـــده بـــه انـــرژی الکتریکـــی بـــرای توســـعه  خواهـــد بـــود و در نتیجـــه در آینـــده و ب

ـــت! ـــد اس ـــال تولی ـــور در ح کش ـــون در  ـــه هم اکن ک ـــی  کاالی ـــود، واردات  ـــم ب ـــد واردات خواهی ـــرق نیازمن ـــت ب صنع
مشـــکل دیگـــری کـــه آن نیـــز بـــه نوعـــی ناشـــی از کمبـــود ســـرمایه گذاری در صنعـــت بـــرق و همچنین نبود امـــکان همکاری 
ــت.  ــزات و دستگاه هاسـ ــودگی تجهیـ ــاله فرسـ ــت، مسـ ــود اسـ ــای موجـ ــل تحریم هـ ــه دلیـ ــی بـ ــرکت های خارجـ ــا شـ بـ
کارایـــی الزم بـــرای عرضـــه بهینـــه  کـــرده و فاقـــد  بخـــش عمـــده ای از تجهیـــزات شـــبکه بـــرق، عمـــر مفیـــد خـــود را طـــی 
کـــه ایمنـــی شـــبکه در ســـطح اســـتاندارد  ـــرژی الکتریکـــی هســـتند؛ ایـــن مشـــکل در درجـــه نخســـت ســـبب می شـــود  ان
نباشـــد و دوم اینکـــه اتـــالف بـــرق در بخش هـــای بســـیاری از شـــبکه بـــرق را افزایـــش داده و بنابرایـــن بـــازده تولیـــد و عرضـــه 
یـــان هـــر بخـــش تولیـــد و مصـــرف بـــرق تمـــام می شـــود. کـــه بـــه ز کاســـته و قیمـــت تمـــام شـــده آن بـــاال خواهـــد بـــرد  بـــرق را 
گـــزارش و بـــه مناســـبت  گـــون ایـــن  گونا دربـــاره پیامدهـــای منفـــی ناشـــی از تحریم هـــا بـــر صنعـــت بـــرق در بخش هـــای 
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بـــرق مصرفـــی خانوارهـــا اختصـــاص یافتـــه پرداخـــت شـــود و دولـــت نیـــز در ایـــن ردیـــف کســـری بودجـــه شـــدیدی 
کـــه  دارد، بازگشـــت بخـــش بیشـــتر درآمدهـــای بخـــش خصوصـــی صنعـــت بـــرق بـــا مشـــکل روبـــرو خواهـــد شـــد 
کـــرده  کمبـــود منابـــع در ســـرمایه گذاری را نیـــز تشـــدید  افـــزون بـــر ایجـــاد دشـــواری در تامیـــن هزینه هـــای جـــاری، 
ــوزه و ضمانـــت  ــز در مـــورد تصمیمشـــان بـــرای ورود بـــه ایـــن حـ ــازه  وارد را نیـ ــرمایه گذاران تـ ــر ایـــن سـ و افـــزون بـ

ـــرد.  ک بازگشـــت اصـــل ســـرمایه و ســـود، دچـــار تردید هـــای جـــدی خواهـــد 
کشـــور پـــس از اجـــرای  بـــا توجـــه بـــه اینکـــه در ســـال های اخیـــر، مطالبـــات بخـــش خصوصـــی صنعـــت بـــرق 
یـــان وارده  گونـــه ز گرفتـــن هیـــچ  تعهداتشـــان یـــا پرداخـــت نشـــده و یـــا بـــا دیرکردهـــای بلندمـــدت و بـــدون در نظـــر 
بـــه ســـرمایه گذاران در اثـــر ایـــن دیرکـــرد پرداخـــت شـــده اســـت، جریـــان مالـــی شـــرکت های خصوصـــی فعـــال در 
ایـــن حـــوزه بـــا اختـــالل جـــدی روبـــرو شـــده اســـت. در نتیجـــه ایـــن رونـــد منفـــی بخـــش بزرگـــی از بنگاه هـــای فعـــال 
یـــان ده تبدیـــل شـــده و رو بـــه تعطیلـــی هســـتند یـــا در عمـــل تعطیـــل شـــده اند.  در صنعـــت بـــرق بـــه واحدهایـــی ز
کـــه در طـــول  ــیار هنگفتـــی اســـت  ــرمایه گذاری های بسـ پیامـــد بلندمـــدت ایـــن موضـــوع، از میـــان رفتـــن سـ
کشـــور تمرکـــز یافتـــه اســـت، امـــا بدلیـــل مشـــکالت مالـــی دچـــار بحـــران شـــده اند.  چنـــد دهـــه در صنعـــت بـــرق 
ـــرای صنعـــت  کشـــور ب ـــر شـــرایط عمومـــی  کـــه در اث ـــر مشـــکالت مقطعـــی  ـــزون ب کـــه اف ـــد پذیرفـــت  متاســـفانه بای
کـــه پیشـــتر در بخـــش قیمت گـــذاری بـــرق  بـــرق ایجـــاد شـــده اســـت، یـــک رشـــته از مشـــکالت کهـــن و ســـاختاری 
گرفتـــه و تقویـــت می کنـــد و بنابرایـــن بـــا توجـــه  کـــه مشـــکالت مقطعـــی را در بـــر  بـــه آنهـــا اشـــاره شـــد نیـــز وجـــود دارد 
کننـــده میـــزان مطالبـــات وصـــول نشـــده  ـــه صـــورت پیوســـته در انتظـــار افزایـــش خیـــره  ـــد ب ـــه وضـــع موجـــود بای ب

بخـــش خصوصـــی از دولـــت و پیامدهـــای مالـــی ناشـــی از آن در ایـــن بخـــش باشـــیم.

از ویژگی هـــای اصلـــی صنعـــت بـــرق بزرگـــی حجـــم قرارداد هـــا از نظـــر مالـــی و بلندمـــدت بـــودن زمـــان اجـــرای ایـــن 
کـــه فعـــاالن صنعـــت بـــرق بیـــش از ســـایر بخش هـــای  کـــه همیـــن موضـــوع ســـبب شـــده اســـت  قراردادهاســـت 
یـــان ببیننـــد، بـــه ویـــژه  گـــون ز گونا کشـــور و نوســـانات نرخ هـــای  کنونـــی اقتصـــاد  کشـــور از وضعیـــت  صنعـــت 
گونـــه ای  بـــا توجـــه بـــه اینکـــه در نظـــام قـــراردادی صنعـــت بـــرق، شـــرایط عمومـــی و خصوصـــی قراردادهـــا، بـــه 
کـــه همـــه ریســـك های ناشـــی از تغییـــر و نوســـانات قیمـــت مـــواد اولیـــه و تجهیـــزات بـــه  تدویـــن شـــده اســـت 
کـــه قیمـــت  کنونـــی  صـــورت یك ســـویه بـــه پیمانـــکاران و تولیدکننـــدگان تجهیـــزات تحمیـــل شـــود، در شـــرایط 
کـــه در ســـال ها  ارز بـــه بیـــش از صـــد درصـــد افزایـــش یافتـــه، ادامـــه اجـــرای پـــروژه بـــا مبالـــغ قـــراردادی تعییـــن شـــده 
یـــان مالـــی بزرگـــی  گذشـــته بـــه امضـــای دو طـــرف رســـیده  غیرممکـــن شـــده اســـت. درنتیجـــه پروژه هـــا متوقـــف و ز
ـــدون در  ـــان دولتـــی ب کارفرمای ـــر اجـــرای قراردادهـــا ازســـوی  ـــه شـــرکت های صنعتـــی وارد شـــده اســـت. اصـــرار ب ب
نظـــر داشـــتن تغییـــرات پیـــش آمـــده، ســـبب تحمیـــل تمامـــی زیان هـــای اقتصـــادی ناشـــی از نوســـان قیمت هـــا 
و بی ثباتـــی اقتصـــادی بـــه بدنـــه بخـــش خصوصـــی شـــده و درنتیجـــه تعطیلـــی ده هـــا شـــرکت ســـازنده و 

 آثار منفی ناشی از 
نوسانات اقتصادی 
و ناپایداری قیمت ارز 

کار را در پـــی داشـــته اســـت.   ـــکاری و بیـــکاری 30 درصـــدی نیـــروی  پیمان
ـــه اینکـــه عرضـــه فلـــزات و  ـــا توجـــه ب کـــه ب کـــرد  ـــاره مـــواد اولیـــه مـــورد نیـــاز صنعـــت بـــرق نیـــز بایـــد خاطرنشـــان  درب
مـــواد خـــام مـــورد نیـــاز واحدهـــای تولیـــدی در انحصـــار شـــرکت های بـــزرگ قـــرار دارد و واردات مـــواد اولیـــه بـــه 
دلیـــل مشـــکالت ارزی دچـــار اختـــالل شـــده، دسترســـی تولیدکننـــدگان بـــه مـــواد خـــام بـــا چالش هـــای بســـیاری 
کاال و تجهیـــزات مربـــوط بـــه صنعـــت بـــرق افزایـــش زیـــادی داشـــته  همـــراه اســـت. در ایـــن شـــرایط هزینـــه تولیـــد 
و ســـوداگران بازارهـــای مالـــی نیـــز بـــا خریـــد و فـــروش فلـــزات مـــورد نیـــاز ایـــن صنعـــت، دسترســـی تولیدکننـــدگان 
کرده انـــد. ادامـــه ایـــن وضعیـــت، پیامدهـــای بســـیاری را بـــه دنبـــال  بـــه مـــواد اولیـــه را بـــا اختـــالل بیشـــتری روبـــرو 
کـــه مهم تریـــن آنهـــا تعطیلـــی واحدهـــای صنعتـــی و از میـــان رفتـــن ظرفیت هـــای تولیـــدی و  خواهـــد داشـــت 

کشـــور  در حـــوزه صنعـــت بـــرق در بلندمـــدت خواهـــد بـــود. صنعتـــی 
کـــه بتـــوان آنهـــا بـــدون  کوتاه مـــدت هســـتند  کـــه تعهـــدات پیمانـــی در صنعـــت بـــرق نـــه  بایـــد توجـــه داشـــت 
ـــد همـــه نیازهـــای پـــروژه را  کـــه بتوان ـــه آنقـــدر محـــدود هســـتند  ـــان رســـاند، ن ـــه پای فروافتـــادن در چـــاه نوســـانات ب
کـــه بتـــوان از شـــرکت ها انتظـــار داشـــت  گونـــه ای اســـت  کشـــور بـــه  کـــرد و نـــه شـــرایط  از پیـــش خریـــداری و انبـــار 
کـــرده و در قراردادهـــا بگنجاننـــد. از ســـوی دیگـــر بایـــد  کـــه تغییـــرات نـــرخ نیازهـــای خـــود را بـــا دقـــت پیش بینـــی 
کارفرمایـــان دولتـــی حتـــی در شـــرایط عـــادی و بـــا ثبـــات نیـــز چنـــدان در پرداخت هـــای خـــود  توجـــه داشـــت 
ــال نیســـت.  ــادی نرمـ ــز عـ ــه هیـــچ چیـ کـ کنونـــی  ــان  ــه زمـ ــد بـ ــه رسـ ــول و وقت شـــناس نبوده انـــد، چـ خـــوش قـ
کنـــد  کارفرمایـــان را متقاعـــد  کـــه بایـــد  نرمـــال نبـــودن وضعیـــت نیـــز بـــه خـــودی خـــود یکـــی از دالیلـــی اســـت 
تـــا بـــا پیمانـــکاران همـــکاری بیشـــتری در زمینـــه بازبینـــی قراردادهـــا داشـــته باشـــند، بـــه ویـــژه اینکـــه بخـــش 
کـــه هیـــچ   خصوصـــی در وضعیـــت ایجـــاد شـــده نه تنهـــا هیـــچ قصـــوری نداشـــته اســـت، بلکـــه در شـــرایطی 
کـــه بیشـــتر از روی غیـــرت و  تحلیـــل عقالنـــی ســـرمایه گذاری در آن را توجیـــه نمی کنـــد بـــه ســـبب همـــکاری 

کـــرده اســـت.  یـــان ســـنگینی را  نیـــز تحمـــل  وطـــن دوســـتی بـــوده، ز
ــش  ــا بخـ ــدارا بـ ــرای مـ ــدی بـ ــدان قدرتمنـ ــی چنـ ــات مالـ ــز امکانـ ــت نیـ ــد دولـ ــه هرچنـ کـ ــت  ــه داشـ ــد توجـ بایـ
خصوصـــی در ایـــن زمینـــه در اختیـــار نـــدارد، امـــا سرســـختی و پافشـــاری بیـــش از انـــدازه در حفـــظ قراردادهـــا در 
شـــکل و شـــمایل آغازیـــن آنهـــا و خـــودداری از هرگونـــه همـــکاری و همراهـــی بـــا بخـــش خصوصـــی بـــرای کاســـتن 
کشـــور وارد  یـــان وارد شـــده، می تـــوان ضرباتـــی را بـــر پیکـــره خســـته و رنجـــور صنعـــت بـــرق  از فشـــار و حجـــم ز
کـــه اکنـــون امـــکان  گـــر نگوییـــم ناممکـــن، دســـت کم بســـیار دشـــوارتر از چیـــزی خواهـــد بـــود  کـــه جبـــران آن ا ســـازد 

انجـــام آن وجـــود دارد.
روی هـــم رفتـــه در نقـــد رفتـــار بخـــش دولتـــی صنعـــت بـــرق بـــه صـــورت خاصـــی وخـــود دولـــت بـــه صـــورت عـــام 
کـــه بی توجهـــی بـــه قوانیـــن باالدســـتی چـــون برنامـــه پنجســـاله ششـــم توســـعه، درج ارقـــام  گفـــت  نیـــز می تـــوان 
کاســـتی های بودجـــه شـــرکت های زیرمجموعـــه  غیرواقع بینانـــه در بودجـــه شـــرکت های غیردولتـــی، مهم تریـــن 
بخـــش بـــرق وزارت نیـــرو اســـت. ایـــن موضـــوع منجـــر بـــه اختـــالل در اقتصـــاد بـــرق و بـــروز چالش هـــای متعـــددی 
کـــه ادامـــه ایـــن وضعیـــت می توانـــد  کار زنجیـــره تأمیـــن شـــده اســـت  کســـب و  بـــرای ســـرمایه گذاران و صاحبـــان 

کشـــور در بخـــش بـــرق بیانجامـــد. ▪ بـــه تعدیـــل واحدهـــا و از بیـــن رفتـــن تـــوان ســـاخت و مهندســـی 
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بـــا توجـــه بـــه بررســـی های صـــورت پذیرفتـــه بـــرای افزایـــش ظرفیـــت ســـالیانه تولیـــد بـــرق بـــه میـــزان 5 هـــزار مـــگاوات در هرســـال بیـــش 
از 3 میلیـــارد دالر ســـرمایه گذاری جدیـــد نیـــاز اســـت، ایـــن در حالـــی اســـت کـــه بـــه دلیـــل کمبـــود منابـــع تأمیـــن مالـــی پروژه هـــا توســـط 
دولـــت، عـــدم توانایـــی ورود بخـــش خصوصـــی بـــه ایـــن نـــوع پروژه هـــا و از طـــرف دیگـــر عـــدم دسترســـی بـــه منابـــع مالـــی و فاینانـــس 
خارجـــی و بین المللـــی، بـــه دلیـــل شـــرایط تحریـــم، ســـرمایه گذاری در راســـتای توســـعه بـــرق بـــه هیـــچ روی متناســـب بـــا نیـــاز جامعـــه 
ـــت  ـــت اس ـــن واقعی ـــای ای گوی ـــالمی  ـــورای اس ـــس ش ـــای مجل ـــز پژوهش ه ـــط مرک ـــده توس ـــه ش ـــای ارائ ـــت.  آماره ـــه نیس ـــن زمین در ای
کاهنـــده بـــوده اســـت. بـــر پایـــه ایـــن  کـــه رونـــد ســـرمایه گذاری در بخـــش تولیـــد بـــرق در ایـــران در ســـال های گذشـــته بـــه صـــورت 
کاهـــش بـــوده و تنهـــا در بخـــش توزیـــع و  اطالعـــات میـــزان ســـرمایه گذاری در بخـــش تولیـــد بـــرق در 10 ســـال گذشـــته همـــواره رو بـــه 
گـــرم  تـــا حـــدودی انتقـــال، شـــاهد افزایـــش ســـرمایه گذاری هســـتیم. در حالیکـــه بـــا توجـــه بـــه شـــرایط کشـــور و خاموشـــی های فصـــل 
و همچنیـــن ضـــرورت رشـــد اقتصـــادی بـــرای کشـــوری ماننـــد ایـــران، آنچـــه بیـــش از همـــه حیاتـــی بـــه نظـــر می رســـد ســـرمایه گذاری 
کـــه ســـرمایه گذاری در بخـــش تولیـــد بـــرق تنهـــا بـــر خـــود ایـــن بخـــش  و تمرکـــز بـــر بخـــش تولیـــد اســـت. همچنیـــن بایـــد توجـــه داشـــت 
کـــه بـــه نوعـــی بـــا بـــرق ارتبـــاط دارنـــد را  اثـــر نخواهـــد گذاشـــت و در واقـــع توســـعه یـــک نیـــروگاه بـــرق بســـیاری از صنایـــع ریـــز و درشـــتی 
کـــه تصـــور می شـــود. کـــرد و بـــه ایـــن ترتیـــب  اثـــر ســـرمایه گذاری در بخـــش تولیـــد بـــرق بســـیار بیشـــتر از آن اســـت  نیـــز منتفـــع خواهـــد 

ـــرای فعـــاالن در ایـــن حـــوزه و  ـــدار ب ـــی و ریســـک بازگشـــت ســـرمایه و ضمانـــت درآمـــد پای ـــه نظـــر می رســـد نبـــود جذابیت هـــای مال ب
کاهـــش ســـرمایه گذاری در ایـــن بخـــش  بـــاال بـــودن نـــرخ ســـرمایه مـــورد نیـــاز بـــرای فعالیـــت در بخـــش تولیـــد بـــرق، از دالیـــل اصلـــی 
باشـــد. از ســـوی دیگـــر نیـــاز بـــه انتقـــال فـــن آوری و جـــذب ســـرمایه های کالن خارجـــی نیـــز از جملـــه نیازهـــای اساســـی ایـــن بخـــش 

کـــرده اســـت. کـــه وجـــود تحریم هـــای ســـنگین دســـتیابی بـــه آنهـــا را بســـیار دشـــوار  اســـت 
کـــه تســـهیالت مالـــی بانکـــی بـــا دارا بـــودن ســـهم 70 درصـــدی از منابـــع تامیـــن  افـــزون بـــر مطالـــب یـــاد شـــده بایـــد توجـــه داشـــت 
ســـرمایه صنعـــت بـــرق از اهمیـــت ویـــژه ای برخـــوردار هســـتند و در برابـــر تســـهیالت بانکـــی، بخـــش اوراق مشـــارکت تنهـــا حـــدود 10 
کاهـــش محســـوس نـــرخ ســـود  درصـــد از ایـــن ســـبد منابـــع تامیـــن ســـرمایه را بـــه خـــود اختصـــاص داده اســـت.  بایـــد توجـــه داشـــت 
کاهـــش خواهـــد داد و امـــکان اتـــکاء بـــه ایـــن  و رکـــود اقتصـــادی منابـــع بانک هـــا بـــرای پرداخـــت وام را در آینـــده نزدیـــک بـــه شـــدت 
منبـــع در چنیـــن ســـطحی را بـــه تدریـــج از میـــان خواهـــد بـــرد. نتایـــج بررســـی ادوار گذشـــته بودجـــه صنعـــت بـــرق و محاســـبه میـــزان 
ـــع ســـرمایه ای از محـــل تســـهیالت مالـــی و بانکـــی  کـــه تنهـــا 3 درصـــد از مناب ـــع ســـرمایه ای نیـــز نشـــان می دهـــد  تحقق پذیـــری مناب
کـــه  ـــا وجـــود ســـهم 70 درصـــدی، در عمـــل تنهـــا 3 درصـــد اســـت،  محقـــق شـــده اند و میـــزان تحقق پذیـــری ایـــن بخـــش از منابـــع ب

نامطمئـــن بـــودن ایـــن منبـــع را بـــه خوبـــی نشـــان می دهـــد.
ـــز  کـــه بخـــش خصوصـــی نی ـــه نظـــر می رســـد  ـــی، ب ـــرای تامیـــن مال ـــر اوراق مشـــارکت ب ـــز بیشـــتر دولـــت ب ـــزوم تمرک کنـــار ل بنابرایـــن در 
کـــه در زبـــان  گرفتـــن سیاســـتی مشـــابه نخواهـــد داشـــت  در غیـــاب ســـرمایه خارجـــی و پشـــتیبانی بانک هـــا راهـــی جـــز در پیـــش 

اقتصـــادی همـــان حضـــور در بـــورس ســـهام اســـت.

منابع جدید  تامین سرمایه در صنعت برق 
داغ بـــودن بـــازار معامـــالت بـــورس در ماه هـــای گذشـــته در کشـــور، توجهـــات بســـیاری بـــه ســـوی ایـــن حـــوزه  اقتصـــادی جلـــب 
کـــه از شـــفافیت اقتصـــادی باالیـــی نیـــز برخـــوردار اســـت،  کـــرده اســـت. بـــورس بـــه عنـــوان یکـــی از مهم تریـــن ابزارهـــای تامیـــن مالـــی 
گرفتـــه اســـت. رشـــد مثبـــت پـــی در پـــی شـــاخص معامـــالت  ــرار  ــورد توجـــه بســـیاری قـ ــر جهـــان مـ کـــه در سراسـ سال هاســـت 
بورســـی در ایـــران در طـــول چنـــد مـــاه گذشـــته و همچنیـــن آزادســـازی ســـهام عدالـــت و ارائـــه ســـهام شـــرکت های دولتـــی بـــرای 
ـــودای  ـــا س ـــود را ب ـــک خ ـــرمایه های کوچ ـــداز و س ـــهروندان پس ان ـــیاری از ش ـــه بس ک ـــت  ـــده اس ـــبب ش ـــورس، س ـــی در ب ـــد عموم خری
کننـــد. جـــدای از بخـــش معامـــالت و تحلیل هـــای بورســـی و مدل هـــای ســـود و  دســـت یابی بـــه ســـود بیشـــتر وارد ایـــن تجـــارت 
ـــورس اهمیـــت و  ـــازار ب کننـــدگان در ب ـــرای معاملـــه   ـــد و ب ـــه وجـــود می آورن ـــروش ســـهام ب ـــد و ف گزینه هـــای خری کـــه انبوهـــی از  ـــی  زیان

جذابیـــت بســـیار دارد، کشـــش بـــورس بـــرای صنعـــت بـــرق ایـــران می توانـــد در حـــل مســـاله تامیـــن مالـــی تعریـــف شـــود. 
ـــر واگـــذاری بخشـــی از ســـهام شـــرکت خـــود  کـــه در براب ـــع اجـــازه می دهـــد  ـــه فعـــاالن صنای ـــورس ب در ســـاده ترین تعریـــف ممکـــن، ب
کار و تجهیـــز صنایعشـــان را بـــه دســـت آورنـــدو در واقـــع ایـــن  در بـــازار بـــورس، بتواننـــد ســـرمایه مـــورد نیـــاز خـــود بـــرای توســـعه کســـب و 
ـــه فراخـــوان  ک ـــن تفـــاوت  ـــا ای ـــک بنـــگاه اقتصـــادی اســـت، ب ـــرای ی ـــه نوعـــی همـــان جـــذب ســـرمایه گذار و یافتـــن شـــریک ب عمـــل ب
کـــه عرضـــه ایـــن ســـهام بـــا  ایـــن شـــراکت بـــه صـــورت عمومـــی خواهـــد بـــود و از ســـوی دیگـــر، اهمیـــت اساســـی ایـــن روش آن اســـت 

ضــــروری 
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ایجـــاد فضـــای رقابتـــی همـــراه بـــوده و در واقـــع ســـهام شـــرکت بـــه نوعـــی بـــه مزایـــده گذاشـــته خواهـــد شـــد و در صـــورت محبوبیـــت 
ســـرمایه گذاری در یـــک بنـــگاه خـــاص و بـــاال رفتـــن تقاضـــا بـــرای خریـــد ســـهام آن، ارزش ســـهام شـــرکت یـــاد شـــده نیـــز افزایـــش 
ـــر رفتـــن ارزش ســـهام یـــک شـــرکت، هـــم منابـــع مالـــی بیشـــتری بـــه ســـوی شـــرکت  ـــا باالت خواهـــد یافـــت. در نتیجـــه ایـــن رونـــد، ب
ـــه  ـــد ب ـــه فراخـــوان ســـرمایه گذاری در آن شـــرکت پاســـخ مثبتـــی داده ان ـــر از دیگـــران ب کـــه زودت ســـرازیر خواهـــد شـــد و هـــم کســـانی 
کـــه بانک هـــا هـــر روز بـــا مشـــکالت بیشـــتری در  گفتـــه شـــد در شـــرایطی  ســـود بیشـــتری دســـت خواهنـــد یافـــت. بـــا توجـــه بـــه آنچـــه 
ارائـــه تســـهیالت بـــه فعـــاالن صنایـــع بـــرق روبـــرو هســـتند و هم اکنـــون نیـــز 97 درصـــد برآوردهـــای تامیـــن مالـــی از ســـوی بانک هـــا 
ـــازار بـــورس  ـــه ب امـــکان محقـــق شـــدن نـــدارد و همچنیـــن در شـــرایطی امـــکان جـــذب ســـرمایه خارجـــی نیـــز وجـــود نـــدارد، ورود ب

گزینـــه مناســـبی باشـــد. بـــرای جـــذب ســـرمایه می توانـــد 

صنعت برق و بازار بورس
کـــو  حمیدرضـــا صالحـــی، رئیـــس کمیســـیون انـــرژی اتـــاق ایـــران و عضـــو هیـــات مدیـــره ســـندیکا صنعـــت بـــرق در گفتگـــو بـــا »ا
ـــر بانک هـــا و هدایـــت  کاهـــش فشـــار ب ـــورس نه تنهـــا باعـــث  کـــرده اســـت: اســـتفاده از ظرفیـــت ب نیـــرو« نیـــز در ایـــن زمینـــه اظهـــار 
ـــه مدیریـــت بهتـــر ریســـک ســـرمایه گذاری و افزایـــش  ـــه ســـمت شـــرکت های کوچـــک و متوســـط می شـــود، بلکـــه ب ـــع آنهـــا ب مناب
ـــه  ـــرق و ورود ب ـــت ب ـــی صنع ـــش خصوص ـــم بخ ـــاد او تصمی ـــه اعتق ـــرد. ب ک ـــد  ـــک خواه ـــم کم ـــزرگ ه ـــای ب ـــفافیت در بنگاه ه ش
بـــورس، نقدینگـــی موجـــود در بـــازار ســـرمایه را بـــه ســـمت رونـــق تولیـــد و رشـــد اقتصـــادی ســـوق می دهـــد و وضعیـــت بهتـــری 
ـــود. ـــه می ش گرفت ـــز  ـــک ها نی ـــوی بســـیاری از ریس ـــرایطی جل ـــن ش ـــد. در چنی ـــاد خواهـــد ش ـــور ایج ـــی در کش ـــرف نقدینگ از مص

بـــه اعتقـــاد رئیـــس کمیســـیون انـــرژی اتـــاق ایـــران، بـــازار ســـرمایه به واســـطه اتـــکا بـــه حجـــم وســـیعی از منابـــع مالـــی خـــرد از طریـــق 
ـــه  ـــد کمـــک شـــایانی ب کـــه می توان ـــی باالیـــی دارد  ـــوان تأمیـــن  مال ـــه ابزارهـــای نویـــن، ت ـــکا ب ـــا ات توســـعه مشـــارکت عمـــوم مـــردم و ب
کـــه منابـــع ســـرگردان نیـــز بـــه بـــازار  اجـــرای پروژه هـــای عظیـــم در کشـــور از جملـــه حـــوزه بـــرق داشـــته باشـــد. ایـــن در حالـــی اســـت 
ســـرمایه هدایـــت خواهنـــد شـــد، مشـــروط بـــر آنکـــه معرفـــی ظرفیت هـــای ایـــن بـــازار بـــه عمـــوم افـــراد جامعـــه از ســـوی دولـــت دنبـــال 
کـــه ســـخن از ورود صنعـــت بـــرق بـــه بـــازار بـــورس مـــی رود. انتشـــار خبـــر ورود شـــرکت  شـــود. البتـــه ایـــن نخســـتین بـــاری نیســـت 
کدشـــت )دماونـــد( در فرابـــورس یکی از نخســـتین  عســـلویه مپنـــا بـــه بـــورس در ســـال 92 و عرضـــه 32میلیـــون ســـهم نیـــروگاه بـــرق پا
تالش هـــا در ایـــن زمینـــه بـــه شـــمار مـــی رود. بایـــد توجـــه داشـــت کـــه در بیشـــتر  کشـــورهای توســـعه یافتـــه دنیـــا بخـــش تولیـــد و توزیـــع 
کامـــال خصوصـــی اســـت و نیروگاه هـــا در قالـــب شـــرکت های ســـهامی عـــام و خـــاص فعالیـــت می کننـــد و بســـیاری از  بـــرق، 
کـــه نشـــان دهنـــده عـــادی بـــودن و عمومیـــت حضـــور  نیروگاه هـــا هـــم سهامشـــان در بورس هـــای اوراق بهـــادار معاملـــه می شـــود، 

صنعـــت بـــرق در بـــازار بـــورس اســـت.
کـــه حضـــور صنعـــت بـــرق ایـــران در ســـطوح و عرصه هـــای مختلـــف از جملـــه توزیـــع و انتقـــال و همچنیـــن  واقعیـــت ایـــن اســـت 
گام مهمـــی در راســـتای عـــادی و نرمـــال شـــدن وضعیـــت صنعـــت  ـــد  ـــورس می توان ـــازار ب شـــرکت های ســـازنده تجهیـــزات در ب
کـــه منابـــع مالـــی خـــود را بـــا ســـرمایه گذاری مســـتقیم یـــا غیـــر مســـتقیم )بـــورس( تامیـــن می کنـــد  بـــرق ایـــران تلقـــی شـــود. صنعتـــی 
کـــه منطقی تـــر شـــدن وضعیـــت  و کاالی خـــود را بـــا نرخـــی منطقـــی )در بـــورس انـــرژی( بـــه فـــروش می رســـاند. بدیهـــی اســـت 

کـــرد. کـــردن رشـــد آن کمـــک خواهـــد  صنعـــت بـــرق بـــه بیـــرون آوردن آن از رکـــود و شـــتابان 
کـــه نامتعـــادل بـــودن وضعیـــت اقتصـــادی ایـــران در ســـال های اخیـــر در همـــه  البتـــه بایـــد بـــه ایـــن نکتـــه نیـــز توجـــه داشـــت 
ـــی از  ـــع یک ـــت. در واق ـــتثنی نیس ـــده مس ـــن قاع ـــز از ای ـــورس نی ـــازار ب ـــوده و ب ـــری ب ـــاهده و پیگی ـــل مش ـــادی قاب ـــای اقتص بخش ه
کنتـــرل بـــر آن بـــوده اســـت. ایـــن  دالیـــل اصلـــی فعـــال شـــدن بـــازار بـــورس رشـــد لجـــام  گســـیخته نقدینگـــی در کشـــور و نبـــود 
نقدینگـــی غول پیکـــر، پـــس از اینکـــه امکانـــات مبادلـــه در بـــازار ارز و طـــال بـــه شـــدت محـــدود شـــده و بـــازار زمیـــن و مســـکن نیـــز 

کـــرده و وارد ایـــن حـــوزه شـــده اســـت. در یـــک بـــازه زمانـــی دچـــار رکـــود شـــد، توجـــه خـــود را بـــه ســـوی بـــازار بـــورس معطـــوف 
کـــه بـــدون هیچ گونـــه دانـــش اقتصـــادی  گاهـــی اســـت  یکـــی از دالیـــل اصلـــی رشـــد متوالـــی شـــاخص بـــازار بـــورس حضـــور افـــراد ناآ
کـــه هرچنـــد رشـــد  کـــه در دسترس شـــان قـــرار دارد را خریـــداری می کننـــدو بدیهـــی اســـت  بـــه بـــورس هجـــوم آورده و هـــر ســـهمی را 
ـــودهای  ـــار س ـــراد انتظ ـــن اف ـــه همی ک ـــت  ـــه داش ـــد توج ـــا بای ـــود، ام ـــد ب ـــور خواه ـــاد کش ـــرای اقتص ـــی ب ـــام مثبت ـــورس پی ـــاخص ب ش
ـــازار و خـــروج پـــول از دســـت جامعـــه  ـــا اشـــباع ب ـــد و چنـــدان صبـــور هـــم نیســـتند. ب ـــاه را نیـــز دارن کوت ـــی بســـیار  ـــازه زمان کالن در ب
کـــه هـــر روز و هـــر ســـاعت ارزش ســـهام خـــود را کنتـــرل می کننـــد،  ســـهام داران مـــدت بســـیاری بـــه درازا نخواهـــد کشـــید تـــا کســـانی 

