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رسمقاله

الیحه بودجه 95 هم دردی از صنعت برق دوا نمی کند
نیمه دوم سال 94 بستر رخدادهای اقتصادی و سیاسی بسیاری برای کشورمان بود. اجرایی شدن برجام، لغو تحریم های  ظالمانه سیزده ساله، افت بی سابقه قیمت نفت 
در سایه تداوم رکود سنگین اقتصادی در کشور و کشیده شدن دامنه این  رکود به کشورهای منطقه به عنوان مساعدترین بازارهای صادراتی شرکت های ایرانی به دلیل 
کاهش قیمت نفت، تنها  بخشــی از این رخدادها را تشکیل می دادند. درســت در همان روزها، دولت مشغول نهایی کردن الیحه بودجه سال 95 و  برنامه ششم توسعه 
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اســالمی ایران بود و البته فضای سیاسی کشــور نیز به تدریج  آماده برگزاری انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسالمی 

می شود.  
در این هیاهوی پر حادثه اما صنعت برق همچنان پردغدغه و پراضطراب روزهای ســخت رکود، کم پولی و بالتکلیفی برای  پروژه های نیمه تمام و نگرانی برای عدم 

تعریف پروژه های جدید را پشت سر می گذراند و بی شک صاحبان بخش  خصوصی سهمشان از این نگرانی ها بیشتر هم هست.  
بدون شک عقالنیت و عملکرد قابل قبول دولت یازدهم در طول دو سال گذشته کمی صنعتگران را به آینده نزدیک  امیدوارتر کرده و اجرایی شدن برجام و لغو تحریم ها 

این امید را پررنگ تر می کند، اما به هر حال هجمه مشکالت موجود  توان صاحبان صنعت برق را ربوده است.  
امید آن می رفت که با چانه زنی وزارت نیرو، دولت برای کمبود نقدینگی این وزارتخانه و رکود مخرب حاکم بر صنعت برق  در بودجه ســال آینده چاره اندیشی کند، 
اما به نظر می رســد که این اتفاق رخ نداده است. افزایش تنها 1/5 درصدی سهم  وزارت نیرو از بودجه ســال آینده در شرایطی که قرار است هر سال 5 هزار مگاوات 
به ظرفیت شبکه افزوده شــود و البته  وزارت نیرو هم همزمان بدهی های معوق و موروثی خود از دولت دهم را پرداخت کند، قطعا پاسخگوی نیازهای این  وزارتخانه 

نیست.  
بی گمان پیش بینی نفت 35 تا 40 دالری برای بودجه و کاهش درآمدهای دولت از این محل در این تصمیم گیری بی  تاثیر نیســت اما نباید این مساله را نیز فراموش 

کرد که مشکالت حوزه برق به عنوان یکی از نیازهای اولیه مردم، قابل  اغماض و چشم پوشی نیستند.  
با توجه به اظهارات مسئولین وزارت نیرو در رسانه ها به نظر می رسد این وزارتخانه حساب ویژه ای روی جذب سرمایه  گذاری های خارجی باز کرده و منابع مصرفی 

حوزه برق را در بودجه بسیار اندک و در حد سه هزار میلیارد تومان در نظر  گرفته است.  
اینکه هنوز روش و سیستم روشنی برای جذب سرمایه های خارجی با شرط حفظ توان ساخت داخل تعریف نشده و وزارت  نیرو تکلیف خود را با فاینانس های خارجی 
روشن نکرده است، نگرانی های تازه ای را در صاحبان صنعت برق ایجاد کرده  است. به هر حال تالش ده ساله آنها برای سرپا ماندن در فضای بی ثبات اقتصاد آن سال ها 
و البته تحریم هایی که هر  روز دامنه اش گســترده تر می شد، امروز نباید و نمی تواند به ســادگی قربانی اشتیاق خارجی ها برای سرمایه گذاری و نیاز  وزارت نیرو برای 

جذب این سرمایه ها شود.  
البته آنچه که در الیحه بودجه سال آینده تدوین شــده با احتساب پیش بینی انتشار قریب به 17 هزار میلیارد تومان اوراق  مشارکت که بخشی از آنها برای تعدادی از 
وزارتخانه ها از جمله وزارت نیرو در نظر گرفته شــده، کمی افق بودجه سال 95  را روشن تر می کند اما واضح است که صنعت برق ایران در سال 95 قرار نیست روی 

پای بودجه بایستد و به صورت جدی  باید به دنبال جذب صحیح، هوشمند و مدبرانه سرمایه گذاری های خارجی باشد.  
به طور قطع بسیاری از شرکت های مطرح دنیا این روزها در پی ورود به بازارهای ایران هستند اما این ما هستیم که تعیین  می کنیم ورود این شرکت ها کشورمان را به 

بهشتی بی بدیل برای واردات بدل می کند و یا از این سرمایه ها برای توسعه  اقتصادی و تکنولوژیکی صنعت برق بهره می گیرد.  
در حال حاضر که وزارت نیرو یا به بیان بهتر دولت، صنعت برق را تقریبا بی نیاز از بودجه های دولتی تشخیص داده و آن را  صنعتی خصوصی دانسته اند، امید آن می رود 
که با لغو تحریم ها، باز شــدن فضای تجارت بین الملل و البته کاسته شــدن از  حجم دغدغه های دولت و وزارت نیرو، سال 95، سال گشایش فعالیت های سازندگان و 

پیمانکاران داخلی باشد.     
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کشور  که  حالی  در  روزها  این  اسالمی،  شورای  مجلس 
دچار تب انتخابات است و نمایندگان تا پایان نهمین دوره 
از مجلس  شورای اسالمی، چند ماهی بیشتر فرصت ندارند، 
بررسی الیحه بودجه سال 95 و قانون برنامه ششم توسعه را 

در دستور کار  خود دارند.  
به  را  بودجه  قانون  تاخیر  ماه  از یک  بیش  با  امسال دولت 
مجلس تقدیم کرد، به این ترتیب متن الیحه قانون بودجه 
سال   95 به جای پانزدهم آذر ماه، بیست هفتم دی ماه توسط 
البته علی رغم گمانه  رییس جمهوری به مجلس تقدیم شد. 
زنی های  مختلف درباره زمان ارائه الیحه بودجه، مسئوالن 
دولتی اعالم کرده بودند که دلیل اصلی تاخیر در ارائه الیحه 
بودجه،  تدوین الیحه برنامه ششم توسعه است و دو الیحه 

مذکور همزمان با یکدیگر به مجلس ارائه می شوند.  

عملکرد دولت یازدهم به استناد آمار رسمی
به نظر می آید دولت یازدهم که سکان مدیریت اجرایی کشور 
را در بطن یک بحران اقتصادی عمیق در دست گرفت، برای 
 رسیدن به جایگاه کنونی راه بسیار دشواری را طی کرده است. 
در کنار به نتیجه رساندن مذاکرات هسته ای و اجرایی شدن 

 برجام، رخدادهای دیگری هم در کشور اتفاق افتاده است. 
در  خود  کار  به  آغاز  از  روحانی  حسن  دولت  حقیقت  در 
ایجاد  اتخاذ تدابیری، ضمن  با  شهریور 1392، تالش کرد 
اطمینان و  ثبات در فضای اقتصادی کشور، به تدریج روند 
رشد  سمت  به  را  آن  و  داده  کاهش  را  اقتصاد  منفی  رشد 

اقتصادی مثبت  هدایت کند . 
در سال 1393، اقتصاد کشور بعد از تجربه رشد اقتصادی 
در  درصد   1/9 منفی  و   1391 سال  در  درصد  منفی6/8 
سال   1392، رشد اقتصادی مثبت 3 درصد را ثبت کرد. رشد 
سرمایه گذاری نیز پس از کاهش 23/8 و 6/9 درصدی به 
ترتیب در  سال های 1391 و 1392، در سال 93 رشد مثبت 

3/5 درصدی را تجربه کرد. 
در طول این دو سال نرخ بیکاری کشور نیز از12/2 درصد 
در سال 1391 به 10/4 درصد در سال 1392 و باالخره 
بندی  رتبه  به 10/6  درصد در سال1393      رسید. آخرین 
از فضای کسب و کار توسط بانک جهانی در سال 2015 
گویای آن است که  ایران پس از ارتقاء 30 رتبه ای در سال 
2014، با 2 رتبه ارتقاء در سال 2015، در میان 189 کشور 

به رتبه 130 رسیده  است . 
همان  از  که  مالی  و  پولی  انضباط  سایه  در  همچنین  دولت 

پایه  رشد  توانست  بود،  داده  قرار  کار خود  دستور  در  ابتدا 
پولی کشور  را به عنوان عامل اصلی افزایش نقدینگی و به 
استناد آمار بانک مرکزی ایران، از 27/6 درصد در پایان 
سال 1391 به رقم   10/7 درصد در سال 1393 کاهش دهد 
که به دنبال آن نرخ تورم بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، 
پس از ثبت  رکودهای28/6 و 32/1 درصدی در سال های 
تنزل  درصد   14/8 به   1393 سال  در   ،1392 و   1391
تورم  که  یافت. آخرین گزارش  این مرکز گویای آن است 
12 ماهه منتهی به مردادماه 1394 نیز به سطح 13/8 درصد 

کاهش یافته است . 
تحقق درآمدهای مالیاتی )عمدتًا از طریق گسترش پایه های 
مالیاتی( به میزان 101 درصد و افزایش نسبت مالیات  به
به 6/6 درصد در  از 5/8 درصد در سال 1390    GDP  
سال 1393 بوده است، به نحوی که اتکای بودجه به نفت از 
52  درصد در سال 1390 به 36/1 درصد در سال 1393 

رسیده است . 
صادرات غیرنفتی نیز با احتساب میعانات گازی هم بر اساس 
 49/7 حدود  به  ایران  اسالمی  جمهوری  گمرک  آمارهای 
میلیارد  دالر در سال 1393 افزایش یافت که نسبت سال 
1392 حدود 19 درصد رشد داشته است. در سال1393      
واردات نیز به  حدود 52/5 میلیارد دالر رسید که در مقایسه 
با سال 1392 تقریبًا 5/6 درصد رشد داشته است که عمدتًا 

مربوط به واردات  کاالهای سرمایه ای، مواد اولیه و واسطه 
ای بوده تا با اتکا به آنها اندکی از تنگناهای تولید در تامین 

کاالهای مذکور  برطرف شود . 

