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 دستورکار جلسه:      
–سندیکای صنعت برق ایران  :) ارائه دهنده  –چالش های فعاالن صنعت برق با شبکه بانکی کشور و راهکارهای پیشنهادی  -1

 ( 21/7/1400مورخ  400166و نامه شماره  30/9/1400طی گزارش مورخ شعبه محترم خراسان رضوی 

 سایرموارد - -2

 

 در کمیسیون انرژی اتاق مشهد مطرح شد:

 های بانکی، مسیر توسعه در صنعت برق را دشوار کرده استچالش

موضوع هفتمین جلسه کمیسیون انرژی اتاق  های فعاالن صنعت برق با شبکه بانکی کشور و ارائه راهکارهای پیشنهادی در این حوزه،بررسی چالش

 بازرگانی خراسان رضوی بود.

؛ به ویژه نحوه  ، شرایط تاسف باری در حال رخ دادن است : در صنعت برق است کرده دشوار را برق صنعت در توسعه مسیر بانکی هایچالش ـ

هزار مگاوات و مصرف 35،  ، پیک بار مصرف . در دوم بهمن ماه برخورد صنعت برق با صنایع در هنگام پیک بارکه یکی از مشکالت موجود است

هزار مگاوات و مصرف صنایع به دلیل  63، در پیک بار، مصرف  مرداد 11. در حالیکه در فصل تابستان و  مگاوات بوده است 4900سرانه صنایع 

مگاوات از این مقدار توسط صنایع  2221ف برق کشور بوده که هزار مگاوات مصر 64تیرماه امسال نیز  23.  هزار مگاوات بوده است 3ها محدودیت

از همه  ، بیش ، در زمان کمبودهای برق ، می بینیم صنایعی که مصرف تقریبا یکنواختی در تابستان و زمستان دارند مصرف شده است. با این همه

، کسی است که مصرفش دارای افت و خیز است  و بدترین. بهترین مصرف کننده برق کسی است که مصرف یکنواختی دارد  دچار فشار می شوند

وان . برق تنها محصول تولیدی است که برای دقیقه ای نمیت زیرا نمی توان براساس پیش بینی وضعیت مصرفش نسبت به تامین و توزیع برق پرداخت

، فشار اصلی اش بر صنایع تحمیل می  صرف برق می شود. باید در لحظه تولید و مصرف شود و هر اتفاقی که منجر به افزایش م آن را ذخیره نمود

هزار  10. درباره احداث نیروگاه برای تولید  ، از سوی بخش خانگی بود . این درحالی است که همه رشد مصرف برق در پیک بار تابستان امسال گردد

، حدود  ، خرید برق تولیدی آن ن دور از ذهن است و از طرفی، رقم هنگفت سرمایه گذاری را میطلبد که تامین آ : این مقدار مگاوات برق در کشور

. تا زمانی که به صورت کارشناسی و درست به این  هزار میلیارد تومان را میطلبد که مشخصا وزارت نیرو از پرداخت آن عاجز خواهد بود 100تا  90

. از سالی که فاصله بین قیمت واقعی  وم نیست به کجا خواهد رساند، معل رسانده 1400به  1386، وضعیتی که ما را از سال  مسائل نگریسته نشود

 13، این مشکالت کلید خورد تا امروز به این وضعیت رسیدیم و به جایی رسیدیم که سال گذشته  انرژی و قیمت اخذ شده آن در حال کاهش بود

هزار میلیاردی که برای  300تا  200شد. بایستی منابع بانکی هزار مگاوات کمبود داشتیم و بخشی از آن منجر به خاموشی و فشار روی صنایع 

 ؛ در غیر این صورت به نتیجه ای نخواهیم رسید. ، تامین گردد هزار مگاوات نیروگاه نیاز است 10احداث 

 های بانکی شرکت های عضو سندیکای صنعت برقچالش*

چالش اصلی را در این زمینه  13،  نجی از شرکتهای عضو سندیکا در سراسر کشور. ما با نظرس مشکالت بانکی شرکتها و فعاالن اقتصادی متعدد است

. در صنعت برق تامین مالی پروژه ها  در شبکه بانکی کشور است« پروژه هاشرکت»، به رسمیت نشناختن موجودیت  . چالش اول جمع بندی نمودیم

؛ اما بانک ها این شرکت  پروژه هاست، تشکیل شرکت یکی از راه های تامین مالی . ، پروژه ها تا حدی دیربازده هستند بسیار مهم است و از طرفی

. هم اکنون در بازار سرمایه گام هایی مبنی بر تشکیل شرکت های سهامی عام با هدف  ها را به دلیل نداشتن سوابق بانکی به رسمیت نمی شناسند

 . عدد پروژه های برق ؛ اما از سوی بانک ها به این قضیه توجهی نمی شود ه شده استهدایت نقدینگی به پروژه های دارای توجیه اقتصادی برداشت

. راهکاری که در این زمینه ارائه داده ایم این  ، نیازمند ارائه ضمانت نامه های بزرگی است کالن است و شرکتی که در این حوزه قصد فعالیت دارد

بار شرکت ها بررسی شود و محاسبه بازپرداخت از محل درآمد پروژه ها به عنوان مبنای پرداخت است که سازوکار توجیه پذیری طرح ها فارغ از اعت

 تسهیالت از سوی بانک مدنظر قرار گیرد. 

