
 
 

  1400- 0226 شماره:
  18/03/1400تاريخ: 

 يوست: داردپ

  بسمه تعالي
  

 زادهجناب آقاي مهندس متولي

  شركت توانير رياست محترم هيات مديره و مديرعامل محترم 
  

  مشكالت قراردادي سازندگان و پيمانكاران صنعت برق و  مطالبات جلسه اضطراري درخصوصدرخواست موضوع: 
  

  سالم و احترام؛ با
  در امور برق و انرژي محترم وزير نيرون معاو با حضور 15/09/1399 در تاريخ اي كهجلسههمانگونه كه مستحضريد در 

كنندگان كاال و خدمات مشكالت سازندگان، پيمانكاران و تاميندرخصوص توانير مادر تخصصي  شركتمحترم نمايندگان 
مانده اعضاي سنديكا در اولويت شركت مقرر گرديد پرداخت مطالبات معوق، برگزار شد در حوزه انتقال و توزيع صنعت برق

گري شوند و بندي و غربالهاي فني و منابع مالي از سوي شركت توانير دستهتوانير قرار گيرد، قراردادها بر اساس اولويت
هاي جبراني ارز و فهارس بهاي مربوطه پيگيري و مرتفع بخش توزيع ناشي از عدم ابالغ بخشنامه هايهمچنين چالش

رساند تاكنون در راستاي توافقات فيمابين اقدام موثري صورت نپذيرفته و يا (پيوست) ليكن متاسفانه به استحضار مي .گردد
  گشايش معناداري بخصوص در حوزه توزيع حاصل نشده است.

هاي جبراني نرخ ارز براي منابع عدم ابالغ بخشنامه چون عدم پرداخت مطالبات،هممواردي در بخش توزيع ل مثابعنوان 
(كه مورد گاليه و اعتراض امور نظام فني و اجرايي  ي توزيععدم ابالغ فهارس بها ،هاي توزيع نيروي برقشركت داخلي

موجب گرديده بخش خصوصي و همچنين عدم اجرايي نمودن قرارداد تيپ باشد) سازمان برنامه و بودجه كل كشور نيز مي
 اد شده در صنعت برق در معرض نابودي قرار گيرند. جو اشتغال اي

اي جلسهالذكر، خواهشمند است دستور فرماييد درخواست دستور تسريع در رسيدگي به موارد فوق از اينرو ضمن
مشكالت سازندگان، تكليف عيينبه منظور ت نمايندگان محترم وزارت نيروو  ، معاونين محترمبا حضور جنابعالي طراريضا

كنندگان كاال و خدمات صنعت برق در حوزه انتقال و توزيع تنظيم و مراتب را به اين سنديكا اعالم پيمانكاران و تامين
  نمايند. 

  نمايد.سپاسگزاري مي آن مقام محترميشاپيش از توجه پ

  علي بخشي
  مديرهرئيس هيات 

  
  

  رونوشت:
  15/9/1399 مورخ جهت استحضار پيرو جلسه؛ معاونت محترم امور برق و انرژي وزارت نيرو؛ جناب آقاي مهندس حائريـ 

  



 
 

 
 

 99-0101 شماره:

 01/19/99تاریخ: 

 پیوست: دارد

 بسمه تعالی
 

 جناب آقای مهندس حائری

 و انرژی وزارت نیرو معاونت محترم امور برق
 

 تعیین شدهماهه نتایج اقدامات انجام شده در دوره سه خالصه مذاکرات و مصوبات جلسه بررسی موضوع: 

 

 باسالم و احترام؛
تااییر  شرکت توانیر در خصوص بررسی وزارت نیرو و که با حضور حضرتعالی و مدیران محترم  01/19/99 پیرو جلسه مورخ

از حسن توجه آن مقام محترم به و پیوسات   برگزار شد، ضمن تشکرشرایط کنونی اقتصاد کشور بر قراردادهای صنعت برق 

 گردد. حضورتان تقدیم میجلسه  مصوباتخالصه مذاکرات و 

 جلسه را صادر فرمایید. تصمیماتخواهشمند است مساعدت و دستورات مقتضی به منظور اجرای 

 نماید.پیشاپیش از بذل توجه حضرتعالی سپاسگزاری می

 
 

 علی بخشی

 رئیس هیات مدیره

 

 رونوشت:

 مدیرعامل محترم شرکت توانیر؛جهت استحضار و لطفا صدور دستورات مقتضی وزاده؛ریاست محترم هیات مدیره آقای مهندس متولی جنابا     



 خالصه مذاکرات و مصوبات

شرکت توانیر و  پشتیبانیجلسه مشترک سندیکا با معاونت برق و انرژی وزارت نیرو ، معاون مالی و 

 نمایندگان وزارت نیرو و شرکت توانیر

 51/90/5900تاریخ: 

 59:99الی  0ساعت جلسه : 

 حاضرین در جلسه
 آقایان مهندس حائری و دکتر اقلیمی از وزارت نیرو

 آقایان دکتر اسماعیل نیا و مهندس شالچیان از شرکت توانیر
 آقایان مهندس بخشی، مهندس باقری، مهندس مسائلی و برزی مهر از سندیکای صنعت برق ایران 

 خالصه مذاکرات

 :)معاون مالی پشتیبانی شرکت توانیر( آقای دکتر اسماعیل نیا

اشاره به توافقات قبلی شرکت توانیر و سندیکا مبنی بر پرداخت مرحله ای مطالبات اعضا که به دلیل متوقف ماندن مطالبات شرکت  -
 توانیر در سازمان برنامه فقط دو مرحله آن انجام شده است. 

 سازمان برنامهاشاره به شرایط سخت بوجود آمده برای صنعت برق به دلیل متوقف ماندن مطالبات این صنعت از  -
 

 : )رئیس هیأت مدیره سندیکا( آقای مهندس بخشی

 اشاره به عدم ابالغ بخشنامه جبرانی نوسانات نرخ ارز  -

 نتایج مورد انتظار برای دوره تنفس حاصل نشده است.  های کارشناسی در دوره تنفس و اینکه عمالً  اشاره به عدم توفیق بررسی -

 س منابع موجود پیشنهاد غربالگری قراردادها براسا -

 دار  پیشنهاد تهیه یک لیست از قراردادهای اولویت -

 تدوین راه حل جامع بر اساس دسته بندی قراردادهاپیشنهاد  -

  های تابعه درخصوص عدم برگزاری مناقصات آتی بدون کنترل منابع مالی مورد نیاز اشاره و تشکر از ابالغیه توانیر به شرکت -
 

 : )نایب رئیس هیأت مدیره سندیکا( آقای مهندس باقری

 ماهه  3اعالم تنفس  یاده برازیمتول یو آقا یحائر یتشکر از دستور آقا -

 و افزایش اختیارات وزیر نیرو در تعیین تکلیف قراردادها ٦٥قانون بودجه سال  ٠٨اشاره به ضرورت بازنگرى در تبصره  -

 سازمان برنامه در ابالغ بخشنامه هاى جبرانى نوسانات ارز ریاشاره به تأخ -

 ستیمحسوس ن یبخش خصوص یاقدام برا نیاثر ا نکهیقراردادها و ا یبند تیاولو یبرا ریشرکت توان رعاملیاشاره به تایید مد -

 امه جبرانىبر لزوم ابالغ بخشن یبا سازمان برنامه و بودجه مبن رویاشاره به ضرورت تسریع در مکاتبه وزارت ن -

 در خصوص رسیدگى به پرونده هاى قراردادى اعضاء سندیکا یفن یعال یبا شورا رویو موثرتر وزارت ن شتریدرخواست ارتباط ب -

 ریو توان کایمنطق مورد توافق سند کیو اولویت بندى قراردادها بر اساس  یبند بر لزوم دسته دیتأک -

 مشخص جهینت کیبه  یابیدوره تنفس تا دست دیدرخواست تمد -

 
 : )عضو هیأت مدیره و ریاست کمیته حقوقی سندیکا( مسائلیآقای مهندس 

 دقت برای آینده صنعت برقشرکت توانیر و آقای مهندس ریزی های  و برنامهتقدیر از اقدامات مؤثر  -

 گیرند. دار لقب می هایی که اولویت پروژهبرای اشاره به اینکه ابالغ بخشنامه تنها راه نجات قراردادها نیست و تاکید بر لزوم تامین منابع  -