نگاهی به مختصات الیحه بودجه سال 95 
به هر حال دولت یازدهم با این کارنامه و البته با توجه به افت 
شدید قیمت نفت، افزایش بهای دالر و رکودی که بر اقتصاد 
 کشور سایه افکنده، الیحه بودجه را تدوین و به مجلس تقدیم 
کرد. به گفته محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت و رییس 
 سازمان مدیریت و برنامه ریزی در الیحه سال 1395، 267 
هزار میلیارد تومان منابع عمومی در نظر گرفته شده که 66 
هزار  نفت و 201  فروش  از محل  آن  تومان  میلیارد   هزار 
میلیارد تومان دیگر از سایر منابع تامین می شود. مقایسه رقم 
کلی  بودجه عمومی در الیحه سال 95 با امسال از افزایش 
13 درصدی بودجه حکایت دارد، چرا که منابع عمومي بودجه 

امسال   236 هزار میلیارد تومان بود . 
جزییات منتشر شده الیحه بودجه نشان می دهد که قیمت 
هر بشکه نفت در الیحه بودجه سال 95 بین 35 تا 40 دالر 
در  نظر گرفته شده است. همچنین پیش بینی درآمد 66 هزار 
میلیارد تومانی از محل فروش نفت به این معنا است که سهم 
آن  در تأمین منابع عمومی کشور حدود 24 درصد خواهد 

بود. 

بودجه ای که منک به زخم صنعت برق می پاشد؛ 
افزایش 1/5 درصدی سهم وزارت نیرو در الیحه بودجه 95 
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برای  ریال  به  ارزی  درآمدهای  تبدیل  نرخ  دیگر  سوی  از 
هر دالر 2997 تومان در بودجه سال 1395 در نظر گرفته 
شده که  این رقم کمتر از نرخ فعلی دالر مبادله ای در مرکز 
مدیریت  سازمان  رئیس  نوبخت  است .    ارزی  مبادالت 
با  بار دیگر دولت  برنامه ریزی در  این رابطه گفته است  و 
این نرخ نشان داد به دنبال افزایش قیمت ارز نیست، اساسًا 

دولت از افزایش ارز در  بازار آزاد هم سودی نخواهد برد . 
که  شده  بینی  پیش  کشور  کل   95 سال  بودجه  الیحه  در 
یافته  کاهش  درصد   11 از  کمتر  به  آینده  سال  تورم  نرخ 
ذکر  قابل  تا6      درصد خواهد رسید.  به 5  و رشد  اقتصادی 
است که درآمد دولت از مالیات ها در بودجه سال آینده 85 
هزارمیلیارد  تومان پیش بیني شده که هزار میلیارد تومان از 
فعاالن  گفت  توان  می  بنابراین  است،  کمتر  امسال  بودجه 
نخواهند  مالیاتی  فشار  افزایش  شاهد  سال  آینده  اقتصادی 

بود . 
همچنین بودجه عمراني با 21 درصد افزایش در الیحه سال 
آینده نسبت به امسال حدد 57 هزار میلیارد تومان درنظر 
تجربه  را  توماني  میلیارد  10هزار  حدود  افزایش  گرفته  و 
سال  بودجه  در  هم  خارجی  فاینانس های  البته  کرد.  خواهد 
آینده مورد توجه  قرار گرفته و قرار است سقف تسهیالت 
سهمیه  باقیمانده  بر  عالوه  )فاینانس(  خارجی  مالی  تامین 

سال های قبل، معادل  ریالی 50 میلیارد دالر تعیین شود . 
نکته قابل ذکر در خصوص بودجه سال آینده این است که 
فروش اوراق مشارکت به عنوان راه حلی برای تامین درآمد 
این  در  دیگر  برخی  بدهی  پرداخت  و  سازمان ها  از   برخی 
الیحه مجاز شده است. بر این اساس میزان کل این اوراق به 
171  هزار میلیارد ریال )17.1 هزار میلیارد تومان( می رسد . 
به این ترتیب به شرکت های وابسته و تابعه وزارتخانه های 

پشتیبانی،  و  دفاع  جوانان،  شهرسازی،  و  راه  نفت،  نیرو، 
اتمی  انرژی  سازمان  و  کشاورزی  جهاد  و  معدن،  صنعت 
اجازه داده شده مطابق قوانین تا سقف یک هزار میلیارد ریال 
برای طرح های  انتفاعی دارای توجیه اقتصادی و فنی اوراق 

مشارکت منتشر کنند . 
ریال  میلیارد  هزار  مبلغ 50  تا  دارد  اجازه  به عالوه دولت 
اوراق مشارکت ریالی با تضمین خود با بازپرداخت اصل و 
سود آن  به طرح های انتفاعی دارای توجیه فنی و اقتصادی 
اختصاص دهد. منابع حاصل ازاین اوراق به طرح های تملک 

سرمایه ای  نیمه تمام اختصاص می یابد.  
البته شهرداری های کشور و سازمان های وابسته هم با مجوز 
بانک مرکزی می توانند تا سقف 70 هزار میلیارد ریال اوراق 
 مشارکت و صکوک اسالمی منتشر کنند. گفتنی است که در 
الیحه بودجه سال 95 به دولت اجازه داده شده که اسناد خزانه 

بودجه ای که منک به زخم صنعت برق می پاشد؛ 

 پرونده: قانون بودجه و بالی رکود  

نام وزارتخانه   عملکرد 93  عملکرد 94  عملکرد 95  افزایش بودجه 93 به 94  افزایش بودجه 94 به 95 

وزارت آموزش و پرورش    20621  23584  28540  14.3  21 

وزارت تعاون  16044  17065  21531  6.3  26.1 

وزارت بهداشت و درمان    5675  5833  6043  2.7  3.6 

وزارت اطالعات  1691  2117  3006  25.1  41.9 

وزارت دفاع  1983  2378  2776  20.3  16.2 

و.زارت امور خارجه  707  936  1005  32.3  7.3 

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی    408  590  778  44.6  31.8 

وزارت علوم    504  667  719  32.3  7.7 

وزارت ورزش و جوانان  146  172  265  17.8  54 

وزارت صنعت و معدن  183  214  244  16.9  14 

وزارت نیرو  130  155  243  19.2  56.7 

وزارت دادگستری  102  139  217  36.2  56.1 

وزارت کشور    88  204  201  131.8  1.4  - 

وزارت جهاد کشاورزی  128  166  199  29.6  19.8 

وزارت اقتصاد  57  70  95  22.8  35.7 

وزارت راه و شهرسازی    58  71  89  22.4  25.3 

وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات  36  40  47  11.1  17.5 

وزارت نفت  9  11  11  22.2  0 
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 اسالمی را با حفظ قدرت خرید با سررسید یک تا سه ساله 
به صورت بی نام یا با نام صادر کند و به منظور تسویه بدهی 
خود  بابت طرح های تملک سرمایه ای تا سقف 50 هزار 

میلیارد ریال به طلبکاران غیردولتی واگذار کند . 

سهم هر کدام از وزارتخانه ها از بودجه 95  
از وزارتخانه های 18  بررسی سهم هر یک  میان  این  در 
گانه در این بودجه هم ضروری به نظر می رسد. بر اساس 
خبرگزاری  سوی  از  شده  منتشر  و  اطالعات  جداول 
اقتصادنیوز الیحه بودجه سال 95 بودجه وزارت آموزش 
و پرورش با 28 هزار و   540 میلیارد تومان بیشترین رقم 
در میان 18 وزارتخانه دولتی است. بودجه ای که در الیحه 
 21 جاری  سال  بودجه  مصوب  با  مقایسه  در   95 سال 

درصد رشد داشته است. 
بعد آموزش و پرورش، به ترتیب وزارتخانه های تعاون، 
بودجه  بیشترین  دفاع  و  اطالعات  درمان،  و  بهداشت 
چهار  این  بودجه  ارقام  که  اند  کرده  الیحه  مدون  در  را 
وزارتخانه به ترتیب 21 هزار و 531 میلیارد، شش هزار 
و 43 میلیارد، سه هزار و  دو میلیارد و 776 میلیارد تومان 

بوده است . 
فناوری  و  ارتباطات  نفت،  وزارتخانه  چهار  مقابل  در 
اقتصاد  وزارت  و  شهرسازی  و  راه  اطالعات، 
آنها  به  بودجه  میزان  که  کمترین  هستند  وزارتخانه هایی 
تعلق می گیرد. بودجه پیشنهادی این وزارتخانه ها به ترتیب 

11، 47، 89 و 95 میلیارد تومان  است . 
وزارتخانه ها  میان  از  بودجه  الیحه  گزارش  اساس  بر 
بیشترین افزایش بودجه در سال95      نسبت به سال 94 
و  ورزش  و  دادگستری  نیرو،  سه  وزارتخانه  به  مربوط 
جوانان بوده که به بودجه پیشنهادی آنها به ترتیب 56/7، 
کمترین  اما  است.  افزایش  یافته  درصد   54 و   56/1
افزایش بودجه هم مربوط به وزارت کشور است که بودجه 
آن نه تنها افزایش نیافته که کاهش 4/1  درصدی هم داشته 
است. قرار است بودجه وزارت بهداشت و درمان هم تنها 
7/3  درصد  خارجه  امور  وزارت  بودجه  و  درصد   3/6

افزایش پیدا کند. 