، به تسهیالت گیرندگانی که  براساس قانون است : افزایش نرخ ارز و عدم توان بازپرداخت تسهیالت ارزی ماخوذه به عنوان دومین چالش بانکی 

. اما برای بعد از  سررسید شده بود اجازه داده شد که اقساط سررسید شده را با نرخ زمان ایجاد بدهی تسویه کنند 99شان تا پایان شهریور  اقساط
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گینی به م سن، رق ، اعالم شده نهایتا با نرخ ارز نیمایی اقساط را بپردازند که باز هم نسبت به زمانی که تسهیالت ارزی را دریافت نموده اند آن تاریخ 

کار . راه شمار می رود و دسترسی شرکت ها به سایر خدمات بانکی به دلیل تسهیالت معوق و مشکوک الوصول نیز به دنبال آن محدود شده است

یالت به ، به نوعی چاره اندیشی شود تا بازپرداخت تسه سررسید شده 99شان بعد از سال پیشنهادی ما این است که برای شرکت هایی که تسهیالت

 نرخ زمان ایجاد بدهی محاسبه گردد. 

 باال بودن هزینه های نقل و انتقال پول به خاطر عدم دسترسی به خدمات بانکی بین المللی *

 ایکباال بودن هزینه های نقل و انتقال پول ناشی از عدم دسترسی به خدمات بانکی بین المللی یکی دیگر از چالش های بانکی شرکتهای عضو سندی ـ

، بخشی از هزینه ای که شرکت های فعال در سطح بین المللی  : راهکار ما در این زمینه این است که بانک مرکزی با سازمانهای مربوطه برق است

ان ضمانت عنو ، به . توانیر میتواند از محل پول هایی که در کشورهایی چون عراق بلوکه است باید در این زمینه بپردازند را در قالب یارانه تامین کند

. اما مشکل این است که در سطح بانک مرکزی کشور ما با آن کشور باید مذاکراتی  نامه شرکت هایی که در آن کشور فعال هستند استفاده نماید

 . صورت پذیرد

صادره بانک مرکزی در ، به طور صددرصدی مربوط به سیاست های کلی بانک مرکزی است و اگر بانکی در زمینه بخشنامه های  آنچه مطرح شد ـ

 ، می توان پیگیری نمود. خصوص صنعت برق تخطی کرده

. در مصوبه آن نشست تاکید شد از پرداختن به  ، حوزه انرژی بود اخیرا نشستی در کارگروه امور زیربنایی استان برگزار شد و یکی از مباحث آن -

، به دبیرخانه کارگروه امور زیربنایی ارسال شود تا پیگیری ها با  ر زمینه انرژی هست. لذا اگر پیشنهادی د امور موازی در سازمان ها خودداری گردد

 .  دستگاه های مرتبط با امر صورت گیرد

ه . لذا دستگاه های استانی در این زمین ، شاید بتوان نتایج بهتری را شاهد بود اگر مشکالت دائما به مرکز گوشزد شود و به وزارتخانه ارسال گردد ـ

 ید به جد پیگیر باشند. با

، چهارمین  : عدم بهره مندی از ظرفیت های گشایش اعتبارات اسنادی در صنعت برق درباره چهارمین چالش شرکت های فعال در صنعت برق ـ

ین ین است که ا. پیشنهاد ما ا . پنجمین چالش نیز عدم اجرای واگذاری مطالبات از طریق کارگزاری )فاکتورینگ( است چالش بانکی شرکت هاست

. عدم ایفای نقش بانک توسعه صادرات در  موضوع از سوی بانک مرکزی و وزارت اقتصاد پیگیری شود تا فرایندهای اصالحی این امر بررسی گردد

نک، م قوانین این با، تما ؛ اما در عمل . سازوکار این بانک در این زمینه باید حمایتی باشد ، یکی دیگر از چالش های موجود است تسهیالت صادراتی

، آیین نامه کفایت سرمایه است که به خاطر تکمیل شدن سقف ارائه  . یکی از مشکالت بانک توسعه صادرات مشابه قوانین بانک های تجاری است

ادرات بانک توسعه ص . پیشنهاد ما نظارت دقیق تر بانک مرکزی بر این بانک و نیز افزایش سرمایه ، از دسترس مشتریان خارج شده است خدمات خود