ـــار  ـــن رفت ـــر چنی ـــوی دیگ ـــت. از س ـــن اس ـــز روش ـــی آن نی ـــه باق ک ـــد  کنن ـــاد  ـــروش ایج ـــف ف ـــود زده و ص ـــهام خ ـــروش س ـــه ف ـــت ب دس
کـــه ســـره از ناســـره و ســـودده و آینـــده دار  کـــه در دســـترس اســـت، ســـبب خواهنـــد  جنـــون آمیـــزی در مـــورد خریـــد هـــر ســـهمی 
ـــع  کـــه همـــان ســـرمایه گذاری در صنای ـــورس  ـــع منطـــق اصلـــی ب ـــان ده و در آســـتانه ورشکســـتگی مشـــخص نشـــود و در واق از زی
کـــرده و  کـــه ایـــن مشـــکل بیشـــتر بـــه خریـــداران ربـــط پیـــدا  کامـــال بـــه حاشـــیه رود. هرچنـــد  گرفتـــه و  ســـودآور اســـت در ابهـــام قـــرار 
کننـــدگان ســـهام نیـــز از ایـــن طوفـــان بـــه دور نخواهنـــد مانـــد. بـــه ویـــژه  کـــه  عرضـــه  آنهـــا را متضـــرر  می کنـــد، امـــا بایـــد توجـــه داشـــت 
کـــه پـــس از گذشـــت چنـــد مـــاه از ایـــن رونـــق بی ســـابقه، هم اکنـــون و بـــه تازگـــی قصـــد ورود بـــه بـــورس  آن دســـته از شـــرکت هایی 

کـــه در دوران نوســـان شـــدید بـــورس در جهـــت منفـــی پـــای بـــه ایـــن عرصـــه گذاشـــته باشـــند. را دارنـــد، ممکـــن اســـت 
کـــه  ـــورس اقدامـــی مناســـب و آزمـــون پـــس داده  اســـت و در شـــرایطی  کـــه تامیـــن مالـــی از طریـــق ب ـــه صـــورت خالصـــه هرچنـــد  ب
امـــروزه صنعـــت بـــرق بـــا کمبـــود شـــدید منابـــع ســـرمایه گذاری دســـت و پنجـــه نـــرم می کنـــد، ورود بـــه بـــازار بـــورس می توانـــد 
کـــه بـــه دلیـــل بی ثباتـــی اقتصـــاد کشـــور و  راه حـــل مناســـبی بـــرای مشـــکالت صنعـــت بـــرق باشـــد، امـــا بایـــد توجـــه داشـــت 
پیش بینی ناپذیـــر بـــودن رفتـــار عمومـــی جامعـــه ایـــران در عرصـــه اقتصـــاد، مـــی بایســـت بـــا توجـــه و دقـــت بســـیار بیشـــتری پـــای 
کارشناســـان خبـــره بـــورس و به کارگیـــری متخصصـــان اقتصـــادی و حقوقـــی بـــرای بـــه انجـــام  در ایـــن میـــدان نهـــاد. مشـــورت بـــا 
کـــه در صنعـــت بـــرق، قصـــد  کـــه می تـــوان بـــه شـــرکت های عالقه منـــدی  کار، پیشـــنهاد و توصیـــه ای جـــدی اســـت  رســـاندن 

ـــرد.  ک ـــد،  ـــورس را دارن ـــازار ب ـــه ب ورود ب

بورس انرژی برای صنعت برق
ـــازه  ـــز ت ـــه آن پرداخـــت و  چنـــدان نی ـــد ب ـــورس بای ـــرق در ب ـــاره فعالیـــت صنعـــت ب ـــزارش درب گ ـــن  ـــان ای ـــه در پای ک مســـاله دیگـــری 
کـــه مدت هاســـت مـــورد بحـــث بـــوده و می توانـــد بســـیاری از مشـــکالت  نیســـت، مســـاله ارایـــه بـــرق در بـــورس انـــرژی اســـت 
ـــا انـــدازه زیـــادی حـــل  کـــه از قضـــا مهم تریـــن بخـــش مشـــکالت ایـــن صنعـــت نیـــز هســـت، ت صنعـــت بـــرق در بخـــش عرضـــه را 

کنـــد. امـــا ایـــن بخـــش از بـــورس بـــا دشـــواری های بســـیاری نیـــز روبروســـت.
ســـید علـــی حســـینی مدیـــر عامـــل بـــورس انـــرژی در گفتگـــو بـــا بـــرق نیـــوز و توضیـــح عوامـــل مشـــکالت موجـــود در بـــورس انـــرژی 
گـــردش  بـــرای صنعـــت بـــرق اظهـــار می کنـــد: وقتـــی بـــر روی ورود فعـــاالن صنعـــت بـــرق بـــه بـــازار و تأمیـــن منابـــع و نقدینگـــی بـــرای 
کننـــدگان بـــه طـــور مســـتقیم مضیقـــه ایجـــاد می شـــود، بـــه طـــور حتـــم بـــر روی تأمیـــن  معامـــالت در بـــورس یـــا ارتبـــاط بـــا مصـــرف 
ـــرق در  ـــازار ب ـــرای توســـعه ب گـــذار اســـت. اگـــر در چنـــد ســـال گذشـــته وزارت نیـــرو تکالیـــف قانونـــی خـــود ب مالـــی آن هـــا نیـــز تأثیـــر 
بـــورس انـــرژی، تقویـــت ورود بخـــش خصوصـــی بـــه بـــازار و امـــکان تأمیـــن مالـــی بـــرای ســـاخت نیروگاه هـــا از طریـــق بـــازار ســـرمایه 

ـــرق وجـــود نداشـــت. ـــه طـــور حتـــم االن بحث هـــای پیرامـــون قطعـــی ب ـــر می گرفـــت، ب را جدی ت
کارشـــناس صنعـــت بـــرق در گفت وگـــو بـــا »دنیـــای اقتصـــاد« دربـــاره مزیت هـــای بـــورس انـــرژی  امـــا محمدحســـین عســـگری 
کـــه هرکـــدام از  می گویـــد: زنجیـــره صنعـــت بـــرق از بخش هـــای تولیـــد، انتقـــال، توزیـــع و فـــروش بـــرق تشـــکیل شـــده اســـت 
کرده انـــد. در حـــال حاضـــر بخشـــی از فـــروش بـــرق در بـــورس انـــرژی ایـــران و  کنـــار خـــود ایجـــاد  ایـــن بخش هـــا صنایعـــی را در 
کـــه  بخشـــی نیـــز در بـــازار بـــرق شـــرکت مدیریـــت شـــبکه بـــرق ایـــران معاملـــه می شـــود و در ایـــن بازارهـــا از یـــک ســـو تولیدکننـــدگان 
کـــه شـــرکت های توزیـــع بـــرق هســـتند، حضـــور دارنـــد. وی افـــزود:  نیروگاه هـــای تولیـــد بـــرق هســـتند و از ســـوی دیگـــر خریـــداران 
ـــدار و فروشـــنده ایجـــاد می کنـــد  ـــرای خری ـــرق ب ـــرای کشـــف قیمـــت ب ـــه تنهـــا بســـتری را ب ـــرژی ن ـــورس ان ـــرق در ب ـــد و فـــروش ب خری
بلکـــه بـــا ایجـــاد شـــرایط پیـــش فـــروش و پیـــش خریـــد بـــرق، ابـــزار پوشـــش ریســـک نوســـانات قیمـــت بـــرق را در اختیـــار خریـــداران 
و فروشـــندگان قـــرار می دهـــد. همچنیـــن در بـــورس انـــرژی، از طریـــق قراردادهـــای ســـلف مـــوازی اســـتاندارد، امـــکان تامیـــن مالـــی 

ـــرای فعـــاالن ایـــن صنعـــت فراهـــم شـــده اســـت. ب
ـــر شـــدن قیمـــت  گامـــی مهـــم بـــه ســـوی منطقی ت ـــر صنعـــت بـــرق در بـــورس انـــرژی می توانـــد  بـــه صـــورت خالصـــه حضـــور فعال ت
کار تنهـــا  بـــرق در ایـــران و ایجـــاد تعـــادل هرچـــه بیشـــتر میـــان هزینـــه  هـــا و درآمدهـــای تولیدکننـــدگان بـــرق باشـــد. البتـــه ایـــن 
کـــرد بلکـــه بـــا توجـــه بـــه ارتبـــاط نزدیـــک ســـایر بخش هـــای تولیـــدی و خدماتـــی  مشـــکل بخـــش تولیـــد نیـــرو را حـــل نخواهـــد 
صنعـــت بـــرق بـــا بخـــش تولیـــد، در صـــورت بهبـــود وضعیـــت مالـــی بخـــش تولیـــد، وضعیـــت دیگـــر بخش هـــا نیـــز بهبـــود خواهـــد 
یافـــت. همچنیـــن بهبـــود وضعیـــت مالـــی صنعـــت بـــرق بـــه طـــور کلـــی ســـبب ایجـــاد جذابیـــت ســـرمایه گذاری در ایـــن صنعـــت 

کـــه بـــه نوعـــی ایجادکننـــده یـــک چرخـــه تاثیـــر متقابـــل مثبـــت خواهـــد بـــود.▪ و جلـــب عالقه منـــدان خواهـــد شـــد، 

یادداشت تحلیلییادداشت تحلیلی



} پازل بحران نقدینگی و بازارهای سرمایه {} پازل بحران نقدینگی و بازارهای سرمایه { اقتصاد صنعت برقاقتصاد صنعت برق

بها ر 99، دوره جدیدبها ر 99، دوره جدید 4243
صفحهصفحه

دولت؛ مانِع 
ورود بخش خصوصی 

 به بازار سرمایه است

گفت وگوی اختصاصیگفت وگوی اختصاصی

بنگاه های کوچک و متوسط در هر کشوری 
می توانند سهم به سزایی در ارتقای اقتصاد  

کشور به اقتصادی رقابتی، پویا، مبتنی بر دانش 
و اشتغال زایی داشته باشند. در کشور ما به 

دلیل چالش های اقتصادی موجود و کمبود 
نقدینگی، هیچ گاه تامین مالی شرکت های 

صنعتی، تولیدی و بازرگانی ورود آن ها به بازار 
سرمایه محقق نشده و مشکات ساختاری 
واحدها از قبیل عدم شفافیت دفاتر مالی 

اصاح نشده است. این دسته از شرکت ها در 
زمینه توسعه و رشد خود نسبت به واحدهای 

بزرگ صنعتی با چالش های بیشتری مواجهند. 
قامیری، عضو هیات نمایندگان  رضی حاجی آ

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران 
گفتگو با ستبران به معایب و موانع ورود  در 

شرکت های SME به بازار بورس و فرابورس 
که مشروح آن در ادامه آمده است. پرداخته 

.

.

.

.

.

.

.

.

کـه در درجـه اول وضـع عمومـی اقتصـادی  دالیـل رکـود و افـت اقتصـادی ایـن شـرکت ها ایـن اسـت 
کشـور خـوب نیسـت. در درجـه دوم اغلـب شـرکت ها بـا مشـکالت مختـص بـه خـود مواجهنـد. 
بسـیاری از شـرکت های تولیـدی بـه دلیـل عـدم دسترسـی بـه مواد اولیـه ای که بایـد از خارج وارد شـود 
با مشـکل روبه رو هسـتند. شـرکت های بازرگانی نیز از یک سـو به علت کمبود نقدینگی برای خرید 
دچار چالش هسـتند و از سـوی دیگر در فروش محصول به دلیل شـیوع بیماری کرونا و متعاقب آن 

نبـود تقاضـا و تعطیلـی بیشـتر بازارهـای فروش در تنگنا هسـتند.
از طرفـی شـرکت های صادرکننـده هـم مشـکالت عدیده ای از قبیل مسـاله انتقـال ارز و پیمـان ارزی 
دارنـد و همـه این هـا موجـب شـده اسـت که شـرکت های اقتصـادی در یک حالت توقـف مطلق قرار 
گیرنـد و نقدینگـی مـورد  گیرنـد. بـه همیـن جهـت نمی تواننـد پـول حاصـل از فـروش خـود را بـاز پـس 
نیازشـان را تامین کنند و همین امر سـبب می شـود نتوانند فعالیت های اقتصادی خود را در چرخه 

اقتصادی کشـور ادامه دهند و سـرمایه در گردش داشـته باشـند.

بـه نظـر مـن بـازار سـرمایه تـا حـدودی تخصصـی اسـت و ورود افـراد کم تجربـه و غیرمتخصـص به این 
عرصـه می توانـد خطراتـی را برایشـان بـه بـار آورد. بـه همیـن دلیل بسـیاری از فعاالن اقتصـادی جرات 
ورود بـه قمـار بـزرگ بـورس را ندارنـد و بیشـتر ترجیـح می دهنـد فعالیـت خـود را متوقف کننـد تا اینکه 
وارد حـوزه ای شـوند کـه آن را نمی شناسـند. ورود بـه بـورس دوای همـه دردهـا و مشـکالت امـروز بورس  
نیسـت و شـبیه به یک حرکت کاذب شـده و نقشـی در رفع مشکالت اقتصادی کشـور ندارد. بورس 

درحقیقـت یـک نـوع بـازی بـا پـول و سـرمایه اسـت و بنـده شـخصا وارد این بازی ها نمی شـوم.
فروش سهام از طریق بورس انجام می شود و خرید آن از سوی مردم هم بستگی به این دارد که چقدر 
بـه واحدهـای بازرگانـی، تولیـدی و اقتصـادی اعتمـاد کننـد. این طـور نیسـت کـه بتـوان بـا یک  سـری 
داده هـای آمـاری، میـزان ریسـک مـردم و اسـتقبال آنـان از داد و سـتد سـهام را تحلیل اقتصـادی کرد. 
تحلیـل کـردن نیـاز بـه داده هـای قابـل اعتمادتـری دارد و چـون مـا ایـن اطالعـات را نداریـم تحلیلمان 

ارزش کارشناسـی ندارد.

کار خـاص عملیاتـی برنمی آیـد و تصمیم گیـری درخصـوص نحـوه ورود   از اتـاق بازرگانـی چنـدان 
کـه دولـت در محوریت  کشـور اسـت  شـرکت های SME بـه بـورس در اختیـار مدیریـت اقتصـادی 
آن قـرار دارد.  در حـال حاضـر غالـب فعالیت هـای اقتصـادی توسـط دولـت انجـام می گیرد و حتی 
بـورس هـم توسـط شـرکت های خصولتـی و دولتـی هدایـت و کارگردانـی می شـود. در نتیجـه بخـش 
خصوصـی یـا همـان شـرکت هایSME  بـه ایـن سـادگی ها نمی تواننـد بـه بازارهـای سـرمایه راه یابنـد. 
مگـر اینکـه در دولـت اراده ای پیـدا شـود  و تصمیـم بگیـرد ورود شـرکت های کوچـک و متوسـط  را بـه 

بورس تسـهیل کنـد.  ▪

بنگاه های اقتصادی )SMEها( از قبیل شرکت های تولیدکننده و شرکت های بازرگانی صادرکننده 
برای حفظ نقدینگی در درجه اول نیاز به فروش دارند. چنانچه این شرکت ها خریدی انجام دهند 
کـه محصـوالت و تولیدات شـان  یـا بـرای راه انـدازی یـک خـط تولیـد سـرمایه گذاری کننـد، تـا زمانـی 
بـه فـروش نرسـد هیـچ گونـه نقدینگـی در صنـدوق خـود نخواهنـد داشـت. در حـال حاضـر مـا دچـار 
یک بحران اقتصادی هسـتیم و به جهات مختلف، سـطح فروش این شـرکت ها بسـیار پایین آمده 

است.

ارزیابی شما از ورود فعاالن 
اقتصادی به بازار سرمایه 

چیست؟

اتاق بازرگانی برای تسهیل 
ورود شرکت ها به بازارهای 

سرمایه اقدامی انجام داده 
یا برنامه ای چه اقدامی را 

انجام داده است؟
با توجه به شرایط اقتصادی 

کشور و بحران کمبود نقدینگی 
بخش صنعت، بنگاه های 

اقتصادی برای حفظ 
نقدینگی و تامین مالی مورد 

نیاز خود چه مسیرهایی را در 
پیش رو دارند؟ 

قامیری  عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایرانرضی حاجی آ
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بخـــش بزرگـــی از صنعـــت بـــرق شـــامل ســـازندگان کاال و تجهیـــزات برقـــی اســـت کـــه بـــا 
ـــرای تولیـــد تجهیـــزات  کاالی ساخته شـــده، ب ـــودن هزینـــه تمام شـــده  ـــاال ب ـــه ب توجـــه ب
ارائه دهنـــدگان  همچنیـــن  می شـــوند.  متحمـــل  را  باالیـــی  هزینـــه  سفارشـــی، 
خدمـــات فنـــی و مهندســـی و پیمانـــکاران ایـــن صنعـــت نیـــز در انعقـــاد قراردادهـــای 
پیمانـــکاری و ســـاخت، غالبـــًا بخـــش بزرگـــی از مبلـــغ قـــرارداد را صـــرف هزینـــه تأمیـــن 
قطعـــات و تجهیـــزات می کننـــد. لـــذا بـــرای تأمیـــن مالـــی ایـــن پروژه هـــا نیـــاز بـــه منابـــع 
ـــوع رابطـــه بیـــن  ـــرارداد و ن ـــا ماهیـــت موضـــوع ق ـــد متناســـب ب کـــه می توان ـــی اســـت  مال

ـــردد. گ ـــی تأمیـــن  ـــع متفاوت کننـــده، از مناب عرضه کننـــده و تقاضا
نیـــز  هـــا  بـــه ســـایر روش  نســـبت  کـــه  پروژه هـــا  مالـــی  تأمیـــن  تریـــن روش  ســـاده 
ــیوه  ــرمایه هـــای داخلـــی اســـت. در ایـــن شـ شناخته شـــده تر اســـت، اســـتفاده از سـ
کارفرمـــا یـــا خریـــدار،  پیمانـــکار یـــا فروشـــنده تجهیـــزات از محـــل پیش پرداخـــت 
بخشـــی از هزینه هـــای اولیـــه را پوشـــش داده و مابقـــی هزینـــه هـــا نیـــز از منابـــع داخلـــی 
یـــج و بـــا پیشـــرفت فیزیکـــی پـــروژه  کننـــده تأمیـــن مـــی شـــود. ســـپس به تدر عرضـــه 
کاال یـــا خدمـــات توســـط  و یـــا به صـــورت یکجـــا در سررســـید قـــرارداد، مبلـــغ فـــروش 

کارفرمـــا تســـویه می شـــود. 
گـــذاری داخلـــی بـــرای بســـیاری از پـــروژه هـــا دشـــوار  امـــروزه اســـتفاده از ســـرمایه 
کاهـــش نقدینگـــی و تـــورم و هزینـــه  کـــه ناشـــی از  شـــده یـــا مقرون به صرفـــه نیســـت 
ـــتفاده  ـــرایط اس ـــن ش ـــت. در ای ـــی اس ـــکان دارای ـــرای مال ـــع ب ـــن مناب ـــاالی ای ـــت ب فرص
از ســـرمایه های بازارهـــای مالـــی موضوعیـــت مـــی یابـــد. بازارهـــای مالـــی وظیفـــه 
پشـــتیبانی از بخـــش واقعـــی اقتصـــاد را بـــر عهـــده دارنـــد تـــا شـــرایط الزم جهـــت توســـعه 
کننـــد. در تقســـیم بندی بازارهـــای مالـــی می تـــوان  و رشـــد پایـــدار اقتصـــادی را فراهـــم 

کـــرد.  بـــه دو بـــازار پـــول و ســـرمایه اشـــاره 

بازار پول
بـــازار پـــول، بـــازاری بـــرای دادوســـتد پـــول و دیگـــر دارایی هـــای مالـــی جانشـــین 
ــران  ــا بازیگـ ــر از یـــک ســـال دارنـــد. بانک هـ کمتـ کـــه سررســـید  نزدیـــک پـــول اســـت 
کـــه در بانکـــداری اســـالمی، از محـــل منابـــع تجمیـــع شـــده  اصلـــی ایـــن بـــازار هســـتند 
کـــرده و به این ترتیـــب آن هـــا را به طـــور غیرمســـتقیم در  مـــردم، تســـهیالت پرداخـــت 
کـــه در پرداخـــت تســـهیالت بانکـــی، نـــرخ  ســـرمایه گذاری شـــرکت مـــی دهنـــد. ازآنجا

ــا  ــه بانک هـ ــی بـ ــورت تکلیفـ ــار به صـ ــول و اعتبـ ــورای پـ ــط شـ ــهیالت توسـ ــود تسـ سـ
ــول و لحـــاظ  ــا بهـــای تمام شـــده پـ ــه بـ ــرخ در مقایسـ ــود، اغلـــب ایـــن نـ اعـــالم می شـ
هزینه هـــای غیرعملیاتـــی بانـــک هـــا، جذابیـــت پرداخـــت تســـهیالت را خصوصـــًا 
کاهـــش می دهـــد. بانـــک به عنـــوان یـــک بنـــگاه  ـــرخ بازدهـــی پاییـــن  ـــا ن در مصـــارف ب
ــای  ــول و هزینه هـ ــده پـ ــای تمام شـ ــش بهـ ــر پوشـ ــالوه بـ ــا عـ ــت تـ ــادی الزم اسـ اقتصـ
کنـــد  غیرعملیاتـــی خـــود، ســـود ســـهام داران را نیـــز در تعییـــن ســـود تســـهیالت لحـــاظ 
گـــون ســـعی در بـــاال بـــردن نـــرخ ســـود مؤثـــر تســـهیالت  لـــذا بـــا اســـتفاده از روش هـــای گونا
در مقابـــل نـــرخ ســـود اســـمی دارنـــد کـــه از آن جملـــه می تـــوان بـــه لـــزوم مســـدودی ســـپرده 
نقـــدی در حســـاب جـــاری به عنـــوان وثیقـــه و تخصیـــص تســـهیالت بـــه دارنـــدگان 

کـــرد.  ســـپرده های بـــا میانگیـــن یـــا رســـوب در دوره هـــای زمانـــی گذشـــته اشـــاره 
ــی  ــای ابالغـ ــار و آیین نامه هـ ــول و اعتبـ ــورای پـ ــات شـ ــا مصوبـ ــق بـ ــن مطابـ همچنیـ
ـــر مقـــررات،  ـــاالی شـــبکه بانکـــی در تغیی ـــری ب بانـــک مرکـــزی و باهـــدف انعطاف پذی
بانـــک هـــا از پذیـــرش منابـــع مردمـــی در قالـــب ســـپرده های بلندمـــدت )بیـــش از یـــک 
ســـال( بـــا نـــرخ ســـود ثابـــت منـــع شـــده اند. ایـــن مســـاله منجـــر بـــه ترجیـــح بانک هـــا 
در پرداخـــت تســـهیالت در بخش هـــای اقتصـــادی زودبـــازده و پرســـود شـــده اســـت. 
کـــه در نمـــودار 1 نشـــان داده شـــده اســـت، 59٫8% از کل مبلـــغ تســـهیالت  همان طـــور 
بخش هـــای  بـــه   1398 ســـال  در  اعتبـــاری  مؤسســـات  و  بانک هـــا  پرداختـــی 
اقتصـــادی زودبـــازده ماننـــد ســـاختمان، بازرگانـــی و خدمـــات تخصیـــص داده شـــده 

اســـت. 
ـــه  ـــه بخـــش صنعـــت و معـــدن در ســـال 1398 ب در نمـــودار 2 تســـهیالت پرداختـــی ب
ـــه  تفکیـــک هـــدف از پرداخـــت نشـــان داده شـــده اســـت. 68 درصـــد از تســـهیالت ب
کـــه حداکثـــر  گـــردش پرداخت شـــده اســـت  ایـــن بخـــش جهـــت تأمیـــن ســـرمایه در 
دوره آن یـــک ســـال مالـــی اســـت. طرح هـــای توســـعه ای و ایجـــاد در بخـــش صنعـــت و 
کمـــی از تســـهیالت را بـــه  معـــدن غالبـــًا میان مـــدت و یـــا بلندمـــدت هســـتند و ســـهم 

ـــه ترتیـــب 18 و 11 درصـــد( ـــد )ب خـــود اختصـــاص داده ان
از دیگـــر دشـــواری های اســـتفاده از منابـــع بـــازار پـــول جهـــت تأمیـــن مالـــی پروژه هـــای 
ــهیالت در بســـیاری از  ــود تسـ ــل و سـ ــت اصـ ــزوم بازپرداخـ ــی، لـ ــدت صنعتـ بلندمـ
ــر پایـــه عقـــود اســـالمی اســـت. چنانچـــه به عنوان مثـــال  قراردادهـــای منعقدشـــده بـ
در بازپرداخـــت تســـهیالت فـــروش اقســـاطی، هـــر قســـط مطابـــق بـــا فرمـــول جهانـــی 
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محاســـبه اقســـاط، از دو بخـــش بازپرداخـــت اصـــل و ســـود تشکیل شـــده اســـت. 
در  غالبـــًا  صنعـــت،  بخـــش  در  توســـعه  و  ایجـــاد  هـــای  پـــروژه  در  درحالی کـــه 
ماه هـــای ابتدایـــی دوره بازپرداخـــت، درآمدزایـــی آغـــاز نشـــده اســـت و ایـــن الـــزام 
ـــل  ـــه دلی ـــا ب ـــرده و ی ک ـــه  ـــی مواج ـــن نقدینگ ـــکل تامی ـــا مش ـــگاه را ب ـــت بن در بازپرداخ
عـــدم توانایـــی در ایفـــای به موقـــع تعهـــدات، جرائـــم تأخیـــر در تأدیـــه دیـــون را بـــه وی 

کنـــد. تحمیـــل مـــی 
در مقابـــل ایـــن موانـــع و معایـــب تأمیـــن مالـــی بـــا اســـتفاده از منابـــع بازارهـــای پولـــی، 
کـــه از آن جملـــه می تـــوان  ایـــن بـــازار مزایایـــی نیـــز نســـبت بـــه بـــازار ســـرمایه دارد 
کـــرد. در حـــال حاضـــر نـــرخ ســـود مؤثـــر  بـــه ارزان قیمت تـــر بـــودن ایـــن منابـــع اشـــاره 
کـــه  تســـهیالت بانکـــی پایین تـــر از نـــرخ ســـود منابـــع بـــازار ســـرمایه اســـت. چرا
هزینه هایـــی ازجملـــه هزینـــه متعهـــد پذیره نویســـی را شـــامل نمی شـــود. همچنیـــن 
ـــازار  ـــغ پاییـــن نیـــز میســـر اســـت لیکـــن ب ـــرای مبال ـــی ب ـــازار پول ـــع ب بهـــره منـــدی از مناب

ســـرمایه تنهـــا امـــکان تأمیـــن مالـــی در مبالـــغ بـــاال را دارد.

بازار سرمایه
ــا  کـــه ابزارهـــای مالـــی بلندمـــدت بـ ــر بازارهـــای مالـــی اســـت  ــرمایه از دیگـ ــازار سـ بـ
ـــا گذشـــت زمـــان  سررســـید بیـــش از یـــک ســـال در آن مـــورد معاملـــه قـــرار می گیـــرد. ب
و اســـتفاده از ابزارهـــای مالـــی در جهـــان، کشـــورهای اســـالمی نیـــز ضـــرورت اســـتفاده 
کـــرده و بـــا توجـــه بـــه اهمیـــت تأمیـــن مالـــی شـــرکت ها از  از ایـــن ابزارهـــا را درک 
روش هـــای اســـالمی، ابتـــدا نظـــام بانکـــداری اســـالمی ایجـــاد و ســـپس بـــازار ســـرمایه 
اســـالمی طراحـــی شـــد. در ایـــن بـــازار، نقـــش ابزارهـــای مالـــی اســـالمی در نظـــام 

تأمیـــن مالـــی اســـالمی بســـیار برجســـته اســـت. 

ابزارهای مالی در بازار سرمایه
ابزارهـــای مالـــی  دارایـــی هـــای قابـــل معاملـــه ای هســـتند کـــه ارزش مبادلـــه ای داشـــته 

کـــه  ایـــن ابزارهـــا ســـه نقـــش متمایـــز در جریان هـــای مالـــی ایفـــا می کننـــد.  باشـــند 
کـــه مـــازاد ســـرمایه  اول آنکـــه ایـــن ابزارهـــا بـــه نقل وانتقـــال وجـــوه از ســـهامدارانی 
ــرای  ــوه بـ ــه ایـــن وجـ ــه بـ کـ ــانی  کسـ ــه  ــتند، بـ ــرمایه گذاری هسـ دارنـــد و مایـــل بـــه سـ

کمـــک می کنـــد. ســـرمایه گذاری در دارایی هـــای حقیقـــی نیـــاز دارنـــد، 
دوم، ابزارهای مالی دستیابی به رشد اقتصادی متعادل را تسهیل می کنند.

کـــه  مـــی دهنـــد. چرا ترویـــج  را  و ســـرمایه گذاری  ابزارهـــا پس انـــداز  ایـــن  ســـوم، 
بـــزرگ ســـرمایه گذاری،  بـــرای تأمیـــن مالـــی طـــرح هـــای  پس اندازهـــای خانـــوار 
کـــه  می آیـــد  پدیـــد  خانوارهـــا  بـــرای  امـــکان  ایـــن  و  شـــده  تجمیـــع  و  انباشـــت 
کـــرده و در ســـبد متنوعـــی از دارایی هـــای حقیقـــی  ســـرمایه های خـــود را تجهیـــز 

کننـــد. ســرمایه گــــــذاری 

در بازارهای پول و سرمایه دنیا، دو نوع ابزار مالی وجود دارد:
1- ابزارهای سرمایه ای )مالکیتی(

کـــه منابـــع مالـــی متقاضـــی  ابزارهـــای ســـرمایه ای یـــا مالکیتـــی ابزارهایـــی هســـتند 
ــروژه خـــاص تخصیـــص  ــا یـــک پـ ــرکت و یـ ــاز شـ ــرمایه های موردنیـ ــه تأمیـــن سـ را بـ
ــه یـــک  کـ ــد  ــلیم می کننـ ــه وی تسـ ــی را بـ ــی مالـ ــال آن مالکیـــت دارایـ داده و در قبـ
نـــوع دارایـــی نامشـــهود قلمـــداد مـــی شـــود. ازجملـــه ابزارهـــای مالکیتـــی مـــی تـــوان 
کـــرد. هـــدف از تشـــکیل صنـــدوق  گـــذاری پـــروژه« اشـــاره  بـــه »صنـــدوق ســـرمایه 
گـــذاری پـــروژه، جمـــع آوری ســـرمایه از ســـرمایه گذاران و متقاضیـــان و  ســـرمایه 
ــای  ــواع پروژه هـ ــرداری انـ ــاخت و بهره بـ ــه سـ ــده بـ ــوه جمع آوری شـ ــاص وجـ اختصـ
توجیه پذیـــر اســـت. وجـــوه صنـــدوق ســـرمایه گذاری پـــروژه فقـــط بـــرای راه انـــدازی 
هزینه هایـــی  پرداخـــت  و  توجیهـــی  طرح هـــای  در  پیش بینی شـــده  پروژه هـــای 
یابـــد.  مـــی  اســـت، اختصـــاص  کـــه در اساســـنامه صنـــدوق پیش بینی شـــده 
از دیگـــر ابزارهـــای ســـرمایه ای می تـــوان بـــه تأســـیس صندوق هـــای جســـورانه و 

کـــرد.  صندوق هـــای خصوصـــی اشـــاره 
2- ابزارهای استقراضی )بدهی(

ابزارهـــای مالـــی اســـتقراضی )ُصکـــوک(، اوراق بهـــادار بـــاارزش مالـــی یکســـان و قابـــل 
کـــه بـــر پایـــه ی یکـــی از قرارداد هـــای مـــورد تائیـــد  معاملـــه در بازارهـــای مالـــی هســـتند 
اســـالم )عقـــود اســـالمی( طراحی شـــده اند و دارنـــدگان اوراق به صـــورت مشـــاع، 
مالـــک یـــک یـــا مجموعـــه ای از دارایی هـــا و منافـــع حاصـــل از آن هـــا هســـتند. 
ابزارهـــای بدهـــی یـــا صکـــوک مطابـــق بـــا ضوابـــط و مقـــررات جـــاری و بـــه اســـتناد 

ــیس  ــه تأسـ ــه وظیفـ کـ ــرمایه  ــازار سـ ــزی بـ ــی مرکـ ــت دارایـ ــرکت مدیریـ ــات شـ اطالعـ
و راهبـــری نهادهـــای واســـط را در بـــازار ســـرمایه ی ایـــران عهـــده دار می باشـــد، بـــر 
کـــه شـــامل اوراق قرض الحســـنه، اجـــاره،  اســـاس 13 عقـــد قابل انتشـــار اســـت 
مرابحـــه، مضاربـــه، منفعـــت، مزارعـــه، مســـاقات، اســـتصناع، ســـلف، جعالـــه، 
مشـــارکت، خریـــد دیـــن و رهنـــی اســـت. اوراق پرکاربـــرد در قراردادهـــای پیمانـــکاری، 
کاال و  شـــامل ســـفارش ســـاخت، اجـــاره و مشـــارکت اســـت و در حوزه هـــای ســـاخت 
کاربـــرد  تجهیـــزات نیـــز، اوراق اجـــاره، مرابحـــه، مشـــارکت و ســـلف مـــوازی اســـتاندارد 

دارنـــد. 
ـــای  ـــال ه ـــی س ـــران ط ـــده در ای ـــر ش ـــی منتش ـــداد اوراق بده ـــه تع ـــه ب ـــات مربوط اطالع
1389 تـــا پایـــان خـــرداد مـــاه ســـال 1399در نمـــودار 3 مشـــخص شـــده اســـت. مطابـــق 
بـــا ایـــن اطالعـــات، اولیـــن اوراق بدهـــی منتشـــره در ایـــران مربـــوط بـــه ســـال 1389 و در 
یـــال و مـــدت 4 ســـال بـــه تقاضـــای  قالـــب عقـــد اجـــاره و بـــه مبلـــغ 291,500 میلیـــون ر

هواپیمایـــی ماهـــان منتشـــر شـــده اســـت. 
در نمـــودار 4 اوراق منتشـــر شـــده برحســـب هـــر یـــک از عقـــود مشـــخص شـــده اســـت. 
کـــه در انتشـــار  دلیـــل اســـتقبال اوراق اجـــاره نســـبت بـــه ســـایر اوراق، آن اســـت 
ایـــن اوراق برخـــالف اوراق مشـــارکت، اســـتفاده کننده از ایـــن منابـــع )بانـــی( یکـــی 
ــین آالت  ــا ماشـ ــات و یـ ــاختمان و تأسیسـ ــن، سـ ــه زمیـ ــود ازجملـ ــای خـ از دارایی هـ
ــل  ــده از محـ ــع شـ ــه تجمیـ ــت وجـ ــال پرداخـ ــط در قبـ ــاد واسـ ــه نهـ ــزات را بـ و تجهیـ
فـــروش اوراق، فروختـــه و ســـپس آن دارایـــی را مجـــددًا از نهـــاد واســـط بـــه نمایندگـــی از 
خریـــداران اجـــاره می کنـــد. لـــذا شـــرکت، آزادی عمـــل بیشـــتری در خصـــوص محـــل 

مصـــرف منابـــع حاصـــل از فـــروش ایـــن اوراق دارد.