سهم وزارت نیرو در بودجه 95 
وزارت نیرو که به گواه بسیاری از فعالین صنعت آب و 
برق کشور، با بحران نقدینگی مواجه است و بدون شک 
سال بسیار  دشواری برای تامین برق مشترکینش در پیش 
خواهد داشت، به گفته علیرضا دائمی، معاون برنامه ریزی 
میلیارد  هزار  هفت  سهمی  این  وزارتخانه،  اقتصادی  و 

تومانی در بودجه سال 95 خواهد داشت.  
البته دائمی در سخنانش به این نکته هم اشاره کرده بود که 

برای بودجه سال آینده اش  نیرو  رقم پیشنهادی وزارت 
حدود  دوبرابر این میزان بوده است. بر اساس اظهارات وی 
از هفت هزار میلیارد تومانی که به وزارت نیرو تخصیص 
داده شده،  حدود 4 هزار میلیارد تومان مختص بخش آب 
و مابقی مربوط به حوزه انرژی و عمران است. استدالل 
معاون برنامه ریزی و  امور اقتصادی وزیر نیرو برای این 
میزان تفاوت میان بودجه دو بخش آب و برق این است که 
حوزه برق از منابع عمومی  کمتر و از منابع داخلی همچون 
درآمد فروش برق بهره برداری می کند و به همین دلیل 

بودجه کمتری برای آن درنظر  گرفته شده است. 
بر خالف آنچه که در گزارش اقتصادنیوز امده بود، آمار 
منتشر شده نشان می دهد که بودجه وزارت نیرو در الیحه 
پیشنهادی  سال95، تنها 100 میلیارد تومان افزایش یافته، 
الیحه  در  دولت  پیشنهادی  رقم  براساس  که  طوری  به 
بودجه سال 1395  وزارت نیرو هفت هزار و 200 میلیارد 
به  این رقم نسبت  اعتبار دولتی خواهد داشت که  تومان 
سال گذشته تفاوتی قریب به   1/5 درصدی دارد و نسبت 
به رقم سال 1394 نزدیک به 100 میلیارد تومان افزایش 
داشته است. البته الزم به ذکر است  که سهم وزارت نیرو 
در الیحه بودجه سال 1394 کل کشور بیش از 710 هزار 
میلیارد ریال پیشنهاد شده بود که این رقم  نسبت به بودجه 

سال قبل از آن 30/8 درصد رشد داشت . 
میلیارد   843 نیرو  وزارت  اصلی  دستگاه  میان  این  در 
تومان بودجه خواهد داشت و پس از آن نیز دستگاه هایی 
مرکز  و  نیرو  پژوهشگاه  آب،  موسسه  تحقیقات  مانند 

مدیریت منطقه ای آب شهری قرار دارد.  
دائمی البته به این نکته هم اشاره کرده بود که در سال 94 
نیز از این میزان اعتبار، بیش از 4 هزار میلیارد تومان به 
سدها،  احداث  آبرسانی،  طرح های  منظور  به  فصل  آب 
که  آبی  تاسیسات  سایر  و  زهکشی  و  آبیاری  شبکه های 
می شد  شرب  و  صنعت  آب  کشاورزی،  تامین  به  منجر 
تخصیص داده شده بود و امسال نیز بیش از 4 هزار میلیارد 
تومان به فصل آب اختصاص  یافته و در فصل انرژی نیز 
معادل سال گذشته یعنی حدود یک هزار و 150 میلیارد 

تومان اعتبار پیش بینی شده است. 
معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی از پیش بینی شده 
افزایش ساالنه حدود 5 هزار مگاوات ظرفیت نیروگاهی 
برق کشور و  لزوم اتمام بیش از 600 طرح نیمه تمام در 
بود:  کرده  عنوان  و  داده  خبر  نیز  فاضالب  و  آب  بخش 
»راهکاری وجود ندارد به  جز اینکه از این 7 هزار میلیارد 
تومان منابع به صورت اهرمی استفاده کنیم تا بتوانیم حجم 
خارجی  طریق  فاینانس های  از  را  اعتبارات  از  بیشتری 
دادهای  BOT  و   قرار  اجرای  و  داخلی  مشارکت های  و 

  BOO تامین کنیم.« 

 پرونده: قانون بودجه و بالی رکود  



7

اعتبارات  تومانی  میلیارد  هزار  نیاز 30  دائمی  علیرضا 
سرمایه گذاری برای تامین آب و برق پایدار در راستای 
را   95 سال  در  مقاومتی  اقتصاد  اجرای  سیاست های 
یادآوری و تصریح کرده بود: »بخشی از این اعتبارات 
باید از طریق فاینانس،  بخشی از طریق صندوق توسعه 
ملی، حدود 7 هزار میلیارد تومان نیز از طریق اعتبارات 
دولتی و اعتبارات تملک دارایی و  بخش دیگری نیز از 

طریق مشارکت های بخش خصوصی تامین شود.« 
بین  باید  نیرو  وزارت  تومانی  میلیارد   7200 بودجه 
شود.  توزیع  وزارتخانه  این  تابعه  مختلف  سازمان های 
آینده،  سال  بودجه  مطابق  که  آن  است  از  حاکی  اخبار 
دستگاه اصلی وزارت نیرو، رقمی افزون بر هشت هزار 
 458 بر  افزون  پژوهشگاه  نیرو  ریال،  میلیارد   439 و 
میلیارد ریال، موسسه تحقیقات آب بیش از 372 میلیارد 
ریال، مرکز منطقه ای مدیریت آب شهری 23  میلیارد 
و 900 میلیون ریال، شرکت توانیر 250 میلیارد ریال 
و شرکت آب و فاضالب استان تهران دو هزار و 380 

میلیارد  ریال بودجه خواهند داشت . 
بر اساس تبصره 6 الیحه بودجه سال 1395 وزارت نیرو 
موظف است، عالوه بر دریافت بهای برق، به ازای هر 
کیلوات  ساعت برق فروخته شده، مبلغ 30 ریال به عنوان 
عوارض برق در قبوض مربوطه درج و از مشترکین برق 
و  روستاها  اطراف  باغ های  خانه  شهرها  و  باغ  جمله  از 
شهر ها به استثنای مشترکان خانگی روستایی و چاه های 

کشاورزی دریافت کند. 
به این ترتیب وجوه حاصله به حساب خاصی نزد خزانه 
داری کل کشور واریز می شود و حداکثر تا سقف هفت 
و  توسعه  از  حمایت  بابت  صرفا  میلیارد  ریال  هزار 
تجدید  برق  تولید  و  برق روستایی  نگهداری شبکه های 

پذیر و پاک توسط شرکت توانیر  هزینه می شود. 
همچنین بر اساس تبصره 15، شرکت های تولید نیروی 
برق حرارتی و شرکت های برق منطقه ای مکلفند منابع 
به ترتیب  تعیین شده  در بودجه مصوب ساالنه خود را 
حرارتی  برق  نیروی  تولید  تخصصی  مادر  شرکت  به 
در  سرمایه گذاری  و  یا  دیون  رد  بابت  توانیر  شرکت  و 
توسعه نیروگاه های حرارتی و توسعه شبکه انتقال کشور 

پرداخت کنند. 
عالوه بر این شرکت های فروشنده برق نیروگاه های آبی 
برق  انرژی های  از فروش  تمامی وجوه حاصل  موظفند 
خود را  پس از وضع هزینه های تولید برای سرمایه گذاری 

در توسعه نیروگاه برق آبی به مصرف برسانند. 
بر اساس این تبصره وجوه پرداختی توسط شرکت های یاد 
شده برای سرمایه گذاری موضوع این بند به عنوان هزینه 
دستورالعمل  و  شود  می  محسوب  مالیاتی  قابل  قبول 

حساداری این بند با رعایت مقررات قانونی مربوط به 
تصویب وزرای امور  اقتصادی و داری و نیرو می رسد. 