 : پیشنهاد ما این است که بانک مرکزی برایاست محدودیت های بانکی برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان به عنوان یکی دیگر از چالش ها  . است

 بگیرند.  ر تسهیالتتولیدکنندگان و صادرکنندگان برتر، تسهیالتی ارائه دهد تا با وجود بدهی بانکی و چک برگشتی بتوانند از بانکهای دیگ

اکنون اما ت شود، پیگیری می  این بانک تخصصی در هر استان یک شعبه دارد و اگر درخواستی از سوی شرکتهای عضو سندیکای برق ارائه شود ـ

خصیص اعتبارات از مرکز ت، بیشتر  . برای پروژه های صنعتی . البته سرمایه بانک ما برای ورود به همه حوزه ها کافی نیست مشکلی گزارش نشده است

 .  می یابد و سهمیه ای برای استانها تخصیص نیافته تا استفاده نماییم

 بدهی های شرکت های فعال حوزه برق در سامانه ثبت شده است و ما در حال پیگیری برای تهاتر بدهیها هستیم.  ـ

 سیمشکل وثیقه گذاری شرکت های فعال در صنعت برق برای گشایش ال*

ن است که . پیشنهاد ای : شرکتهای دولتی نمی توانند وثیقه را با سند ملک دستگاه خود تامین کنند قه گذاری شرکتها برای گشایش ال سیوثی ـ

، باید با اعتبارسنجی  . امروز هر یک از دستگاه های دولتی مراجعه کنند این سازمان ها به استناد اعتبار خود بتوانند گشایش ال سی انجام دهند

د گردد. ابتوانند گشایش را انجام دهند که متاسفانه در این زمینه مشکل دارند. بحث ما این است که بستر الزم از سوی بانک برای حل این مشکل ایج

 بانک یک بنگاه اقتصادی است و باید راهکار الزم در این زمینه را ارائه دهد.
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 با مجوزهای بانک مرکزی قابل پذیرش است.وثیقه مورد نیاز شرکت دولتی برای بازگشایی ال سی،  ـ 

 . بعد از مدت ها ما هنوز از عدم ارائه خدمات بانک توسعه صادرات در استانها صحبت می کنیم انتظار ما این است که بانک به اصالح قوانین بپردازد ـ

از انرژی بخش خصوصی صرف پیگیری حل مشکالت می  ، بخش زیادی . در بزنگاه دشوار اقتصادی . سیستم بانکی باید این مسائل را مرتفع نماید

 شود.

 مشکالت خرید مواد اولیه از بورس کاال*

 : تامیناست عدم حمایت شرکت های تولیدکننده جهت خرید مواد اولیه از بورس کاال یکی دیگر از چالش های شرکتهای فعال در صنعت برق  ـ

اوراق ». نکته دیگر اینکه،  ، یکی از دالیل عدم حمایت در این حوزه است اولیه از بورس نقدینگی جهت پیش پرداخت ها و کارمزدهای خرید مواد

. پیشنهاد ما این است که بانک در این زمینه  ، فعال فقط در صنعت خودرو استفاده می گردد که در این زمینه از سوی بانک تعریف شده است« گام

، چالش دیگر فعاالن صنعت برق  . مشکالت تخصیص ارز و رفع تعهدات ارزی ند استفاده کنندکارمزدها را کاهش دهد تا شرکتهای بیشتری بتوان

بانک  .نشده است  که متاسفانه در این خصوص پاسخی دریافت  صورت گرفت. مکاتبات زیادی با واحد بین الملل بانک مرکزی در این زمینه  است

اما طرح های صنعت برق دیربازده است و نمیتوان به این سرعت رفع تعهد ارزی را انجام  ؛ ماه باید بازگردد 4مرکزی می گوید ارز تخصیصی ظرف 

 حائزاهمیت  ، به خاطر شیوع کرونا برخی پروژه ها تعطیل گردید و شرکت های زیادی را دچار مشکل کرد و ترتیب اثر در این زمینه . از طرفی داد

مان صمت و بانک مرکزی ایجاد شود تا مشکالت شرکتها کاهش یابد. عدم تمکین بانک ها از . پیشنهاد این است که کمیته مشترکی بین ساز است

دهند و الزم است روی ضمانت اجرایی مصوبات تمرکز : بانکهای خصوصی به این مصوبات ترتیب اثر نمی مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید

ها از شرکت ها یکی دیگر از چالش های بانکی موجود است. متاسفانه در این زمینه وضعیت مشکالت تهاتر بدهی های دولت با مطالبات بانک  . نمود

سامان  هب نابه سامانی وجود دارد و مشکالتی رانتی در این حوزه به وجود آمده است. لذا الزم است بازبینی هایی در روش تهاتر صورت گیرد تا وضعیت