ابزارهای مشتقه
کنـــار ایـــن دو نـــوع ابـــزار و بـــا توجـــه بـــه نیازهـــای بازارهـــای مالـــی، ابزارهـــای مشـــتقه  در 
ــا از  ــوده و ارزش آن هـ ــتقاًل دارای ارزش نبـ ــی مسـ ــای مالـ ــن ابزارهـ ــده اند. ایـ ایجادشـ
کاال، انـــرژی، ارز، پـــول و ســـرمایه مشـــتق شـــده اســـت.  ارزش یـــک دارایـــی پایـــه ماننـــد 
در معامـــالت ایـــن ابزارهـــا، اصـــل دارایـــی جابـــه جـــا نشـــده و قیمـــت آن ناشـــی 
گـــروه از معامـــالت بـــه انتقـــال و  کاالی مربوطـــه اســـت. ایـــن  از تغییـــرات قیمـــت 

کـــرده  کمـــک  کاهـــش هزینـــه تأمیـــن مالـــی  مدیریـــت ریســـک در بازارهـــا و درنتیجـــه 
ــتقه  ــای مشـ ــن ابزارهـ ــود. معمول تریـ ــا می شـ ــی دارایی هـ ــه افزایـــش بازدهـ ــر بـ و منجـ
عبارت انـــد از: ســـواپها )Swaps(، قراردادهـــای آتـــی )Futures Contract( ، اختیـــار 

.)Forward contract( و پیمـــان آتـــی )Options( معاملـــه
ــورد  ــتقه مـ ــای مشـ ــی ابزارهـ ــا طراحـ ــران بـ کاالی ایـ ــورس  ــرکت بـ ــر شـ ــال حاضـ در حـ
تائیـــد فقهـــای شـــیعه، روش هـــای نوینـــی را بـــرای مدیریـــت ریســـک و تأمیـــن مالـــی 
کـــه از آن جملـــه می تـــوان بـــه تأمیـــن مالـــی بـــه شـــیوه  کـــرده  شـــرکت هـــا و پروژه هـــا ارائـــه 
کـــرد. همچنیـــن  کاال و مـــواد اولیـــه اشـــاره  ســـلف مـــوازی و انتشـــار اوراق خریـــد دیـــن 
ـــه  ـــوان یـــک مـــدل نوآوران ـــوم به عن ـــت ریســـک، کشـــف قیمـــت پریمی باهـــدف مدیری

ـــت. ـــده اس ـــی ش ـــی طراح ـــای مال در بازاره
بـــا توجـــه بـــه نیـــاز روز افـــزون شـــرکت های فعـــال در صنعـــت بـــرق بـــه تأمیـــن مالـــی 
کارفرمایـــی و پیمانـــکاری بـــه شـــیوه هـــای  کـــردن پروژه هـــا از مـــدل  و ســـوق پیدا
کـــه مســـتلزم تأمیـــن منابـــع مالـــی پروژه هاســـت،  مشـــارکت عمومـــی و خصوصـــی 

ــه در تأمیـــن مالـــی امـــری بدیهـــی اســـت.  ــه راهکارهـــای نوآورانـ ــرورت ارائـ ضـ
اولیـــه و  مـــواد  تأمیـــن  رنگـــی،  فلـــزات  و  ارز  بازارهـــای  نوســـانات  از ســـوی دیگـــر 
را  صنعـــت  ایـــن  در  فعـــال  شـــرکت های  موردنیـــاز  تجهیـــزات  و  ماشـــین آالت 
به شـــدت تحـــت تأثیـــر قـــرار داده اســـت. بـــا توجـــه بـــه اینکـــه عمـــوم قراردادهـــای فـــروش 
کاال و خدمـــات ایـــن صنعـــت در انحصـــار خریـــد شـــرکت توانیـــر و شـــرکت های 
تابعـــه آن اســـت، تســـهیم ریســـک ایـــن نوســـانات، علی رغـــم تالش هـــای مـــداوم 
کـــه  بخـــش خصوصـــی، همچنـــان به صـــورت عادالنـــه ای صـــورت نگرفتـــه اســـت 
یـــج تضعیـــف  ایـــن مســـاله می توانـــد بخـــش خصوصـــی را در صنعـــت بـــرق به تدر
ســـاخته و زنجیـــره تأمیـــن ایـــن صنعـــت زیرســـاختی و اســـتراتژیک را بـــر هـــم بزنـــد. 
ـــا همسوســـازی منافـــع شـــرکت های فعـــال در بخـــش  کـــه ب بنابرایـــن شایســـته اســـت 
کلیـــدی ایـــن زنجیـــره  خصوصـــی صنعـــت بـــرق و بخـــش دولتـــی، به عنـــوان دو عضـــو 
کـــه در حـــال حاضـــر تـــا حـــدودی بســـتر  و اســـتفاده از روش هـــای نویـــن و خالقانـــه ای 
قانونـــی و اجرایـــی آن نیـــز فراهم شـــده اســـت، عـــالوه بـــر تأمیـــن منابـــع مالـــی موردنیـــاز ، 
ریســـک و مخاطـــرات موجـــود بیـــن بازیگـــران ایـــن صنعـــت به درســـتی مدیریـــت و 

تســـهیم شـــود.▪
نمودار 3. تعداد اوراق بدهی منتشره در ایران طی سال های 1389 الی سه ماهه اول 1399

 منبع : سایت شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه
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نمودار4. تعداد اوراق منتشره برحسب نوع عقد از سال 1389 الی خرداد 1399 
منبع : سایت شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه

یادداشت تحلیلییادداشت تحلیلی
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میزگرد ویژهمیزگرد ویژه

هفت خواِن 
وروِد صنعِت برق 

7به بازار سرمایه میزگردی تحلیلی درباره 
پیچیدگی های بازار سرمایه 

برای پذیرش شرکت ها؛

 »مسعود خانی« مدیرکل دفتر تامین منابع مالی توانیر، 
»حسن مردانی« کارشناس مسئول سرمایه گذاری وزارت نیرو، 

»حمیدرضا صالحی« رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران و عضو هیات مدیره سندیکا، 
»ولی اله بیات« مدیرعامل شرکت پارس سوئیچ، 

»علی جبل عاملی« عضو هیأت مدیره شرکت مشاور سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین، 
»علیرضا اسدی« معاون پژوهشی و برنامه ریزی سندیکا 

و  »سپهر برزی مهر« دبیر سندیکا 

 یکی از مهمترین چالش هایی که صنعت برق ایران 
به عنوان زیرساختی ترین صنعت کشور با آن مواجه 

است، موضوع تامین مالی است. بخش انتقال و توزیع 
صنعت برق که بیشتر شرکت های عضو سندیکا نیز در این 

حوزه فعالیت دارند، با پیامدهای ناشی از روند نزولی 
سرمایه گذاری در این صنعت دست به گریبان هستند. در 

این راستا ستبران در میزگردی با حضوِر

و در دو محور به بررسی این مسئله پرداخته است. در محور 
اول علل و عواملی را که منجر به کاهش سرمایه گذاری در 
صنعت برق و افزایش بدهی شده، طرح و تبیین شده و 

در محور دوم راهکارهای حل این معضل به بحث گذاشته 
شده است. مشروح این میزگرد را در ادامه می خوانید:
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1
طبیعتـــا ســـرمایه گذاری بـــا وجـــود منابـــع امکانپذیـــر اســـت و کمبـــود منابـــع ایـــن مســـیر را بـــا چالـــش 
کـــه ســـهم کوچکـــی در صنعـــت بـــرق کشـــور  مواجـــه می کنـــد. وقتـــی درآمدهـــای مـــا در مجموعـــه خـــود 
دارد، بـــا مشـــکل روبـــرو می شـــود، نگـــران تامیـــن درآمدهـــا شـــده و بالفاصلـــه بـــه فکـــر مدیریـــت هزینه هـــا 
بـــوده و ســـعی در ایجـــاد تعـــادل داریـــم. امـــا ایـــن رویکـــرد در هزینه هـــا و درآمدهـــای کل کشـــور جایـــی 
ـــا  ـــا ب گفتـــه رئیس جمهـــور، 85 درصـــد درآمدهـــا صـــرف هزینه هـــای جـــاری می شـــود. آی ـــه  ـــدارد و بنـــا ب ن
کـــه  وجـــود کمبـــود منابـــع، نبایـــد بـــرای مدیریـــت هزینه هـــا تدابیـــری اتخـــاذ شـــود؟ از 25 ســـال گذشـــته 
ـــا هزینه هـــا مدیریـــت و فعالیت هـــا  ـــه وجـــود آمـــد ت برون ســـپاری )outsource( در شـــرکت های دولتـــی ب
کاهـــش پیـــدا نکـــرد بلکـــه باعـــث افزایـــش هزینه هـــای  ک ســـازی شـــود، نـــه تنهـــا هزینه هـــا  چاال
کـــه  ــود. موضوعـــی  ــاد بـ کامـــال در تضـ ــپاری  ــا هـــدف برون سـ ــه بـ کـ ــه ای  ــز شـــد، نتیجـ پیمانـــکاری نیـ
کـــرد تـــا ســـازمان های دولتـــی بـــا  امـــروز بـــا افزایـــش هزینه هـــای جـــاری در کشـــور بایـــد فکـــری بـــرای آن 
کننـــد و هزینه هـــای جـــاری دولـــت در ســـقف  برنامه ریـــزی بتواننـــد هزینه هـــای خـــود را مدیریـــت 
معینـــی )مثـــال60 درصـــد درآمدهـــا( محـــدود شـــود. بدیـــن ترتیـــب می تـــوان بـــا آزادســـازی منابـــع، زمینـــه 

ــرد.  کـ ــم  ــرمایه گذاری را فراهـ سـ

اختـــالف بیـــن اهـــداف برنامـــه ششـــم توســـعه، میـــزان پیشـــرفت طرح هـــای تصویـــب شـــده صنعـــت بـــرق 
کـــه طـــی ســـال های گذشـــته حجـــم ســـرمایه  و اتفاقـــات رخ داده در ایـــن صنعـــت، نشـــان می دهـــد 
ـــاز  ـــورد نی ـــرق فراهـــم نشـــده اســـت. در گذشـــته  ســـرمایه م ـــرای ســـرمایه گذاری در صنعـــت ب ـــاز ب ـــورد نی م
بـــرای پروژه هـــا از منابـــع داخلـــی صنعـــت بـــرق و بودجـــه عمومـــی تامیـــن می شـــده امـــا در دهـــه گذشـــته، 
کافـــی نبـــوده و حتـــی راهکارهایـــی ماننـــد اســـتقراض از بانـــک و فاینانـــس  ایـــن ســـرمایه گذاری بـــه انـــدازه 
گـــزارش مرکـــز پژوهش هـــای  هـــم نتوانســـته پاســـخگوی ســـرمایه مـــورد نیـــاز ایـــن صنعـــت باشـــد. براســـاس 
ـــداف  ـــد اه ـــط 30 درص ـــرق، فق ـــت ب ـــرمایه گذاری در صنع ـــه س ـــن بودج ـــالمی تامی ـــورای اس ـــس ش مجل
برنامـــه بودجـــه بـــوده و 70 درصـــد آن محقـــق نشـــده اســـت. نتیجـــه ایـــن رونـــد منجـــر بـــه بدهـــکاری دولـــت 
ـــرای اجـــرای پروژه هـــا از منابـــع داخلـــی خـــود  کـــه ایـــن بخـــش ب ـــه بخـــش خصوصـــی شـــده اســـت چـــرا  ب
کـــرده و ایـــن هزینه هـــا بـــدون محاســـبات مالـــی و بروزرســـانی، در زمـــان سررســـید پرداخـــت شـــده  هزینـــه 

کـــه معضـــل انباشـــت مطالبـــات نتیجـــه ایـــن فراینـــد اســـت.

بـــا واقعی ســـازی قیمـــت حامل هـــای انـــرژی در برنامـــه ســـوم توســـعه و تغییـــر پارادایـــم اقتصـــاد ایـــران، 
ـــرق توانســـت خـــود را بازســـازی و پاســـخگوی  ـــر  شـــد و صنعـــت ب ـــه روزت ـــر و ب درآمدهـــای دولـــت واقعی ت
ـــا افزایـــش قیمـــت فـــوالد و فلـــزات، درآمدهـــای  هزینـــه  پروژه هـــای خـــود باشـــد. امـــا در برنامـــه چهـــارم و ب
گـــذر از اقتصـــاد یارانـــه ای بـــه اقتصـــاد آزاد، تعطیـــل شـــد. در  دولـــت ثابـــت مانـــد و تمـــام اندیشـــه های 
ـــا تصویـــب آن  ـــد و ب ـــه فکـــر تثبیـــت قیمت هـــا بودن کـــه ب ـــرادی وارد بهارســـتان شـــدند  مجلـــس هفتـــم اف
کـــه هدیـــه مجلـــس بـــه مـــردم خوانـــده شـــد(.  کردنـــد )مصوبـــه ای  ضربـــه ســـنگینی بـــه صنعـــت بـــرق وارد 
بـــا تثبیـــت قیمـــت حامل هـــای انـــرژی و اختـــالف قیمـــت تکلیفـــی و تمـــام شـــده بـــرق، انباشـــت بدهـــی 
ـــرخ هـــزار  ـــا  ن ـــه روز بیشـــتر و بیشـــتر شـــد. البتـــه در ســـال 85، یـــک میلیـــارد دالر ب ـــرق روز ب ـــه صنعـــت ب ب
کـــه خـــارج از محـــل مابه التفـــاوت  تومـــان بـــرای ســـرمایه گذاری در صنعـــت بـــرق اختصـــاص داده شـــد 
قیمـــت تکلیفـــی و تمـــام شـــده بـــود. در آن دوران بخـــش خصوصـــی و شـــرکت های عضـــو ســـندیکا 
ـــول  ـــا پاییـــن آمـــدن ارزش پ ـــا ب ـــد ام کردن ـــرای اجـــرای پروژه هـــای خـــود از بانک هـــا تســـهیالت دریافـــت  ب
کننـــد و از طـــرف  ــرو، نتوانســـتند اقســـاط خـــود را پرداخـــت  ــا دریافـــت مطالبـــات خـــود از وزارت نیـ بـ
کـــه دولـــت در بودجـــه،  گرفتنـــد. تـــالش مـــا و ســـندیکا در آن روزهـــا ایـــن بـــود  بانک هـــا تحـــت فشـــار قـــرار 
ـــا هـــم اقـــدام بخـــش خصوصـــی در اجـــرای پروژه هـــا  کنـــد ت ســـرفصلی بـــه نـــام خســـارات دیرکـــرد لحـــاظ 
ـــه ایـــن بخـــش پرداخـــت  ـــرد در هزینه هـــا ب ـــا هزینـــه خـــود ارج نهـــاده شـــود و هـــم هزینـــه خســـارت دیرک ب

کـــه متاســـفانه موفـــق نشـــدیم.  شـــود 
کارهـــای بـــزرگ و حرکت هـــای درســـتی انجـــام داد.  کمیـــت در صنعـــت بـــرق  بعـــد از انقـــالب، حا
ــت  ــا حمایـ ــدیم. بـ ــرق شـ ــت بـ ــا دارای صنعـ ــه ٦٠  مـ ــا دهـ ــت مخصوصـ ــای وقـ ــت دولت هـ ــا حمایـ بـ
کـــه بـــه بخـــش خصوصـــی در ایـــن صنعـــت داده شـــد، شـــرکت هایی ماننـــد  هوشـــمندانه و فرصتـــی 
کردنـــد.  ایـــران ترانســـفو، مپنـــا، پـــارس ســـوئیچ و فولمـــن، ســـاپتا، ... ایجـــاد شـــدند و شـــروع بـــه فعالیـــت 
ــرمایه گذاری می شـــد، مثـــال وقتـــی دوره  ــا سـ ــور روی تولیـــد بـــرق و ســـاخت نیروگاه هـ ــه در کشـ همیشـ
ــزار  ــده و 17 هـ ــروگاه نصـــب شـ ــگاوات نیـ ــزار مـ ــرق 41 هـ ــید، صنعـــت بـ ــان رسـ ــه پایـ ــتم بـ دولـــت هشـ
کـــه اغلـــب ایـــن پروژه هـــا تـــا ٧٠ درصـــد  مـــگاوات پـــروژه )حـــدود ٤٣درصـــد( در دســـت اجـــرا داشـــت 
کـــه  دولـــت بعـــدی هیـــچ نگرانـــی نداشـــته باشـــد )پروژه هـــا  کـــه منجـــر بـــه ایـــن می شـــد  پیشـــرفت داشـــتند 
معمـــوال ٢-٣ ســـال طـــول می کشـــند وارد مـــدار شـــوند( متاســـفانه دولـــت نهـــم و دهـــم ایـــن رویـــه را ادامـــه 
کردنـــد. در  نـــداده و بـــا تغییـــر بودجـــه عمرانـــی، صراحتـــا مخالفـــت خـــود را بـــا ســـرمایه گذاری اعـــالم 
ـــد  ـــذار می کن ـــی واگ ـــش خصوص ـــه بخ ـــازی را ب کار نیروگاه س ـــت  ـــه دول ک ـــد  ـــالم ش ـــز اع ـــرق نی ـــت ب صنع
امـــا چـــون اقتصـــاد بـــرق رقابتـــی نبـــوده و یارانـــه ای اســـت، بخـــش خصوصـــی علیرغـــم عالقمنـــدی خـــود، 
حاضـــر بـــه ســـرمایه گذاری در ایـــن حـــوزه نشـــد. بـــا آغـــاز دولـــت یازدهـــم، دولـــت دهـــم بـــا بهره بـــرداری 
از پروژه هـــای دولت هـــای قبـــل 62 هـــزار مـــگاوات نیـــروگاه نصـــب شـــده را تحویـــل داد و 8 درصـــد 
کـــه در مقایســـه بـــا 43 درصـــد فوق الذکـــر خیلـــی پاییـــن بـــود. بـــا مقایســـه ایـــن  پـــروژه در دســـت اجـــرا هـــم 
ـــرای  کـــه ب ـــرو اســـت. مـــا می دانیـــم  ـــا بحـــران جـــدی روب ـــرق ب کـــه صنعـــت ب درصدهـــا مـــا متوجـــه شـــدیم 
ســـرمایه گذاری در هـــر زمینـــه ای، امنیـــت اقتصـــادی از همـــه عوامـــل مهمتـــر اســـت. مـــا امـــروز نگـــران 
گـــر حـــل  کـــه ا کـــه ایـــن صنعـــت زیرســـاختی چالش هـــای بزرگـــی دارد  صنعـــت بـــرق هســـتیم، چـــرا 

ـــد. ـــرق هســـتند، آســـیب خواهنـــد دی ـــه ب کـــه وابســـته ب ـــع کشـــور نیـــز  نشـــوند، ســـایر صنای
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ـــرد  ک ـــی  ـــور بررس ـــوان از دو مح ـــت، می ت ـــه صنع ـــی ب ـــش خصوص ـــگاه بخ ـــرمایه گذاری را از ن ـــوع س موض
محـــور اول بررســـی مشـــکالت فعلـــی و مقایســـه آن بـــا ســـایر حوزه هـــای فعالیـــت بخـــش خصوصـــی 
ــای راه، بهداشـــت و ورزش  ــا دولـــت باشـــد. مثـــل پیمانـــکاران در وزارت هـ ــای آنهـ کارفرمـ ــه  کـ اســـت 
کارفرمایـــی دارنـــد و بـــه بخـــش خصوصـــی پـــروژه ســـفارش می دهنـــد. ایـــن صنعـــت از  کـــه ماهیـــت 
نظـــر حجـــم و تعـــداد فعـــاالن اقتصـــادی بـــزرگ پیشـــرو اســـت. صنعـــت بـــرق هیـــچ زمانـــی وابســـتگی 
ـــرای ســـرمایه گذاری نداشـــته و همیشـــه از محـــل درآمدهـــا و منابـــع خـــود  ـــه منابـــع عمومـــی ب شـــدیدی ب
ـــه  کار ب ـــع در ارجـــاع  ســـرمایه گذاری می کـــرده اســـت. نوســـانات درآمـــدی دولـــت و رکـــود در ســـایر صنای
کـــه ســـاالنه یـــک میلیـــون  ـــه دلیـــل ماهیـــت آن  ـــرق ب ـــا در صنعـــت ب ـــر اســـت، ام بخـــش خصوصـــی موث
کـــه ایـــن نیـــاز صرفـــا مربـــوط بـــه اتصـــال مشـــترکین  مشـــترک جدیـــد دارد، نیـــاز بـــه ســـرمایه گذاری داریـــم 
ــا  ــا تجهیـــزات، شـــبکه های بـــرق و نیروگاه هـ ــا اضافـــه شـــدن آنهـ ــه بـ جدیـــد بـــه شـــبکه نیســـت، بلکـ
ـــای  ـــازی، ارتق ـــازی، بازس ـــر نوس ـــرف دیگ ـــتند. از ط ـــرمایه گذاری هس ـــت و س ـــای ظرفی ـــد ارتق ـــز نیازمن نی
ـــتر و  ـــور بیش ـــدرت مان ـــرای ق ـــیون ب ـــازی اتوماس ـــد، هوشمندس ـــای جدی ـــردن تکنولوژی ه ک ـــبکه، وارد  ش
بهره بـــرداری هوشـــمند از شـــبکه بـــرای بـــه حداقـــل رســـاندن شـــوک ها و حـــوادث بـــه ســـرمایه ای بیـــش 
کـــه امـــروز انجـــام می شـــود. هرچنـــد امـــروز ایـــن صنعـــت بـــرای تامیـــن ســـرمایه بـــا  از آن چیـــزی نیـــاز دارد 

کـــم اســـت.  کـــه رکـــود شـــدیدی بـــر آن حا گفـــت  مشـــکل مواجـــه شـــده امـــا نمی تـــوان 
گـــزارش ســـازمان حسابرســـی بـــه  ریشـــه اصلـــی ایـــن مشـــکالت، قیمـــت تکلیفـــی اســـت. طبـــق آخریـــن 
عنـــوان بررســـی کننده صورتحســـاب های مالـــی صنعـــت بـــرق، در ســـال 97، 10 هـــزار میلیـــارد تومـــان 
کمتـــر از قیمـــت تمـــام شـــده، بـــرق فروختـــه شـــده و بـــه مطالبـــات صنعـــت بـــرق از دولـــت اضافـــه شـــده 
ـــرق  ـــت ب ـــت از صنع ـــون حمای ـــت قان ـــی و از ظرفی ـــازمان حسابرس ـــزارش س گ ـــه  ـــتناد ب ـــا اس ـــا ب ـــت. م اس
اســـتفاده کـــرده و مابه التفـــاوت قیمـــت تمـــام شـــده و قیمـــت فـــروش تکلیفـــی بـــرق را بـــه عنـــوان مطالبات 
کـــه البتـــه بـــا  کردیـــم  از دولـــت بـــه تاییـــد رســـانده ایم و بخشـــی از آن را بـــا بدهـــی بانکـــی و مالیاتـــی تهاتـــر 
توجـــه بـــه محدودیت هـــای دولـــت، امـــکان وصـــول نقـــدی فراهـــم نبـــود. امســـال نیـــز بـــرای اســـتفاده از 
ـــام  ـــت تم ـــر از قیم ـــی کمت ـــا قیمت ـــرق ب ـــه ب ک ـــی  ـــا وقت ـــم ت ـــد بدانی ـــم. بای کرده ای ـــزی  ـــت برنامه ری ـــن ظرفی ای
شـــده، بـــه مشـــتری فروختـــه می شـــود، نبایـــد انتظـــار داشـــته باشـــیم کـــه مشـــکالت ایـــن صنعـــت در کوتـــاه 
کـــه بـــرق 50 درصـــد کمتـــر از  قیمـــت  مـــدت و بـــه صـــورت ریشـــه ای حـــل شـــود. برآوردهـــا نشـــان می دهـــد 
کـــه دولـــت بخواهـــد قیمـــت بـــرق را 50 درصـــد افزایـــش دهـــد،  واقعـــی بـــه فـــروش می رســـد و بعیـــد اســـت 

گریبـــان اســـت.   کـــه ایـــن صنعـــت در میـــان مـــدت بـــا ایـــن مســـئله دســـت بـــه  بنابرایـــن بایـــد بپذیریـــم 
مـــا تـــا اوایـــل دهـــه 80 عمـــال مشـــکلی بـــرای تامیـــن مالـــی نداشـــتیم و نیـــازی بـــه ارجـــاع بـــه منابـــع خـــارج از صنعـــت 
کفایـــت الزم را بـــرای ســـرمایه گذاری داشـــت، دلیـــل آن هـــم همـــان  بـــرق احســـاس نمی شـــد. منابـــع فـــروش بـــرق 
ـــه در آن  ک ـــرق تزریـــق شـــد. هـــر چنـــد  ـــه صنعـــت ب ـــی ب ـــع خوب ـــود و مناب افزایـــش قیمت هـــا در برنامـــه ســـوم توســـعه ب
ســـال ها در مـــوارد محـــدودی از منابـــع فاینانس هـــای خارجـــی اســـتفاده می شـــد، امـــا بهره گیـــری از بازارهـــای مالـــی 
ـــه طـــور گســـترده نبـــود. بعـــد از تصویـــب طـــرح تثبیـــت قیمـــت  ـــرای تامیـــن مالـــی ایـــن صنعـــت ب و پولـــی داخلـــی ب
ــه 80 دولـــت  ــال متوقـــف شـــد، در دهـ ــا چندیـــن سـ ــای مـ ــد درآمدهـ ــم، رشـ ــرژی در مجلـــس هفتـ ــای انـ حامل هـ
ـــن  ـــغ ای ـــال 85 مبل ـــه در س ک ـــرد  ک ـــی  ـــرق کمک های ـــت ب ـــه صنع ـــت و ب ـــی داش ـــی، توانای ـــای نفت ـــر درآمده ـــه خاط ب
کمـــک یـــک میلیـــارد دالر بـــود و در ســـال های 1387 و 1389 بابـــت مابه التفـــاوت قیمـــت تکلیفـــی و تمـــام شـــده، 
کـــه ایـــن آخریـــن مرحلـــه ای بـــود  مجموعـــا 48000 میلیـــارد ریـــال بـــه صـــورت نقـــدی بـــه صنعـــت بـــرق پرداخـــت شـــد 
کاهـــش درآمدهـــای نفتـــی و بـــروز  کـــه درخصـــوص مابه التفـــاوت نقدینگـــی بـــه صنعـــت بـــرق تزریـــق شـــده اســـت. بـــا 
تحریم هـــا توانمنـــدی دولـــت بـــرای جبـــران ســـرکوب قیمت هـــا از دســـت رفـــت و حتـــی بابـــت هدفمنـــدی یارانه هـــا 
از منابـــع صنعـــت بـــرق نیـــز برداشـــت شـــد. از ســـوی دیگـــر فاصلـــه بیـــن قیمـــت تمـــام شـــده و فـــروش تکلیفـــی هـــم  

ســـال بـــه ســـال افزایـــش یافـــت. 
کـــه بـــا انتشـــار  کـــه بـــه شـــدت بحـــران کمبـــود منابـــع داشـــتیم، آخریـــن بـــاری بـــود  در ســـال های 1390 و 1391 
کار هـــم باعـــث تبدیـــل بدهـــی معـــوق  کردیـــم. البتـــه خـــود ایـــن  اواراق مشـــارکت بخشـــی از نیازهایمـــان را مرتفـــع 
ـــرق وارد بلـــک لیســـت سیســـتم بانکـــی شـــد و عمـــال امـــکان  ـــه سیســـتم بانکـــی شـــد و بخـــش دولتـــی صنعـــت ب ب
کـــدام  کردیـــم امـــا هیـــچ  رجـــوع بـــه بازارهـــای ســـرمایه و پـــول فراهـــم نبـــود. چندیـــن بـــار بـــرای اســـتفاده از اوراق اقـــدام 
کـــه وجـــود داشـــت، حاضـــر نشـــدند عاملیـــت انتشـــار ایـــن اوراق را بپذیرنـــد چـــرا  ـــه علـــت مشـــکالتی  از بانک هـــا ب
کـــه می دانســـتند بـــا اولیـــن اســـتعالم از بانـــک مرکـــزی، بـــا مخالفـــت و ممانعـــت مواجـــه خواهنـــد شـــد. امـــا در ســـال 
1397، 10 هـــزار و 655 میلیـــارد تومـــان از بدهی هـــای بانکـــی صنعـــت بـــرق را بـــا ســـازوکار اوراق بانکـــی نـــوع دو تســـویه 
کردیـــم لـــذا ایـــن مشـــکل امـــروز مرتفـــع شـــده اســـت و عمـــال توانیـــر، شـــرکت های بـــرق منطقـــه ای، شـــرکت های توزیـــع 
کـــه از صنـــدوق  و بســـیاری از نیروگاه هـــا بدهـــی مســـتقیم معوقـــی بـــه سیســـتم بانکـــی ندارنـــد بـــه جـــز نیروگاه هایـــی 
کـــه ایـــن بدهی هـــا  قابلیـــت تهاتـــر بـــا اوراق تســـویه را  کرده انـــد  ذخیـــره ارزی بـــا صنـــدوق توســـعه ملـــی اســـتفاده 

ـــد.  ندارن
کردیـــم. مـــا بدهـــی بانکـــی 600  مـــا در دو ســـال اخیـــر بدهـــی بانکـــی شـــرکت های غیردولتـــی صنعـــت را هـــم تســـویه 
میلیـــارد تومانـــی شـــرکت ایـــران ترانســـفو بـــه عنـــوان بزگتریـــن فروشـــنده تجهیـــزات شـــبکه های انتقـــال و توزیـــع و 
کردیـــم. پیش بینـــی می شـــود امســـال  ـــا وام کوچـــک50 میلیـــون تومانـــی را هـــم تســـویه  حتـــی بدهـــی شـــرکت هایی ب
کـــه ایـــن ظرفیـــت قانونـــی وجـــود دارد و کل اعتبـــار کشـــور 30 هـــزار میلیـــارد تومـــان اســـت، مـــا  آخریـــن ســـالی باشـــد 
کـــه بـــه بانک هـــای تجـــاری داده می شـــود از ایـــن  ـــا ابـــالغ دســـتورالعمل ها و ســـهمیه ای  کـــه ب مترصـــد ایـــن هســـتیم 