البته ذکر این نکته ضروری است که بر اساس گفته حمید 
چیت چیان و طبق آنچه که در الیحه بودجه سال 95 به 
تصویب  رسیده است، وزارت نیرو از سال آینده سهمی به 

سازمان هدفمندی یارانه ها پرداخت نکند.  
وزیر نیرو چندی پیش میزان پرداخت سالیانه به سازمان 
 300 و  هزار  دو  را  برق  بخش  در  یارانه ها  هدفمندی 
موضوع  »این  بود:  گفته  و  کرده  تومان  اعالم  میلیارد 
در دولت به تصویب رسیده که 102 ریالی که  به ازای 
یارانه ها  سازمان  هدفمندی  به  کیلووات  هر  فروش 
پرداخت می کردیم از ابتدای سال آینده حذف شود. با 
حذف پرداخت این مبلغ ما می توانیم بخشی از  بدهی های 

خود را پرداخت کنیم.« 
تضمین  در  خصوصی  بخش  نگرانی  درباره  البته  وی 
بخش  قرارداد  تفاوت  و  دولت  با  خود  قراردادهای 
خصوصی و خارجی ها  نیز اذعان کرده بود: »اوال بخش 
که  است  نیامده  سرمایه گذاری  برای  هنوز  خارجی 
خارجی ها  خصوصی  و  بخش  بین  فرقی  شود  مشخص 
قائل شده ایم یا نه؟ ضمن اینکه اگر به یک گروه از اینها 
بیشتر توجه کنیم گروه دیگر را از دست می دهیم و  منطقی 
نیست تفاوتی بین سرمایه گذار داخلی و خارجی قائل 

شویم و با هر دو یکسان برخورد می کنیم.« 
با شرکت های  قراردادهای تضمینی  انعقاد   وی شرایط 
کرده  عنوان  و  دانسته  خارجی ها  از  مساعدتر  را  داخلی 
بود که  سرمایه گذاران ایرانی باید وام های خود را باید در 
طول 5 سال به صندوق توسعه ملی برگردانند، این تنها 

تفاوت میان  سرمایه گذار داخلی و خارجی است. 
وزیر نیرو البته پرداخت بخشی از بدهی های وزارتخانه 
تحت مدیریت خود از مجرای انتشار اوراق مشارکت را 
در قالب  بودجه 95 یادآوری و تصریح کرده بود: »اسناد 
خزانه اسالمی هم یکی از راه هایی است که پیش روی ما 
قرار داده شده و  تاکنون دو هزار میلیارد تومان در اختیار 
تا هزار میلیارد  نیرو قرار گرفته است که 900  وزارت 
تومان آن برای پرداخت بدهی  در اختیار بخش خصوصی  

قرار دادیم.« 
   

 منابع:  
خبرگزاری ایرنا

خبرگزاری ایسنا
خبرگزاری فارس
خبرگزاری تسنیم

خبرگزاری اقتصادنیوز  
روزنامه دنیای اقتصاد  
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بودجه 
عقالیی است، 
اما قفل رکود را 
انتظارات مردم 
می شکند

گفتگو با مرتضی عمادزاده؛ اقتصاددان 
و عضو هیات علمی سازمان مدیریت 
صنعتی

الیحه بودجه سال 95 اگر چه نسبت به سال 
گذشته کمی با تاخیر تدوین شد اما دولت 
یازدهم همچنان تالش می کند  انضباط قانونی 
و مالی خود را حفظ کند. این الیحه که همزمان 
با برنامه ششم توسعه به مجلس تقدیم خواهد 
شد، بی شک  مبتنی بر شرایط اقتصادی 
کشور، افت قابل توجه قیمت نفت، مصائب 
دولت در تامین منابع مالی و امید به لغو 
تحریم های  یک سویه خواهد بود.  
دکتر مرتضی عمادزاده بر این باور است که 
الیحه برنامه بودجه سال 1395 به شکلی 
کامال عقالیی و البته محتاطانه  نگاشته شده 
است. ولی پیش بینی قیمت 35 تا 40 دالری 
برای نفت و افزایش 13 درصدی بودجه 
عمومی کشور را نشانه  هایی روشن از تدوین 
منطقی این الیحه برمی شمرد.  
این اقتصاددان معتقد است دادن مجوز انتشار 
اوراق مشارکت به دولت در کنار سایر 
رویکردهایی که در این الیحه مد نظر  قرار 
گرفته شده می تواند تا اندازه ای اقتصاد و 
صنعت کشور را به سالی که در پیش رو داریم، 
امیدوار کند. حاصل گفتگوی  ما را با دکتر 
مرتضی عمادزاده، عضو هیات علمی سازمان 
مدیریت صنعتی کشور می خوانید: 

8
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 در ابتدا لطفا نظر خود را درباره رویکرد دولت در الیحه بودجه 95 بفرمایید. 
در ابتدا باید این نکته را یادآوری کنم که در حال حاضر تنها درباره بخش هایی از الیحه 
بودجه می توان اظهار نظر کرد،  چرا که از تمام بخش های آن منتشر نشده اند. آنچه که به 
عموم اطالع رسانی شده عمدتا در خصوص متغیرهای اصلی  بودجه است. به عنوان مثال 
بر اساس اطالعات منتشر شده، دولت پیش بینی کرده که در سال 95، 267 هزار میلیارد 
تومان  از محل منابع عمومی حاصل خواهد شد که این رقم به معنای رشد 13درصدی 
بودجه نسبت به بودجه سال 1394 و البته  پیش بینی یک رشد معقول در الیحه بودجه 

سال آینده است.   
از این 267 هزار میلیارد تومان، رقمی بالغ بر 66 هزار میلیارد تومان از محل فروش نفت 
در نظر گرفته شده که بر این  اساس می توان گفت که دولت بهای نفت را برای سال آینده 
بین 35 تا 40 دالر برای هر بشکه پیش بینی کرده است. من  بر این باورم که این قیمت 

گذاری هم تا حد قابل توجهی محافظه کارانه و معقول است.  
به عالوه در این الیحه 200 هزار میلیارد تومان هم از محل سایر منابع در نظر گرفته 
شده که مالیات یکی از اصلی ترین  آنهاست. درآمدهای مالیاتی مصوب در قانون بودجه 
سال گذشته حدود 88 هزار میلیارد تومان بود اما فعال در بخش های  منتشر شده از الیحه 
بودجه 95 رقم دقیقی از این حوزه در اختیار گذاشته نشده است. هر چند به نظر می رسد 
درآمدهای  دولت از این محل هم افزایش یافته و به رقمی بین 95 تا 98 هزار میلیارد 

تومان برسد.
به طور کلی برداشت من از نحوه تدوین الیحه بودجه 95 این است که این الیحه محافظه 
کارانه و تا حد قابل قبولی،  عقالیی است. در حقیقت دولت تالش کرده شرایط کنونی 

کشور را در بخش های مختلف این الیحه مد نظر قرار دهد. 
در بخش دیگری از الیحه بودجه سال 95 به دولت اجازه داده شده که حدود 17 هزار میلیارد 
تومان اوراق مشارکت منتشر  کند. فراموش نکنید که قریب به سه سال بود که دولت اجازه 
انتشار اوراق مشارکت را نداشت، اما این امر در بودجه امسال  مدنظر قرار گرفته که به نظر 
من اقدام بسیار خوبی است. از این 17 هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت، 5 هزار میلیارد 
 تومان برای طرح های نیمه تمامی پیش بینی شده که دارای توجیه اقتصادی هستند. مبلغ 
7 هزار میلیارد تومان هم  شهرداری ها اورق مشارکت منتشر خواهند کرد و حدود 5 هزار 

میلیارد تومان هم برای پرداخت مطالبات طلبکاران غیردولتی  در نظر گرفته شده است.  
این  به  کند.  هزینه می  تومان  میلیارد  هزار  به شکلی عقالیی، 17  اساس دولت  این  بر 
با  و  نکرده  پیدا  افزایش  نقدینگی  که  نحوی  انجام می شود  به  گذاری ها  ترتیب سرمایه 
انتقال نقدینگی از بخش خصوصی به دولت منابع مورد نیاز برای پیشبرد  اهداف توسعه 
ای کشور تامین می شود. اگر این کار با موفقیت انجام شود، این سرمایه گذاری ها کمترین 

تاثیرتورمی را بر  اقتصاد کشور بر جای خواهد گذاشت. 
البته انتشار این اوراق   عالوه بر اینکه اقدام موثری هم برای فعال کردن طرح های نیمه 
تمام خواهد بود، می تواند راه  شهرداری ها را برای پی ریزی کارهای توسعه ای و عمرانی 
بیشتر هموار کرده و در کنار آن به ابزاری برای پرداخت طلب  طلبکاران غیر دولتی تبدیل 
شود. به هر حال نباید این مساله را فراموش کنیم که بسیاری از شرکت های غیردولتی 
عمدتا  یا  و  شده  ناپذیری  جبران  دچار صدمات  دولت،  از  مطالباتشان  دلیل  انباشت  به 

فعالیت هایشان متوقف شده است. 
باور من این است که این الیحه پس از تصویب مجلس شورای اسالمی، تنها در صورتی 
می تواند در پیشبرد برنامه های  اقتصادی غیر تورمی دولت که امسال شروع شده، موثر 
واقع شود که دولت با درایتی قابل توجه و از ابتدای بهار زمینه را  برای عملیاتی شدن قانون 

بودجه فراهم آورد.  

 منظورتان از پیاده سازی با درایت این قانون چیست؟
درایت دولت در نحوه پیاده سازی قانون بودجه سال 95 از اهمیت بسیاری برخوردار 
است، به این دلیل که کشور در شرایط  اقتصادی نامساعدی به سر می برد. هر چند در حال 
حاضر هم به این دلیل که دولت الیحه بودجه را دیر به مجلس تقدیم  کرده و تصویب برنامه 
ششم توسعه از نظر مجلس از اولویت بیشتری برخوردار است، زمزمه هایی مبنی بر اینکه 
در فروردین  و اردیبهشت سال آینده، بودجه بر اساس دو دوازدهم سال قبل در نظر گرفته 
خواهد شد، شنیده می شود. این مساله ممکن  است تا اندازه ای پیش بینی های ما را در این 

زمینه، دچار خدشه کند.  
درایت،  مستلزم  دلیل  این  به  را   95 سال  بودجه  قانون  اثربخشی  میزان  من  عالوه  به 
هوشمندی و توانمندی قابل توجهی در  دولت می دانم که تنها در این صورت می توانیم 
امیدوار باشیم که فرصت های نهفته در قانون بودجه سال 95 عملیاتی می  شوند. هر چند 
به به این مساله هم باور دارم که باید کمی فراتر از بودجه، گرفتاری های دولت در سایر 

بخش ها را هم مد  نظر قرار دهیم.  
به عنوان مثال دولت موظف است در طول سال آینده تا سقف 48 هزار میلیارد تومان 
یارانه پرداخت کند. این مساله قطعا  دست دولت را برای تامین منابع مالی مورد نیازش در 
پروژه های توسعه ای خواهد بست. هر چند به نظر می رسد چاره  اندیشی هایی در خصوص 
پرداخت غیر نقدی یارانه ها و دقت و تجدیدنظر در خصوص شناسایی خانوارهای صورت 
گرفته  که در صورت رسیدن به نتیجه مطلوب می تواند در بهبود نسبی شرایط اثرگذار 
باشد. البته برنامه ریزی هایی هم برای  پرداخت یارانه بخش صنعت صورت گرفته که در 
صورت قدام می تواند شرکت ها و صنایع را در حوزه تحول و نوآوری یاری  کند. به ویژه 
اینکه در حال حاضر احتمال و امکان تسهیل ورود تکنولوژی های جدید از طریق اجرایی 
شدن برجام وجود  دارد و این امر می تواند نقش موثری در توسعه کشور داشته باشد. البته 
الزم می دانم باز هم تاکید کنم که تا زمان تقدیم  الیحه بودجه سال 95 به مجلس شورای 

اسالمی، ما از جزییات آن کم اطالع خواهیم ماند. 