درصد ارزش ملک را به عنوان وثیقه کارشناسی میکند و نکته دوم این  85. بانک  ایق ملکی است، سختگیری در اخذ وث . سیزدهمین چالشبرسد 

های واسپاری . شرکت ، ناچیز است است که شرکتها برای گردش نقدینگی به رقم باالتری احتیاج دارند و رقم تسهیالت دریافتی با توجه به نرخ تورم

 به بانک مرکزی ارجاع شود تا بتوان از طریق شرکت های بایستی  . این موضوع ر این زمینه راهگشا باشند، نمیتوانند د نیز به دلیل سقفی که دارند

 .  لیزینگی و واسپاری بخشی از مشکل را حل نمود

 اشند. م را داشته ب، پیگیری خواهد شد و امیدواریم دستگاه های دولتی نیز در این زمینه همکاری الز پیشنهاداتی که از سوی سندیکا ارائه گردید ـ

، بانک باید نسبت به مصوبات اعالم نظر نماید و در صورت عدم اعالم  روز از تشکیل جلسات ستاد تسهیل 15: ظرف درباره مصوبات ستاد تسهیل  ـ

 .  ، مصوبات را پذیرفته است ، چنین استنباط می شود که بانک نظر

واقعیتی که در صنعت برق وجود دارد این  . ت به دلیل نبود گاز و آب کافی خالی گرددظرفیت نیروگاه های ما در پیک های مختلف ممکن اس ـ

نمی  ، است که این صنعت به دلیل نداشتن توجیه اقتصادی دچار چالش شده است و لذا تا زمانی که موضوع توجیه پذیری اقتصادی مرتفع نگردد

 . توان امیدوار به حل مشکل تامین مالی از سوی بانک ها بود

 
  مصوبات جلسه:

 ارسال گردد .  مطلوب  جهت اخذ نتیجهخراسان رضوی دبیرخانه شورای گفتگو دولت و بخش خصوصی  بهمصوبات زیر مقرر شد 

 های صنعت برق با شبکه بانکی کشورالف( چالش

 ها در شبکه بانکی کشوربه رسمیت نشناختن موجودیت شرکت پروژه .1
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ها، تغییر تدریجی شرایط قراردادها در صنایع زیرساختی کشور از از محل فروش نفت و تحریمبا توجه به کاهش درآمدهای دولت  

ناپذیر است. در بسیاری از این صنایع، ازجمله های عمومی و خصوصی امری اجتنابکارفرمایی به مشارکت-قراردادهای پیمانکاری

د گذاری اولیه باالیی دارنها عموماً نیاز به سرمایهچراکه این پروژه ای برخوردار استها از اهمیت ویژهصنعت برق، تأمین مالی پروژه

کن در هاست. لیهای مذکور، تشکیل شرکت پروژههایی با ویژگیهای تأمین مالی در پروژهترین روشاند. یکی از رایجو دیر بازده

شود و بق اعتباری و مالی به رسمیت شناخته نمیها به دلیل نداشتن سواقوانین و مقررات فعلی بانکی کشور، موجودیت این شرکت

 ها نیز در قبال عواید پروژه میسر نیست.آن پرداخت تسهیالت و قبول تعهدات

کت دستورالعمل تشکیل شرهای اولیه را آغاز کرده و در تیرماه سال جاری نیز این در حالی است که بازار سرمایه در این خصوص گام

 ست.دارای توجیه اقتصادی به تصویب رسیده ا هایپروژهایت نقدینگی به هد باهدفسهامی عام پروژه 

 افزایش نرخ ارز و عدم توان بازپرداخت تسهیالت ارزی مأخوذه .2

های گذشته سررسید شده است که تسویه ها در سالبانک از مأخوذه مدنی مشارکت قراردادهای قالب دربرخی تسهیالت اخذشده 

ارزش پول و افزایش تصاعدی نرخ ارز، خارج از توان تسهیالت گیرنده است. این در حالی است که براساس ها به دلیل افت شدید آن

سررسید شده بود  99ها تا پایان شهریور قانون رفع موانع تولید، به تسهیالت گیرندگانی که اقساط آن 20نامه اجرایی ماده آیین

ربوط ها سررسید اقساطشان ممان ایجاد بدهی تسویه نمایند، لیکن برخی از شرکتاجازه داده شد که اقساط سررسید شده را با نرخ ز

ها سلب شده است. این گروه از بدهکاران الزم است که تسهیالت بوده و امکان استفاده از این قانون از آن به بعد از تاریخ مذکور

ه سایر ها بها را به مخاطره انداخته و دسترسی آنکار آنوارزی مأخوذه را با نرخ نیمایی تسویه نمایند که این مسئله بقای کسب

 خدمات بانکی را به دلیل تسهیالت معوق و مشکوک الوصول، محدود نموده است.