کنیـــم.  ـــرده و بتوانیـــم مطالبـــات خـــود را از دولـــت بابـــت مابه التفـــاوت وصـــول  امـــر حداکثـــر اســـتفاده را ب
کنیـــم  کار می کننـــد، تســـویه  کـــه بـــا صنعـــت بـــرق  مـــا ســـال گذشـــته توانســـتیم بدهـــی بانکـــی خیلـــی از صنوفـــی را 
کـــه بـــه خاطـــر محدودیت هایـــی موفـــق بـــه تســـویه بدهی هایشـــان نشـــدیم. در دو  البتـــه شـــرکت هایی هـــم بودنـــد 
کـــه پیش بینـــی مـــن ایـــن  کردیـــم. امســـال  ســـال گذشـــته بیـــش از 13 هـــزار میلیـــارد تومـــان از ایـــن ظرفیـــت اســـتفاده 
کـــه بـــا توجـــه بـــه تاییدیه هـــای ســـازمان حسابرســـی  کـــه ســـال آخـــر باشـــد، برنامـــه اصلـــی حـــوزه مـــا ایـــن اســـت  اســـت 
کـــرد تمامـــی راهکارهـــای پرداخـــت بدهـــی،  کنیـــم. البتـــه بایـــد خاطـــر نشـــان  بتوانیـــم از ایـــن فرصـــت اســـتفاده 
مســـکنی موقـــت اســـت و دوبـــاره بدهـــی ایجـــاد می شـــود. بـــرای حـــل مشـــکل صنعـــت بـــرق بـــه صـــورت اساســـی، یـــا 
کننـــد تـــا رونـــق در صنعـــت بـــرق اتفـــاق بیفتـــد، یـــا دولـــت )بـــه صـــورت  مـــردم بایـــد قیمـــت واقعـــی بـــرق را پرداخـــت 
کنـــد، در غیـــر ایـــن صـــورت مســـائل بـــه صـــورت مـــوردی حـــل خواهـــد  غیرمســـتقیم از طریـــق مـــردم( آن را پرداخـــت 

شـــد امـــا حـــل ریشـــه ای مســـائل امکانپذیـــر نخواهـــد بـــود.
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کـــه چـــرا در صنعـــت بـــرق  بـــرای حـــل مســـائل صنعـــت بـــرق اول بایـــد بـــه ایـــن ســـوال پاســـخ دهیـــم 
ـــرق را یکـــی از  ـــرخ تکلیفـــی و هزینـــه تمـــام شـــده ب ـــم. چنانچـــه اختـــالف بیـــن ن مشـــکل نقدینگـــی داری
ـــای  ـــه تالش ه ـــه اینک ـــه ب ـــا توج ـــم و ب ـــرق بدانی ـــت ب ـــی در صنع ـــود نقدینگ ـــران و کمب ـــاد بح ـــل ایج عوام
کـــه  گرفتـــه و ناموفـــق بـــوده اســـت، بـــه نظـــر می رســـد  زیـــادی در راســـتای حـــل چالـــش فـــوق صـــورت 
کار احتمـــاال در اقتصـــاد سیاســـی مســـئله باشـــد فلـــذا ناچـــارًا بایـــد بـــه دنبـــال راه حلـــی از ایـــن  چـــاره 
کـــه در حـــل  گروه هـــای ذی نفـــع وجـــود دارد  جنـــس بـــود. از نظـــر اقتصـــاد سیاســـی، در هـــر مســـاله ای 
کـــه بـــرای تامیـــن  گرفتـــه شـــود. نکتـــه بعـــدی ایـــن اســـت  همـــان مســـاله الزم اســـت، منافـــع آنهـــا در نظـــر 
کـــرد؟ آیـــا راه حـــل دیگـــری وجـــود نـــدارد؟  مالـــی صنعـــت بـــرق چـــرا بایـــد بـــه ســـمت بـــازار ســـرمایه حرکـــت 
ـــازار پـــول )سیســـتم بانکـــی(  بـــه طـــور ســـنتی وزارت نیـــرو و شـــرکت ها بـــرای تامیـــن ســـرمایه بـــه ســـمت ب
ـــا واقعـــا جایگزیـــن دیگـــری  ـــازار ســـرمایه مطـــرح اســـت آی ـــد امـــا چـــرا امـــروز اســـتفاده از ب حرکـــت می کردن

وجـــود نـــدارد؟
بـــه اعتقـــاد مـــن بـــرای تامیـــن نقدینگـــی موردنیـــاز شـــرکت ها، ابتـــدا بایـــد شـــرکت ها را بـــا معیارهـــای 
کـــدام از  کـــه هـــر  کـــرد و بـــا توجـــه بـــه ویژگی هایـــی  موردنظـــر تامین کننـــدگان مالـــی، دســـته بندی 
کـــرد. وزارت نیـــرو  شـــرکت ها دارنـــد، روش و ابـــزار تامیـــن مالـــی متناســـب بـــا آن ویژگی هـــا را انتخـــاب 
ــی را  ــه نقدینگـ ــد بـ ــرکت های نیازمنـ ــد شـ ــود می توانـ ــی خـ ــی و حمایتـ کمیتـ ــف حا ــتای وظایـ در راسـ
ـــه شـــرکت های خصوصـــی واگـــذار  کار را ب ـــد ایـــن  دســـته بندی و حتـــی رتبه بنـــدی )وزارت نیـــرو می توان
کـــرده و بـــا توجـــه بـــه میـــزان نیـــاز و اعتبـــار آنهـــا، ابـــزار تامیـــن مالـــی مناســـب بـــرای آن هـــا را معرفـــی  کنـــد( 
ــوان براســـاس معیارهایـــی چـــون بـــزرگ و کوچـــک بـــودن،  ــوان مثـــال، شـــرکت ها را می تـ کنـــد. بـــه عنـ
کـــرد. زیـــان ده یـــا ســـودده بـــودن، حجـــم نیـــاز بـــه نقدینگـــی، میـــزان اعتبـــار شـــرکت و ... دســـته بندی 
از طـــرف دیگـــر، وزارت نیـــرو می توانـــد بـــا معرفـــی و ارائـــه یـــک پلتفـــرم اســـتارتاپی )شـــبیه ســـکو( بـــه تامیـــن 
مالـــی شـــرکت ها بصـــورت مســـتقیم کمـــک کنـــد کـــه در ادامـــه و در بخـــش راهکارهـــا پیشـــنهادی بیشـــتر 
ــه بـــدون  ــایپا، چگونـ ــودرو و سـ ــران خـ ــال، شـــرکت های ایـ ــوان مثـ ــه عنـ توضیـــح داده خواهـــد شـــد. بـ
کـــرده و تامیـــن مالـــی می کننـــد؟  اســـتفاده از بـــازار ســـرمایه، بصـــورت مســـتقیم از مـــردم نقدینگـــی جمـــع 
اگـــر ســـازوکار مذکـــور موفـــق و قانونـــی تلقـــی می شـــود، حتمـــًا وزارت نیـــرو هـــم می توانـــد از راه حـــل مشـــابه 
)اســـتفاده مســـتقیم از ســـرمایه مـــردم( بـــرای تامیـــن نقدینگـــی شـــرکت های فعـــال در صنعـــت بـــرق 
کـــه بســـترهای  ـــد داشـــته باشـــد، ایـــن اســـت  کـــه وزارت نیـــرو می توان کنـــد. مهمتریـــن نقشـــی  اســـتفاده 

کنـــد. بنابرایـــن عـــالوه بـــر بـــازار  کـــرده و ضمانت هـــای الزم بـــرای تامیـــن نقدینگـــی را فراهـــم  الزم را فراهـــم 
ـــرد. بطـــور  ک ـــز جهـــت تامیـــن نقدینگـــی شـــرکت ها اســـتفاده  ـــوازی نی ـــوان از راهکارهـــای م ســـرمایه می ت
مثـــال، پلتفـــرم اســـتارتاپی ســـکو می توانـــد ایـــده و الگـــوی خوبـــی بـــرای تامیـــن مالـــی مســـتقیم شـــرکت ها 

باشـــد.

صنعـــت بـــرق کـــه از ارکان توســـعه کشـــور اســـت، نســـبت بـــه صنعـــت نفـــت و صنایـــع دیگـــر موفق تـــر بـــوده 
و ُبعـــد درون زایـــی موثـــری داشـــته اســـت. ایـــن صنعـــت کـــه مـــن از آن بـــه عنـــوان صنعـــت مظلـــوم بـــرق یـــاد 
کمیتـــی بـــه آن وجـــود داشـــته اســـت. بـــا ایـــن ویژگی هـــا، صنعـــت  می کنـــم، بی حاشـــیه بـــوده و نـــگاه حا
کـــرده و دارای مختصـــات دولتـــی اســـت. صنعـــت  ـــه ســـمت خصوصـــی شـــدن حرکـــت  ـــرق کمتـــر ب ب
کـــه دارای توانمنـــدی فنـــی بـــوده و وضعیـــت خوبـــی در حـــوزه تولیـــد دارد، هـــر  بـــرق جـــزو صنایعـــی اســـت 
چنـــد بخـــش انتقـــال و توزیـــع آن در مظلومیـــت بـــه ســـر می بـــرد. بـــا ایـــن شـــرایط هـــم در بـــازار پـــول و هـــم در 
بـــازار ســـرمایه تـــوان ســـرمایه گذاری، تامیـــن نقدینگـــی و منابـــع بـــرای ایـــن صنعـــت وجـــود دارد. طبیعتـــا 
ــن  ــرمایه گذاری در ایـ ــع از سـ ــد و مانـ ــرمایه گذار را آزار می دهـ ــت سـ ــن صنعـ ــه در ایـ کـ ــه ای  ــن نکتـ اولیـ
ـــرمایه گذار  ـــه س ک ـــرا  ـــت چ ـــرژی اس ـــرخ ان ـــتوری ن ـــذاری دس ـــی و قیمت گ کمیت ـــگاه حا ـــود، ن ـــوزه می ش ح

کنـــد.  کـــرده و پـــول خـــود را ســـرمایه گذاری  ـــه آینـــده، در ایـــن حـــوزه پیش بینـــی  ـــا اعتمـــاد ب ـــد ب نمی توان
کـــه ایـــن مـــورد صرفـــا مربـــوط بـــه تولیـــد بـــرق  از طـــرف دیگـــر بهـــای تمـــام شـــده قیمـــت بـــرق باالســـت 
ــر  ــرف نامناســـب و ... در آن موثـ ــوی مصـ ــبکه، الگـ ــودگی، افـــت شـ ــل فرسـ ــائلی از قبیـ نیســـت و مسـ
اســـت. مانـــع دوم بدهی هـــای دولـــت بـــه صنعـــت بـــرق اســـت و ســـرمایه گذار بـــا نگاهـــی بـــه مطالبـــات 
از اینکـــه وارد ســـرمایه گذاری در ایـــن صنعـــت شـــود و بتوانـــد مطالبـــات خـــود را دریافـــت کنـــد، احســـاس 
تـــرس و نگرانـــی دارد. بخـــش جـــذاب صنعـــت بـــرق کـــه مربـــوط بـــه صـــادرات بـــرق اســـت، دســـت بخـــش 
کمیتـــی اســـت. امـــروز در شـــرایط تحریـــم، صـــادرات بـــه عنـــوان ابـــزار  خصوصـــی نبـــوده و یـــک مســـئله حا

ـــرژی را در دســـت داشـــته باشـــد. ـــی اســـت و دولـــت حـــق دارد صـــادرات ان چانه زن
گرفتـــه می شـــود و چـــون پـــول مـــردم  در سیســـتم بـــازار ســـرمایه، تامیـــن مالـــی بـــرای بلندمـــدت در نظـــر 
ـــتم  ـــن سیس ـــود دارد. در ای ـــرمایه وج ـــازار س ـــن ب ـــادی روی قوانی ـــیت های زی ـــت، حساس ـــر اس در آن درگی
ـــرار می گیـــرد، از  ـــه طـــور مثـــال اوراق بدهـــی ق کـــه مبنـــای انتشـــار ب ـــه ای  ـــوع دارایی هـــای پای ضمانـــت و ن
کـــه در بخـــش توزیـــع و انتقـــال صنعـــت بـــرق مالکیتـــی وجـــود نـــدارد  الزامـــات اصلـــی اســـت، در حالـــی 
ـــا دارایـــی مبنـــای انتشـــار اســـتفاده شـــود. صندوق هـــای پـــروژه مـــورد  کـــه بتوانـــد بـــه عنـــوان ضمانـــت و ی
کـــه توســـط مپنـــا اجـــرا شـــد امـــا بـــه دلیـــل موانـــع مالیاتـــی و ثبـــت ســـندهای حســـابداری  دیگـــری اســـت 

در دیگـــر مـــوارد مشـــابه اجرایـــی نشـــد. 
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موفقیـــت وزارت نیـــرو در دهـــه 70 بـــرای انتقـــال و اســـتقرار دانـــش فنـــی بـــرای تولیـــد داخلـــی اساســـی ترین 
تجهیـــزات صنعـــت بـــرق جدی تـــر بـــود. در آن دهـــه مپنـــا ایجـــاد شـــد، ترانس هـــای اندازه گیـــری، دانـــش 
کـــرد، تجهیـــزات ترانس ســـازی  طراحـــی و ســـاخت پســـت های فشـــار قـــوی بـــه وجـــود آمـــد و توســـعه پیـــدا 
و کلیدســـازی فشـــار قـــوی در ایـــن دوره ایجـــاد شـــد. همـــه ایـــن صنایـــع تـــوام بـــا حجـــم خریـــد محـــدودی 
ـــا  ـــوام ب گیرنـــده هـــم انتخـــاب ت کـــرد و در طـــرف  ـــه ایجـــاد  ـــرای انتقال دهنـــده دانـــش فنـــی جاذب کـــه ب ـــود  ب
ـــن فراینـــد بارهـــا  ـــود. در ســـال های بعـــد ای کار نب ـــده ای در  ـــوده و مناقصـــه و مزای اهلیـــت اثبـــات شـــده ب

تکـــرار شـــد امـــا موجـــب اســـتقرار صنعـــت نشـــد چـــون اهلیـــت مـــورد توجـــه نبـــوده اســـت. 
کـــه از صنعـــت خـــودرو  امـــروز حمایـــت از بخـــش خصوصـــی بســـیار کمرنگ تـــر شـــده اســـت، آن قـــدر 
حمایـــت شـــده و می شـــود، صنعـــت بـــرق مـــورد حمایـــت قـــرار نگرفتـــه اســـت. بـــرای جـــذب ســـرمایه در 
ایـــن صنعـــت بایـــد حمایـــت جـــدی صـــورت بگیـــرد. شـــرکت های بـــزرگ و بنـــام در تامیـــن منابـــع مالـــی 
گـــر امـــکان افزایـــش ســـرمایه  مشـــکلی ندارنـــد بـــه شـــرط اینکـــه مســـیر درســـتی انتخـــاب شـــود. امـــروز ا
بـــرای شـــرکت ها فراهـــم باشـــد مـــردم و ســـرمایه داران بـــه شـــدت اســـتقبال می کننـــد. زیرمجموعـــه هـــای 
کـــه در  گـــر ایـــن حمایت هـــا جـــدی باشـــد نیـــازی نیســـت  شـــرکت توانیـــر تنهـــا مشـــتری مـــا هســـتند و ا
ســـرمایه گذاری ها و یـــا فاینانـــس پروژه هـــا بـــاری روی دوش وزارت نیـــرو باشـــد و شـــرکت ها می تواننـــد 

کننـــد.  در ســـرمایه گذاری های جدیـــد و فاینانـــس پروژه هـــا اقـــدام 

در قانـــون بودجـــه ســـال 99 امـــکان تهاتـــر مطالبـــات بـــا فـــروش نفـــت بـــرای بخـــش خصوصـــی پیش بینـــی 
ـــه ایـــن بخـــش در  ک ـــه ایـــن موضـــوع دارد ایـــن اســـت  کـــه بخـــش خصوصـــی ب ـــی نقـــدی  شـــده اســـت ول
کنـــد چـــون فـــروش نفـــت دارای پروتکل هـــای سیاســـی  شـــرایط تحریـــم نمی توانـــد اقـــدام بـــه فـــروش نفـــت 
و پیش نیازهایـــی اســـت. بخـــش خصوصـــی در ایـــن زمینـــه دو ابهـــام دارد اول اینکـــه بهره گیـــری از ایـــن 
ـــای  ـــدن فرآورده ه ـــه ش ـــکان اضاف ـــا ام ـــه آی ـــت و دوم اینک ـــر اس ـــش امکانپذی ـــن بخ ـــرای ای ـــدر ب ـــدل چق م
کـــه فرآورده هـــای  نفتـــی بـــه ایـــن بســـته وجـــود دارد. بخـــش خصوصـــی صنعـــت بـــرق در صورتـــی 
نفتـــی هـــم جـــزو ایـــن بســـته باشـــد، امـــکان ورود دارد امـــا دربـــاره فـــروش خـــود نفـــت امـــکان فـــروش آن 
توســـط بخـــش خصوصـــی وجـــود نـــدارد. ایـــن موضـــوع می توانـــد بـــه عنـــوان ظرفیتـــی بـــرای پرداخـــت 
ـــا کمـــک وزارت نیـــرو  کـــه ب بدهی هـــای دولـــت بـــه صنعـــت بـــرق باشـــد، فرصـــت و بســـتر خوبـــی اســـت 
کـــرد. برخـــی از شـــرکت های ســـندیکا بـــرای تامیـــن  و توانیـــر می تـــوان بـــرای اســـتفاده از آن همـــکاری 
ـــوان از  ـــت و می ت ـــی از آنهاس ـــوئیچ یک ـــارس س ـــرکت پ ـــه ش ک ـــد  ـــره بردن ـــورس به ـــرمایه و ب ـــازار س ـــی از ب مال
کـــرد.  ـــوده اســـت، اســـتفاده  ـــرو ب ـــا آنهـــا روب کـــه در ایـــن مســـیر ب تجربه هـــای ایـــن شـــرکت و چالش هایـــی 

کـــه بتـــوان  کـــه دارد خیلـــی شـــبیه صنایـــع دیگـــر نیســـت  صنعـــت بـــرق بـــا ویژگی هـــای منحصـــر بـــه فـــردی 
کـــرد. از دیـــدگاه توانیـــر، تامیـــن مالـــی بایـــد بـــرای اجـــرای طرح هایـــی بـــا  راهکارهـــای مشـــابه بـــرای آن ارائـــه 
کارفرمـــا شـــرکت های بـــرق منطقـــه ای  گیـــرد. در ایـــن طرح هـــا  هزینه هـــای چندهـــزار میلیـــاردی صـــورت 
و شـــرکت های توزیـــع هســـتند. شـــرکت های توزیـــع غیردولتـــی هســـتند، بـــرق را بـــه قیمـــت واقعـــی از 
کـــرده و بـــه قیمـــت تکلیفـــی می فروشـــند لـــذا زیـــان ده هســـتند. ایـــن شـــرکت ها مشـــمول  بـــازار خریـــداری 
کـــه ایـــن زیـــان انباشـــته  مـــاده 141 بـــوده و دچـــار زیـــان انباشـــته چنـــد هـــزار برابـــری ســـرمایه خـــود هســـتند 
مانـــع بزرگـــی بـــرای تامیـــن مالـــی بـــرای آنهـــا هـــم از بـــازار پـــول و هـــم از بـــازار ســـرمایه اســـت. ایـــن شـــرکت ها 
چنـــد صـــد هـــزار میلیـــارد تومـــان دارایـــی دارنـــد امـــا هیچکـــدام از ایـــن دارایی هـــا قابـــل وثیقه گـــذاری 
بـــرای تامیـــن مالـــی نیســـتند و شـــرط انتقـــال بـــه غیـــر را ندارنـــد. بـــا توجـــه بـــه ویژگی هـــای مذکـــور، راهـــکار 
ارائـــه شـــده بـــرای صنعـــت بایـــد در چارچـــوب بـــوده و بـــا مختصـــات ایـــن صنعـــت تطابـــق داشـــته باشـــد.

گـــذار از اقتصـــاد نفتـــی بـــوده و منحنـــی تغییـــرات آن همـــه جانبـــه و متـــوازن بـــا  اقتصـــاد کشـــور در دوران 
گاهـــی از صنعـــت بـــرق و اینکـــه در نگـــرش  افزایـــش قـــدرت خریـــد در جامعـــه نیســـت، از طرفـــی بـــدون آ
گرفتـــار ایـــن صنعـــت را در دریـــای متالطـــم  اقتصـــاد بـــرق تغییـــری انجـــام نشـــود، نمی توانیـــم کشـــتی 
ـــم  ـــال حج ـــور مث ـــرد بط ک ـــتفاده  ـــد اس ـــا بای ـــانیم. از فرصت ه ـــود برس ـــزل مقص ـــر من ـــه س ـــور ب ـــاد کش اقتص
بدهـــی شـــرکت توانیـــر نســـبت بـــه دارایـــی اش در مقایســـه بـــا شـــرکت های دیگـــر  مشـــابه در دنیـــا خیلـــی 
کـــه همیـــن نســـبت ظرفیـــت خوبـــی بـــرای اســـتفاده از بـــازار پـــول و ســـرمایه ایجـــاد می کنـــد.  کمتـــر اســـت، 
گـــر مـــا وضعیـــت صنعـــت بـــرق را بـــرای مـــردم  از ســـویی دیگـــر بـــرای خالصـــی از ایـــن اقتصـــاد یارانـــه ای ا
کـــرد. صنعـــت بـــرق امثـــال آقـــای  کنیـــم و از آنهـــا کمـــک بگیریـــم، آنهـــا قطعـــا همـــکاری خواهنـــد  تشـــریح 
کـــه بـــا ایـــن همـــه شـــکوه  کـــم نـــدارد امـــا ایـــن صنعـــت را چـــه شـــده اســـت  بیـــات و شـــرکت پـــارس ســـوئیچ 
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و ســـرمایه بـــا تهدیـــدات جـــدی روبـــرو شـــده و بـــه اینجـــا رســـیده اســـت؟
در بحـــث ورود بـــه بـــازار بـــورس و ســـرمایه اهلیـــت بســـیار مهـــم اســـت، کمیســـیون انـــرژی اتـــاق ایـــران 
ـــا  ـــه ایـــن عرصـــه جلســـات مختلفـــی ب ـــرای ورود ب ـــرای تســـهیل ورود و بررســـی شـــرایط شـــرکت ها ب ـــز ب نی
ســـازمان بـــورس و نهادهـــای مرتبـــط تشـــکیل داده اســـت. بـــورس فقـــط بـــه دنبـــال جـــذب شـــرکت های 
ـــرای  ـــزار ب ـــن اب ـــد از ای ـــز بتوانن ـــا نی ـــه پیمانکاره ک ـــت  ـــن اس ـــر ای ـــا ب ـــرار م ـــا اص ـــت ام ـــودده اس ـــدی و س تولی
کننـــد. بـــه اعتقـــاد مـــن بـــا ورود شـــرکت های دارای اهلیـــت و خوشـــنام بـــه  تامیـــن ســـرمایه خـــود اســـتفاده 
بـــازار، مـــردم بـــا اطمینـــان بیشـــتری در ایـــن مســـیر ســـرمایه وارد می کننـــد و ســـاختارهای بـــازار ســـرمایه هـــم 
کنـــار گذاشـــته شـــد و  محکم تـــر می شـــود. متاســـفانه بعـــد از دهـــه 70 و واگذاری هـــا موضـــوع اهلیـــت 
کـــه در بـــازار بـــورس  کـــرده اســـت. بـــا چارچوب هایـــی  ایـــن امـــر ضربـــه ســـنگینی بـــه صنعـــت کشـــور وارد 
کـــه بـــرای  و فرابـــورس وجـــود دارد، بخـــش مهمـــی از منابـــع کشـــور بالاســـتفاده مانـــده اســـت. شـــرکتی 
اجـــرای پـــروژه  دارای توجیـــه فنـــی و اقتصـــادی، بـــا وزارت نیـــرو قـــرارداد بســـته اســـت چـــرا بایـــد دنبـــال 

وثیقـــه باشـــد، تامیـــن ایـــن وثیقه هـــا مشکل ســـاز شـــده اســـت.

بـــرای ورود شـــرکت های بخـــش خصوصـــی صنعـــت بـــرق بـــه بـــازار ســـرمایه بایـــد جذابیت هایـــی 
ــی در  ــردن بخـــش خصوصـ کـ ــر  ــذاب، درگیـ ــای جـ ــه قیمت هـ ــا، ارائـ ــویه بدهی هـ ــه تسـ کـ ــرد  کـ ــاد  ایجـ
کاهـــش آســـیب پذیری شـــبکه و بـــه دنبـــال آن توســـعه تقاضـــا بـــه خصـــوص تقاضـــای  صـــادرات بـــرق، 
ـــه  ـــا توج ـــک ب ـــرکت های کوچ ـــرای ش ـــت. ب کار اس ـــن  ـــرای ای ـــی ب ـــای عموم ـــه راهکاره ـــی از جمل صنعت
بـــه شـــرایط قانونـــی، هزینه هـــا و حجـــم مـــورد نیـــاز تأمیـــن مالـــی، بـــازار پـــول بـــازار مناســـب تری اســـت امـــا 
شـــرکت های بـــزرگ و بعضـــا متوســـط می تواننـــد بـــا برنامه ریـــزی بـــرای دوره طوالنـــی و در بلندمـــدت وارد 
بـــازار ســـرمایه شـــوند و یـــا از روش هـــای مبتنـــی بـــر بدهـــی ماننـــد انتشـــار اوراق و یـــا ســـرمایه ماننـــد افزایـــش 
کننـــد . طبیعتـــا  ـــرای تأمیـــن مالـــی اســـتفاده  ـــا ســـلب حـــق تقـــدم، صندوق هـــای پـــروژه و... ب ســـرمایه ب
شـــرکتی بـــرای تامیـــن هزینه هـــای انتشـــار اوراق و ارکان در رقم هـــای پاییـــن مثـــال 20 میلیـــارد تومـــان نبایـــد 

کنـــد.  ـــازار ســـرمایه تامیـــن  کـــه بتوانـــد آن را در ب ـــازار پـــول داشـــته باشـــد  راهـــی در ب
ـــرای شـــرکت هایی مثـــل مپنـــا، ایـــران  ـــاره انتشـــار اوراق بدهـــی شـــرایط ســـخت گیرانه تر اســـت. امـــا ب درب
ترانســـفو و پـــارس ســـوئیچ بســـیاری از روش هـــا و ابزارهـــای بـــازار ســـرمایه قابـــل انجـــام اســـت. هـــر چـــه 
شـــرکت ها کوچکتـــر باشـــند و یـــا شـــرایط الزم را نداشـــته باشـــند، روش هـــا نیـــز محدودتـــر می شـــود. امـــروزه 

زمیـــن، ســـاختمان و ماشـــین آالت بـــه عنـــوان مثـــال می تواننـــد مبنـــای انتشـــار اوراق صکـــوک اجـــاره هـــم 
باشـــند. در زمینـــه انتشـــار اوراق مرابحـــه بـــرای تامیـــن مالـــی مـــواد اولیـــه یـــا ســـایر مـــوارد شـــرایط بهتـــر و 
ـــرکت  ـــن ش ـــود و ای ـــع آوری می ش ـــع جم ـــر و مناب ـــروز اوراق منتش ـــی ام ـــت، یعن ـــده اس ـــل ش ـــهل تر از قب س

گزارشـــی دربـــاره مصـــارف تأمیـــن مالـــی تهیـــه و ارائـــه دهـــد.  بعـــد از 6 مـــاه موظـــف اســـت 
کنتـــور تولیـــد می کنـــد  قابلیـــت اجرایـــی  کـــه  اوراق منفعـــت بـــرای تولیدکننده هایـــی مثـــل شـــرکتی 
ـــرده  ک ـــبه  ـــود را محاس ـــای خ کنتوره ـــروش  ـــل از ف ـــی حاص ـــع  آت ـــد مناف ـــرکت می توان ـــن ش ـــه ای دارد چراک
ـــر  ـــر مبنـــای ســـود حاصـــل از زی ـــد ب ـــا حتـــی یـــک هلدینـــگ می توان ـــرار دهـــد و ی و مبنـــای انتشـــار اوراق ق
ـــرد  کارب ـــرای برخـــی از شـــرکت ها  ـــوع اوراق ب کار را انجـــام دهـــد. انتشـــار ایـــن ن مجموعه هـــای خـــود ایـــن 
ـــا مشـــمول اســـتفاده از ایـــن ابزارهـــا  دارد. مـــدل قراردادهـــای صنعـــت بـــرق نیـــز بایـــد طـــوری تهیـــه شـــود ت
کـــه می توانـــد توســـط دولـــت منتشـــر شـــده و پیمانـــکاران  قـــرار بگیـــرد. اوراق جعالـــه از ابزارهایـــی اســـت 
اســـت،  ابـــالغ شـــده  امســـال  وکالـــت  اوراق  کننـــد.  اســـتفاده  آن  از  از منابـــع حاصـــل  می تواننـــد 
کـــرده و منابـــع آن را بـــه عنـــوان پـــول داغ  شـــرکت های مـــادر تخصصـــی می تواننـــد اوراق وکالـــت منتشـــر 
کننـــد. اوراق وکالـــت بـــه وکالـــت  کـــه بخواهنـــد تزریـــق  گـــردش )hot money( در هـــر پـــروژه ای  یـــا پـــول در 
کـــه نمی تواننـــد بـــه طـــور مســـتقیم وارد بـــازار  گـــذاران و بـــرای شـــرکت های کوچکـــی اســـت  از ســـرمایه 

ـــود.  ـــرده ش کار ب ـــه  ـــد ب ـــگ می توان ـــا هلدین ـــرمایه ی ـــن س ـــک تأمی ـــط ی ـــوند و توس ـــرمایه ش س
کـــه در مـــورد ضمانت هـــای الزم بـــرای انتشـــار اوراق  وجـــود دارد ایـــن اســـت  یکـــی از راهکارهایـــی 
کـــه قـــرارداد تضمیـــن خریـــد بـــرق، PPA )Power Purchase Agreement( بتوانـــد وثیقـــه قـــرار بگیـــرد 
کـــه البتـــه ایـــن مـــورد در قانـــون قیـــد شـــده امـــا اجـــرا  کـــه ســـازمان بـــورس بایـــد ایـــن موضـــوع را بپذیـــرد 
ــر شـــرکتی  کـــه مخصـــوص شـــرکت های بـــزرگ اســـت، هـ نمی شـــود. در اســـتفاده از روش رتبه بنـــدی 
کـــه دارای رتبـــه BBB باشـــد، می توانـــد تـــا 60 درصـــد میانگیـــن دو ســـال ســـوددهی خـــود را تامیـــن مالـــی 
کنـــد، و بـــا داشـــتن ایـــن رتبـــه شـــرط ضمانـــت و ضامـــن حـــذف می شـــود. یـــک پیشـــنهاد دیگـــر ایـــن 
کـــه همـــه شـــرکت های فعـــال دارای  کـــه یـــک تأمیـــن ســـرمایه تخصصـــی آب و بـــرق تأســـیس شـــود  بـــود 
ـــت،  ـــن صنع ـــرایط ای ـــا درک ش ـــی ب ـــورت تخصص ـــه ص ـــرکت ب ـــن ش ـــده و ای ـــو ش ـــت در آن عض صالحی
کـــه البتـــه یکـــی  کنـــد  اقـــدام بـــه انجـــام تأمیـــن مالـــی و یـــا ارائـــه مشـــاوره بـــه شـــرکت های فعـــال در صنعـــت 

از مجموعه هـــا هـــم پیشـــگام تأســـیس تأمیـــن ســـرمایه انـــرژی بـــود.

ـــاز مناســـب اســـت  ـــت مـــورد نی ـــزرگ، ســـودده و دارای ضمان ـــرای شـــرکت های ب ـــازار ســـرمایه ب ـــه ب ورود ب
کـــه ویژگی هـــای مذکـــور را ندارنـــد، امـــکان تامیـــن مالـــی از بـــازار ســـرمایه  و عمـــاًل بـــرای شـــرکت هایی 
ـــرای اکثـــر  ـــر اســـت. فلـــذا ب ـــوده و زمان ب ـــاال ب ـــازار ســـرمایه ب وجـــود نـــدارد. معمـــواًل هزینـــه تامیـــن مالـــی از ب
ــا  ــه تنهـ ــی و نـ ــن مالـ ــای تامیـ ــی از راه حل هـ ــوان یکـ ــه عنـ ــد بـ ــوده و بایـ ــبی نبـ ــخه مناسـ ــرکت ها نسـ شـ
کـــه ایـــن بـــازار تعریـــف  کـــرد. بـــا شـــرایط و چارچـــوب پیچیـــده ای  راه حـــل، بـــه ســـمت ایـــن بـــازار حرکـــت 
کـــرده اســـت، شـــرکت ها بایـــد بـــه ســـمت اســـتفاده از ســـایر ابزارهـــا بـــرای تامیـــن نقدینگـــی حرکـــت کننـــد. 
کـــه بایـــد بـــا شـــاخص های مختلـــف  نکتـــه دوم اهمیـــت رتبه بنـــدی و دســـته بندی شرکت هاســـت 
گزینه هـــا نیســـت، وزارت  ـــد امـــا همـــه  ـــه حســـاب می آی گزینـــه ب ـــازار ســـرمایه  کـــرد. ب آنهـــا را دســـته بندی 
کار، وزارت نیـــرو  ـــرای ایـــن  کنـــد. ب نیـــرو می توانـــد بـــه ســـمت جـــذب ســـرمایه مســـتقیم از مـــردم حرکـــت 
ـــی  ـــش خصوص ـــه بخ ـــی ب ـــرکت های دولت ـــی ش ـــاری )بده ـــناد تج ـــروش اس ـــد و ف ـــرم خری ـــد پلتف می توان
کـــرده و از ایـــن طریـــق مشـــکل کمبـــود نقدینگـــی شـــرکت ها و پیمانـــکاران را  و برعکـــس( راه انـــدازی 
حـــل کند.یکـــی از ریشـــه های کمبـــود نقدینگـــی بـــه خصـــوص در شـــرکت های دولتـــی ایـــن اســـت 
کـــه پروژه هـــا بایـــد بصـــورت فاینانـــس و در قالـــب طـــرح تملـــک دارایـــی  کـــه مســـئوالن مـــا اعتقـــاد دارنـــد 
کـــه بـــا نـــگاه اســـتفاده اهرمـــی از ســـرمایه، ناچـــار بـــه تغییـــر پارادایـــم از  ســـرمایه ای اجـــرا شـــود. در صورتـــی 

اجـــرای طرح هـــا از طریـــق فاینانـــس دولتـــی بـــه ســـرمایه گذاری بخـــش خصوصـــی هســـتیم. 