 مساله ای که اقتصاد  کشور را درگیر کرده و صاحبان صنعت امید دارند که در 
بودجه و برنامه ششم  توسعه مد نظ قرار گیرد، رکود حاکم بر کشور است آیا در 
برنامه بودجه 95 گامی برای کاهش رکود  برداشته می شود و صنعتگران می توانند 

به بهبود شرایط در سال 95 امید داشته باشند؟  
رکودی که ما در حال حاضر گرفتار آن هستیم و عمال به پایه های اقتصادی کشور صدمه 
زده است، پیش از آنکه از عوامل  اقتصادی متاثر شود، از ناحیه انتظارات مردم تحریک 
شده است. واقعیت این است که در شرایط کنونی کشور، همه ما  دست نگه داشته ایم تا 
ببینیم که چه اتفاقی در متن اقتصاد رخ می دهد و همین مساله انتظارات ما را در اقدام به 
تقاضا  متوقف کرده است. اگر اقدامات دولت در قالب بودجه سال 95 به شکل واقعی آغاز 
شده و آثار آن برای مردم مشهود شود،  بر روی انتظارات تاثیر مثبتی خواهد داشت و آنگاه 

زمینه را برای خروج اقتصاد کشور از رکود فراهم خواهد کرد.  
بنابراین با شرط موفقیت دولت در سایه درایت آن برای پیاده سازی قانون بودجه سال 95، 
پاسخ من به پرسش شما این  است که بله؛ این فرصت وجود دارد که در آینده اقتصاد کشور 

در شرایط بهتری نسبت به امروز قرار گیرد.  
تمام  که  که  ام  گذاشته  مبنا  این  بر  را  اصلی خود  دیدگاه ها فرض  این  تمام  در  من  البته 
اثر تحریم های غیرهسته ای که قرار است  تحریم های هسته ای حذف می شود  و سوء 
باقی بمانند، کاهش می یابد. اما اگر روندی را که در حال حاضر آمریکا  در پیش گرفته و 
مرتب تحریم های جدیدی را علیه ایران به بحث می گذارد، در نظر بگیریم، شاید به درستی 
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نتوان در مورد  آثار این تحریم های احتمالی بر اقتصاد کشور به طور 
قطعی اظهارنظر کرد.  

اما به طور کلی باید گفت که اگر برنامه های دولت در برنامه ششم 
توسعه و بودجه 95 عملیاتی شده و اتفاقات جدیدی در  بطن اقتصاد 
رخ دهد، این چرخ متوقف انتظارات به حرکت در خواهد آمد و 
مسبب رخ دادن اتفاقات زیادی خواهد شد که  آثار و نتایج روشنی 
روی اقتصاد کشور دارند. اما به نظر می رسد اگر مردم اقدامات 
دولت را باور نکنند، نمی توانیم منتظر  یک تحول عمده در تغییر 

شرایط عمومی کشور باشیم.  

اقدامات  نه  است،  مردم  باور  در  مساله  شما  نظر  از  پس   
اقتصادی دولت؟  

بله؛ همینطور است. در واقع من به این دلیل باور مردم را تا این 
اندازه اثرگذار می دانم که معتقدم کاهش تورم از باالی 40  درصد 
به 13 درصد هم بیش از هر چیز نتیجه همیاری مردم و عقب نشینی 
آنها از تقاضا بوده است. وگرنه فعالیت های  اقتصادی دولت آنچنان 
به  بتواند ظرف 1/5 سال تورم را از 41 درصد  اثرگذار نبود که 
13 درصد برساند. مهمترین دلیل این  رخداد اقتصادی، انتظارات 

مردم بود.    

 صنعت برق امسال بودجه انقباضی خواهد داشت، از میزان 
بودجه های عمرانی آن کاسته شده و  تعریف پروژه های جدید 
تا خاتمه پروژه های نیمه تمام این صنعت متوقف شده است. 
در چنین  شرایطی این صنعت چطور می تواند به حیات خود 

در عرصه اقتصاد کشور ادامه دهد؟
واقعیت این است که دولت به شدت با کمبود منابع مالی مواجه 
هم  تامین  بودجه  بخش های الیحه  تمام  در  دلیل  به همین  است، 
بدهی  تسویه  یا  و  تمام  نیمه  طرح های  اتمام  برای  مالی  منابع 

طلبکاران پیش بینی شده است. 
این رویکرد به این معناست که دولت برای شروع طرح های جدید 
بسیار محتاط پیش رفته، چرا که منابع مالی برای تامین  هزینه های 
شروع  در  تاخیر  این  یقینا  و  ندارد  اختیار  در  جدید  پروژه های 
طرح های عمرانی ظرف چند سال آینده آثار خود را  بیشتر از قبل 
نشان خواهد داد. بنابراین اتفاق مورد انتظار این است که چه در 
صنعت برق و انرژی و چه در سایر صنایع،  شکل گیری حرکت های 
تامین  قابل توجهش در  دلیل مشکالت  به  از سوی دولت  جدید 

منابع مالی، دچار وقفه یا محدویت  شدید شود.  
من تصور می کنم که صنعتگران ما در همه حوزه ها تا زمانی که 
دولت بتواند منابع مالی مربوط به اجرای پروژه های جدید  را تامین 
در  می رسد  نظر  به  باشند.  بازارهای صادراتی  فکر  در  باید  کند، 
شرایط کنونی اقتصاد کشور صنایع آینده چندان  امیدوار کننده ای 
در بازارهای داخلی ندارند، لذا در پیش گرفتن رویکرد صادراتی 

در همه صنایع در حال حاضر کامال می  تواند کارگشا واقع شود. 

 به نظر می رسد با توجه به شرایط نامساعد فضای کسب 
دست  و  خدمات  کاال  تولید  توجه  قابل  هزینه های  و  کار  و 
تولیدکنندگان ما برای رقابت در بازارهای بین المللی هم بسته 
است و البته تحریم ها  هم به این مساله دامن زده اند. در این 

شرایط صادرات هم کار دشواری به نظر می رسد. دیدگاه شما 
 در این خصوص چیست؟

اینکه دولت چقدر می تواند تنها از طریق بودجه از صادرات حمایت 
کند، جای بحث زیادی دارد. در حقیقت دولت نه از باب بودجه، 
 بلکه از طریق اصالح شرایط کسب و کار باید به صادرات کمک 
کند. دولت باید قوانین و مقررات صادراتی ) و شیفر های  مالیاتی( 
را تسهیل کند) به خصوص با توجه به اتفاقاتی که بین سوریه، عراق 
و روسیه با ترکیه افتاده است(. با وجود این  اتفاقات کشورهایی مثل 
عراق یا سوریه برای تامین نیازهای خود از سوی کشور ترکیه دچار 

تردید شده و ممکن است در  این زمینه تجدیدنظر کنند.  
افزایش  برای  خوب  فرصت  این  از  تواند  می  ایران  من  نظر  از 
نفوذ خود در بازارهای این کشورهای بهره بگیرد. هر چند این  امر 
مستلزم تدوین قوانین و مقررات ساده تر و بهبود محیط کسب و 

کار است.  
تاکید من بر این است که دولت نمی تواند راهبرد عملیاتی چندان 
اثرگذاری برای تسهیل صادرات صرفا در بودجه های  سنواتی داشته 
باشد. آنچه که بدون شک در توسعه صادرات کشور موثر واقع می 
شود، تعیین مشی اقتصادی دولت درتعدیل  مالیات صادرات و در 
راستای بهبود شرایط کسب و کار و تسهیل روابط با کشورهای 
با  که  است  این  دهد  باید  انجام  دولت  که  کاری  لذا  است.  هدف 
فضای  دیگر،  کشورهای  در  نمایندگی هایش  طریق  از  هماهنگی 
الزم را برای بخش خصوصی  فراهم کنند که به این بازارها نفوذ 
کرده و از فرصت های ایجاد شده استفاده کنند. به هر حال این یک 
قاعده اقتصادی  است که در زمان تنش میان دو کشور، کشورهای 
زیادی هستند که به دنبال راه هایی برای پر کردن خالء ایجاد شده 

میان  آنها به نفع خود هستند. 