 المللیوانتقال پول ناشی از عدم دسترسی به خدمات بانکی بینهای نقلباال بودن هزینه .3

خدمات فنی و مهندسی امکان دسترسی به خدمات بانکی در کشور  ی صادرکنندههاشرکتبا توجه به تحریم شبکه بانکی کشور، 

گزافی را  هایهزینهخارجی،  هایبانکهای فرآیند انجام کار را نداشته و برای دریافت خدمات از صدور ضمانتنامه ازجملهمقصد 

ه جمیع ک پذیردمیدهای باال صورت در صنعت برق، انتقال وجه با کارمز موردنیازهمچنین برای خرید تجهیزات  نمایند.میپرداخت 

 المللیینبتولید را به میزان چشمگیری افزایش داده و منجر به کاهش مزیت رقابتی صادرکنندگان در بازارهای  هایهزینهاین موارد 

 شده است.

 های گشایش اعتبارات اسنادی در صنعت برقمندی از ظرفیتعدم بهره .4

موقع تعهدات تواند بر ایفای بهترین ابزارهای بازار پول است که عالوه بر تأمین نقدینگی میگشایش اعتبار اسنادی، یکی از اصلی

های الت شرکتبسیاری از محصوطرفین تأثیرگذار باشد و امکان تأمین نقدینگی را نیز از طریق خرید دین برای ذینفعان میسر سازد. 

ا، هکه به دلیل عدم انضباط مالی آن شوندمیصنعت برق، توسط وزارت نیرو و شرکت توانیر خریداری فعال در  بخش خصوصی

های د از ظرفیتتوانمربوط به معامالت مربوطه ترتیب اثر نداده و بخش خصوصی نمیشبکه بانکی کشور با گشایش اعتبار اسنادی 

 مربوطه استفاده نماید.
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ارت سازی تابع قانون تجهای توزیع هستند که به دلیل خصوصیهای صنعت برق، شرکتوژهاز سوی دیگر برخی کارفرمایان پر 

 بوده و با توجه به زیان انباشته، مشمول دریافت بسیاری از خدمات بانکی ازجمله گشایش اعتبار اسنادی نیستند.

 عدم اجرای واگذاری مطالبات از طریق کارگزاری )فاکتورینگ( .5

 برگزاری قانون( ۱۰) ماده به استناد با مجازند خدمات و کاال کنندگانحداکثر استفاده از توان تولیدی، تأمین قانون ۸ مادهمطابق با 

 حققم قراردادی مطالبات از بخشی یا تمام ،(فاکتورینگ) کارگزاری طریق از مطالبات واگذاری مالی تأمین چهارچوب در و مناقصات

 .کنند واگذار اعتباری مؤسسات یا هابانک از اعم( پذیرندگان) ثالث حقوقی و حقیقی اشخاص به را خود نشده محقق و شده

 تعاونی ای و عمومی دولتی، از اعم قانون این موضوع کارفرمایان کلیه کند، واگذار ثالث به را مطالبات ،کنندهتأمین کهدرصورتی

ن ا عنایت به الزامات مندرج در متن قانون مبنی بر تدویب. هستند( فاکتورینگ) کارگزاری طریق از مطالبات واگذاری رعایت به مکلف

 ۸اده نامه اجرایی مآیین»وبودجه کشور، نامه اجرایی و بر اساس پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصاد و دارایی و سازمان برنامهآیین

در  «ضوع نحوه واگذاری مطالبات قراردادیقانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کاالی ایرانی با مو

نامه تاکنون به شیوه مطلوب اجرایی نشده . لیکن این آیینهیأت محترم وزیران مطرح و به تصویب رسید 16/07/99جلسه مورخ 

 است.

 عدم ایفای نقش بانک توسعه صادرات در تسهیل صادرات .6

 در ارائه خدمات به های تجاریاین بانک سازوکاری مشابه بانکای، بانک توسعه عنوانبهنقش بانک توسعه صادرات  رغمعلی

نیز  که فرآیندهای دریافت خدمات رودمی، انتظار شودمی تأمین. با توجه به اینکه منابع بانک مذکور از بودجه دولتی دارد مشتریان

ک، این بان ارائهقابلچنین بخشی از خدمات ها وجود داشته باشد. همدر آن تریسهلمتفاوت بوده و شرایط  هابانکدر آن با سایر 

 کفایت سرمایه و تکمیل سقف ارائه خدمات، از دسترس مشتریان خارج شده است. هاینامهآیینبه دلیل 

 برای تولیدکنندگان و صادرکنندگانی بانکی هامحدودیت .7

رند، چک برگشتی در شبکه بانکی کشور داهایی که تسهیالت و تعهدات غیر جاری و یا متوقف شدن جریان تولید و صادرات شرکت

 وکارهای صنعت برق است.ها از دیگر موانع موجود در مسیر توسعه کسبنامهبه دلیل عدم امکان صدور ضمانت