 های توزیع  تشرک ابالغ فهارس بهای توزیع از طرف شرکت توانیر بهاشاره به عدم  -



 تا فراهم شدن موارد تعیین تکلیف قراردادها و درخواست تمدید این دوره  دوره تنفس یافتن پایان اشاره به -

ر در رابطه با امکان غربالگری قراردادها با توجه به دو فاکتور یرکت تواندرخواست ابالغ اختیارات از طرف وزارت نیرو به ش -
 های مالی و میزان تحقق نقدینگی شرکت های توزیع و برق منطقه ای محدودیت

شرایط عمومی پیمان( به فسخ )مشابه  ٥٠درخواست حمایت وزارت نیرو از اقدام شرکت توانیر برای تبدیل موضوع برکناری)ماده  -
 ( برای اخذ تاییدیه از شورای عالی فنی و سازمان برنامه بودجه 6344شریه ن 6٥ماده

 
 آقای مهندس برزی مهر )دبیر سندیکا(

 میلیارد تومان شده است.  43٨٨اشاره به میزان مطالبات اعضای کوچک و متوسط سندیکا که بالغ بر  -

 شرکت عضو سندیکا برطرف می شود.  ٥٨میلیارد تومان مشکالت حدود  3٨٨اشاره به اینکه با پرداخت  -

 ای و جبران مراحلی که پرداخت نشده با افزایش سقف منابع تخصیص یافته های مرحلهدرخواست استمرار پرداخت -
 

 :)معاون مالی پشتیبانی شرکت توانیر( نیاآقای دکتر اسماعیل

 میلیارد تومان اختصاص یافته برای شرکت های توزیع نیروی برق  ٥٨٨بلغ اشاره به م -

 ایمیلیارد تومان اختصاص یافته برای شرکت های برق منطقه 6٨٨اشاره به مبلغ  -

میلیارد تومان دیگر ویژه پرداخت مطالبات پیمانکاران و  4٨٨٨های انجام شده برای اختصاص ریزی اشاره به اقدامات و برنامه -
 سازندگان طی دو هفته آینده

 های آقای مهندس بهزاد در پیگیری مطالبات صنعت برق از سازمان برنامهتقدیر از همکاری -

 منافع صنعت برق در نهادهای سیاستگذاری کشور تاکید بر لزوم همکاری سندیکا در پیگیری  -

 به پیمانکاران پرداخت شده است. از منابع ارزی توانیر میلیون دالر ٥٨اشاره به اینکه تاکنون  -

 درخواست تالش بیشتر و موثرتر سندیکا برای استفاده اعضا از منابع ارزی توانیر در عراق  -

های عضو سندیکا برای هایی که شرکتهایی که آمادگی همکاری برای انتقال منابع ارزی عراق به حساباعالم آمادگی معرفی بانک -
 د. تهیه مواد اولیه معرفی نماین

 میلیارد تومان برای تضمین پرداخت قراردادها  4٨٨٨اشاره به اقدامات توانیر برای گشایش اعتبار اسنادی ریالی تا سقف  -

 میلیارد تومان اعتبار اسنادی ریالی برای شرکت توزیع تهران 0٨٨های انجام شده با بانک شهر برای گشایشاشاره به هماهنگی -

 کت توانیر و وزارت نیرو برای رفع مشکالت تقدینگی صنعت برق در سازمان هدفمندیاشاره به اقدامات انجام شده شر -

 رس بها و تعدیل قراردادها هااشاره به اقدامات انجام شده در توانیر در راستای ف -

 
 های فنی بازرگانی قراردادها و پشتیبانی شرکت توانیر( آقای مهندس شالچیان )نماینده دفتر بررسی

 اشاره به جلسات برگزار شده با سندیکا در دوره تنفس  -

قارارداد از قادیم در تاوانیر در دسات بررسای       63گزارشی از تعداد قراردادهاای بررسای و تعیاین تکلیاف شاده توساط شارکت تاوانیر )        
 3اتماه داده شاده و   قارارداد خ  9قارارداد باه توافاق رسایده اناد،       40قرارداد نیز از ساوی ساندیکا معرفای شاده اسات کاه        ٦0بوده و 

 قرارداد نیز تاییدیه فسخ صادر شده است.