 و صحبت تکمیلی ....؟
همانطور که قبال هم اشاره شد الیحه بودجه 95 با تاکید بر کمبود 
از  تامین  بخشی  برای  راهکارهایی  ایجاد  هدف  با  و  مالی  منابع 
اعتبارات مورد نیاز دولت از طریق بخش خصوصی تدوین شده 
است. به عنوان مثال در این الیحه درصد  مشخصی از صادرات 
تولیدات معدنی به عنوان حق مالکیت به دولت تعلق می گیرد. به 
این ترتیب هر کدام از معادن برای  ادامه فعالیت خود باید درصد 
من  تصور  کنند.  پرداخت  دولت  به  را  خود  فروش  از  مشخصی 
این است که عمده ترین مشکل  برای معدن داران، پرداخت این 
درصدها نیست. بدون شک آنها پیش از آنکه نگران پرداخت حق 

مالکیت دولت باشند،  دغدغه بهبود شرایط کسب و کار را دارند.  
لذا من بر این باورم که پرداخت این درصدها تنها در صورتی مورد 
اعتراض فعالین بخش معدن قرار خواهد گرفت که دولت  در مقابل 
آن بهبودی در شرایط کسب و کار ایجاد نکند. به طور خالصه باید 
بگویم که تنها در صورتی که دولت در بودجه  سال 95 و برنامه ششم 
مساله تسهیل شرایط کسب و کار را به عنوان یک راهبرد و هدف 
اصلی در نظر بگیرد و به آن نگاه  جدی تری داشته باشد، می توان 
امیدوار بود که فرصت های موجود در بودجه سال 95 و برنامه ششم 
توسعه برای فعالین  اقتصادی و صنعتی و در نهایت کل کشور قابل 

بهره برداری خواهد بود. 

 پرونده: قانون بودجه و بالی رکود  
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صنعت برق در آخرین ماه های سال 94 همچنان با مشکالتی مانند کمبود نقدینگی، رکود 
و کم کاری دست و پنجه نرم  می کند. اگر چه لغو تحریم ها، شرایط مساعد احتمالی در 

پساتحریم و باز شدن دست دولت برای تامین اعتبارات الزم در  صنایع مختلف می تواند 
نوید امیدهای تازه برای صاحبان این صنعت باشد اما آنچه در حال حاضر در صنعت برق 

به چشم  می خورد موج مخرب رکود است.  
با وجود رکود حاکم بر صنعت برق، بودجه وزارت نیرو در سال 95 باز هم انقباضی خواهد 

بود. معاون برنامه ریزی و امور  اقتصادی وزیر نیرو در این گفتگوی اختصاصی با نشریه 
ستبران ضمن تاکید بر این نکته عنوان کرده که به دلیل خصوصی  بودن غالب بخش های 

صنعت برق، بودجه این صنعت در سال آینده تا اندازه ای کاهش خواهد یافت.  

تامین اعتبار 4 میلیارد دالری 
صنعت برق 
از صندوق توسعه ملی

گفتگو با علیرضا دائمی؛ 
معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزارت نیرو

وضعیتوزارتنیرودربودجهسالآیندهبهچهشکلاست؟
بودجه سال 95، یک بودجه انقباضی است. یعنی سهم حوزه نیرو از منابع مالی کاهش پیدا 
می کند. بودجه صنعت برق هم  بر اساس پیش بینی اولیه، تا اندازه ای کاهش خواهد یافت. 
البته برای افزایش بودجه صنعت برق مذاکراتی با دولت صورت  گرفته و ما تالش می کنیم 
افزایش  آینده  بودجه سال  را در  این صنعت  بودجه، سهم  قانون  نهایی شدن  از  تا پیش 
دهیم، چرا  که دولت هم به خوبی به این مساله واقف است که این صنعت دچار مسائل و 
مشکالت بسیاری است. ولی در نظر داشته  باشید که صنعت برق به تدریج از بخش های 
دولتی جدا شده و به بخش خصوصی واگذار می شود. در حال حاضر بخش  عمده ای از 

سرمایه گذاری های این صنعت توسط بخش خصوصی انجام می شود.  

 وزارتنیروظرفدوسهسالاخیربیشترینکاهشرادربودجههایعمرانیخود
داشتهاست.ادامهاینروندفکرنمیکنیدکهبهرکودصنعتبرقدامنمیزند؟

ابتدا باید این مساله را در نظر بگیریم که در حوزه نیرو، آب یک بخش دولتی است و منابع 
آن به تبع نیازهایی که دارد،  افزایش پیدا کرده است. ولی سیاست دولت و وزارت نیرو 
در حوزه صنعت برق این است که به تدریج انجام سرمایه گذاری  ها و مدیریت پروژه ها 
به بخش خصوصی واگذار شود و وزارت نیرو تنها خریدار برق و متولی خطوط انتقال 
باقی بماند. به  این ترتیب ما در وزارت نیرو تنها خریدار برق به عنوان یک محصول نهایی 

خواهیم بود.  
البته در کنار آن یکی از مهمترین وظایف ما در وزارت نیرو این است که زمینه را برای 
حقیقت  در  کنیم.  فراهم  برق  صنعت  مختلف  عرصه  های  در  خصوصی  بخش  حضور 
وزارت نیرو باید شرایطی را ایجاد کند که این بخش بتواند در حوزه های  مختلف صنعت 
عنوان  به  کند.  بهینه  را  برق  تولید و مصرف  توسعه دهد و حتی  را  کرده، آن  پیدا  ورود 
مثال کاهش تلفات یکی  از اصلی ترین زمینه های فعالیت بخش خصوصی در صنعت برق 
است که می تواند مبداء خدمات گسترده ای باشد. قطعا ورود  به این حوزه می تواند به یک 
فعالیت های اثربخش و سودآور برای شرکت های پیمانکار و سازنده خصوصی تبدیل شود.  

 آیاشرکتهایخصوصیتواناییوپتانسیلالزمبرایانجاماینسرمایهگذاریها
رادارد؟

باور من این است که شرکت های خصوصی باید در کنار هم قرار گیرند. این توانمندسازی 
تنها با مشارکت این شرکت ها با  یکدیگر امکان پذیر خواهد بود. البته بدون شک فراهم 
کردن محیط مساعد کسب و کار و تامین منابع مالی الزم برای  پروژه ها تا جایی که دولت 

باید عهده دار امور شود، از جمله وظایفی است که وزارت نیرو بر عهده دارد. 
به عنوان مثال در حال حاضر صندوق توسعه ملی 4 میلیارد دالر برای این کار اختصاص 
داده است. تامین این دست از  منابع مالی اصلی ترین وظیفه ما در وزارت نیرو است. این 

بخش خصوصی است که باید بتواند با اتکا به این منابع نقش  خود را ایفا کند.  

11
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 شرایط پیش بینی شده برای حوزه نیرو در سال 95 به چه شکل 
است؟ آیا مانند یکی دو سال گذشته  باز هم بودجه وزارت نیرو 

انقباضی خواهد بود؟  
 95 بودجه  درباره  قطعی  نظر  اظهار  توان  نمی  فعال  که  است  این  واقعیت 
داشت. آنچه که در ارتباط با صنعت برق کشور است  و نیازهای این صنعت 
را پوشش می دهد، به سازمان مدیریت منعکس شده و جلسات آن در حال 
برگزاری است. امیدواریم  که دولت با همراهی مجلس، در چارچوب بودجه 
ما  که  است  صورت  این  در  تنها  که  چرا  کند.  حمایت  برق  صنعت  از   95

می  توانیم برق مورد نیاز کشور را به بهترین نحو تامین کنیم.  

 پیمانکاران و سازندگان صنعت برق نگران رکودی هستندکه در حال 
حاضر بر این صنعت حاکم شده  است. پیش بینی شما برای سال 95 

چیست؟ آیا این رکود برطرف خواهد شد یا خیر؟
ما به صورت مستمر در حال تالش برای ساماندهی وضعیت اقتصاد صنعت 
برق هستیم. اما باید این مساله را در نظر داشته  باشید که ساماندهی اقتصاد 
مستلزم شکل گیری فعالیت های مختلف در عرصه های متفاوت است و تنها به 
یک بخش  برنمی گردد. اما به هر حال ما تالش کردیم در حیطه وظایف خود 
حتی االمکان زمینه را برای همراهی و مشارکت با بخش  خصوصی و توسعه 

فعالیت های این بخش فراهم آوریم.  
به عالوه ما باید در خصوص تامین منابع مالی مورد نیاز صنعت برق کشور 
هم چاره اندیشی کنیم که با توجه به اقدامات  انجام شده امیدواریم که سال 
95سالی بهتر از امسال را در پیش داشته باشیم. در حقیقت با تالش هایی که 
در دولت و  مجلس صورت گرفته من اطمینان دارم که سال 95 برای فعالین 

صنعت برق کشور سالی بهتر خواهد بود.  