 جهت خرید مواد اولیه از بورس کاال تولیدکننده هایشرکت حمایتعدم .8

زرگ مانند الخصوص صنایع بکنندگان مواد اولیه علیتأمینترین خریدار فلزات اساسی در بورس کاالست و برق، اصلی صنعت 8-1

دستی های تولید را برای صنایع پایینمس، فوالد و محصوالت پتروشیمی، با امکان دسترسی به بازارهای جهانی، قیمت نهاده

ام فروشی االتر و ممانعت از خافزوده بدستی با ارزشدهند. برای حمایت از صنایع پایینمتناسب با تغییرات جهانی قیمت افزایش می

ها ها، خریداران را ناچار به خرید نقدی از آنزنی این شرکتصادراتی، دولت تدابیری را اندیشیده است. لیکن قدرت باالی چانه

بودن  های مورداستفاده در تأمین نقدینگی موردنیاز، استفاده از گشایش اعتباری اسنادی است که به علت باالکند. یکی از روشمی

کند گیرد و خریدار، وجه را نقداً به فروشنده پرداخت میها و کارمزد مترتب، در بسیاری از موارد مورداستفاده قرار نمیپرداختپیش
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الی از م رغم جایگاه شبکه بانکی کشور در تأمینشود. لیکن علییا با استفاده از قراردادهای نسیه، نرخ سود باالیی را متحمل می 

 در این مورد بسیار کمتر از توان بالقوه آن است. هابانکی تولیدکننده، نقش هاشرکت

 

مانند اوراق گام که توسط بانک مرکزی و بورس کاال معرفی گردید، به دلیل فرآیند صدور این اوراق و ذینفعان  ابزارهای نوین 8-2

 آن در بازار تأمین مواد اولیه و بورس کاال کاربرد ندارد.

 یص ارز و رفع تعهدات ارزیتخصمشکالت  .9

های اخیر تخصیص ارز و رفع تعهدات های صادرکننده و واردکننده صنعت برق در سالهای شرکتترین چالشیکی از اصلی 9-1

ها توسط سندیکا و وزارت صنعت معدن و تجارت ها و یا به نمایندگی از آنارزی بوده است. مکاتبات زیادی مستقیماً توسط شرکت

 ها پاسخ داده نشده است.ها و تماسیک از این نامهالملل بانک مرکزی، انجام شده است که متأسفانه هیچبین با واحد

های صادرکننده به بازگرداندن ارز حاصل از صادرات در چارچوب قوانین و مقررات فعلی مشکالت زیادی را برای الزام شرکت 9-2

ژه ویکنند و بهتجهیزات موردنیاز خود را از ایران به کشور مقصد صادر میهای صادرکننده خدمات فنی و مهندسی که شرکت

های ها، تکمیل پروژهها در خارج از ایران ایجاد کرده است چراکه الزمه بازگشت ارز حاصل از صادرات این شرکتسازندگان نیروگاه

 نکه روش تهاتر نیز به دلیل لزوم ثبت سفارش بانکی،مربوطه است که طبعاً تناسبی با مهلت چهارماهه بازگشت ارز ندارد. ضمن ای

 شود.های باال، موجب تأخیر در ترخیص محموالت و کندی روند تولید میعالوه بر تحمیل هزینه

 از مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید هابانکعدم تمکین  .10

ه صنعت، معدن و تجارت در خصوص مصادیق عدم با عنایت به استعالم مأخوذه از اعضا سندیکای صنعت برق به درخواست خان

های خصوصی ویژه بانکتمکین و عدم اجرای مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، مشخص گردید که شبکه بانکی کشور و به

 ار نیست.دها از ضمانت اجرایی برخوراز مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید تمکین ننموده و تصمیمات حمایتی ستاد در بانک

 تهاتر کننده مالیات هایشرکتارائه خدمات بانکی به محدودیت  .11

 های مالیاتی تهاترهای قانون بودجه از محل بدهیهای تابعه با استفاده از ظرفیتها از دولت و شرکتبخشی از مطالبات شرکت

بر است که تور قطعی تهاتر امری زمانشود. لیکن مسیر شناسایی مالیاتی و صدور برگ تشخیص قطعی و در پی آن صدور دسمی

وبودجه کشور صورت پذیرد. بدیهی است تا زمان صدور رأی قطعی، امکان صدور مفاصا حساب الزم است از مسیر سازمان برنامه

خذ اها وجود ندارد که این مسئله خود مانعی در مسیر دریافت برخی خدمات از شبکه بانکی کشور ازجمله مالیاتی برای این شرکت

 تسهیالت است.