بازارهای 6
ناشناخته مالی خواِن ششم:

علی جبل عاملی

حسن مردانی

میزگرد ویژهمیزگرد ویژه
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بها ر 99، دوره جدیدبها ر 99، دوره جدید 6061
صفحهصفحه

کـــه ارائـــه شـــد مـــورد تاییـــد مـــا هـــم هســـت امـــا از رویکـــرد دیگـــر و از نـــگاه بخـــش خصوصـــی  راهکارهایـــی 
هـــم بایـــد ایـــن موضـــوع را مـــد نظـــر قـــرار داد. مثـــال شـــرکتی ماننـــد ایـــران ترانســـفو توانایـــی تامیـــن مالـــی هـــزار 
گـــر تامیـــن مالـــی اتفـــاق افتـــد ایـــن هـــزار میلیـــارد نقدینگـــی وارد شـــرکت شـــود  امـــا  میلیـــارد تومـــان دارد ا
کارفرمـــا )شـــرکت های توزیـــع و بـــرق منطقـــه ای( وجـــود نداشـــته  وقتـــی سفارشـــی معـــادل آن از طـــرف 
باشـــد چـــه فایـــده ای دارد؟ فرایندهـــای تامیـــن مالـــی بایـــد مکمـــل هـــم باشـــند. پـــس وقتـــی کارفرمـــا منابـــع 
ـــد  ـــکار بای ـــه راه ـــرای ارائ ـــاس ب ـــن اس ـــد. برای ـــر می مان ـــوع ابت ـــدارد، موض کار ن ـــفارش  ـــرای س ـــی الزم را ب مال
کارکـــرد داشـــته  کـــه همزمـــان بـــرای هـــر دو طـــرف  گرفـــت و راهـــکاری ارائـــه داد  کل ایـــن زنجیـــره را در نظـــر 
کار دهـــد. مـــا چندیـــن  کارفرمـــا بتوانـــد ســـفارش  کـــه بخـــش  کنیـــم  باشـــد. پـــس بایـــد راهکارهایـــی پیـــدا 
کـــه انجـــام و  گاه هســـتیم  ــارد تومـــان روی زمیـــن داریـــم و از ایـــن موضـــوع آ ــزار میلیـ ــروژه بـــه ارزش هـ پـ
کـــرده و بـــه نفـــع صنعـــت بـــرق اســـت، امـــا وقتـــی منابـــع  اجـــرای ایـــن پروژه هـــا بـــه پایـــداری شـــبکه کمـــک 

کار را بـــه پیمانـــکار ارجـــاع دهیـــم. مالـــی نداریـــم نمی توانیـــم 
کـــه از اختـــالف بیـــن قیمـــت تمـــام  راهـــکار ریشـــه ای، حـــل مســـئله زیـــان ده بـــودن صنعـــت بـــرق اســـت 
ـــزار  ـــالی 3 ه ـــر س ـــه اگ ک ـــت  ـــوال اینجاس ـــی س ـــرایط فعل ـــا در ش ـــت. ام ـــده اس ـــی ش ـــی ناش ـــده و تکلیف ش
کـــه نیازمـــان  ـــه بخـــش خصوصـــی ارجـــاع می دهیـــم در حالـــی  کار ســـرمایه ای و طـــرح ب میلیـــارد تومـــان 
ــن  ــا ایـ ــم ؟بـ ــان را افزایـــش دهیـ ــارد تومـ ــزار میلیـ ــن 3 هـ ــم ایـ ــور می توانیـ ــارد اســـت، چطـ ــزار میلیـ 15 هـ
ـــاال از  ـــم ب ـــکان آن در حج ـــا ام ـــد ام کن ـــی  ـــن مال ـــه تامی ـــدام ب ـــود اق ـــد خ ـــی بای کارفرمای ـــش  ـــت بخ وضعی
کـــه شـــرکت های توزیـــع مشـــمول مـــاده 141 هســـتند و شـــرکت های  طریـــق بـــازار پـــول فراهـــم نیســـت چـــرا 
دولتـــی امـــکان وثیقه گـــذاری دارایـــی ندارنـــد و بـــرای دریافـــت تســـهیالت بخـــش دولتـــی نیـــز مجوزهـــای 
گرفتـــه شـــده اســـت. در بـــازار ســـرمایه شـــرکت دولتـــی بایـــد در چارچـــوب قانـــون  پیچیـــده ای در نظـــر 
کـــه بـــرای کل شـــرکت های دولتـــی تعریـــف شـــده، بســـیار  کنـــد. ظرفیتـــی  بودجـــه از ایـــن بـــازار اســـتفاده 
ـــی، 1500  ـــرکت دولت ـــش ش ـــرای بخ ـــه ب ک ـــت  ـــن اس ـــال ای ـــه دنب ـــال ب ـــر امس ـــرکت توانی ـــت. ش ـــدود اس مح
کنـــد. در بنـــد ط تبصـــره 5 قانـــون بودجـــه ســـال 99  میلیـــارد تومـــان اوراق مالـــی در بـــازار ســـرمایه منتشـــر 
کـــه وزارتخانه هـــای نفـــت، صنعـــت، معـــدن و تجـــارت و نیـــرو از طریـــق شـــرکت های تابعـــه  آمـــده اســـت 
و وابســـته ذی ربـــط و بـــا تصویـــب شـــورای اقتصـــاد، اوراق مالـــی اســـالمی )ریالـــی یـــا ارزی( در ســـقف 
کننـــد، تـــا به منظـــور  ســـرمایه گذاری در  ســـی و پنـــج هـــزار میلیـــارد )35.000.000.000.000( ریـــال منتشـــر 
ـــترک وزارت نفـــت و طرح هـــای زیربنایـــی و توســـعه ای  ـــا اولویـــت میادیـــن مشـ گاز ب طرح هـــای نفـــت و 
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ـــه مصـــرف برســـد. بازپرداخـــت اصـــل و ســـود ایـــن اوراق  وزارت صنعـــت، معـــدن و تجـــارت و وزارت نیـــرو ب
ــرای طرح هـــای وزارت نفـــت( و  ــور از محـــل افزایـــش تولیـــد همـــان میادیـــن )بـ را توســـط شـــرکت های مذکـ

کننـــد. عایـــدات طـــرح )بـــرای طرح هـــای وزارت صنعـــت، معـــدن و تجـــارت و وزارت نیـــرو( تضمیـــن 
اینکـــه مـــا بتوانیـــم بـــا اســـتناد بـــه ظرفیـــت قانونـــی فـــوق 40 درصـــد بـــرای وزارت نیـــرو مجـــوز بگیریـــم و بخشـــی 
کـــه خـــود وزارت نیـــرو دارای  کار آســـانی نیســـت از طرفـــی هـــم  از آن را هـــم بـــه حـــوزه انتقـــال اختصـــاص دهیـــم 
کـــه متقاضـــی اســـتفاده از ایـــن  بخش هـــای مختلـــف سدســـازی، تولیـــد حرارتـــی و نیروگاه ســـازی اســـت 
ـــاالی 20 هـــزار میلیـــارد  گـــردش مالـــی صنعـــت از دریافتـــی مشـــترکین و درآمدهـــا ب ظرفیـــت هســـتند. وقتـــی 
کنـــد، رقـــم  کـــه توانیـــر درصـــدد اســـت در بـــازار ســـرمایه منتشـــر  تومـــان اســـت، 1500 میلیـــارد تومـــان اوراق مالـــی 
کـــه بـــرای بخـــش دولتـــی تعریـــف شـــده، مناســـب نیســـت. بـــرای  قابـــل مالحظـــه ای نیســـت. پـــس ظرفیتـــی 

همیـــن 1500 میلیـــارد تومـــان هـــم نیـــاز بـــه مجوزهـــای مختلـــف از وزارت دارایـــی و ســـازمان بـــورس داریـــم. 
ـــم. امـــا  ـــورس بروی ـــه ســـراغ ســـازمان ب ـــد ب ـــع چـــون شـــرکت ها غیردولتـــی هســـتند، مســـتقیم بای در بخـــش توزی
کـــه زیـــان انباشـــته یـــک  ایـــن شـــرکت ها زیـــان انباشـــته شـــدید چندصـــد برابـــر ســـرمایه خـــود دارنـــد، بـــه طـــوری 
ـــوان ســـراغ تامیـــن مالـــی رفـــت. مـــا  ـــا ایـــن صـــورت مالـــی نمی ت شـــرکت بـــاالی هـــزار میلیـــارد تومـــان اســـت و ب
ـــود  ـــاده 141، خ ـــای م ـــه ج ـــا ب ـــم ت ـــی دادی ـــارد تومان ـــزار میلی ـــرمایه 2 ه ـــت س ـــع درخواس ـــرکت های توزی ـــرای ش ب
کنـــد  توانیـــر بـــا منابـــع در اختیـــار و از محـــل درآمـــد ریالـــی و ارزی-صادراتـــی، ایـــن شـــرکت ها را تضمیـــن 
ـــه ایـــن مـــورد در  ـــر اقتصـــاد و دارایـــی ارســـال شـــده اســـت. نمون ـــه وزی ـــر نیـــرو ب کـــه ایـــن درخواســـت توســـط وزی
ـــورد  ـــت م ـــن درخواس ـــر ای گ ـــت. ا ـــاده اس ـــاق افت ـــورس اتف ـــت ب ـــی نف ـــرکت مل ـــن ش ـــا تضمی ـــم ب ـــت ه وزارت نف
ـــد  کار جدی ـــرای تعریـــف  کوتاهـــی 2 هـــزار میلیـــارد تومـــان منبـــع ب ـــوان در فرصـــت  ـــرار بگیـــرد، می ت موافقـــت ق

گرفـــت. بـــرای شـــرکت ها در نظـــر 
کار  کـــم بـــه صـــورت اهرمـــی  ـــا منابـــع   برنامـــه دیگـــر مـــا ایـــن اســـت در همیـــن فرصـــت از ظرفیت هـــای دیگـــر ب
ـــا ارزش حـــدود 650  ـــدی از قراردادهـــا را ب کـــردن شـــکل جدی ـــی  ـــا عملیات کنیـــم. مـــا ســـال گذشـــته ب تعریـــف 
کـــه مبلـــغ طـــی دو ســـال آتـــی پرداخـــت  کردیـــم. در ایـــن قراردادهـــا قیـــد شـــده اســـت  میلیـــارد تومـــان منعقـــد 
کار، هزینـــه تامیـــن مالـــی را هـــم در قـــرارداد  ـــر هزینـــه اجـــرای  خواهـــد شـــد و طـــرف قـــرارداد اجـــازه دارد عـــالوه ب
کـــه در ازای تعهـــدات خـــود بـــه بخـــش  کردیـــم  پیشـــنهاد دهـــد. از طـــرف دیگـــر ایـــن امـــکان را هـــم تعریـــف 
ـــه عنـــوان  کنیـــم و ایـــن را هـــم در حقیقـــت ب خصوصـــی، بتوانیـــم ضمانـــت تســـهیالت و اوراق آنهـــا را تقبـــل 
کردیـــم. مشـــکل مـــا در صنعـــت بـــرق ایـــن اســـت  یکـــی از ابزارهـــا بـــرای بخـــش خصوصـــی بـــزرگ مطـــرح 
ـــه  کـــه چـــون ســـالها درآمدهـــا و نقدینگـــی درون زای باالیـــی داشـــتیم، بخـــش خصوصـــی طـــرف مـــا خیلـــی ب
ـــه دریافـــت پـــول خـــود بالفاصلـــه بعـــد از اجـــرای  ـــدارد و متمایـــل ب روش هـــای پرداخـــت غیرنقـــدی عـــادت ن

ـــت. ـــروژه اس پ
کـــه مـــدام  نکتـــه مهـــم در حـــوزه ســـرمایه گذاری در شـــرایط امـــروز اهمیـــت زمـــان اســـت، مـــا صنعتـــی هســـتیم 
کنیـــم و پولـــی  گـــر امـــروز ســـرمایه ای جـــذب  کنیـــم لـــذا زمـــان بـــرای مـــا مهـــم اســـت و ا بایـــد ســـرمایه گذاری 
کـــه بتوانـــد توانمنـــدی  بـــرای اجـــرای پروژه هـــا بدســـت آوریـــم از فـــردا بهتـــر اســـت. بنابرایـــن از هـــر ظرفیتـــی 
کار بـــه فروشـــندگان و  صنعـــت بـــرق را بـــرای تحـــرک بیشـــتر پروژه هـــا و ســـرمایه گذاری بیشـــتر از طریـــق ارجـــاع 

ـــم. ـــتقبال می کنی ـــد، اس ـــش ده ـــی افزی ـــکاران داخل پیمان
کمیتـــی اســـت، طبـــق گـــروه ج اصـــل 44 قانـــون اساســـی، ســـرمایه گذاری، مالکیـــت   بخـــش انتقـــال کامـــال حا
کمیتـــی منحصـــرا در اختیـــار دولـــت اســـت. مانـــع اصلـــی پروژه هـــای مـــا ایـــن  و مدیریـــت فعالیت هـــای حا
کـــه ایجـــاد می کننـــد  کـــرد، چـــون منافعـــی  کـــه نمی تـــوان آنهـــا را در قالـــب پـــروژه ســـرمایه ای تعریـــف  اســـت 
ـــی  ـــش خصوص ـــر بخ ـــت. اگ ـــورده اس ـــره خ گ ـــا  ـــتن پروژه ه ـــادی نداش ـــه اقتص ـــرق و توجی ـــن ب ـــت پایی ـــه قیم ب
ـــرای ســـرمایه گذاری  ـــرق توجیـــه فنـــی و اقتصـــادی ب کـــه در قالـــب درآمدهـــای صنعـــت ب ـــه دهـــد  طرحـــی ارائ

داشـــته باشـــد، مـــا بـــه شـــدت اســـتقبال می کنیـــم و هیـــچ مانعـــی نداریـــم. ▪

مسعود خانی

میزگرد ویژهمیزگرد ویژه
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گرایش هـا و سـلیقه هـای مختلـف  طـی سـالیان متمـادی صنعـت بـرق ایـران مدیـران زیـادی بـا 
مدیریتـی، اقتصـادی و سیاسـی تجربـه کـرده اسـت، امـا چالش هـای صنعـت بـرق همـواره اسـتمرار 
داشـته اسـت. بنابرایـن مـی تـوان نتیجـه گرفـت کـه ایـن چالش هـا مزمـن بـوده و نمی تـوان حل آنهـا را 
از تغییـرات مدیریتـی انتظـار داشـت. مـن ایـن چالـش هـا را بـا عنـوان »چالش هـای ماندگارصنعـت 
کـه بـرای رفـع آنهـا بایـد رویکـرد دیگـری داشـت. بـا توجـه بـه تجربیـات خـودم و  بـرق« تعبیـر مـی کنـم 
مطالعـات میدانـی و تطبیقـی کـه داشـته ام، بیش از بیسـت چالش مانـدگار را در صنعت بـرق ایران 
کـه امیـدوارم در فرصـت مناسـبی تشـریح و راه حـل آنهـا را از دیـدگاه خـودم بیـان  کـرده ام  شناسـایی 
کنـم. پرداختـن بـه ایـن چالـش هـا، نیازمند یک متدولـوژی برای انـدازه گیری  و تعیین میـزان کارایی 

با وجود شرایط اقتصادی کشور 
هیچ پیمانکار و سازنده ای 

نمی تواند پیش بینی از تاطمات 
بازار داشته باشد و برای فعالیت 

خود برنامه ریزی کند لذا با جهش 
قیمت ها پروژه ها متوقف می شوند. 
از طرف دیگر سازندگان و پیمانکاران 
صنعت برق که زنجیره تامین صنعت 

برق محسوب می شوند، در تامین 
تجهیزات و مواد اولیه خود به 

دلیل نوسانات شدید بازار و عرضه 
انحصاری آنها، دچار مشکل هستند. 
به نظر شما ریشه مسائل صنعت برق 

از منظر آسیب شناسانه چیست؟

صنعـت بـرق ایـران در بخـش هـای مختلـف اسـت. ایـن اقـدام، آغـاز یـک طراحـی درازمـدت و 
برنامه محور برای ارتقای صنعت برق است.  با مطالعات تطبیقی انجام گرفته کارایی صنعت 
بـرق ایـران وضعیـت مطلوبـی نـدارد. از ایـن منظـر نبـود یـک نظـام موثـر و فراگیـر مدیریـت دارایـی 
فیزیکی، انسـانی و اعتباری در صنعت برق ایران مشـهود اسـت. از طرفی پیچیدگی های کامال 
غیـر ضـروری سـاختاری، نیـروی انسـانی انباشـته غیـر حرفـه ای، روزمرگـی و عدم تناسـب اختیار 
در مقابـل مسـئولیت مدیـران باعـث ضعـف و تداخـالت  و بـه تبـع  همـه ایـن عوامـل عـدم تـوازن 
اقتصادی را سـبب شـده اسـت. در صورتی که ندانیم در کجا هسـتیم نمی توانیم مسـیر حرکت 
خودمـان را درسـت ترسـیم کنیـم. مثـال مـا در آسـتانه 84 هـزار مـگاوات قـدرت منصوبـه هسـتیم 
در حالیکـه بـه زحمـت قـادر بـه تامیـن 60 هـزار مـگاوات در زمـان پیـک هسـتیم. مـا در حـدود 1 
درصد سـهم انرژی های تجدید پذیر در قدرت منصوبه هسـتیم. ضریب بهره برداری نیروگاه ها، 
کنترل پذیـری شـبکه، ضریـب بـار شـبکه، تلفـات، عمـر متوسـط تجهیـزات، میـزان فرسـودگی 
تجهیـزات، عمـق هوشـمند سـازی، وضعیـت تحقیـق و توسـعه در صنعـت بـرق، نظـام تربیـت 

نیـروی انسـانی حرفـه ای و…. مـی توانـد بـه عنـوان شـاخص هایی بـرای ایـن کار اسـتفاده گـردد. 
در این بین یکی از پایه ای ترین چالش های ماندگار در صنعت برق ایران، ساختار نامتناسب 
کارآمـدی  نا کـه  و غیرشـفاف اسـت  زایـد  بـا پیچیدگـی  نیـرو، همـراه  وزارت  بـا ماموریـت هـای 
اقتصـادی صنعـت بـرق نیـز تاثیر گذار بوده اسـت. در این سـاختار، ارتباطات بین مجموعه های 
خصوصـی و دولتـی فعـال بـه درسـتی تعریـف نشـده و رژیـم حقوقـی شـفافی نـدارد. فقـدان یـک 
کمیتی  سیاسـت مشـخص در نحـوه مداخلـه مدیـران دولتـی و نبود تمایز روشـن بیـن وظایف حا
و تصدی گری، صنعت برق را مسـتعد مشـکالت عدیده ای کرده اسـت. در سـاختار پیچیده و 
غیرشفاف کنونی صنعت برق، وجود مجموعه های خصولتی بیشترین آسیب را وارد می کنند 
چرا که تکلیفشان مشخص نیست و به نوعی دوگانگی در آنها بصورت نهادینه وجود دارد. این 
مجموعه ها گاهی دولتی عمل می کنند و گاهی خصوصی، پس در چنین سیستمی که بخش 
کسـتری آن گسـترده اسـت نمی تـوان دنبـال شـفافیت و رژیـم حقوقـی تعریف شـده و سیسـتم  خا
خـود ارزیابـی و خودکنترلـی بـود. ریشـه بخـش اعظـم مشـکالت صنعـت بـرق در عـدم حـل ایـن 
مشـکل نهفتـه اسـت. یکـی از قربانیـان این سیسـتم، پیمانـکاران با تـوان مالی پاییـن و ارتباطات 

ضعیف اسـت.
صنعـت بـرق ایـران بـرای توسـعه و نـوآوری بایـد بـه سـمت شـفافیت سـاختاری و ارتقـای بخـش 
توزیـع حرکـت کنـد. چـرا کـه 35 الـی 40 درصـد دارایـی فیزیکـی صنعـت بـرق متعلـق بـه بخـش 
توزیـع اسـت و معتقـدم بـدون ارتقـای سـاختاری و به تبـع آن عملکردی بخـش توزیع، نمی توانیم 
عملکـرد صنعـت بـرق را ارتقـا دهیـم. امـروزه تولیـد غیـر متمرکـز بـرق، ریزشـبکه هـا، مدیریـت 
مصـرف، مدیریـت بـار، هوشمندسـازی، همگـی در بخـش توزیـع انجـام می شـود. بنابراین کامال 

کـه ارتقـای ایـن بخـش را جـدی بگیریـم.  ضـروری اسـت 
در سـایه ارتقـای بخـش توزیـع مـی تـوان بـه افزایـش کارایی صنعت بـرق امیـدوار بـود. در این رابطه 
مدیـران صنعـت بـرق بایـد برنامـه مـدون و قابـل پیگیـری داشـته، از شـتابزدگی و فعالیـت هـای 
غیرهماهنـگ ظاهـری خـودداری کننـد.  نگـرش هـای خصولتـی و ارتباطالت حقوقـی مترتب بر 
آن بایـد اصـالح شـده و تناسـب اختیـار در مقابـل مسـئولیت بایـد بـرای حـوزه سـتادی صنعـت و 
مدیـران در بخـش توزیـع بـاز تعریـف و اعمـال شـود. ارتباطـات ایـن بخـش بایـد بـا مجموعـه های 
شـهری دوبـاره تعریـف شـود و بـه خصـوص سـاز و کار رعایـت حقـوق مشـترکان و همچنیـن دیگر 

ذینفعـان ماننـد پیمانـکاران باید پیش بینی شـود. 

 استاد برق دانشگاه تربیت مدرسمحمودرضا حقی فام

گفت وگوی اختصاصیگفت وگوی اختصاصی

مساله؛ نبوِد مدلی کارا 
برای اقتصاد برق است

صنعت برق ایران امروز با مشکاتی دسته و پنجه نرم می کند که 
حل آنها نیازمند شناسایی و ریشه یابی است. ساختار صنعت برق، 

اقتصاد برق و روابط حقوقی بین دولت و بخش خصوصی از جمله 
مهمترین چالش های این صنعت به شمار می روند. در گفتگویی 

با دکتر محمودرضا حقی فام، معاون سابق هماهنگی توزیع برق 
شرکت توانیر و استاد دانشگاه تربیت مدرس، با طرح چالش های 
صنعت برق به عنوان چالش های ماندگار، ریشه مشکات اصلی 

گرفت. صنعت برق و راهکارهای آن مورد بررسی قرار 
.
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توزیـع  شـرکت های  سـاختاری  و  کالن  مشـکالت  حـل  تـوان  احتمـاال  یـا  و  عـزم  نیـرو  وزارت  در 
وجـود نـدارد امـا اگـر دربـاره ارتبـاط بـا ایـن شـرکت ها در وزارت نیـرو رویکـرد جدیـدی شـکل بگیـرد، 
بخشـی از مشـکالت حـل شـده و هزینه هـا کاهـش خواهـد یافـت. بـه عنـوان مثـال اگـر در ابتـدای 
سـال مالـی بـرای هـر شـرکت بودجـه عملیاتـی تهیـه شـده و توانیـر مقیـد بـه تامیـن منظـم نقدینگـی 
بـر اسـاس شـاخص هـای عملکـردی شـرکت هـای توزیـع باشـد و در تمام ایـن مدت آنهـا را ملزم به 
پاسـخگویی در برابر اقداماتشـان بکند، در هنگام بروز مشـکل نیز نمی توانند به سـراغ توانیر بروند. 

چـرا کـه ملـزم هسـتند در چارچـوب بودجـه بـرای کل سـال خـود برنامه ریـزی کننـد. 
اگـر شـرکت هـای توزیـع را از نظـر مالکیـت خصوصـی بنامیـم امـا در رونـد فعالیت  و مدیریت شـان 
دخالـت کنیـم، بنـگاه خصوصـی بـه معنـای واقعـی شـکل نمـی گیرد. اگـر این شـرکت هـا را بیش 
از حـد حمایـت کنیـم، فرصـت رشـد نخواهنـد یافـت. لـذا حداقـل کاری کـه وزارت نیـرو می توانـد 
انجام دهد این است که ارتباطات بین خود و مجموعه های خود در بخش خصوصی را در یک 
محیط واقعی و بدور از رانت و پشـتیبانی های غیراصولی و غیر شـفاف تعریف کند. برای اینکه 
بخـش خصوصـی بیـش از ایـن خفـه نشـود و ضربـه نخـورد، بایـد ارتباطـات نهادهـای موجـود بیـن 
آنهـا را سـامان دهیـم. تعریـف ارتبـاط شـرکت توزیـع بـا توانیـر، برق هـای منطقـه ای بـا توانیـر و بخش 
خصوصی با شـرکت های توزیع وضعیت امروز را بهبود می بخشـد. نهادها و دسـتگاه های ذیربط 
خصوصـی و دولتـی بایـد بـرای تـک تـک مـوارد صنعـت بـرق مـدل طراحـی کننـد و قـدم بـه قـدم در 
مسـیر حـل مشـکالت حرکـت کننـد چـرا کـه همـه مسـائل بـه صـورت یکجـا و بـه یکبـاره قابل حل 

نیستند.
در کشـور مـا در حـوزه انـرژی بـه صـورت جزیـره ای عمـل می شـود و سیاسـت های ایـن حـوزه بـه طور 
مسـتقیم بر صنعت برق نیز تاثیرگذار اسـت. در حوزه انرژی سیاسـتگذاری و مدیریت صحیحی 
کـه بتوانـد در فصـول مختلـف بـه اسـتفاده درسـت از گاز و بـرق منجـر شـود، وجـود نـدارد و ایـن امـر 
موجب شده این دو انرژی در فصل های مختلف تحت فشار قرار بگیرند. در واقع بین دوره های 
پیک استفاده از این دو انرژی هماهنگی الزم وجود ندارد و باعث افزایش هزینه های تمام شده، 
گشـته اسـت. در حـوزه انرژی هـای تجدیدپذیـر هـم برنامـه روشـنی در کشـور وجـود نـدارد، دولت در 
حالـی حـرف از 4 هـزار مـگاوات انـرژی تجدیدپذیـر می زنـد که فاصله خیلـی زیادی بـا آن داریم گو 

اینکـه خـود 4000 مـگاوات هـم در سـبد کلـی انـرژی برق اصال عدد قابل قبولی نیسـت. 
سـندیکای صنعـت بـرق ایـران هـم بـه عنوان تشـکل فعـال در این صنعت می تواند بـا محوربندی 
و دسـته بندی مسـائل مهـم صنعـت بـرق، هـر یـک از موضوعـات را بـه صـورت مـوردی بررسـی و بـا 
حضور در جلسات نهادهای ذیربط مانند کمیسیون  انرژی مجلس و مرکز پژوهش های مجلس، 
کنـد تـا در سیاسـت گذاری مربـوط بـه حـوزه انـرژی و بـه خصـوص صنعـت بـرق  آنهـا را منعکـس 
مـورد اسـتفاده قـرار بگیـرد. بـه نظـرم االن فرصـت خوبـی ایجـاد شـده اسـت و در مجلـس جدیـد، 
نمایندگانی که در حوزه انرژی، صاحب صالحیت، تخصص، انگیزه باال و بانشـاط هسـتند که 
بـا کمـک آنهـا می تـوان قدم هـای اساسـی برداشـت به شـرطی کـه وزارت نیرو برنامه روشـنی داشـته 

باشد. ▪

گر وزارت نیرو دست کم  ا
در سطح داخلی بپذیرد 
که مسئولیت حکمرانی و 

تنظیم گری صنعت برق را بر 
عهده داشته باشد و تا حد 

ممکن از بنگاه داری کنار 
بکشد، آیا امکانش هست که 
فضای موجود تعدیل شده 

و وزارت نیرو در سطح همان 
حکمرانی به حل مسائل 

بنیادی با دستگاه های 
سیاستگذار بپردازد؟ 

خصوصی سـازی در مجموعـه صنعـت بـرق از دو دهـه پیـش و مشـابه بسـیاری از صنایـع دیگـر بـا 
اشـتیاق زیاد و با شـتاب در بخش های تولید و توزیع شـروع شـد که در برخی موارد بخصوص تولید 
تـا حـدودی موفـق ولـی در توزیـع به ایجاد بخش نه خصوصی نه دولتی شـرکت های توزیع منجر شـد 
و در نتیجه سهامداری و مدیریت شرکت های توزیع دستخوش دوگانگی قابل مالحظه ای شدند. 
کـه لزومـا نـه  از طرفـی بخـش پیمانـکاری و تامیـن کاالی خصوصـی در برابـر کارفرمایـی قـرار گرفتنـد 
مثـل بخـش دولتـی عمـل می کـرد و نه بخش خصوصی. در حال حاضـر هم با وجود پیچیدگی های 
محیـط پیرامونـی ایـن سـاختارهای خصولتـی علیرغم شـنیدن زمزمه هـای متناقضی ماننـد اجرای 
الیحـه مدیریـت یکپارچـه شـهری و… می تـوان گفـت راهـکار ایـن موضـوع الینحـل ایجـاد یـک مـدل 
مشـخص و همگرایـی در دولـت و مجلـس اسـت. در ایـن راه وظیفـه اصلـی وزارت نیـرو، تهیـه یـک 
کارامـد بـرای اصالحـات سـاختاری و اقتصـادی بـا نظـرات خبـرگان صنعتـی و دانشـگاهی و  مـدل 
در نظـر گرفتـن منافـع عمومـی و ذینفعـان و همـراه کـردن نهادهایی چون سـازمان خصوصی سـازی، 

بـورس و نیـز مجلـس شـورای اسـالمی بـرای کمـک بـه تصویب و اسـتقرار آن اسـت.

همـه می دانیـم کـه مسـئله اصلـی صنعت بـرق، در سـاختار و نبود مـدل کارا برای اقتصاد آن اسـت. 
بزرگی مشـکل باعث شـده در دوره های مختلف، مدیران چشـم خود را به روی آن ببندند. غافل از 
اینکه با چشـم بسـتن و نادیده گرفتن مشـکل، آن مسـئله به صورت خودکار حل نخواهد شـد  بلکه 
کارآمد  روز به روز بر شـدت آن افزوده شـده و مشـکل حادتر می شـود. مشـکلی که ساختار پیچیده، نا
کـرده جـدی اسـت و بایـد حـل شـود. مـا امـروزه در صنعـت بـرق نیـاز بـه چابک سـازی  بـرق ایجـاد 
کارایـی اقتصـادی و اسـتقرار  سـاختار، آمـوزش هـای حرفـه ای بـه نیـروی انسـانی شـاغل، افزایـش 
سیسـتم هـای مدیریـت دارایـی و مـدل تامیـن منابع پایـدار مالی داریم. گام نخسـت این فراینـد ارائه 

مـدل انـدازه گیـری کارایـی بخش هـا، محاسـبه قیمـت تمـام شـده و هزینه هـای مـورد قبول اسـت. 
در گام بعدی برای حل مشکالت صنعت برق دو رویکرد وجود دارد؛ رویکرد اول به دنبال آن است 
که مسـائل را به صورت ریشـه ای و همه جانبه حل کند که اساسـا حل بسـیاری از مشـکالت بدین 

شـکل ممکن نیسـت. زمان در حال گذشـتن و پیچیدگی ها روزافزون است! 
در رویکرد دوم هدف آن اسـت که مشـکل را به گونه ای حل کنیم که آشـفتگی بیشـتر از این نشـود و 
به صورت تدریجی و با برنامه های گذار، به سـمت اسـتقرار مدل مناسـب حرکت کنیم.  مثل یک 
پازلی که می دانیم چه خواهد شـد ولی اقدامات تدریجی و مرحله ای انجام می شـود. مثال در حوزه 
رژیـم حقوقـی بـا بخـش خصوصـی، بایـد سـاختار منظمـی تهیـه و دربـاره مدیریت آن تصمیـم گرفته 
شـود. بـه عنـوان مثـال در خصـوص سـاختار شـرکت های توزیـع ایـن پرسـش مطـرح مـی شـود کـه آیـا 
تعداد شـرکت های توزیع محدود به همین 39 شـرکت اسـت؟ آیا امکان منطقه بندی های  جدید 
و ایجـاد شـرکت هـای توزیـع جدیـدی وجـود نـدارد؟ اگـر صنعـت بـرق اجـازه ورود بازیگـر جدیـدی را 
ندهـد، تعریـف بخـش خصوصـی چـه معنـی خواهـد داشـت؟ بـا توجـه به اینکـه در دنیـا بحث های 
جدیدی در حوزه شـرکت های توزیع در حال تعریف شـدن اسـت، اگر ما این قضیه را حل نکنیم از 

قطـار توسـعه صنعـت بـرق در دنیا پیاده خواهیم شـد. 