 پرونده: قانون بودجه و بالی رکود  

وزارت نیرو در دولت یازدهم دو سال بسیار دشواری را پشت سر گذاشت. انباشت بدهی هایی که عمدتا میراث دولت نهم و  دهم بودند در کنار افت 
شدید قیمت نفت که بر سهم این وزارتخانه از بودجه های سنواتی تاثیرگذار بود و البته بحران کم  آبی و افزایش پیک مصرف در تابستان، همگی 
سال های دشواری را برای وزارت نیرو رقم زدند.  
اما به هر حال علیرغم تمام سختی ها، وزارت نیرو توانست دو سال کم آب و پربحران را بدون خاموشی پشت سر بگذارد.  امروز اما زمزمه امیدهای 
تازه ای در این صنعت شنیده می شود. رایزنی ها و مذاکرات گسترده صورت گرفته پس از تصویب  نهایی برجام و سرمایه های خارجی که قرار است در 
دوران پساتحریم به این صنعت سرازیر شوند، اگرچه از یک سو می  تواند زنگ خطری برای سازندگان و پیمانکاران داخلی باشد اما بدون شک دوباره 
رونق را به این صنعت زیرساختی بازمی  گرداند.  
البته مهندس هوشنگ فالحتیان، معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی در این گفتگوی کوتاه بیش از هر چیز بر این نکته  تاکید می کند که ورود سرمایه گذاران 
و شرکت های خارجی تنها با شرط صیانت از ساخت داخل و تعهد وزارت نیرو به  قوانین و مقرارت موجود در این حوزه صورت خواهد گرفت. 
آنچه در پی می آید، حاصل گفتگوی ما با معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی است:  

جذب سرمایه های خارجی به شرط 
حمایت از ساخت داخل

گفتگو با  هوشنگ فالحتیان؛ معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی
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 به نظر می رسد وزارت نیرو قصد دارد در سال 95، بخشی از بودجه را به جای 
حوزه تولید بر روی  بخش انتقال و فوق توزیع متمرکز کند. این رویکرد در الیحه 

بودجه در نظر گرفته شده است؟
پیش از هر چیز باید بر این نکته تاکید کنم که بحث جابجایی منابع مطرح نیست. در حال 
حاضر منابع مالی وزارت نیرو از  محل فروش برق یا انشعاب تامین می شود. اما در کنار 
آن تالش کرده ایم که با کمک مجلس و دولت، یک بودجه قابل  توجه برای راه اندازی 
پروژه های انتقال و فوق توزیع بگیریم. با توجه به اینکه شبکه های 230، 400 و 132 
شریان های  حیاتی برق کشور بوده، قابل واگذاری نیستند و باید در حاکمیت دولت بمانند، 
پس از پیگیری های صورت گرفته از سوی  وزارت نیرو مقرر شد که در بودجه سال 95 
بیش از 3000 میلیارد تومان برای برای بخش های انتقال و فوق توزیع در نظر  گرفته شود.  
طبیعی است که اگر این میزان نقدینگی به این بخش تزریق شود، بار روی دوش تولید 
و توزیع کاهش پیدا کرده و تا اندازه  ای تعادل اقتصادی در صنعت برق ایجاد می شود. 
البته بدون شک عملیاتی شدن این برنامه می تواند امیدهای بسیاری را  برای پیمانکاران و 

سازندگان هم ایجاد کند.  

تدوین  خارجی  سرمایه های  جذب  برای  مشخصی  راهبرد  نیرو  وزارت  آیا   
کرده است؟

واقعیت این است که به پس از به نتیجه رسیدن مذاکرات و تصویب برجام، ما در حوزه 
صنعت برق با مراجعات و تقاضاهای  گسترده ای برای سرمایه گذاری و فاینانس پروژه ها 
مواجه شدیم. قطعا ما هم از سرمایه گذار ی شرکت های داخلی و  خارجی در این صنعت 
حمایت می کنیم و تالش می کنیم که به بهترین نحو از این سرمایه ها در صنعت برق 
استفاده کنیم.  به هر حال نباید این مساله را از نظر دور داشت که با توجه به رشد ساالنه 
6 درصدی مصرف برق، نیازهای ما در شبکه  های برق اعم از نیروگاه ها، خطوط انتقال، 
ایستگاه های برق فشار قوی و شبکه های انتقال نیازهایی است که به صورت  مستمر وجود 

داشته و خواهد داشت.  
لذا صنعت برق به عنوان یک صنعت زیرساختی برای همراهی با توسعه کشور همواره به 
سرمایه گذاری ها و پروژه های  جدید دارد. در شرایط کنونی که امکان استفاده از سرمایه های 
خارجی برای صنعت برق وجود دارد، بدون شک ما نباید به  سادگی آن را از دست بدهیم. 
اما تاکید می کنم که هر اقدامی برای استفاده از فاینانس های خارجی در حوزه پیمانکاری یا 
 تامین تجهیزات مورد نیاز صنعت برق، قطعا بر اساس قوانین و مقررات مربوطه و با حفظ 

منافع سازندگان و پیمانکاران  داخلی صورت می گیرد.  
به عالوه نباید این نکته را هم از نظر دور داشت که در صورت حضور پیمانکاران خارجی 

در بازارهای ایران، ارائه هر گونه  خدماتی در حوزه های مختلف از جمله احداث نیروگاه ها 
و یا ایستگاه ها و تاسیسات زیربنایی برق، با مشارکت شرکت های  داخلی و به شرط انتقال 
تکنولوژی به کشور اجرایی خواهد شد. بنابراین تولیدکنندگان و پیمانکاران داخلی به هیچ 
عنوان  نباید در خصوص فاینانس ها و سرمایه های خارجی که احتماال در صنعت برق جذب 

خواهد شد، نگرانی داشته باشند. 
تالش ما بر این است که سرمایه گذاری های خارجی هیچ تهدیدی برای تولیدکنندگان 
داخلی ایجاد نکند. باور من این  است که حضور شرکت های خارجی در بازارهای کشور 
می تواند به افزایش کیفیت تجهیزات داخلی و همینطور توسعه  خدمات مهندسی و صادرات 

خدمات فنی و مهندسی هم منجر شود.  

 آیا تا کنون حرکتی در خصوص مشارکت با شرکت های خارجی در حوزه صنعت 
برق شکل گرفته  است.  

ما با فعالین صنعت برق کشورهای مختلف مذاکراتی داشته ایم اما هنوز هیچ قراردادی را 
با شرکت های خارجی مبادله و  نهایی نکرده ایم. ولی به طور کلی ما به شکل کامال جدی به 
دنبال ایجاد توسعه در حوزه هایی مانند احداث نیروگاه های  تجدیدپذیر خورشیدی، بادی، 
نیرو در  زباله سوز و زمین گرمایی در کشور هستیم. در حقیقت وزارت  توده،  زیست 
نظر دارد در  طول برنامه ششم توسعه حداقل 5 درصد از ظرفیت تولید برق کشور را از 
نیروگاه های تجدیدپذیر تامین کند تا ما بتوانیم در  جهت حفظ محیط زیست بخشی از برق 
مورد نیاز کشور را از طریق انرژی های تجدیدپذیر و پاک تامین کنیم. برای رسیدن  به 
این نقطه بدون شک در صورتی که همه شرایط الزم فراهم باشد، از سرمایه ها و مشارکت 

شرکت های خارجی هم  استقبال خواهیم کرد.  
به عنوان مثال قرار است قراردادهایی برای راه اندازی 5 نیروگاه سیکل ترکیبی و یک 
نیروگاه بادی با شرکت های خارجی  منعقد شود که البته کشورهای اروپایی طرف قرارداد 
ما در این پروژه ها هستند. این شرکت ها مایل بودند 100 درصد  سرمایه گذاری مورد نیاز 
چهار واحد نیروگاهی جمعا به ظرفیت 3120 مگاوات را با راندمان 58 درصد که 10 

درصد بیشتر از  راندمان نیروگاه های ساخت داخل است، در کشور ما انجام دهند.  
با عنایت به اینکه 100 درصد منابع مالی این طرح توسط طرف خارجی تامین می شود، 
شورای اقتصاد با احداث این  نیروگاه ها در داخل کشور موافقت کرده است. اگر مراحل 
پروژه ها  این  عملیات  اجرایی  زودی  به  شود،  انجام  است،  قرارداد  مبادله  که  کار  نهایی 
آغاز می شود. گفتنی است که این 4 نیروگاه در چهار سایت زاهدان، تبریز، میانه و بناب 

خواهدبود.

پس از پیگیری های صورت گرفته از سوی 

 وزارت نیرو مقرر شد که در بودجه سال 

95 بیش از 3000 میلیارد تومان برای برای 

بخش های انتقال و فوق توزیع در نظر 

 گرفته شود.  

طبیعی است که اگر این میزان نقدینگی به 

این بخش تزریق شود، بار روی دوش تولید و 

توزیع کاهش پیدا کرده و تا اندازه  ای تعادل 

اقتصادی در صنعت برق ایجاد می شود. 
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رکود حاکم بر صنعت برق اگرچه ریشه ای عمیق در مشکالت اقتصادی کشور و مصائب وزارت نیرو در تامین منابع مالی  دارد 
اما دست همه شرکت های زیرمجموعه وزارت نیرو برای سرمایه گذاری را نبسته است. هر چند احتمال لغو تحریم ها و  باز 
شدن پای سرمایه گذاران خارجی به صنعت برق، نگرانی های سازندگان و پیمانکاران این صنعت را دو چندان کرده  است. 
مهندس غالمرضا خوش خلق که چند ماهی است از معاونت توزیع شرکت توانیر به برق منطقه ای تهران آمده و سکان  هدایت 
این شرکت را در دست گرفته در این گفتگو از فاینانس 100 پست فشار قوی سخن می گوید. البته او به همه  شرکت های 
داخلی اطمینان داد که خارجی ها تنها مسئول تامین منابع مالی و تجهیزاتی هستند که در داخل کشور تولید  نمی شود.  
وی همچنین به برنامه های توسعه ای برق تهران برای سال 95 هم اشاره کرد و گفت پروژه های بسیاری در راه است.  
آنچه درپی می آید حاصل گفتگوی ما با مدیر عامل برق منطقه ای تهران است:  

فاینانس، با هدف تامین مالی خارجی و تامین تجهیزات داخلی
گفتگو با غالمرضا خوش خلق؛ مدیر عامل برق منطقه ای تهران

 پرونده: قانون بودجه و بالی رکود  
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 برنامه شرکت برق منطقه ای تهران برای سال 95 
چیست؟ آیا پروژه جدیدی در این شرکت تعریف 