 هاشرکتاز  هابانکدولت با مطالبات  هایبدهیتهاتر مشکالت  .12

شده ها به شبکه بانکی کشور پرداخت میهای آنهای اخیر، بخشی از مطالبات بخش خصوصی از دولت از محل تهاتر بدهیدر سال

ها، گروه کمی تهاتر نسبت به حجم مطالبات شرکت وبودجه به این نوعاست که با توجه به کم بودن مبالغ تخصیصی سازمان برنامه

 مندی از این تسهیالت را دارندرهها امکان بهاز شرکت
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 در اخذ وثایق ملکی گیریسخت .13 

گردد. ای لحاظ میضرایب تقلیلی غیرمنصفانه ای است که طی آنتابع مقررات داخلی سختگیرانه هابانکاخذ وثیقه ملکی در 

درصد  130درصد از ارزش کارشناسی شده ملک مسکونی موردپذیرش است که این ارزش باید حداقل  85مثال تنها عنوانبه

سو ارزش برآوردی کارشناسان رسمی دادگستری از امالک عموماً اصل و سود تسهیالت را پوشش دهد. این در حالی است که از یک

ی بازار مسکن، ارزش ملک در آینده فزاینده خواهد بود. شایان ذکر تر از ارزش بازار آن است و از سوی دیگر به دلیل تورم باالپایین

 ها مضاعف است.گیریهای صنعتی و تجاری این سختویژه کاربریها بهاست در خصوص امالک با سایر کاربری

 صنعت برق با شبکه بانکی کشور هایچالشب( راهکارهای پیشنهادی رفع 

 هاپروژهپرداخت تسهیالت به شرکت  نامهآیینتنظیم  .1

های رساختای زیاهداف توسعهمالی صنعت برق و دنبال نمودن  تأمینرود بازار پولی کشور با در نظر گرفتن اهمیت چالش انتظار می

ست ا برای این منظور الزم .استفاده بهینه نمایدمشارکت بخش خصوصی و عمومی های خود برای تأمین مالی از پتانسیلکشور 

شده و بازپرداخت تسهیالت از محل درآمدهای پروژه ها فارغ از سوابق اعتباری بررسیپذیری آنهای و توجیهسازوکار ارزیابی طرح

 ها قرار گیرد.گیریمبنای تصمیم

 

 افزایش نرخ ارز و عدم توان بازپرداخت تسهیالت ارزی مأخوذه .2

ها بعد از ها که اقساط آنبانک از مأخوذه مدنی مشارکت قراردادهای قالب دررود درخصوص تسویه تسهیالت اخذشده انتظار می

اندیشی شود تا این گروه از بدهکاران بانکی نیز بتوانند اقساط خود را با نرخ زمان ایجاد گردد، چارهسررسید می 1399شهریور سال 

 بدهی تسویه نمایند.

 

 المللیدر بازارهای بینوانتقال پول نقل دریافت خدمات و هایتسهیم هزینه .3

ها هالمللی باالست و این هزینهای فعال در سطح بینوانتقال پول برای شرکتهای دریافت خدمات و نقلاینکه هزینهبا توجه به 

های اجرایی مربوطه، راهکارهایی برای تسهیم گردد بانک مرکزی با همکاری سازمانباشد، پیشنهاد میخارج از کنترل بنگاه می

 مابین بخش خصوصی و دولت ارائه نمایند تا از فشار مضاعف به بخش خصوصی کاسته شود.ها فیینههز

 

 های گشایش اعتبارات اسنادی در صنعت برقاستفاده از ظرفیت .4

بزار اتواند تأثیر بسزایی در افزایش کاربرد این ها میپرداختتسهیل فرآیندهای گشایش اعتبار اسنادی و کاهش کارمزدها و پیش

ینگی تواند بر تأمین نقدسی می-ال هایی است که با گسترده شدن کاربردداشته باشد. همچنین تنزیل این اسناد از دیگر روش

های گردد بانک مرکزی از طریق مذاکره با وزارت نیرو، راهکارهایی را برای افزایش اعتبار شرکتها اثرگذار باشد. لذا پیشنهاد میبنگاه
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د را در ها، نقش خوانه نزد شبکه بانکی کشور شناسایی نموده تا از این راه عالوه بر افزایش درآمدهای کارمزدی بانکتابعه وزارتخ 

حقوقی،  اند، از سایر اشخاصسازی شدههای تابعه توانیر که خصوصیحمایت از تولید داخلی ایفا نماید. همچنین با تفکیک شرکت

 ها میسر نمایند.استفاده از این تسهیالت را برای آن

 

 (فاکتورینگ) کارگزاری طریق از مطالبات واگذاری .5

 سازمان و دارایی و اقتصاد امور وزارت مشترک پیشنهاد اساس برقانون حداکثری  8مربوط به ماده  اجرایی نامهآیین رغم آنکهعلی

 اجرایی مطلوب وهشی به تاکنون نامهآیین این لیکن ه استرسید تصویب به وزیران محترم هیأت توسط تدوین و کشور وبودجهبرنامه

ژه درخصوص ویگردد موضوع توسط بانک مرکزی از وزارت اقتصاد و سازمان برنامه پیگیری و موانع آن بهکه پیشنهاد می است نشده

 فرآیندهای اجرایی در شبکه بانکی مرتفع گردد.