کم ریشه تمام  در گفتمان حا
عارضه های کلیدی صنعت 

گره  برق را به قیمت برق 
زده اند و بحث دارایی ها 
کردن این صنعت  و اداره 

مغفول مانده است، در 
که عدم توجه به این  حالی 

ثار زیانباری  امر در بلندمدت آ
خواهد داشت. به نظر 

شما چرا این مسئله در حل 
مشکات صنعت برق نادیده 

گرفته می شود؟ 

گفت وگوی اختصاصیگفت وگوی اختصاصی

با توجه به گفته های شما 
درباره ساختار نامتجانس 

صنعت برق و ضرورت اصاح 
آن، آیا تغییرات ساختار در 

کنترل وزارت نیرو  اختیار و ید 
نبوده است؟ آیا در این وزارت 

اراده ای برای تغییر ساختار و 
حل مشکات ساختاری وجود 

دارد؟ 
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تعهـــدات، چـــه جنبـــه مثبـــت آن یعنـــی طلـــب و چـــه جنبـــه منفـــی آن یعنـــی دیـــن، از 
جملـــه مباحـــث مهـــم در حقـــوق مدنـــی اســـت. شـــرط مهـــم و اساســـی بـــرای مطالبـــه 
گـــر مهلـــت و سررســـید یـــک مطالبـــه  طلـــب، وجـــه منجـــز بـــودن آن اســـت. بنابرایـــن ا
گونـــه شـــرط و شـــروطی  فـــرا رســـیده و یـــا از آن گذشـــته باشـــد و بـــرای مطالبـــه آن هیـــچ 
قیـــد نشـــده باشـــد و منـــوط و معلـــق بـــر وقـــوع امـــر دیگـــری نباشـــد، عمـــال دریافـــت 

مطالبـــه مذکـــور بـــه یـــک چالـــش جـــدی بـــدل مـــی شـــود. 
مهمتریـــن و اصلـــی تریـــن وظیفـــه کارفرمـــا در قـــرارداد پـــس از تعریـــف شـــفاف و واقعـــی 
کـــه ایـــن مهـــم در صنعـــت  کار، تادیـــه مطالبـــات پیمانـــکار، ســـازنده یـــا مشـــاور اســـت 
بـــرق بـــه درســـتی انجـــام نشـــده و نتیجـــه آن چنـــد صـــد میلیـــارد تومـــان بدهـــی بخـــش 
ـــای  ـــی قرارداده ـــار مال ـــه ب ک ـــد  ـــی ده ـــان م ـــی نش ـــه خوب ـــاله ب ـــن مس ـــت. ای ـــی اس دولت
ـــف  ـــزان نقدینگـــی بودجـــه تعری ـــر تحقـــق می ـــازاد ب ـــرق م تعریـــف شـــده در صنعـــت ب
شـــده و متاســـفانه ســـال هاســـت بـــرای ایـــن موضـــوع در وزارتخانـــه، هیـــات وزیـــران، 
ســـازمان برنامـــه، قـــوه مقننـــه، قـــوه قضاییـــه و ســـایر نهادهـــا چـــاره اندیشـــی نشـــده 

اســـت.
گذاشـــتن بـــار ســـنگین  بـــه نظـــر مـــی رســـد قراردادهـــای دولتـــی بـــه راهـــی بـــرای 
ــی  ــه وقتـ ــر اینکـ ــده و جالـــب تـ ــل شـ ــی تبدیـ ــر دوش بخـــش خصوصـ کمیـــت بـ حا
ــران  ــاله و جبـ ــل مسـ ــای حـ ــه جـ ــورد، بـ ــی خـ ــم مـ ــر هـ ــه قیمـــت بـ ــه ارائـ ــرایط اولیـ شـ
خســـارات ایجـــاد شـــده، اقدامـــات حقوقـــی و تهدیـــد بـــه ضبـــط تضامیـــن بخـــش 
کارفرمایـــان دولتـــی تبدیـــل شـــده اســـت. در ایـــن  خصوصـــی، بـــه یـــک روش در بیـــن 
کارفرمـــا  ســـاختار تعهـــدات بـــرای بخـــش خصوصـــی غالبـــا یکطرفـــه و الزامـــی و بـــرای 

ــاری اســـت.  اختیـ
گـــر از تاثیـــر رویدادهـــای مهمـــی ماننـــد جهـــش هـــای ارزی، تـــورم لجـــام  حتـــی ا
ـــم  ـــدارد، بگذری ـــی ن ـــول و در دسترس ـــکار معم ـــال راه ـــه عم ک ـــا  ـــم ه ـــیخته و تحری گس
ـــه  ـــه مطالبـــات و نیـــاز ب ـــاز هـــم قراردادهـــای دولتـــی جـــاری هســـتند و مبحـــث تادی ب
ــه  ــان بـ ــا، همچنـ گـــردش شـــرکت هـ ــرمایه در  تامیـــن نقدینگـــی چنـــد برابـــری  و سـ

عنـــوان یـــک چالـــش جـــدی باقـــی مـــی مانـــد.
فقـــدان نقدینگـــی در بخـــش دولتـــی و در نتیجـــه نبـــود انضبـــاط در تادیـــه مطالبـــات 
بخـــش خصوصـــی، بـــه افزایـــش بدهـــی بخـــش خصوصـــی بـــه بانـــک هـــا منجـــر شـــده 
اســـت. معـــادل 54 درصـــد ســـهم وام هـــای بانکـــی در ســـال 1398 بـــه منظـــور تامیـــن 

 چاه  ویل
کسری بودجه 
در صنعت برق

عضو هیات مدیره سندیکای صنعت برق ایران مهدی مسائلی

یادداشتیادداشت

کـــه قطعـــًا بخـــش قابـــل توجهـــی از آن بـــه دلیـــل عـــدم  گـــردش بـــوده اســـت  ســـرمایه در 
کـــه البتـــه  کارفرمایـــان دولتـــی بـــوده  تادیـــه مطالبـــات بخـــش خصوصـــی از طـــرف 

صنعـــت بـــرق هـــم از ایـــن قاعـــده مســـتثنی نیســـت. 
گذاشـــت،  افزایـــش  بـــه  رو  وارانـــه  ارز جهـــش  نـــرخ  کـــه  بعـــد  بـــه  از ســـال 1390 
ـــا  ـــرارداد ب ـــرف ق ـــی ط ـــش خصوص ـــه بخ ک ـــود  ـــه ای ب گون ـــه  ـــازار ب ـــای ب عکس العمل ه
دولـــت مجبـــور بـــه تامیـــن نقدینگـــی بیشـــتر، متناســـب بـــا افزایـــش نـــرخ ارز و تورم هـــای 
کنـــار عـــدم ضمانـــت تادیـــه مطالبـــات از ســـوی  ریالـــی همـــراه آن شـــد. ایـــن مهـــم در 
ـــه اخـــذ تســـهیالت  ـــر ب گزی ـــر اینکـــه فعـــاالن صنعتـــی را نا ـــان دولتـــی عـــالوه ب کارفرمای
ـــی و  ـــرد بانک ـــارات دیرک ـــت خس ـــه پرداخ ـــار ب ـــا را ناچ ـــوارد آنه ـــیاری از م ـــرده، در بس ک
ـــرای  تعدیـــل نیروهـــای  ـــه دلیلـــی ب کـــرده و همیـــن مســـاله خـــود ب ـــم ناشـــی از آن  جرائ
انســـانی، فـــروش امـــوال غیـــر منقـــول شـــرکت هـــا، افزایـــش چـــک هـــای برگشـــتی و در 

ـــت. ـــده اس ـــل ش ـــن تبدی ـــره تامی ـــاری در زنجی ـــی اعتب ـــک کالم ب ی
ـــه طـــور مســـتقیم مشـــغول  حـــدود دویســـت هـــزار نفـــر در ایـــن صنعـــت زیرســـاختی ب
کرونـــا، افزایـــش  کـــه بـــا شـــیوع بیمـــاری  کـــه متاســـفانه در ســـال 1399  کار هســـتند  بـــه 
چشـــمگیر تـــورم و نـــرخ ارز همـــراه بـــوده، هـــر روز بـــر آمـــار تعدیـــل نیـــروی انســـانی 
افـــزوده شـــده اســـت. از دیگـــر پیامدهـــای عـــدم تادیـــه بـــه موقـــع مطالبـــات بخـــش 
کاهـــش ســـرعت رونـــد پیشـــرفت قراردادهـــای صنعـــت بـــرق و بعضـــًا  خصوصـــی، 

متوقـــف شـــدن برخـــی از آنهـــا اســـت. 
کشـــور  بـــرق  صنعـــت  فعالیـــن  مطالبـــات  تادیـــه  بـــرای  ســـال 1398  اواخـــر  در 
پیشـــنهاداتی مبنـــی بـــر اســـتفاده از ارز حاصـــل از صـــادرات بـــرق بـــه عـــراق مطـــرح 
ــه نمانـــد  گفتـ ــه نا ــادی محقـــق نشـــد. البتـ ــای اقتصـ ــم هـ ــه دلیـــل تحریـ ــه بـ کـ ــد  شـ
ـــرای بخـــش  کـــه ایـــن پیشـــنهاد در صـــورت تحقـــق، هزینـــه پیـــش بینـــی نشـــده ای ب
کـــه ایـــن مهـــم نیـــز مویـــد فقـــدان نقدینگـــی بخـــش  خصوصـــی بـــه همـــراه داشـــت 
کارفرمایـــی در هـــر مـــاه در  ـــرق اســـت. دغدغـــه شـــرکت هـــای  کارفرمایـــی صنعـــت ب
فـــاز نخســـت پرداخـــت حقـــوق پرســـنل آنهاســـت و ســـپس هرچـــه باقـــی مانـــد پـــس 
گیـــر بـــه بخـــش خصوصـــی طـــرف قـــرارداد خواهـــد رســـید.  از برورکراســـی هـــای نفـــس 
کارفرمایـــان در قراردادهـــا و همچنیـــن تادیـــه مطالبـــات آن اثـــرات  ایـــن رویکـــرد 
ـــاًل ورود  ـــته و عم ـــال داش ـــه دنب ـــی ب ـــش خصوص ـــرای بخ ـــی را ب ـــی و خانوادگ اجتماع
کـــرده اســـت. ایـــن مســـاله حتـــی باعـــث  بـــه مناقصـــات جدیـــد را بـــا تردیـــد مواجـــه 
کار بـــا شـــرکت هـــای بـــرق منطقـــه ای  انصـــراف برخـــی از اهالـــی بخـــش خصوصـــی از 
گاهـــا  گاز و مـــس شـــده و  کـــوچ آنهـــا بـــه ســـایر صنایـــع ماننـــد فـــوالد، نفـــت،  و توزیـــع و 
ـــروج  ـــد. خ ـــن دهن ـــی ت ـــش خصوص ـــا بخ ـــتقیم ب کار مس ـــه  ـــه ب ک ـــرده  ک ـــر  گزی ـــا را نا آنه
ـــود و  ـــا منافـــع ملـــی در تضـــاد خواهـــد ب ایـــن ظرفیـــت هـــا از صنعـــت در دراز مـــدت ب

ـــرد. ک ـــد  ـــم خواه ـــی را فراه ـــورهای خارج کش ـــه  ـــدی ب ـــه نیازمن زمین
ــرد طرفیـــن ایـــن  ــر رویکـ ــع تغیـ ــرایط تابـ ــروج از ایـــن شـ ــه خـ کـ گفـــت  ــد  ــان بایـ در پایـ
کـــه اول قراردادهـــا از حالـــت نابرابـــری بـــه حالـــت بـــرد- گونـــه  نامعادلـــه اســـت. بدیـــن 
کارفرمـــا صـــادق نباشـــد و  کنـــد و دوم اینکـــه تفکـــر اقتصـــادی فقـــط بـــرای  بـــرد تغییـــر 
کـــه بـــر هـــم خـــوردن شـــرایط موثـــر نظیـــر نـــرخ ارز، شـــرایط بیـــن الملـــل، تـــورم،  بـــاور شـــود 
نـــرخ فلـــزات، نـــرخ نیـــروی انســـانی، نـــرخ حمـــل و نقـــل و عواملـــی از ایـــن دســـت، 
ــرد.  ــد بـ ــتگی پیـــش خواهـ ــالل و ورشکسـ ــرز انحـ ــا مـ ــی را تـ ــا بخـــش خصوصـ قطعـ
کاملـــی بـــرای ایـــن مـــوارد در قراردادهـــا لحـــاظ  بنابرایـــن الزم اســـت پوشـــش هـــای 
شـــده و در نهایـــت انضبـــاط مالـــی مبتنـــی بـــر پرداخـــت بـــه موقـــع و نقـــد از طـــرف 
ــاد  ــاور ایجـ ــن بـ ــود و ایـ ــات شـ ــه مطالبـ ــی در تادیـ ــگاه فعلـ ــن نـ ــان جایگزیـ کارفرمایـ
کارفرمـــا بـــه روش دلخـــواه و انتخابـــی خـــود و در زمـــان دلخـــواه  کـــه قـــرار نیســـت  شـــود 

کنـــد. مطالبـــات بخـــش خصوصـــی را پرداخـــت 
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بـــرق  صنعـــت  مشـــکل  و  چالـــش  بزرگتریـــن 
اقتصـــاد نامتـــوازن آن اســـت و دلیـــل انباشـــت 
مطالبـــات از وزارت نیـــرو، ریشـــه در مشـــکالت 
کـــه در ســـاختار اقتصـــادی آن  پرتعـــدادی دارد 
ـــق قیمـــت تمـــام  ایجـــاد شـــده اســـت. عـــدم تطاب
شـــده بـــرق بـــا قیمـــت فـــروش آن، چرخـــه معیوبـــی 
یـــان انباشـــته  کـــه منجـــر بـــه ایجـــاد ز را شـــکل داده 

در ایـــن صنعـــت شـــده اســـت. 
بـــا نگاهـــی بـــه آنچـــه تـــا امـــروز بـــر صنعـــت بـــرق 
تـــوان مهمتریـــن دالیـــل  گذشـــته، مـــی  کشـــور 
انباشـــت مطالبـــات شـــرکت هـــای ســـازنده و 
کـــرد. بـــه طـــور خالصـــه  پیمانـــکاران را شناســـایی 
پشـــتوانه  بـــدون  جدیـــد  هـــای  پـــروژه  تعریـــف 
گیـــری از ابزارهـــای مالـــی  مالـــی ، عـــدم بهـــره 
کســـری بودجـــه  گشـــایش اعتبـــاری ریالـــی و  نظیـــر 
کـــدام یـــک اصلـــی تریـــن عامـــل  وزارت نیـــرو 
انباشـــت مطالبـــات هســـتند. لـــذا عـــدم تـــوازن 
کامـــاًل  بیـــن درآمدهـــا و هزینه هـــای صنعـــت بـــرق 
هویداســـت و عوامـــل ایجـــاد ایـــن عـــدم تـــوازن بـــه 

ــرح اســـت: ایـــن شـ

کاال )محصـــول(  یـــک  بـــه عنـــوان  بـــرق  اول: 
بـــرای دولـــت و ســـایر ارکان حکومتـــی هماننـــد 
ـــود.  ـــناخته نمی ش ـــالمی، ش ـــورای اس ـــس ش مجل
دیـــدگاه آنهـــا بـــه بـــرق، فقـــط بـــه عنـــوان یـــک 
ابـــزار زیرســـاختی و رفـــع نیـــاز مبـــرم مـــردم اســـت 
ـــه هـــر شـــکل ممکـــن تامیـــن شـــود،  ـــه بایســـتی ب ک
کیفیـــت، اقتصـــاد، میـــزان اشـــتغال زایی،  امـــا 
کنـــون در نظـــر  پیامدهـــای خـــوب و بـــد آن تـــا 
گرفتـــه نشـــده، در واقـــع دیدگاهشـــان بـــه بـــرق 

کاال. ــه  ــت و نـ ــزار اسـ ــوان ابـ ــه عنـ ــتر بـ بیشـ
همـــواره دولـــت مســـائل و مشـــکالتی را بـــه ایـــن 
کـــرده اســـت و در مقابـــل،  صنعـــت تحمیـــل 
ایـــن  پیامدهـــای  نتوانســـته،  نیـــرو  وزارت 
مســـائل و مشـــکالت تحمیلـــی را بـــه درســـتی 
ــن  ــا ایـ ــد، تـ کنـ ــن  ــی تبییـ ــئوالن اجرایـ ــرای مسـ بـ
کاالی ملـــی را  از ایـــن وضعیـــت نجـــات دهـــد. 
طـــرح  از  حاصـــل  نقدینگـــی  مثـــال  به عنـــوان 
بـــرق  صنعـــت  شـــامل  یارانه هـــا  هدفمنـــدی 
نشـــد و ســـاالنه بیـــش از 3500 میلیـــارد تومـــان از 
درآمـــد حاصـــل ایـــن صنعـــت بـــه پرداخـــت یارانـــه 
ــه  ــال بـ ــه طـــی چندیـــن سـ کـ تخصیـــص یافـــت 

بیـــش از 20هـــزار میلیـــارد تومـــان نیـــز رســـید. 
ــا،  ــن تحریم هـ گرفتـ ــدت  ــا شـ ــال 1388 و بـ از سـ
کـــه  توجـــه الزم بـــه صنعـــت بـــرق صـــورت نگرفـــت 
گزارشـــات نادرســـت مدیـــران  یکـــی از دالیـــل آن 
کفایـــی،  وقـــت ایـــن صنعـــت در خصـــوص خـــود 
اضافـــه تولیـــد، نبـــود مشـــکل جـــدی در صنعـــت 

و... بـــه مســـئولین ذیربـــط بـــود.

کـــه بـــرای قیمت گـــذاری بـــرق  دوم: مکانیزمـــی 
بـــه  دارد،  وجـــود  )محصـــول(  کاال  عنـــوان  بـــه 
عـــدد مشـــخصی منتـــج نشـــده و همیـــن موضـــوع 
باعـــث پیش بینـــی غیرواقعـــی درآمدهـــا می شـــود 
ــًا بـــا پیش بینـــی غلـــط و محقـــق نشـــدن  و نهایتـ

کســـری بودجـــه به وجـــود می آیـــد.  آن، 
ایـــن عـــدم شـــفافیت ناشـــی از ســـطوح مختلـــف 
صنعتـــی،  )خانگـــی،  مصرفـــی  و  تعرفـــه ای 
کـــه نهایتـــا، امـــکان  کشـــاورزی و عمومـــی( اســـت 
بـــرآورد دقیـــق )حتـــی نزدیـــک بـــه واقعیـــت( را 
نمی دهـــد. در واقـــع میـــزان درآمدهـــای وزارت 
نیـــرو، بســـتگی بـــه رفتـــار مصرفـــی مشـــتریانش 

دارد.
 

ســـوم: امـــکان دریافـــت قیمـــت واقعـــی بـــرق 
نمونـــه  به عنـــوان  نـــدارد،  وجـــود  مشـــتریان  از 
 ، آمریـــکا  و  اروپـــا  آســـیا،  کشـــورهای شـــرق  در 
کیلـــووات ســـاعت، بـــرای مصـــارف  قیمـــت هـــر 
صنعتـــی بـــه صـــورت میانگیـــن 10 ســـنت دالر 
 2800( ســـنت   15 خانگـــی  و  تومـــان(   1850  (
تومـــان( اســـت. حـــال آنکـــه قیمـــت میانگیـــن 
کیلـــووات ســـاعت در ایـــران برابـــر 80 تومـــان  هـــر 
بـــه  توجـــه  بـــا  و  بنابرایـــن  می شـــود.  محاســـبه 
کـــه بـــدون ســـوخت  قیمـــت تمـــام شـــده تولیـــد 
آن  ســـاالنه  ضـــرر  اســـت،  تومـــان   125 حـــدود 
حـــدود 12 هـــزار میلیـــارد تومـــان خواهـــد بـــود. 
کـــم  متاســـفانه بـــا توجـــه بـــه شـــرایط اقتصـــادی حا
کشـــور نیـــز امـــکان افزایـــش ســـریع قیمت هـــا،  بـــر 
بـــرای رســـیدن بـــه اســـتاندارد جهانـــی و حتـــی 
کشـــورهای  بـــرق  قیمـــت  بـــه  شـــدن  نزدیـــک 
ـــق  ـــه مطاب ک ـــد  ـــر چن ـــدارد، ه ـــود ن ـــم وج ـــه ه منطق
برنامـــه  قانـــون  و  یارانه هـــا  هدفمنـــدی  قانـــون 
 5 انـــرژی  حامل هـــای  اصـــالح  زمـــان  ششـــم، 

ســـاله تعییـــن شـــده اســـت. 

چهـــارم: درآمدهـــای ناپایـــدار دربرابـــر هزینه هـــای 
کامـــال مشـــهود اســـت. پایـــدار 

عـــالوه بـــر درآمدهـــای عمومـــی و اختصاصـــی 
ـــرق  ـــت ب ـــد در صنع ـــش درآم ـــرق، افزای ـــت ب صنع
وجـــود دارد امـــا نـــه بـــه جهـــت افزایـــش قیمـــت 
بـــرق، بلکـــه بـــه جهـــت افزایـــش میـــزان فـــروش 
ـــر اســـاس بررســـی هـــای انجـــام شـــده،  کاال. ب ایـــن 
منابـــع درآمـــدی صنعـــت بـــرق بـــه شـــرح ذیـــل 

ــت:  اسـ

- درآمد حاصل از فروش برق 
     به مشتریان داخلی 

- درآمد حاصل از فروش برق صادراتی
- سایر درآمدهای عملیاتی و غیر عملیاتی

درآمـــد حاصـــل از دو ردیـــف اول، مســـتقیمًا بـــه 
کـــه  قیمـــت بـــرق و میـــزان فـــروش آن بســـتگی دارد 
عمـــاًل مبلغـــی دقیـــق را در بودجـــه ســـاالنه نمایـــش 
افزایـــش  بـــا  فـــوق  درآمدهـــای  داد.  نخواهـــد 
کمـــی تحصیـــل می شـــود )ضمـــن توجـــه  بســـیار 
کســـری بودجـــه(، در صورتیکـــه  بـــه مشـــکالت 
ـــه جـــز حقـــوق و  ـــی )ب افزایـــش هزینه هـــای عملیات
ـــی دولتـــی( بســـیار  ســـایر هزینه هـــای غیـــر عملیات

باالتـــر اســـت.

و  مالـــی  منابـــع  تامیـــن  امـــکان  عـــدم  پنجـــم: 
ســـرمایه گذاری الزم خـــود از مشـــکالت بســـیار 
ــادی،  ــاختار اقتصـ ــر سـ ــرا از نظـ ــم اســـت، زیـ مهـ
صنعـــت بـــرق کشـــور مـــا یـــک صنعت ورشکســـته 
بانک هـــا  و  خصوصـــی  بخـــش  لـــذا  اســـت، 
صنعـــت  ایـــن  در  ســـرمایه گذاری  بـــه  تمایلـــی 
ندارنـــد. در ایـــن شـــرایط بـــه دلیـــل تحریـــم، امـــکان 
فاینانـــس خارجـــی نیـــز وجـــود نـــدارد و بـــا توجـــه بـــه 
کـــم ارزش شـــدن غیـــر قابـــل پیش بینـــی  تـــورم و 
ــرای  کافـــی بـ ــزه  ــز انگیـ ــی نیـ ــع داخلـ ــال، منابـ یـ ر
لحـــاظ  از  کـــه  صنعتـــی  در  ســـرمایه گذاری 

اقتصـــادی ســـود ده نیســـت، ندارنـــد. 
همچنیـــن بـــا توجـــه بـــه تـــورم موجـــود در ایـــران 
کـــه طـــی  کاهـــش ارزش پـــول، عمـــاًل درآمـــدی  و 
گـــذار می رســـد،  بـــه دســـت ســـرمایه  10 ســـال 
ـــا 60 درصـــد ارزش اولیـــه خـــود  شـــاید حـــدود 50 ت
کـــه  را داشـــته باشـــد و ایـــن بدیـــن معنـــی اســـت 

یادداشتیادداشت

مدیرعامل و نایب رئیس هیات مدیره شرکت مهندسی توان گستر دقیقامیرحسین طاهرزاده
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ـــا 15 ســـال بـــه طـــول  بازگشـــت ســـرمایه می توانـــد ت
انجامـــد.

کـــه  ضمنـــا بـــا توجـــه بـــه عمـــر مفیـــد تجهیـــزات 
دارنـــد،  جایگزینـــی  یـــا  و  تعمیـــرات  بـــه  نیـــاز 
کـــه بـــا  عمـــاًل صنعـــت بـــرق بـــدون ســـود اســـت 
ســـوء مدیریـــت و مصـــرف بدتـــر از آن، تبدیـــل 
ـــت.  ـــده اس ـــر ش ـــه بگی ـــده و یاران ـــی زیان ـــه صنعت ب
کـــه در پاســـخ بـــه شـــما می گویـــم،  اینجاســـت 
جهـــت  ریالـــی،  اســـنادی  اعتبـــار  گشـــایش 
کـــدام یـــک از  یـــک صنعـــت ورشکســـته بـــرای 

دارد؟  اقتصـــادی  توجیـــه  بانک هـــا 

بـــا آن  کـــه دولـــت  کســـری بودجـــه ای  ششـــم: 
گریبـــان اســـت.  بـــه  دســـت 

بخشـــی از بودجـــه صنعـــت بـــرق از طریـــق بودجـــه 
کـــه از خزانـــه تامیـــن می شـــود )از  عمومـــی اســـت 
ــددی  ــه عـ کـ ــوارض و ...(  ــا، عـ ــل مالیات هـ محـ
حـــدود 10 هـــزار میلیـــارد تومـــان اســـت و نســـبت 
کمتـــر از 30  برابـــر بودجـــه عملیاتـــی اش  آن در 

ــود.  ــن زده می شـ ــد تخمیـ درصـ
ـــا 5 هـــزار میلیـــارد  ـــرق ســـاالنه بیـــن 4 ت صنعـــت ب
کســـری  تومـــان جهـــت نگهـــداری از سیســـتم بـــا 
کـــه ایـــن موضـــوع بـــه  بودجـــه مواجـــه می شـــود 
صـــورت همـــه جانبـــه بـــه فعـــاالن اقتصـــادی ایـــن 
صنعـــت ) بخـــش خصوصـــی( منتقـــل می شـــود. 
معنـــی ایـــن مســـاله بـــه طـــور عملـــی ایـــن اســـت 
کـــه بخـــش خصوصـــی مبلـــغ فـــوق را ســـاالنه بـــه 
صـــورت قـــرض الحســـنه بـــه دولـــت پرداخـــت 

می کنـــد! 
ــه  گرفتـــن هزینـ ــر  ــوق بـــدون در نظـ ــه عـــدد فـ البتـ
گـــر  گازوئیـــل ( اســـت و ا گاز ، مـــازوت و  ســـوخت ) 
کســـری بودجـــه  آن را هـــم در نظـــر بگیریـــم میـــزان 

اعـــدادی بـــه مراتـــب باالتـــر خواهـــد بـــود.  
10هـــزار  حداکثـــر   ســـاالنه  گزارشـــات  طبـــق 
ــعه و افزایـــش  ــرای بخـــش توسـ ــان بـ ــارد تومـ میلیـ
گـــذاری می شـــود و ایـــن در  ظرفیـــت، ســـرمایه 
کـــه حداقـــل بایـــد 25 هـــزار میلیـــارد  حالـــی اســـت 
تومـــان در ایـــن خصـــوص نقدینگـــی تزریـــق شـــود. 
بودجـــه،  کســـری  معضـــل  حـــل  بـــرای  دولـــت 
کـــرد، در حالیکـــه  ـــواع اوراق اســـتفاده  مدتـــی از ان
اکثـــر بانک هـــا حاضـــر نیســـتند ایـــن اوراق را بـــه 

ــال  ــد سـ ــا چنـ ــی تـ ــد و حتـ ــه بپذیرنـ ــوان وثیقـ عنـ
وزارت  بـــه  وابســـته  شـــرکت های  خـــود  قبـــل، 
نیـــرو نیـــز ایـــن اوراق را بـــه عنـــوان تضمیـــن قبـــول 

نمی کردنـــد.
کـــه بـــا توجـــه بـــه نـــرخ  اســـتفاده از اوراق خزانـــه 
کاهـــش  تنزیـــل، در ســـال بیـــن 15 تـــا 20 درصـــد 
ارزش دارد، نتوانســـت مشـــکل نقدینگـــی ایـــن 
کنـــد و عمـــاًل فعـــاالن  صنعـــت را نیـــز جبـــران 
اقتصـــادی از دریافـــت آنهـــا امتنـــاع می کننـــد 
یـــادی را بـــه ایشـــان تحمیـــل  زیـــرا زیان هـــای ز

می کنـــد. 
غیـــر از موضـــوع انتشـــار اوراق خزانـــه بـــه دلیـــل 
را  خـــود  نقدینگـــی  مشـــکالت  دولـــت  اینکـــه 
بـــه ســـال های بعـــد و احتمـــااًل دولـــت بعـــدی 
ــر  ــاًل مشـــکل مالـــی در اکثـ منتقـــل می کنـــد، عمـ
حـــل  بـــرق  صنعـــت  اقتصـــادی  شـــرکت های 
بـــزرگ منوپـــل  نمی شـــود و فقـــط شـــرکت های 

کننـــد.  توانســـتند از آن اســـتفاده 

ــوق، مشـــکل اصلـــی صنعـــت  ــل فـ ــه دالیـ ــا بـ بنـ
کـــه آن هـــم متاثـــر از  بـــرق، اقتصـــاد آن اســـت 
کشـــور و سیاســـت های خارجـــی  اقتصـــاد کالن 
آن اســـت. تحریـــم، امـــکان تامیـــن مالـــی خارجـــی 
)فاینانـــس( را از بیـــن بـــرده اســـت و صـــادرات 
حداقـــل  بـــه  را  مهندســـی  خدمـــات  و  انـــرژی 
تولیدکننـــدگان،  حضـــور  و  رســـانده  ممکـــن 
تامین کننـــدگان و پیمانـــکاران را در مناقصـــات 

کـــرده اســـت.  بین المللـــی غیـــر ممکـــن 
تحریم هـــا باعـــث افزایـــش قیمـــت ارز )افزایـــش 
ــزات  ــاق تجهیـ ــرق(، قاچـ ــده بـ ــام شـ قیمـــت تمـ
شـــده  واردات  قیمـــت  افزایـــش  و  بی کیفیـــت 
کـــه تحریـــم و  اثـــری  اســـت. و از همـــه مهم تـــر 
ــن  ــته، ایـ گذاشـ ــر ایـــن صنعـــت  ــرق بـ ــاد بـ اقتصـ
کـــه تعـــداد قابـــل توجهـــی از نیروهـــای  اســـت 
و  کرده انـــد  مهاجـــرت  متخصـــص  انســـانی 
ـــر  ـــا را پ ـــای آنه ـــوان ج ـــی نمی ت ـــه راحت ـــفانه ب متاس

ــرد. کـ
البتـــه ضمـــن پرداختـــن بـــه مشـــکالت اقتصـــادی 
هـــا  مدیریـــت  ســـوء  از  نبایـــد  بـــرق،  صنعـــت 
اســـتخدام های  مالـــی  بـــار  شـــد.  غافـــل  هـــم 
در  دهـــم  و  نهـــم  دولت هـــای  غیرکارشناســـی 

صنعـــت بـــرق، ســـالیان ســـال برگـــردن آن خواهـــد 
کـــه تعـــدادی  بود.ایـــن اقـــدام باعـــث شـــده اســـت 
کارشـــناس بـــا حقوق هـــای بـــاال بـــه  نیـــروی غیـــر 
بدنـــه صنعـــت بـــرق تحمیـــل شـــوند و ضمـــن 
و  راندمـــان  آن،  عمومـــی  هزینه هـــای  افزایـــش 