  99اشاره به اقدامات انجام شده برای ابالغ بخشنامه تمدید  -

 هایی که نظام فنی اجرایی سازمان برنامه صورت گرفته  اشاره به اقدامات انجام شده برای ابالغ بخشنامه جدید و هماهنگی -

 اشاره به اینکه بخشنامه در انتظار تایید و تصویب شورای عالی فنی است و احتماال تا قبل از پابان آذر ابالغ می گردد.  -

 
 



 )نایب رئیس هیأت مدیره سندیکا(:  آقای مهندس باقری

 نیا لیاسماع یتوافقات جلسه مذکور با همکارى آقا یریگیو لزوم پ 06/٨6/9٠اشاره به صورتجلسه  -

 قراردادها مبتنى بر تامین نقدینگى در جلساتى با حضور مدیران سندیکا و توانیر یبند دسته یبر لزوم شفاف شدن مبان دیتأک -

 دوره تنفس دیبر لزوم تمد دیتاک -

 قراردادها  فیتکل نییتع یبرا ریوزارت نیرو به توان اراتیاخت ضیدرخواست تفو -

 آمده براى اعضاء سندیکا مشکالت قراردادى بوجود اشاره به ضرورت تسریع در اتخاذ تصمیم با توجه به -

 

 مسائلی )عضو هیأت مدیره و ریاست کمیته حقوقی سندیکا(: آقای مهندس 

 قراردادهامالی بندی  درخواست دستور وزارت نیرو به توانیر برای اولویت -

 توانیر در مورد اختیارات شرکت   03/٨9/9٠مورخ  ٦0٦3/44شماره به نامه وزارت نیرو درخواست پاسخ  -

 درخواست حضور موثرتر وزارت نیرو در شورای عالی فنی با حضور مقامات ارشد وزارت نیرو -

 درخواست ایجاد یک مسیر ارتباطی اختصاصی برای صنعت برق در سازمان برنامه و بودجه و شورای عالی فنی  -

 
 حائری)معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی(:آقای مهندس 

 های سندیکا برای عبور از چالش های صنعت برق  تقدیر از همراهی -

 و جلوگیری از تحمیل تمامی ریسک ها به بخش خصوصینوسانات نرخ ارز  دربخش خصوصی  و حقوق حق بر لزوم حفظتأکید  -

 آمادگی وزارت نیرو برای توسعه ارتباط با شورای عالی فنی  اعالم -

 های سندیکا با شورای عالی فنی تاکید بر استمرار همکاری -

 تاکید بر اینکه برای خاتمه قراردادها الزم است تمامی جوانب در نظر گرفته شود.  -

 اعالم آمادگی برای پیگیری بخشنامه جبرانی جدید ارز از سازمان برنامه  -

 
 

 مصوبات: 
 با وزارت نیرو مکاتبه نماید. مجددا موضوع را پیگیری و  جدید جبرانی ارزتوانیر در مورد ابالغ بخشنامه شرکت مقرر شد  -

 های الزم برای ارسال نامه وزارت نیرو به سازمان برنامه از سوی ذفتر معاون محترم برق و انرژی صورت پذیرد.  مقرر شد پیگیری -

همچنان از اقدامات سختگیرانه کارفرمایان بدون هماهنگی با مقرر شد با توجه به اینکه بخشنامه جبرانی هنوز ابالغ نشده است،  -

 . شده و شرایط تنفس ادامه یابدشرکت توانیر جلوگیری 

های فنی و منابع  گری آنها بر اساس اولویت بر اساس مفاد مذاکرات این جلسه مقرر گردید نسبت به دسته بندی قراردادها و غربال -

همچنین مقرر یابند راهکار جامعی جهت جبران آثار تغییرات نرخ ارز تبیین شود.  یی که ادامه میمالی اقدام گردیده و برای قراردادها

 نیز صورت پذیرد.  ٥٠های الزم برای ماده شد پیگیری

 پیگیری گردد.  ٨4/٨٦/99و  06/٨6/9٠مقرر شد مصوبات جلسات  -

 و موثرتر صنعت برق در شورای عالی فنی صورت پذیرد.تر  های مابین سندیکا و وزارت نیرو برای حضور فعال مقرر شد هماهنگی -

های مقتضی  مقرر شد سندیکا گزارش آخرین وضعیت مطالبات شرکت های عضو را در اختیار شرکت توانیر قرار دهد و هماهنگی -

 ای مطالبات از سوی شرکت توانیر صورت پذیرد. برای استمرار پرداخت مرحله
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