 

 سرمایهو افزایش  صادرات توسعه بانکتدوین سازوکارهای حمایتی در  .6

 تری صورت پذیرد وباهدف ارائه خدمات ویژه حمایتی در بانک توسعه صادرات الزم است که بر عملکرد این بانک نظارت دقیق

 باهدف افزایش سقف ارائه خدمات و صدور ضمانتنامه، سرمایه این بانک افزایش یابد.

 

 ری بانکی برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان برتهامحدودیترفع برخی  .7

ت در مناقصه، نامه شرکشود تولیدکنندگان برتر و صادرکنندگان عمده صنعت برق در صورت تقاضا برای صدور ضمانتپیشنهاد می

های بانک مرکزی )چک برگشتی و تسهیالت و الضمان، از اخذ استعالمپرداخت، حسن انجام تعهدات و یا استرداد کسور وجهپیش

مشروط به آنکه متناسب با موضوع فعالیت شرکت باشد( معاف شده و سازوکار الزم نیز در  تعهدات غیر جاری به سیستم بانکی

 ها ایجاد شود.سامانه سپام بانک مرکزی ج.ا.ا برای آن

 

 

 جهت خرید مواد اولیه از بورس کاال تولیدکننده هایشرکت موردنیازنقدینگی  تأمین .8

أمین مواد دستی که جهت تکارمزدها، شرایط گشایش اعتبار برای صنایع پایینها و پرداختشود با تقلیل پیشپیشنهاد می 8-1

 ها دارد، تسهیل گردد.تری برای بانکنمایند، ریسک اعتباری پاییناولیه از بستر بورس کاال استفاده می

معرفی  98بورس کاال در سال  فرآیند صدور و استفاده از ابزارهای نوین تأمین مالی مانند اوراق گام که توسط بانک مرکزی و 8-2

 مندی صنعت برق از این ابزارها به وجود آید.گردید، بازبینی شود تا امکان بهره

 

 تخصیص ارز و رفع تعهدات ارزیتسهیل  .9
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در میز  طورجدی تریگردد پاسخگویی به مکاتبات بهها پیشنهاد میدر راستای تسریع در حل مشکالت مشتریان ارزی بانک 9-1 

 ک مرکزی نظارت و پیگیری شود.خدمت بان

های صادرکننده خدمات فنی و مهندسی که تجهیزات موردنیاز خود را از ایران به کشور مقصد گردد، برای شرکتپیشنهاد می 9-2

 دها در خارج از ایران، روش تهاتر تسهیل شده و فرآیندهای اداری و بوروکراسی موجوویژه سازندگان نیروگاهکنند و بهصادر می

 کاسته شود.

 

 از مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید هابانکتمکین  تنظیم مقررات جهت .10

های عامل را به اجرای مصوبات ستاد تسهیل در این خصوص نیاز است که بانک مرکزی با استفاده از ابزارهای نظارتی خود، بانک

 و رفع موانع تولید سوق دهد.

 

 تهاتر کننده مالیات هایشرکتارائه خدمات بانکی به  .11

نهاد پذیرد، لذا پیشهای تهاتر کننده با کندی و وقفه صورت میطور که ذکر شد، صدور مفاصا حساب مالیاتی برای شرکتهمان

 ها در نظر گرفته شودگردد، سازوکار مناسبی برای ارائه خدمات به این گروه از شرکتمی

 

 هاشرکتاز  هابانکت دولت با مطالبا هایبدهیتهاتر نظام بخشی به  .12

برای حفظ عدالت و ممانعت از رانت، الزم است سازوکار شناسایی واجدین شرایط استفاده از روش تهاتر بانکی برای تسویه مطالبات 

 از دولت بازبینی شود.

 

 ملکی وثایقاخذ  شرایطتسهیل  .13

یت ها در اخذ وثایق بر اساس اعتبار مشتریان و نوع فعالبانکگردد در راستای حمایت از بخش تولید و صنعت، بر عملکرد پیشنهاد می

 ها در نظر گرفته شود.های متخلف شناسایی و جرائم متناسب برای آنآمده و بانکعملتری بهها نظارت دقیقآن

 

 واسپاری هایشرکت هایپتانسیلاستفاده از  .14

شده آالت و تجهیزات موردنیاز به دلیل سقف تعیینأمین ماشینهای واسپاری در تهای شرکتدر حال حاضر استفاده از پتانسیل

 ها کاهش یابد.گردد این محدودیتتوسط بانک مرکزی ج.ا.ا در پرداخت تسهیالت، محدودشده است که پیشنهاد می
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