ــد.  ــن آورنـ ــز پائیـ ــزه را نیـ انگیـ
کاهـــش  ــر ایـــن تـــالش شـــاخصی بـــرای  عـــالوه بـ
کاهـــش  هزینه هـــا ، اصـــالح الگـــوی مصـــرف و 
ــه،  ــوان نمونـ ــه عنـ ــرد. بـ ــورت نمی  گیـ ــات صـ تلفـ
از طریـــق صرفه جویـــی 10 درصـــدی در مصـــرف 
 15 از  بیـــش  ســـاالنه  کـــه  نیروگاه هـــا  ســـوخت 
می تـــوان  اســـت،  شـــده  بـــرآورد  دالر  میلیـــارد 
کـــه تمـــام  منابـــع مالـــی عظیمـــی بـــه دســـت آورد 
کـــرد  مشـــکالت صنعـــت بـــرق را حـــل خواهـــد 
همچنیـــن برنامه ریـــزی مناســـبی بـــرای تعریـــف 
بـــدون  را  پروژه هـــا  نمی شـــود،  انجـــام  پروژه هـــا 
پشـــتوانه مالـــی تعریـــف می کننـــد، پـــروژه هایـــی 
گاهـــی بـــه یـــک دهـــه می رســـد و  کـــه طـــول آن 
تغییـــر قابـــل توجهـــی هـــم در شـــبکه بـــرق رقـــم 
ـــرداری هـــم نمی رســـد.  نمی زنـــد و حتـــی بـــه بهره ب
بـــه دلیـــل اینکـــه مســـئوالن تـــراز اول صنعـــت 
گرایـــش صنعـــت  بـــرق تحصیـــالت عالیـــه بـــا 
گاه مســـائل  بـــه صـــورت ناخـــودآ بـــرق دارنـــد، 
ــادی،  ــائل اقتصـ ــد و مسـ ــح می داننـ ــی را ارجـ فنـ
ــا  ــای آنهـ ــزی در اولویت هـ ــه ریـ ــی و برنامـ مدیریتـ
نیســـت، در حالیکـــه ایـــن افـــراد بایســـتی بیشـــتر 
بـــه امـــور غیر فنـــی و کالن صنعـــت بـــرق بپردازنـــد. 
پیامدهـــای  هـــم  کنـــار  در  عوامـــل  ایـــن  همـــه 
کـــه بـــه طـــور قطـــع  روشـــن و مشـــخص دارنـــد 
نیســـت.  شـــرکت  یـــک  بـــه  مختـــص  فقـــط 
کـــه عـــدم تـــوازن درآمدهـــا  واقعیـــت ایـــن اســـت 
و هزینه هـــای وزارت نیـــرو بـــا تمـــام پیامدهایـــش 
کامـــل بـــه بخـــش خصوصـــی منتقـــل  بـــه طـــور 
کارمنـــدان  کـــه مدیـــران و  شـــده، بـــا ایـــن تفـــاوت 
بخـــش دولتـــی از آن آســـیبی نمی بیننـــد، امـــا در 
کـــه آســـیب  بخـــش خصوصـــی اولیـــن قســـمتی 

می بینـــد، نیـــروی انســـانی آن اســـت.
شـــرکت های  از  بســـیاری  کـــه  اســـت  جالـــب 
برقـــی زیـــر مجموعـــه وزارت نیـــرو از بیســـتم هـــر 
کـــه  مـــاه پرداختـــی ندارنـــد تـــا مطمئـــن شـــوند 
کارمندانشـــان قابـــل پرداخـــت  می تواننـــد حقـــوق 

اســـت و بـــه صراحـــت نیـــز در وصـــول مطالبـــات 
طـــرف قـــراردادی خـــود، ایـــن موضـــوع را اعـــالم 

می کننـــد. 
بـــرق  صنعـــت  شـــرکت های  از  بســـیاری 
کوچک تـــر از قبـــل شـــده اند،  ورشکســـت و یـــا 
کیفیـــت  و  انســـانی  نیـــروی  بـــه  تمرکزشـــان 
می دهنـــد  ارائـــه  کـــه  خدمتـــی  یـــا  محصـــول 
و  کارآمـــد  انســـانی  نیـــروی  اســـت.  شـــده  کـــم 
ــال شـــغل در  ــه دنبـ متخصـــص ایـــن صنعـــت بـ
کـــه درآمـــد پایـــدار و مناســـبی  صنایـــع دیگـــر اســـت 
باشـــد.  داشـــته  خـــود  تخصـــص  نســـبت  بـــه 
کـــه هنـــوز در ایـــن صنعـــت پابرجـــا  شـــرکت هایی 
ـــد عاشـــق ایـــن صنعـــت هســـتند و ایـــن  ـــده ان مان

می کننـــد.  تحمـــل  را  مشـــکالت 
بدهی هـــای بانکـــی، مالیاتـــی، تامیـــن اجتماعـــی 
از  بی اعتبـــاری  و  برگشـــتی  چک هـــای  و 
پیامدهـــای انتقـــال مشـــکالت مطروحـــه از دولت 
بـــه وزارت نیـــرو و نهایتـــًا بـــه بخش خصوصـــی 
ــه  ــرو بـ ــا مســـئولین وزارت نیـ اســـت. البتـــه حتمـ
کـــه پیامدهـــای  ایـــن نکتـــه هـــم توجـــه دارنـــد 
فـــوق، پـــروژه هـــای آنهـــا را نیـــز بـــه خطـــر می انـــدازد 
و بـــه دلیـــل تجمیـــع مشـــکالت مالـــی، عمـــاًل 
کنتـــرل نقدینگـــی از دســـت طـــرف دیگـــر قـــرارداد 
خـــارج می شـــود و احتمـــااًل پیمانـــکار یـــا ســـازنده 
کـــدام از پـــروژه هـــای خـــود را نمی توانـــد  هیـــچ 
کـــه نهایتـــًا  در موعـــد مقـــرر بـــه ســـرانجام برســـاند 
منجـــر بـــه اختالفـــات قـــراردادی و حتـــی ضبـــط 

می شـــود.  ضمانتنامه هـــا 
هـــای  شـــرکت  اقدامـــات  ســـاختار  روال  ایـــن 
کـــرده اســـت.  را مختـــل  ســـازنده و پیمانـــکار 
ـــه جـــای آنکـــه دغدغـــه اول مـــا  امـــروز متاســـفانه ب
کیفیـــت پروژه هـــا باشـــد،  اجـــرای بـــه موقـــع و بـــا 
کـــره بـــرای وصـــول مطالبـــات،  بیشـــتر در حـــال مذا
جـــذب نقدینگـــی از بانک هـــا، رفـــع تنش هـــای 
افتادگـــی حقـــوق  از جهـــت عقـــب  ســـازمانی 
ــه  ــا بـ ــنل، تقســـیط بدهی هـ ــه پرسـ چندیـــن ماهـ
مالیاتـــی،  و  اجتماعـــی  تامیـــن  ســـازمان های 
بانکـــی،  تســـهیالت  اســـتمهال  درخواســـت 
پیمانـــکاران  و  کننـــدگان  تامیـــن  بـــا  کـــره  مذا
پرداخـــت  انداختـــن  عقـــب  بـــرای  خدماتـــی 
ــور اســـت.  ــل امـ ــن قبیـ ــان و از ایـ ــات ایشـ مطالبـ

کـــه بـــه جـــای وزارت  نتیجـــه ایـــن امـــر ایـــن اســـت 
ــا وام  ــره بانکـــی می دهیـــم )در واقـــع آنهـ ــرو، بهـ نیـ
گرفته انـــد و بهـــره اش را مـــا پرداخـــت می کنیـــم(، 
پرســـنل مان  اســـت،  رفتـــه  بیـــن  از  اعتبارمـــان 
ناراضـــی هســـتند و مدیریـــت شـــرکت نمی توانـــد 
بـــرای خلـــق ارزش افـــزوده در شـــرکت اقدامـــی 

انجـــام دهـــد. 

کوویـــد 19  کنـــار همـــه ایـــن مســـائل اپیدمـــی  در 
هـــم بـــه مشـــکالت شـــرکت هـــا دامـــن زده اســـت.  
بســـیاری از شـــرکت هـــا به دلیـــل شـــیوع ویـــروس 
کرونـــا از 22 اســـفند ســـال 98 تـــا اواســـط خـــرداد 
ــه تعطیـــل درآمـــده، در واقـــع  99 بـــه حالـــت نیمـ
ــورت دورکاری،  ــه صـ ــوروز بـ ــد از تعطیـــالت نـ بعـ
فعالیـــت می کردند.حـــاال ایـــن بیمـــاری عـــدم 
پرداخـــت حقـــوق پرســـنل و توقـــف پیشـــرفت 
پروژه هـــا را هـــم بـــه مشـــکالت مـــا افـــزوده اســـت.

کـــه مطابـــق  کرده ایـــم  کارفرمایـــان درخواســـت  از 
و  بپذیرنـــد  را  مـــاژور  فـــورس  شـــرایط  قوانیـــن، 
کننـــد.  تاخیـــرات پروژه هایمـــان را مجـــاز اعـــالم 
بـــه عـــالوه بـــه دلیـــل نگرانـــی از آینـــده ایـــن بیمـــاری 
و پیامدهـــای آن، در اکثـــر مناقصـــات ابتـــدای 

ــم.  ــرکت نکردیـ ــال 99، شـ سـ
گیـــری ایـــن ویـــروس، هزینه هـــای  ادامـــه همـــه 
جـــاری غیـــر عملیاتـــی شـــرکت و به خصـــوص 
نهایتـــا  اســـت،  کـــرده  بیشـــتر  را  کارگاه هـــا 
نیمـــه  دوران  در  شـــرکت  ثابـــت  هزینه هـــای 
یـــان پروژه هـــا، افـــزوده  تعطیلـــی شـــرکت، بـــه ز
خواهـــد شـــد. در صـــورت ادامـــه شـــیوع بیمـــاری 
و کمبـــود نقدینگـــی متاســـفانه مجبـــور هســـتیم تـــا 
کـــردن  کنـــد  نســـبت بـــه تعدیـــل نیـــروی انســـانی و 

کنیـــم.  رونـــد اجرایـــی پروژه هـــا اقـــدام 
کـــه در ســـطح کالن قابـــل  نکتـــه حائـــز اهمیـــت 
گـــر مطالبـــات  کـــه ا طـــرح اســـت، ایـــن اســـت 
ـــه  گرایـــش ب بخـــش خصوصـــی پرداخـــت نشـــود، 
ایـــن بخـــش اجبـــارًا بـــه ســـمت اخـــذ وام اســـت، 
کـــه بازپرداخـــت آن عمـــال ممکـــن نیســـت و  وامـــی 
نتیجـــه آن اقـــدام شـــرکت ها بـــه تعدیـــل و افزایـــش 
ـــود.  ـــد ب ـــی و ... خواه ـــن اجتماع ـــکالت تامی مش
ـــه  عـــدم وصـــول مطالبـــات بانـــک هـــا نیـــز منجـــر ب
گـــردش مالـــی  کافـــی بـــرای  از دســـت رفتـــن منابـــع 

و ســـرمایه گذاری اســـت و نتیجـــه آن رواج بیـــش 
ـــه ادامـــه بنـــگاه  کـــه نهایتـــا ب از پیـــش رکـــود اســـت 

داری بانک هـــا ختـــم می شـــود. 
بـــا ایـــن شـــرایط بایـــد واقـــع بیـــن باشـــیم و بپذیریـــم 
کـــه دولـــت امـــکان ســـرمایه گذاری مســـتقیم از 
منابـــع مالیاتـــی و نفتـــی را نـــدارد، لـــذا راه حل هـــای 

کـــه: ـــه اســـت  گون پیـــش روی دولـــت ایـــن 

1-ترغیب سرمایه  گذار خصوصی و خارجی 
2-تامین مالی از راه درآمدهای صنعت برق

       که مشکوک الوصول هستند. 
3- جلوگیری از تعریف پروژه های جدید

4-تحمیل هزینه های تامین مالی 
       به بخش خصوصی به صورت رایگان 

در  را  چهـــارم  حـــل  راه  همیشـــه  نیـــرو  وزارت 
کـــه فعـــاالن  گرفـــت و الزم اســـت  پیـــش خواهـــد 
انســـجام  حفـــظ  ضمـــن  خصوصـــی  بخـــش 
کـــه بـــه  خـــود، بـــه ایـــن درک مشـــترک برســـند 
ــای  ــد، هزینه هـ کننـ ــل  ــائل را تحلیـ ــتی مسـ درسـ
کننـــد.  تامیـــن مالـــی را ببیننـــد و ســـپس اقـــدام 
در  خصوصـــی  بخـــش  کـــه  اســـت  شایســـته 
کـــرده  مناقصـــات قیمت هـــای واقعـــی را ارائـــه 
کـــه نهایتـــًا بـــه دلیـــل  و از رقابت هـــای مخـــرب 
عـــدم انجـــام پروژه هـــا عـــالوه بـــر خـــود، مـــردم نیـــز 

کنـــد.  اجتنـــاب  می شـــوند،  متضـــرر 

محتـــرم  مســـئولین  از  خـــودم  ســـهم  بـــه  مـــن 
کمـــال قدردانـــی را دارم، زیـــرا در جریـــان  ســـندیکا 
تالش هـــای ایشـــان بـــرای پیگیـــری مشـــکالت 
ــتم.  ــی هسـ ــائل مالـ ــوص مسـ ــه خصـ ــاء، بـ اعضـ
کـــه بیشـــترین وقـــت و انـــرژی ســـندیکا  می دانـــم 
بـــرای رســـیدگی بـــه مشـــکالت اعضـــا می گـــذرد 
ـــه  ـــا مدیـــران توانیـــر و وزارتخان کـــه ب و در جلســـاتی 
ــا جدیـــت حافـــظ منافـــع کل  ــود، بـ ــزار می شـ برگـ
ـــا  کـــه دارم ایـــن اســـت ت اعضـــا هســـتند.انتظاری 
بـــه تالش هـــا و پیگیـــری مـــداوم خـــود، بـــا همـــان 
جدیـــت ادامـــه دهنـــد و در ایـــن راه ســـخت و 

ــد. ▪ ــالش برندارنـ ــت از تـ ــی دسـ فرسایشـ

یادداشتیادداشت
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1. از دیدگاه شما مهمترین دالیل انباشت مطالبات شرکت های سازنده و پیمانکار چیست؟
2. مهمترین پیامدهای عدم وصول مطالبات از شرکت های کارفرمایی برای شرکت شما چه بوده است؟

گرفته اید و چه نتیجه ای از این فرایند حاصل شده  است؟ 3. در شرکت خود برای وصول مطالبات و تامین نقدینگی چه راهکارهایی پیش 
کرونا چه مسائلی را برای مجموعه تحت مدیریت جنابعالی ایجاد کرده است؟ 4. کمبود نقدینگی به خصوص در شرایط رکود و شیوع ویروس 

5.  از دیدگاه شما مهمترین راهکارهای پیش روی فعاالن صنعت برق برای تامین مالی پروژه ها و عدم توقف فعالیت هایشان چیست؟
6. از دیدگاه شما اقدامات سندیکا در وصول مطالبات اعضا تا چه حد موثر بوده است و شما در پیگیری این موضوع چه انتظاری از این تشکل دارید؟

مطالبات معوق؛ 
کابوس تمام نشدنی 

صنعت برق 

رویخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطاعضا؛ 
مصاحبه مکتوبمصاحبه مکتوب

2. مهمترین پیامدهای عدم وصول مطالبات از شرکت های کارفرمایی 
برای شرکت شما چه بوده است؟

5.  از دیدگاه شما مهمترین راهکارهای پیش روی فعاالن صنعت برق 
برای تامین مالی پروژه ها و عدم توقف فعالیت هایشان چیست؟

3. در شرکت خود برای وصول مطالبات و تامین نقدینگی چه راهکارهایی 
گرفته اید و چه نتیجه ای از این فرایند حاصل شده  است؟ پیش 

6. از دیدگاه شما اقدامات سندیکا در وصول مطالبات اعضا تا چه حد موثر 
بوده است و شما در پیگیری این موضوع چه انتظاری از این تشکل دارید؟

1. از دیدگاه شما مهمترین دالیل انباشت مطالبات شرکت های سازنده و 
پیمانکار چیست؟ 

کرونا چه  کمبود نقدینگی به خصوص در شرایط رکود و شیوع ویروس   .4
مسائلی را برای مجموعه تحت مدیریت جنابعالی ایجاد کرده است؟

□  مشـکل اصلـی انباشـت مطالبـات، کمبـود نقدینگـی وزارت نیرو و عـدم عمل دولت به تعهد بودجـه ای خود 
در خصـوص پرداخـت مابـه التفـاوت قیمـت تمـام شـده و قیمـت تکلیفـی فـروش بـرق اسـت کـه بـا بدتـر شـدن 
وضعیـت مالـی دولـت و ناتوانـی در جبـران مابـه التفـاوت دائمـا رو بـه افزایـش اسـت. در شـرایطی کـه وزارت نیـرو 
از بدهـکاران سیسـتم بانکـی اسـت چگونـه می توانـد از ابـزار گشـایش اعتبـار ریالـی بـرای جلوگیـری از انباشـت 
بدهـی آن اسـتفاده کنـد؟ در واقـع برخـورد دولـت بـا وزارت نیـرو مـدل بزرگتـری از برخـورد کارفرمایـان شـرکت های 
برق منطقه ای وتوزیع با پیمانکاران اسـت که با وجود کمبود نقدینگی توقع پیشـرفت پروژه را دارند. مشـکالتی 
کـه شـاید قابـل حـل بـوده و باعـث افزایـش هزینه هـای پروژه هـا و تشـدید مشـکل نقدینگی می شـوند عبارتنـد از: 

 مشخصات باالی فنی غیر ضروری پروژه ها که بعضا قابل تعدیل است.
نبـود شـرایط قـراردادی منصفانـه کـه باعـث باالرفتن قیمت تمام شـده خدمات فنی و مهندسـی پیمانکاران به 

خاطر پوشـش ریسـك های ناشـی از متن قرارداد می شـود. 
عـدم تخصیـص نقدینگـی مناسـب و عادالنـه بـه پروژه هـای پیمانـکاران مختلـف و تطویـل قراردادهـا بـه دلیـل 

کمبـود نقدینگـی کارفرمایـان کـه منجـر بـه افزایـش هزینه هـای خـواب سـرمایه و بـاال رفتـن قیمـت کار می شـود.
□  بـدون هیـچ تردیـدی مـی تـوان گفـت کـه توقـف پروژه هـا، عـدم امـکان شـرکت درمناقصـات جدیـد و افزایـش 
قیمـت پروژه هـا بـا کـم ارزش شـدن پول دریافتی، کاهش حجـم گردش مالی ) به قیمت های ثابت(  و در نهایت 
ورشکستگی شرکت های سازنده و پیمانکار اصلی ترین و مهمترین پیامدهای ناشی از انباشت مطالبات و 

اسـتمرار کسـری بودجه وزارت نیرو اسـت. 
کارفرمایـان دولتـی  بـرای ایـن مسـئله بخصـوص وصـول مطالبـات از  □  به نظـر نمی رسـد راهکارهـای عملـی 
وجـود داشـته باشـد. بـه همیـن دلیـل شـاید یکـی از راه هـای نجـات رجـوع بـه مناقصـات بخـش خصوصـی و یـا 
کـه مناقصـات  فعالیت هـای غیـر تخصصـی باشـد. مـورد اول بعضـًا از عهـده همـه شـرکت ها بـر نمی آیـد، چـرا 
بخـش خصوصـی معمـواًل از ضوابـط قابـل اعتمـادی برخوردار نیسـت و در انحصار بعضی شـرکت های خاص 
قـرار دارد. در مـورد دوم نیـز فعالیت هـای واسـطه گری و داللـی مـی توانـد راهـکاری بـرای تامیـن نقدینگـی باشـد.

□  کمبـود نقدینگـی بـرای شـرکت ها هماننـد نقـص سیسـتم ایمنـی در بـدن انسـان اسـت. شـیوع ویـروس کرونـا 
منجر به ایجاد هزینه های بیشـتر و توقف کار پروژه ها شـد و بدن از پیش ضعیف شـده شـرکت ها را مورد حمله 
قرار داده است. برخورد کارفرمایان با مشکالت ناشی از این معضل گواه بر افزایش آشفتگی وضعیت قراردادی 

و توقـف پروژه هـا در آینده اسـت.
□  راه حل های احتمالی در کوتاه مدت کارساز نیست. جذب سرمایه در اولویت حل این معضل است. یکی 
از راه حل ها در جذب سرمایه همچنان که درمورد تولید برق به کار رفته محاسبه درآمد ناشی از هر پروژه است 
تا بتوان سرمایه گذاران را برای ساختن مثاًل یك پست قانع کرد همانند نیروگاه های خصوصی موجود که درآمد 

کشـور امـروز جـای خـود را بـه رکـود و ورشکسـتی داده اسـت.  رشـد و شـکوفایی در صنعـت بـرق 
شـرکت های تولیـدی و پیمانـکاری بـه دلیـل مشـکالت نقدینگـی و عـدم پرداخـت مطالباتشـان از 
سـوی کارفرمایـان دولتـی روز بـه روز شـکننده تر می شـوند و بـا معضـل ورشکسـتگی دسـت و پنجـه 
نـرم می کننـد. بـه ناچـار از بدنـه صنعـت بـرق جـدا می شـوند و در رشـته های غیرتخصصـی دیگـر بـا 

کار می شـوند. ضریـب اطمینـان، حفـظ سـرمایه و سـوددهی بیشـتر مشـغول بـه 
ایـن مهـم زنـگ خطـری جـدی اسـت کـه ضربـه اصلـی آن نهایتـًا بـه پیکـره صنعـت بـرق کشـور وارد 
شـده و عدم تکمیل و تعطیلی تعدادی زیادی از پروژه های تخصصی وزارت نیرو را در پی خواهد 
داشـت. هرچنـد ورشکسـتگی اقتصـاد برق کشـور ریشـه در سیاسـت های کالن وزارت نیـرو و توانیر 
دارد و ایـن سیاسـت ها باعـث ایجـاد زیانـی انباشـته شـده اسـت از طرفـی شـیوه و مکانیـزم تسـویه 

مطالبـات بخش خصوصـی صنعـت بـرق توسـط وزارت نیـرو مطلـوب و کارآمـد نیسـت.
از منظر کارشناسان، تحلیلگران و فعاالن صنعت برق مکانیزم های تسویه مطالبات دارای نواقص 
و اشـکاالتی اسـت. در برخـی از ایـن مکانیزم هـا فقـط پیمانکاران بزرگ تحت پوشـش قرار می گیرند 
و در این میان شرکت های کوچک و متوسط صنعت برق که مطالبات عدیده ای از دولت دارند، 

تضییع حقوق می شوند. 
فراگیرتـری  و  جامـع  راهکار هـای  از  بخش خصوصـی  بدهـی  تسـویه  بـرای  نیـرو  وزارت  اسـت  الزم 
اسـتفاده کنـد تـا تمـام صنعـت بـرق را پوشـش دهـد. اسـتفاده از ظرفیت هـای داخلـی صنعـت برق 
بـرای رفـع مشـکالت ایـن صنعـت ضـروری اسـت. اگـر اقتصـاد صنعـت بـرق اصـالح شـود و قیمت 
حامل هـای انـرژی بـه قیمـت واقعـی خودشـان نزدیک شـود، بسـیاری از چالش های صنعت بـرق از 
جمله مطالبات معوق و انباشته بخش خصوصی نیز رفع خواهند شد. در همین راستا نمایندگان 

شـرکت های عضـو سـندیکا بـه 6 سـوال زیـر پاسـخ داده انـد: 

کمبود نقدینگی؛ 
نقص سیستم ایمنِی 

صنعت برق

مسعود سعادتی عضو هیات مدیره سندیکای صنعت برق ایران و مدیرعامل شرکت مبنا نیرومبنا نیرو
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رویخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطاعضا؛ 
2. مهمترین پیامدهای عدم وصول مطالبات از شرکت های کارفرمایی 

برای شرکت شما چه بوده است؟
5.  از دیدگاه شما مهمترین راهکارهای پیش روی فعاالن صنعت برق 

برای تامین مالی پروژه ها و عدم توقف فعالیت هایشان چیست؟
3. در شرکت خود برای وصول مطالبات و تامین نقدینگی چه راهکارهایی 

گرفته اید و چه نتیجه ای از این فرایند حاصل شده  است؟ پیش 
6. از دیدگاه شما اقدامات سندیکا در وصول مطالبات اعضا تا چه حد موثر 
بوده است و شما در پیگیری این موضوع چه انتظاری از این تشکل دارید؟

1. از دیدگاه شما مهمترین دالیل انباشت مطالبات شرکت های سازنده و 
پیمانکار چیست؟ 

کرونا چه  کمبود نقدینگی به خصوص در شرایط رکود و شیوع ویروس   .4
مسائلی را برای مجموعه تحت مدیریت جنابعالی ایجاد کرده است؟

آن ها از تولید یك کیلووات برق مشـخص اسـت. مثاًل می توان برای هر پسـت رقمی در ازاء میزان برق توزیع 
شـده تعییـن کـرد در ایـن صـورت ممکـن اسـت اجتماعـی از پیمانـکاران و سـرمایه گـذاران بتوانند با تعیین 

قیمت مناسـب، نسـبت به اجرای اقتصادی پروژه ها اقدام کنند.
□  واقعیـت ایـن اسـت کـه نتایـج اقدامـات سـندیکا بطـور مجزا قابل ارزیابی نیسـت. به عنـوان مثال کاهش 
مطالبـات پیمانـکاران ظـرف دو سـه سـال گذشـته می توانـد بـه دلیـل کاهـش واگـذاری پروژه هـای جدیـد و 
کنـون در سـندیکا مغفـول مانـده اقدامـات قضایـی  توقـف پروژه هـای قدیمـی باشـد. یکـی از اقداماتـی کـه تا
بـرای دریافـت مطالبـات اعضاسـت. از آنجـا کـه بـرای یـك شـرکت بـه تنهایـی چنیـن اقداماتی )هر چنـد در 
مـواردی اسـتثنا کارفرمایـان، پیمانـکاران را بـه شـکایت قضایی تشـویق کرده اند تا مطالباتشـان زودتر وصول 
شـود.( ممکـن اسـت منجـر بـه عکس العمـل از جانـب کارفرمایـان شـود. بـه نظـر بنـده، الزم اسـت سـندیکا 

اقـدام بـه تشـکیل یـك دفتـر حقوقـی قـوی بـرای انجام چنیـن اقداماتی کنـد. •

□  انباشت مطالبات شرکت های بخش خصوصی صنعت برق را که شامل پیمانکاران، تولیدکنندگان 
کم بر این صنعت که در انحصار دولت است، می دانم.  و مشاوران است، ناشی از ناتوانی مدیریتی حا
البتـه ایـن مـدل مدیریتـی نـزد مدیـران باالسـری وزرات نیرو شایسـتگی به حسـاب می آید؛ هـر مدیری که 
با بدهی بیشـتر بتواند شـرکت توزیع بخش خود را اداره کند، موفق تر بوده و سـزاوار دریافت نشـان افتخار 

اسـت. عدم بازخواسـت مدیرانی که انباشـت بدهی داشـته اند، گواه این موضوع اسـت. 
□  به کارگیری ابزارهای مالی نظیر گشایش اعتباری ریالی و تأمین کسری بودجه، سالیان طوالنی است 
که از محل مطالبات بخش خصوصی برای وزارت نیرو تأمین شـده و محلی برای پیشـنهاد و ابزار مالی 
جدید پوششی نیست. همچنین دور از ذهن است که طراحان و استراتژیست های مالی در وزارت نیرو 
قرادادهـای بانکـی، مالـی و اعتبـاری دردسـر سـاز را بپذیرنـد و بـرای خـود دیـون و الزامـات قانونـی دسـت و 
پـا گیـر ایجـاد کنند.عـدم وصـول مطالبات منجر به تعدیل نیـروی ماهر و متخصص در صنعت بـرق، از 

دسـت رفتن منابع و اعتبار در بین ذینفعان این حوزه و شـرکت ها شـده اسـت.
□  مشارکت با سندیکای صنعت برق، استقرار نیرو در مرکز مالی شرکت، صرف وقت و هزینه از جمله 
کـه بـرای دریافـت مطالبـات وصـول نشـده و بـه منظـور دسـتیابی بـه تنهـا بیسـت تـا سـی  مـواردی اسـت 

درصـد آن در سـال در نظـر گرفتـه و جـزء الینفـک سـاختار شـرکت شـده اسـت.
□  کمبود نقدینگی در شرایط پاندمیک کرونا ابزاری برای عدم پاسخگویی در وصول مطالبات از طرف 
وزارت نیرو شده است. کندی در پیگیری مطالبات و دیون معوقه منجربه ایجاد فرصت و تنفسی برای 
عـدم پرداخـت مطالبـات بخـش خصوصی از سـوی وزارت نیرو و فروپاشـی شـرکت های پیمانکار حوزه 

صنعت برق شـده است.

گسـترش  □  در حـال حاضـر یکـی از مهمتریـن دالیـل انباشـت مطالبـات شـرکت  های سـازنده و پیمانـکار، 
کشـور بـه فـروش  کسـری بودجـه اسـت. وابسـتگی بودجـه  کشـور و در راس آن  روزافـزون مشـکالت اقتصـادی 
نفت، مصائب ناهمگونی را بر شرایط بودجه ای کشور تحمیل کرده است. از سوی دیگر سابقه وزارت نیرو در 
بدهکاری گسـترده در سـنوات گذشـته به پیمانکاران، تسـهیل در امکان تسویه مطالبات کنونی پیمانکاران 
را ناممکن کرده اسـت. در چنین وضعیتی دولت با تزریق پول بدون پشـتوانه به جهت جبران کسـری بودجه 

بـه افزایـش نقدینگـی دامـن زده و موجـب افزایش تورم شـده اسـت.
گرفتـن پشـتوانه هـای مالـی و بـی برنامگـی در تبییـن صحیـح  □  تعریـف پـروژه هـای جدیـد، بـدون در نظـر 
مشکالت و نبود برنامه ریزی اصولی، فضا را برای فعالیت پیمانکاران سخت و ایشان را با مطالبات گسترده 

و انباشـته مواجـه کـرده اسـت.
□  از مهمترین پیامدهای عدم وصول مطالبات از سوی کارفرما برای مجموعه تابش تابلو، می توان به کمبود 
شـدید نقدینگـی و سـرمایه در گـردش اشـاره کـرد کـه ایـن امر موجب کاهش قدرت ریسـک پذیـری مجموعه و 
فـروش از دسـت رفتـه )بـه دلیـل عـدم توانایـی شـرکت در مناقصـات جدیـد و یا دریافت و پیگیری سفارشـات 
جدیـد( می شـود. همچنیـن کاهـش چشـم گیر تولیدات و نبـود پروژه های جدید، سـبب تعدیل نیـرو و افزایش 

نرخ بیکاری می شـود.
□ ایـن شـرکت ماننـد سـایر فعـاالن صنعـت بـرق بـرای وصـول مطالبـات و تامیـن نقدینگـی هماننـد سـنوات 
کرده، با این اوصاف شرکت با شرایط سخت تری نسبت  کارفرمایان  گذشته اقدام به پیگیری های متعدد از 
بـه قبـل مواجـه شـده اسـت. علـی رغم همـه این تالش ها و پیگیری های گسـترده همچنـان وصول مطالبات 

نتیجـه ای در بـر نداشـته و فرآینـد مذکـور بی نتیجه مانده اسـت.
□ کمبـود نقدینگـی در شـرایط رکـود و شـیوع ویـروس کرونـا برای مجموعه تابش تابلو موجب کاهش چشـمگیر 

□  عمـده بـازار، متقاضـی و مصـرف کننـده صنعـت بـرق، وزارت نیـرو و شـرکت توانیـر اسـت. ایـن واقعیـت 
مشهود است که سیاست های این دو بخش، فعاالن صنعت برق را متأثر کرده و این موضوع کامال قابل 
استناد است. سندیکای صنعت برق و اعضای کمیته های تخصصی آن تا کنون تالش های فراوانی در 
خصوص وصول مطالبات انجام داده اند که نتایج آن قابل مشـاهده اسـت. حل بحران مالی ایجاد شـده 
در صنعت برق نیازمند مشـارکت و رسـاندن صدای بخش خصوصی به مدیران عالی رتبه صنعت برق 

و در ارتباط رو در رو اسـت. 
کـه هـر یـک از شـرکت های فعـال صنعـت بـرق، مشـارکت و حضـور  کـه از آنجایـی  □  واقعیـت ایـن اسـت 
گسـترده ای در بخش هـای مختلـف و بدنـه ایـن صنعـت دارنـد، مطمئنـًا شـنیده شـدن واقعیـت و تبـادل 

اطالعـات دسـت اول در ایـن مسـیر مفیـد فایـده اسـت.  •

احسان فکار

وحید الوندی

کاوش پی آراد 

تابش تابلو

نایب رئیس کمیته یراق آالت سندیکای صنعت برق ایران و رئیس هیات مدیره شرکت آراد کاوش پی

 مسئول HSE  و نماینده مدیریت شرکت تابش تابلو

که  گریست  بر احوال آن مرد باید 
دخلش بود نوزده، خرج بیست 

فرایند بی نتیجه
 پیگیری مطالبات 

مصاحبه مکتوبمصاحبه مکتوب
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فروش و دریافت سفارشات جدید شده است که این امر در صدر مشکالت شرکت قرار گرفته و راه را برای 
سـپری کردن امورات روزانه ناهموار کرده اسـت.

□ مهمترین راهکار پیش رو فعاالن صنعت برق جهت تامین مالی پروژه ها و عدم توقف فعالیتشان توجه 
بیـش از پیـش دولـت بـه صنعـت بـرق و احصـاء مشـکالت پیمانـکاران و سـازندگان اسـت کـه ضروریسـت 

جهت جلوگیری از گسـترش روزافزون مشـکالت این امر با سـرعت و جدیت بیشـتری پیگیری شـود.
از دیـدگاه اصولـی بـه نظـر می رسـد ضروریسـت سـندیکا نسـبت به پیگیری وصـول مطالبات اعضـا اهتمام 
ویـژه ای داشـته باشـد و از سـوی دیگـر تمرکـز را صرفـا معطـوف بـه پیمانـکاران نکنـد و مشـکالت پیمانـکاران 
سـاخت و مطالبـات ایـن طیـف گسـترده کـه خـود بـا مشـکالت گسـترده و مرتبـط بـا تولیـد مواجـه  هسـتند 
بـه فراموشـی سـپرده نشـود. ضـرورت ارتباطـات گسـترده با بخـش های مختلـف زیرمجموعـه وزارت نیرو به 
جهـت تسـهیل در فرآینـد پرداخـت مطالبـات و همچنیـن ارتبـاط بـا کمیسـیون انـرژی مجلـس دوازدهـم از 

مهمتریـن خواسـته های پیمانـکاران اسـت. •

□ از عمـده تریـن دالیـل انباشـت مطالبـات شـرکت های سـازنده بایـد ایجـاد پروژه هـای جدید بدون پشـتوانه مالی از سـوی 
کنار یکدیگر به ایجاد بحران  کرد. این عوامل در  شرکت های خریدار و نیز عدم مدیریت بر منابع مالی از سوی آنها.اشاره 

نقدینگی در صنعت برق منجر شـده اند. 
□ یکـی از مهمتریـن پیامدهـای عـدم تسـویه مطالبـات سـازندگان، پیمانـکاران و سـایر فعـاالن صنعـت بـرق از سـوی 
شـرکت های خریـدار کـه عمدتـا زیرمجموعـه وزارت نیـرو هسـتند، عـدم تامیـن بـه موقـع عوامـل تولیـد اسـت کـه در نهایـت 
بـه تعطیلـی شـرکت هـا منجـر شـده و ظرفیـت هـای تولیـد را از بین می بـرد. بـرای وصول مطالبات از شـرکت های خریـدار و 
کارفرمـا اقداماتـی همچـون مکاتبـات؛ مذاکرات حضوری و تلفنی مسـتقیم با طرف  های قرارداد و شـرکت مادر تخصصی 
توانیـر و وزارت نیـرو صـورت گرفتـه کـه متاسـفانه هیچگونه نتیجه روشـنی که بتواند چراغ تولید را روشـن نگـه دارد، حاصل 

نشـده است. 
□ در سـال 1399 تنهـا عاملـی کـه منجـر بـه نابـودی شـرکت تولیدی توس فیوز شـد، عدم پاسـخگویی شـرکت های بدهکار 
به تعهدات خود بود که شـیوع ویروس کرونا هم بهانه ای برای الپوشـانی سـوء مدیریت مدیران این شـرکت ها شـده اسـت. 
در وضعیت بی ثبات اقتصاد کشـور، تامین منابع مالی از محل مطالبات یکی از مهمترین پارامترهای مالی جهت دوام 
شـرکت هـای تولیـدی اسـت. شـرکت های خریـدار در مدیریـت و تامیـن منابع می بایسـت بسیارسـنجیده عمل کننـد. در 

غیـر ایـن صـورت حیـات شـرکت های تامین کننـده با مخاطـرات جدی مواجه خواهد شـد.
کـه سـندیکای صنعـت بـرق عضـو بـوده ایـم، مشـکالت عدیـده ای بـا طرف هـای قـرارداد و سـایر  □ طـی چندیـن سـالی 
ارگان های دولتی داشتیم و متاسفانه هیچگونه حمایت و پیگیری ای برای حل این مشکالت از سندیکا شامل حال ما 
که به نظر می رسد موضوعات مبتال به این شرکت برای سندیکای محترم اهمیت پیگیری نداشت.  • گونه ای  نشد. به 

□ تعریـف پروژه هـای جدیـد بدون پشـتوانه مالی اصلی ترین عامل انباشـت مطالبات اسـت. وزارت نیرو 
در حـوزه بـرق، بـدون داشـتن ردیف هـای بودجـه ای مشـخص اقـدام به تعریـف پروژه های جدیـد و به تبع 
آن ایجـاد بدهی هـای انباشـته می کنـد، حـال آنکـه ایـن وزارتخانـه بیـش از چنـد ده هـزار میلیـارد تومـان 
کنـار ایـن مسـاله نبـود گشـایش اعتبـاری ریالـی و کسـری بودجـه هـم مزیـد علـت  بدهـی معـوق دارد. در 
شـده اند. البتـه بـه طـور قطـع بی تدبیـری و بی توجهـی بـه فشـار وارده بـر عناصـر زنجیـره تأمیـن بـرق و عـدم 
تعامل مناسب با کشور عراق به عنوان مهمترین مقصد صادراتی محصوالت و خدمات صنعت برق 
هـم بـه ایـن چالـش هـا به شـدت دامـن زده اسـت. این موضوع عاملی بـرای کاهش قدرت مالـی، افزایش 
گـردش و عـدم تمایـل بـه حضـور در پروژه هـای جدیـد  کاهـش سـرمایه در  نـرخ ارز، رکـود تورمـی فزاینـده، 

است. 
□ همانطـور کـه اشـاره شـد کاهـش قـدرت مالـی، افزایـش نـرخ ارز، رکـود تورمـی فزاینـده، کاهـش سـرمایه در 
گـردش و در نهایـت عـدم تمایـل بـه حضـور در پروژه هـای جدیـد اصلـی تریـن پیامدهـای عـدم وصـول 
مطالبات محسـوب می شـوند. در این شـرایط تغییر راهبردهای شـرکت و گسـترش حجم صادرات آن و 
تغییـر بـازار هـدف بـه خارج از مرزهای کشـور بزرگترین راهکاری اسـت که در پیش روی خود قـرار داده ایم 

کنـون از نتایـج بـه دسـت آمـده در ایـن راه راضـی بوده ایـم.  و تا
□ کمبـود مـواد اولیـه در خطـوط تولیـد، تعدیـل نیـروی انسـانی و تقلیـل سـاعات کاری از چنـد شـیفت به 
صـورت تمـام وقـت بـه یـک شـیفت بـه صـورت نیمـه وقـت، عـدم پاسـخگویی شـرکت های تابعـه توانیـر 
بـه علـت حضـور یـک سـومی نیروهـای ایـن شـرکت ها در دوران شـیوع ویـروس کرونـا و بـه تعویـق افتـادن 
کلیـه فرآیندهـای عقـد قـرارداد، امـور فنـی و مهندسـی و پیگیری هـای مالـی مربـوط بـه آنهـا تنها بخشـی از 

پیامدهـای ناشـی از شـیوع ویـروس کرونـا بـرای شـرکت هـای فعـال صنعـت بـرق بـوده اسـت.
□ یکپارچگی در سـندیکای صنعت برق ایران؛ با توجه به بحران بزرگی که پیش روی شـرکت ها اسـت، 
برای حل چالش های موجود از اهمیتی حیاتی برای اعضا برخوردار است. در این شرایط سندیکا باید 
بـا ایجـاد وحـدت، همدلـی و یکپارچگـی در بیـن فعـاالن صنعـت بـرق، بـرای احصـای نتیجـه مناسـب 

تـالش و برنامـه ریزی کند.
گاه  سـندیکای صنعـت بـرق ایـران در ایـن خصـوص زحمـات فراوانـی را متحمـل شـده اسـت و همـواره آ
هسـتیم کـه عـدم حصـول نتیجـه دلیـل بـر بی توجهـی سـندیکا بـه ایـن مهـم نبـوده و نیسـت. لـذا نیـاز بـه 
هماهنگی هـا و تشـکل گرایی بیشـتری در بیـن اعضـای سـندیکا احسـاس می شـود. مـا در اتـاق ایـران 
کـه ایـن موفقیت هـا متاثـر از همیـن وحـدت،  نمونه هـای موفـق زیـادی در همیـن خصـوص داشـته ایـم 

همدلـی و یکپارچگـی بیشـتر و تجمیـع برآینـد قـوای عناصـر آن تشـکل ها حاصـل شـده اسـت.  •

سیامک فارسیان

حامد گرشاسبی

توس فیوز

رهشاد الکتریک

رییس هیات مدیره و مدیر عامل شرکت توس فیوز

مدیرعامل شرکت رهشاد الکتریک

وحدت و همدلی اعضا؛ 
گام موثری در  رفع 

مشکل مطالبات 
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رویخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطاعضا؛ 
2. مهمترین پیامدهای عدم وصول مطالبات از شرکت های کارفرمایی 

برای شرکت شما چه بوده است؟
5.  از دیدگاه شما مهمترین راهکارهای پیش روی فعاالن صنعت برق 

برای تامین مالی پروژه ها و عدم توقف فعالیت هایشان چیست؟
3. در شرکت خود برای وصول مطالبات و تامین نقدینگی چه راهکارهایی 

گرفته اید و چه نتیجه ای از این فرایند حاصل شده  است؟ پیش 
6. از دیدگاه شما اقدامات سندیکا در وصول مطالبات اعضا تا چه حد موثر 
بوده است و شما در پیگیری این موضوع چه انتظاری از این تشکل دارید؟

1. از دیدگاه شما مهمترین دالیل انباشت مطالبات شرکت های سازنده و 
پیمانکار چیست؟ 

کرونا چه  کمبود نقدینگی به خصوص در شرایط رکود و شیوع ویروس   .4
مسائلی را برای مجموعه تحت مدیریت جنابعالی ایجاد کرده است؟

چراغ نیم سوز تولید 
رو به خاموشی است
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مطالبـات توسـط کارفرمایـان بـه صـورت قطـره چکانـی طی مدت طوالنی پرداخت می شـود و شـرکت جوابگوی بدهی ها نیسـت 
و بناچـار مجبـور بـه اخـذ تسـهیالت بانکـی بـا سـود 18 درصـد بـه بـاال می شـود کـه بـا سـود تک رقمـی کـه در زمان پیشـنهاد قیمت 
مناقصـه پیش بینـی شـده نهایتـًا باعـث ضـرر و زیـان شـرکت خواهـد شـد.  ایـن مسـاله در طـی ایـن مـدت باعـث شـده قـدرت 

پرداخـت اقسـاط را از دسـت بدهیـم و مجبـور بـه تمدیـد و پرداخـت سـودهای بیشـتر بـه بانک هـا خواهیـم شـد.
□ در شرایط موجود که روزانه شاهد گسترش و همه گیری ویروس کرونا هستیم کمبود نقدینگی ناشی از عدم پرداخت مطالبات 
باعـث توقـف پروژه هـا و عـدم پیشـرفت فیزیکـی قابـل توجه شـده که همزمان با شـیوع این ویروس، رشـد نرخ ارز نیـز باعث افزایش 
شـدید قیمت تجهیزات و دسـتمزد گروه های اجرایی شـده و حتی سـازندگان داخلی و خارجی از سـاخت سفارشـات قبلی نیز 
منصـرف شـده اند. ضـرر و زیـان همـه ایـن مـوارد بـرای بخـش خصوصـی اسـت؛ آنقـدر کـه حتـی قـادر بـه پرداخت چک هـای خود 

بابـت مالیـات، بیمـه و خریـد تجهیـزات نبوده و این امر باعث افزایش تعداد بدهی شـرکت ها شـده اسـت.
□ در شـرایط بحرانـی کـه در حـال حاضـر شـاهد آن هسـتیم و در جـواب پرسـش هـای قبلـی نیـز بـه آن اشـاره شـد؛ بخش خصوصی 
بخاطـر حفـظ اعتبـار و ماندگاریـش در صنعـت بـرق، تمام سـرمایه و نقدینگی خود را در جهت قراردادهایی که در دسـت داشـته 

صـرف کـرده و بدلیـل مشـکالت مالـی تـوان ادامه فعالیت های تعهـدی خود را نـدارد.
□ بـا فـرض اینکـه کارفرمایـان طـرف قـرارداد نسـبت بـه پرداخـت کل مطالبـات اقدامـی کننـد و از طرفـی جبران پرداخت خسـارت 
افزایـش قیمت هـا صـورت پذیـرد، امیـد آن خواهـد بـود کـه طرح هـای ناتمـام تکمیـل و قراردادهای متوقف مجـددٌا فعال شـوند، در 

غیـر اینصـورت کلیـه پروژه های ناتمام بایسـتی خاتمـه یابد.
□ سـندیکای صنعـت بـرق ایـران بـه عنـوان یـک تشـکل صنفـی توانمند در صنعت برق کشـور همیشـه در کنار فعـاالن اقتصادی 
خـود بـوده و حمایت هـای الزم را انجـام داده و در بخـش وصـول مطالبـات نیـز قدم هـای مثبتـی برداشـته که در سـال های گذشـته 
نیز بخشی از مطالبات از طریق وزارت نیرو و شرکت توانیر برای اعضاء دریافت شده است که جای تشکر و قدردانی دارد. امید 

اسـت در سـال جاری نیز درصد بیشـتری از مطالبات اعضاء از طریق پیگیری های سـندیکا وصول شـود.  •

□ تجربـه نشـان داده کـه وزارت نیـرو همیشـه بـا کسـری بودجـه مواجه بـوده و مطالبات پیمانـکاران را با تاخیر طوالنی 
پرداخـت می کنـد و در حقیقـت می تـوان گفـت کـه اکثـر پروژه هـای صنعـت بـرق بـا سـرمایه بخـش خصوصـی اجـرا 
کامـل از وضعیـت عـدم  و راه انـدازی می شـوند. لـذا بـا توجـه بـه اینکـه وزارت نیـرو و شـرکت های تابعـه آن، اطـالع 
گهی مناقصات آنها را  نقدینگـی پـروژه هـای خـود دارنـد، روزانه شـاهدیم که پروژه های جدیدی تعریف می کننـد و آ
گرفتار مشکالت  در نشریات و سایت ها اعالم می کنند. پیمانکاران و سازندگان در این مناقصات شرکت کرده و 
نقدینگـی و عـدم پرداخـت مطالبـات می شـوند و مجبـور خواهند شـد به خاطر حفظ اعتبـار و آبروی خود و شـرکت 
ک و دسـتگاه های شـرکت نسـبت بـه پرداخت این  بـا اسـتفاده از تسـهیالت بانکـی بـا سـود 18% بـه باال و فروش امال
بدهی ها اقدام کنند و در انتظار وزارت نیرو بمانند که بعد از چند سـال نسـبت به پرداخت مطالباتی که ارزش آن 

از یـک سـوم قیمـت پـروژه هم کمتر شـده، اقـدام کنند.
طـی چنـد سـال اخیـر پرداخت هـا نیـز بـه صـورت نقـدی انجـام نمی شـود، یـا اسـناد خزانـه اسـالمی بـا سررسـید چند 
ساله است و یا تهاتر با سیمان ، فوالد و... که به دلیل مشکالت نقدینگی ناچار می شویم با تنزیل 15 تا 30 درصد 
و یـا بیشـتر فروختـه و بدهی هـا را پرداخـت کنیـم. مسـاله ایـن اسـت کـه تنزیل فـروش باعث ضـرر و زیـان برای بخش 

خصوصی اسـت. 
نهایتًا می توان گفت وزارت نیرو و شرکت های تابعه بدون پشتوانه مالی اقدام به تعریف پروژه های جدید می کنند 
که باعث کمرنگ شدن حضور بخش خصوصی در مناقصات شده و نتیجه آن ناتمام ماندن بسیاری از پروژه ها 

و حتی عدم شـروع پروژه های جدید شـده اسـت.
کـرده و نهایتـًا باعـث ورشکسـتگی  □ عـدم وصـول مطالبـات مشـکالت عدیـده ای بـرای بخـش خصوصـی ایجـاد 
کـه سـالیان طوالنـی در بخـش صنعـت بـرق فعالیـت کرده انـد. از دیگـر پیامدهـای  و تعطیلـی شـرکت هایـی شـده 

انباشـت مطالبـات مـی تـوان بـه مـوارد زیـر اشـاره کـرد:
کارفرمایـان پرداخـت نشـده،  کـه توسـط   - برگشـت چک هـای مالیـات بـر ارزش افـزوده، صـورت وضعیت هایـی 
بسـته شـدن حسـاب های بانکی شـرکت، ممنوع الخروج شـدن اعضای هیات مدیره و سـهامداران شـرکت توسـط 

سـازمان امـور مالیاتی
- عدم پرداخت بدهی های بیمه به سـازمان تامین اجتماعی باعث برداشـت از حسـاب های شـرکت و در صورت 

عدم موجودی توقیف اموال و بسـتن حسـاب ها می شـود.
- برگشت چک های خرید تجهیزات مصرف شده در پروژه ها که باعث ازبین رفتن اعتبار کاری شرکت می شود.

- عدم پرداخت دستمزد شاغالن پروژه ها
- عدم پرداخت حقوق کارمندان شرکت 

مشـکالت نقدینگـی کارفرمایـان کـه منجـر بـه عـدم پرداخـت بـه موقع مطالبات شـده، مشـکالت مالـی، بدهی ها و 
گزیـر مـی کنـد نسـبت بـه تهاتـر  چک هـای برگشـتی شـرکت هـا را بـه دنبـال داشـته اسـت. ایـن مسـاله شـرکت هـا را نا
مطالبـات بـا اسـناد خزانـه اسـالمی، سـیمان، ترانـس، فـوالد و... اقـدام کننـد. حتـی در بعضـی مـوارد بـه دلیـل اینکـه 

مسعود صادق زاده جهرمی  رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت نیرو افشان برق فارسنیرو افشان برق فارس

وصول قطره چکانی 
و بلندمدت مطالبات 

رویخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطاعضا؛ 
2. مهمترین پیامدهای عدم وصول مطالبات از شرکت های کارفرمایی 

برای شرکت شما چه بوده است؟
5.  از دیدگاه شما مهمترین راهکارهای پیش روی فعاالن صنعت برق 

برای تامین مالی پروژه ها و عدم توقف فعالیت هایشان چیست؟
3. در شرکت خود برای وصول مطالبات و تامین نقدینگی چه راهکارهایی 

گرفته اید و چه نتیجه ای از این فرایند حاصل شده  است؟ پیش 
6. از دیدگاه شما اقدامات سندیکا در وصول مطالبات اعضا تا چه حد موثر 
بوده است و شما در پیگیری این موضوع چه انتظاری از این تشکل دارید؟

1. از دیدگاه شما مهمترین دالیل انباشت مطالبات شرکت های سازنده و 
پیمانکار چیست؟ 

کرونا چه  کمبود نقدینگی به خصوص در شرایط رکود و شیوع ویروس   .4
مسائلی را برای مجموعه تحت مدیریت جنابعالی ایجاد کرده است؟

کارفرمایـان دولتـی و خصوصـی می توانـد  □ در کشـورهای در حـال توسـعه هماهنگـی نظـام بانکـی بـا 
شـاخصه احـداث پروژه هـا را تـا حـد قابـل قبولـی حفـظ کنـد و بـا توجـه بـه اینکـه بـازار سـرمایه در ایـران 
کالن اقتصـادی موثـری را نیـز دنبـال  دسـتخوش دخالـت دالالن و سـفته بـازان اسـت و سیاسـت 
نمی کنـد، بـه رغـم انباشـت نقدینگـی در کشـور مطالبـات شـرکت های سـازنده و پیمانـکار پرداخـت 
گـزاف  گذشـته دالل هـای اقتصـادی بـه جـای فعـاالن صنعتـی از سـودهای  نشـده و مثـل سـنوات 

می شـوند. بهره منـد 
□ طبعـا عـدم وصـول مطالبـات هـر بنـگاه اقتصـادی عواقبـی همچـون تعویـق در پرداخـت مطالبـات 
اشـخاص حقیقـی و حقوقـی را به همـراه دارد و گرفتاری هـای مدیـران هـر بنـگاه اقتصـادی را چند برابر 
می کنـد ولیکـن تـا ایـن لحظـه بـا تـالش مدیـران ایـن شـرکت هنـوز تعدیل نیـروی انسـانی برای شـرکت 

علی امین مدیرعامل شرکت مهندسی شایان تکینشایان تکین

جذب سرمایه گذاران خارجی؛ 
راهی برای خروج از بحران



} پازل بحران نقدینگی و بازارهای سرمایه {} پازل بحران نقدینگی و بازارهای سرمایه { اقتصاد صنعت برقاقتصاد صنعت برق

بها ر 99، دوره جدیدبها ر 99، دوره جدید 8081
صفحهصفحه

مصاحبه مکتوبمصاحبه مکتوب

□ مهمتریـن عامـل انباشـت مطالبـات شـرکت های سـازنده و پیمانـکار ، اجـرای مناقصـات خریـد از 
سـوی شـرکت های تابعـه وزارت نیـرو بـا وجـود کسـری بودجـه ایـن وزارتخانـه اسـت.

□ عـدم وصـول مطالبـات موجـب کمبـود نقدینگـی بـرای خریـد مـواد اولیـه و بـه تبـع آن عـدم تامیـن بـه 
موقع سفارشـات خریداران شده است. این موضوع تاخیـر در تحویل مقـره در مناقصات شرکت های 
گزیر به پرداخت جریمه دیرکرد تحویل مقره  برق منطقه ای ر ا به دنبال داشته و در نهایت شرکت را نا

کرده اسـت. 
□ پیگیری تلفنی و مکاتبات متعدد با شرکت های طرف حساب وحضور چند روزه نماینده شرکت 
در محـل شـرکت هـای بـرق جهـت وصول مطالبـات تنها بخش کوچکی از اقدامـات ما برای پیگیری 
مطالبات بوده است. این مساله فارغ از هزینه سفر و اقامت، در شرایط کنونی در شیوع ویروس کرونا، 

برای نمایندگان شرکت بسیار مخاطره آمیز نیز است. 
□ بـی ثباتـی قیمـت هـا در بـازار و رونـد رو بـه افزایـش آن و همچنیـن خریـد مـواد اولیـه از تامیـن کنندگان 
داخلی به صورت نقدی مسـائلی اسـت که در طول این مدت ما را با مشـکالت جدید و بزرگی مواجه 
کنار پرداخت اعتباری و درازمدت شـرکت های برق باعث بروز تاخیر  کرده اسـت. این چالش ها در 
در پرداخـت حقـوق ماهیانـه کارگـران زحمت کش این شـرکت، تاخیر در پرداخت اقسـاط تسـهیالت 

دریافتی از بانک ها و تحمیل جرایم سـنگین مالی به این مجموعه شـده اسـت.
□ مهمتریـن راهـکار بـرای تامیـن مالـی پروژه هـای صنعـت برق، تخصیص بودجـه کافی بـه وزارت نیرو  

متناسـب بـا پروژه های آن اسـت.
□ سـندیکا بـه مثابـه پـل ارتباطـی بیـن سـازندگان و وزارت نیـرو سـت؛ شایسـته اسـت تـالش و کوشـش 

مضاعفـی در زمینـه وصـول مطالبـات اعضـا انجـام دهـد. ▪

محمد رضا راسخی نژاد کارشناس بازرگانی شرکت مقره سازی ایرانمقره سازی ایران

زنجیره چالش ها، 
از کسری بودجه تا 

جرائم بانکی بخش خصوصی

حجـم دولـت و هزینه هـای آن، اصـالح سـاختارها در جهـت افزایـش درآمدهـا و همچنین واقعی شـدن قیمت ارز 
و حامل هـای انـرژی مـد نظـر قـرار گیرد. 

بـه عـالوه مـی تـوان ایجـاد یـک تناسـب منطقـی بین هزینه های باالسـری دسـتگاه هـا و حجـم ریالی پروژه هـا را نیز 
بـه عنـوان مهمتریـن راهـکار کوتـاه مـدت مـد نظـر قـرار داد. بـه این ترتیـب اقدامات شـرکت های کارفرمایـی باید به 
نحوی تعریف و برنامه ریزی شـود که به عنوان مثال هزینه سـتاد معاونت طرح و توسـعه معادل A درصد از پروژه 
هـای اجرایـی آن باشـد. البتـه منـوط کـردن حقـوق دسـتگاه هـا به تسـویه با پیمانکاران هـم می تواندبه عنـوان یک 

راهـکار موثـر در کوتـاه مـدت در پیش گرفته شـود.
□  مهمترین انتظار ما به عنوان اعضای سـندیکا از این تشـکل این اسـت که از انعقاد قراردادهای بدون پشـتوانه 
مالـی جلوگیـری کنـد. بـه عـالوه پیگیـری مسـتمر جهـت تشـکیل جلسـات بـا مسـئولین دولتـی و برجسـته کـردن 

عـوارض حـل نشـدن مشـکالت هـم مـی توانـد بـرای شـرکت های عضـو کارسـاز واقع شـود. •

کـرد کـه اوضـاع  مهندسـی شـایان تکیـن اتفـاق نیفتـاده اسـت. امـا بـه هـر حـال نمـی تـوان ایـن مسـاله را انـکار 
اقتصـادی مطلـوب نیسـت و ایـن مسـاله خسـارات جبـران ناپذیـری را بـه شـرکت هـا وارد مـی کنـد. 

□ اسـتفاده از سـایر منابع مالی و بهره مندی هوشـمندانه از بازار سـرمایه، کمک موثری برای شـرکت مهندسـی 
شـایان تکین در حل وفصل بخشـی از مشـکالت مالی بوده اسـت. 

□ تعویـق در پرداخـت مطالبـات کارکنـان و مالیـات بر ارزش افزوده سـال97 و مطالبات برخی پیمانکاران جز 
کم بر اقتصاد کشـور بویژه صنعت برق  )دسـت دوم( و سـازندگان از پیامدهای شـیوع ویروس کرونا و رکود حا
بـوده اسـت. ضمنـا در پنـج مـاه گذشـته بـه جهـت همه گیر بـودن این ویروس و تعطیلی سـایر کشـورها امکان 

اسـتفاده از منابع دیگر نیز بسـیار سـخت و حتی غیرممکن شـده اسـت. 
□ ایجـاد سـازوکار و بسـتر مناسـب جهـت بهـره منـدی از منابـع مالـی خارجـی و ساختارسـازی جهـت جلـب 
اطمینـان تامیـن کننـدگان منابـع مالـی خارجـی، بهتریـن روش بـرای حـل مشـکل مالـی صنعـت بـرق اسـت.

□ انصافـا سـندیکا در انجـام مکاتبـات و مـراودات بـا کارفرمایـان مختلـف نقـش ارزنـده ای داشـته اسـت و در 
مراجعه به کارفرمایان اثر بخشی اقدامات سندیکا کامال محسوس و مشهود است. لیکن مشکالت صنعت 
بـرق صرفـا بـا مکاتبـه و پیگیـری حـل نخواهـد شـد و نفـوذ کالم متولیـان امـر در سـندیکا در مواجهـه بـا دولت و 
قانع کردن آنها به بهره گیری از راهکارهای ارائه شده توسط سندیکا موثرتر خواهد بود. در هر صورت عملکرد 

سـندیکا قابل قبول و تحسـین برانگیز بوده و مسـتحق قدردانی اسـت. •

رویخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطاعضا؛ 
2. مهمترین پیامدهای عدم وصول مطالبات از شرکت های کارفرمایی 

برای شرکت شما چه بوده است؟
5.  از دیدگاه شما مهمترین راهکارهای پیش روی فعاالن صنعت برق 

برای تامین مالی پروژه ها و عدم توقف فعالیت هایشان چیست؟
3. در شرکت خود برای وصول مطالبات و تامین نقدینگی چه راهکارهایی 

گرفته اید و چه نتیجه ای از این فرایند حاصل شده  است؟ پیش 
6. از دیدگاه شما اقدامات سندیکا در وصول مطالبات اعضا تا چه حد موثر 
بوده است و شما در پیگیری این موضوع چه انتظاری از این تشکل دارید؟

1. از دیدگاه شما مهمترین دالیل انباشت مطالبات شرکت های سازنده و 
پیمانکار چیست؟ 

کرونا چه  کمبود نقدینگی به خصوص در شرایط رکود و شیوع ویروس   .4
مسائلی را برای مجموعه تحت مدیریت جنابعالی ایجاد کرده است؟

□ مهمتریـن دلیـل انباشـت بدهـی هـای وزارت نیـرو به شـرکت های سـازنده و پیمانکار کسـری بودجه شـدید 
ایـن وزارتخانـه اسـت. در ایـن شـرایط کاهـش درآمدهـای شـرکت هـا و افزایـش هزینـه هـای پـروژه هـا بـه دلیـل 
کارفرمایان دولتی  عوامل مختلف اقتصادی اعم از نوسـانات قیمت ها، هزینه های بیشـتری را به پروژه ها و 

تحمیـل مـی کنـد. آن هـم در شـرایطی کـه آنهـا بودجه مناسـبی در اختیـار ندارند.
کاغذبـازی در ادارات و ارگان هـای دولتـی سـبب تطویـل بررسـی صـورت وضعیـت هـا  شـایان ذکـر اسـت، 
حتـی در صـورت عـدم مشـکل نقدینگـی شـده اسـت. لـذا هزینـه تمام شـده پروژه های دولتی بسـیار بیشـتر از 

پروژه هـای مشـابه در بخـش خصوصـی اسـت. 
□ از مهمتریـن پیامدهـای ایـن موضـوع ورشکسـتگی بسـیاری از شـرکت هـا بـه واسـطه افزایـش هزینـه هـای 

باالسـری اسـت. یکـی از اصلـی تریـن ایـن هزینـه هـا سـود و جرایـم تسـهیالت بانکـی اسـت. 
متاسـفانه این شـرکت برای اجرای پروژه های خود اقدام به اخذ تسـهیالت از سیسـتم بانکی کرده که موجب 
افزایش و اسـتمرار هزینه های باالسـری شـده اسـت. به عالوه با سررسـید این تسـهیالت عمدتا گران قیمت و 

عدم پرداخت مطالبات توسـط کارفرمایان، مشـکالت دو چندان شـده است.
کـرد. در راهـکار بلندمـدت بایـد کاهـش  کوتـاه و بلنـد مـدت مـی تـوان تدویـن  □ بـرای ایـن مشـکل دو راه حـل 

محمد مهدی رنجبر مدیر عامل شرکت شعاع گستر شرقشعاع گستر شرق

پروژه های بدون پشتوانه؛ 
بای جاِن صنعت برق



ک نشـــریه  کشـــور دعـــوت می شـــود در صـــورت تمایـــل بـــه اشـــترا از فعـــاالن صنعـــت بـــرق و انـــرژی 
ک را بـــر اســـاس تعرفـــه، بـــه حســـاب شـــماره  ســـتبران، ضمـــن تکمیـــل فـــرم ذیـــل، بهـــای اشـــترا
14751817/08 بانـــک ملـــت جـــاری جـــام، شـــعبه امیراتابـــک بـــه نـــام ســـندیکای صنعـــت واریـــز و 
ک تکمیـــل شـــده بـــه شـــماره نمابـــر 66944967  رونوشـــت فیـــش بانکـــی را همـــراه بـــا فـــرم اشـــترا

دبیرخانـــه ســـندیکا دورنـــگار نماییـــد.

راهنمای
 اشــــترا ک

• 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 پیشـــتاز ارســـال می شـــوند قابـــل پیگیـــری اســـت لـــذا  تـــی  • بـــا توجـــه بـــه اینکـــه تنهـــا عـــدم وصـــول مجال
توصیـــه می شـــود از خدمـــات پســـت پیشـــتاز اســـتفاده شـــود.

نام

نام خانوادگی

شغل

 تحصیالت 

لطفًا در  مستطیل روبرو چیزی ننویسید

هزینه اشتراک یک ساله:                              پست عادی: 100٫000 تومان                                       پست پیشتاز: 120٫000 تومان

هزینه اشتراک دوساله:                                  پست عادی: 200٫000 تومان                                      پست پیشتاز: 240٫000 تومان

نام شرکت/ سازمان

نام متقاضی 

نام خانوادگی متقاضی

سمت

محل امضا
تعداد نسخه درخواستی از هر شماره:   

نوع اشتراک:                  اشتراک جدید                تمدید اشتراک

تلفن

نمابر

موبایل

ایمیل

شماره فیش 

مبلغ 

بانک

تاریخ واریز هزینه اشتراک

مشترک  حقوقی مشترک  حقیقی

نشانی

استان

شهر 

کد پستی