 خواهد شد؟  
بله؛ به نظر می رسد با توجه به توسعه سنوات گذشته که 
لغو  به  با توجه  البته  به صورت ساالنه دنبال می شود و 
احتمالی  تحریم ها، ظرف ماه های آینده با گشایش تولید، 
مصرف برق در پایتخت افزایش خواهد یافت. برق منطقه 
ای تهران تامین  کننده حدود 20 درصد مصرف برق کشور 
برای  برنامه هایی  مشترکین خود،  برای رضایت  و  است 
توسعه دارد که در همین  راستا 1000 میلیارد تومان پروژه 

پیش بینی شده است.  
تهران  ای  منطقه  برق  در  ما  برنامه های  از  دیگر  یکی 
نیابت از برق های دیگر  به  خریداری حدود 100 پست 
و از طریق  فاینانس است که البته قطعا با بهره گیری از 
ساخت داخل و انتقال دانش و تکنولوژی در صنعت برق 
صورت خواهد گرفت.  البته ذکر این نکته را هم ضروری 
می دانم که در حوزه تهران ما برنامه هایی توسعه ای هم 
برای شبکه های انتقال و فوق  توزیع و بهینه سازی مدون 

کرده ایم.  
کار در این حوزه ها آغاز شده و امیدواریم بتوانیم با سرعت 
بیشتری نسبت به جبران بخشی از عقب افتادگی های ناشی 
از  تحریم و کمبود منابع مالی اقدام کنیم. ضمنا شرکت برق 
منطقه ای تهران آمادگی دارد که در سال آینده بیش از 9 

هزار  مگاوات برق مشترکین را تامین کند.  

 به نظر می رسد که وزارت نیرو قصد دارد بخشی از 
بودجه را روی بخش های فوق توزیع و انتقال  متمرکز 
کند. با این تصمیم برق های منطقه ای می توانند منتظر 

رونق باشند؟  
بله؛ قطعا همینطور است. یادآوری می کنم که هزار میلیارد 
توزیع  فوق  و  انتقال  به  که  است  توجهی  قابل  رقم  تومان 
 اختصاص داده شده است. ضمن اینکه سرمایه گذاری های الزم 
در زمینه تولید به شکل جداگانه ای انجام شده و این  تصمیم 

قطعا به ایجاد کمبودی در حوزه تولید منجر نخواهد شد.  

و  سرمایه ها  جذب  نحوه  برای  شفافی  سیستم  آیا   
فاینانس های خارجی تدوین شده است؟  

از نظر من بهتر است موضوع جذب سرمایه ها و بهره گیری 
قرار  بحث  مورد  دید  این  از  را  فاینانس های خارجی  از 
دهیم که  در طول سال های گذشته به دلیل شرایط حاکم بر 
کشور و اعمال تحریم های یک سویه و ظالمانه ما امکان 

بهره گیری از  چنین فرصت اقتصادی را نداشتیم.  
بنابراین موضوع فاینانس های خارجی در شرایط کنونی 
پس از یک وقفه چند ساله در کشور مطرح شده است. 
باور من این  است که روند کار با فاینانسورها به طور قطع 
در ابتدا با ابهاماتی مواجه خواهد شد و ما تمام تالش خود 
را به منظور پیگیری  و رفع آنها صرف خواهیم کرد. اما 
مسلم است که بعد اخذ مجوزهای الزم از شورای اقتصاد 
اخذ و شکل گیری تضامین  الزم، موضوع فاینانس شفاف 

تر می شود.  
به این ترتیب هم سازندگان و پیمانکاران داخلی می توانند 
در فضایی شفاف برای مشارکت با شرکت های خارجی 
برنامه  ریزی کنند و هم فاینانسورهای خارجی که به دنبال 
سرمایه گذاری در صنعت برق کشورمان هستند، با شرایط 
کار به خوبی  آشنا می شوند. به هر حال من فکر می کنم 
برق  صنعت  پروژه های  خارجی  فاینانس های  شرایط 

ظرف چند ماه آینده کامال  روشن خواهد شد.   

گسترده  نگرانی های  جریان  در  هم  شما  قطعا   
صنعت  رکود  و  شرایط  از  سازندگان  و  پیمانکاران 
برق  هستید. به نظر شما به عنوان مدیر عامل یکی 
برق،  صنعت  کارفرمایی  شرکت های  بزرگترین  از 

چطور  می توان برای این رکود چاره اندیشی کرد؟  
بخش های صنعت  همه  در  همکارانمان  به  باید  ابتدا  من 
برق خدا قوت بگویم. خانواده صنعت برق خانواده بسیار 
بزرگی است  که شامل پیمانکاران، سازندگان، مشاورین و 
ما به عنوان برق های منطقه ای و شرکت های توزیع است. 
مشکل هر یک از  این شرکت ها به سایر بخش ها هم منتقل 

می شود.  

امید ما این است که همه مجموعه صنعت برق بتوانند در 
کنار هم به فعالیت خود ادامه دهند، کما اینکه در سنوات 
گذشته  این اتفاق افتاده است. به هر حال نباید فراموش 
کنیم که در سال های ابتدایی پس از انقالب همه تجهیزات 
این صنعت  وارداتی بود، اما امروز خوشبختانه عالوه بر 
ساخت داخل انواع تجهیزات و خدمات مورد نیاز صنعت 
برق، هم صادرات داریم  و هم در حوزه فنی به گونه ای 
صادرات  داخل،  نیاز  تامین  بر  عالوه  که  ایم  کرده  رشد 

دانش فنی هم داشته ایم. 
در  برق  صنعت  مجموعه  تالش های  نتیجه  اینها  همه 
پیمانکاران  و  تولیدکنندگان  ازجمله  مختلف  بخش های 
است. لذا  مشکالت آنها مشکالت ما هم هست، چرا که 
اگر یک تولیدکننده پرتوان و یا یک مشاور توانمند داشته 
باشیم، قطعا در  نهایت ما هم از فعالیت و حضور آنها در 

صنعت برق منتفع خواهیم شد.  
در این راستا تالش شده که از حجم مشکالتی که ظرف 
چند سال اخیر گریبانگیر صنعت برق بوده کم شود و البته 
در این  زمینه موفقیت هایی هم کسب شده است. بخشی از 
بدهی های وزارت نیرو پرداخت یا تهاتر شده و امیدواریم 
که امسال و  سال آینده بتوانیم بدهی های وزارت نیرو را 

به صفر برسانیم.  

 به خرید 100 پست فشار قوی به صورت فاینانس 
به رکود حاکم  است  ممکن  اقدام  این  کردید.  اشاره 
این خصوص  بزند. دیدگاه شما در  دامن   بر صنعت 

چیست؟
این  ما  تمام تالش  داد.  نخواهد  رخ  اتفاقی  چنین  قطعا 
است که برای شرکت های داخلی زمینه های جدیدی برای 
صاحبان  بین  در  نگرانی  هیچ  لذا  و  کنیم  فعالیت  ایجاد 
صنعت برق از این بابت ایجاد نشود. عمده کاری که قرار  
است توسط  فاینانسور خارجی انجام شود، تامین مالی و 

تامین تجهیزاتی است که در کشور تولید نمی شوند. 
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  آیا رکودی که درحال حاضر کشور با آن دست و پنجه نرم می کند می تواند با بودجه های سنواتی 
 برطرف شود؟ چگونه قادر خواهیم شد با برنامه های بودجه از رکود اقتصادی عبور کنیم؟

اقتصاد ایران هم اکنون از نرخ رشــد منفی که در دولت پیشین داشت به نرخ رشد مثبت تبدیل شده است. 
نرخ رشد منفی  سبب می شود شیب اقتصاد ســرپایینی باشد و به این فرآیند رکود اقتصادی گفته می شود. 
در دولت کنونی اقتصاد شیب  سرباالیی یافته و رونق گرفته است. اما با این وجود بخشی از صنایع درحال 
رکود هستند. اینکه نرخ تورم باالست، به این  دلیل اســت که تورم انباشته شده است. اینکه می گوییم نرخ 
تورم در دولت کنونی 15 درصد است، بدان معنی است که در دو  سال گذشته قدرت خرید مردم 15 درصد 
کم شده اســت. درحقیقت قدرت خرید مردم در دولت پیشین بین 4 تا 40 درصد  کاهش یافت و آن تورم 
بر جای خود باقی ماند؛ آنگاه در دولت حاضر ســرعت افزایش قیمت ها تا 15 درصد کاهش یافت.  اما این 
بدین معنی نیســت که تورم دولت سابق منتفی شده است. وقتی قدرت خرید مردم پایین می آید نخستین 
مسأله  کاالهای ضروری آنهاست؛ مثل مواد غذایی، بهداشت و درمان؛ و بعد کاالهای لوکس مانند خودرو 
و ... . بنابراین تقاضا  برای خرید کاال در دولت پیشــین کاهش یافت و بسیاری از این گذر شغل خود را از 

دست داده و بیکار شدند. این نرخ  بیکاری در دولت کنونی سرعت کمتری یافته است.  
ما به وضعیتی که وصف شــد، رکود اقتصادی نمی گوییم. البته برخی از بخش ها دچار رکود هستند؛ چرا که 
مشخص است  وقتی مردم از نظر نیازهای اولیه خود سیراب نشده باشند دست به خرید خودرو نمی زنند یا 
به فکر سفرهای توریستی نیستند. وقتی تقاضا برای خرید کاال پایین بیاید، بنگاه ها هم دچار مسأله می شوند 

و حتی شاخص بورس پایین می آید.  
حاال برای برطرف کردن رکودی که بخشــی از صنایع به آن دچار هســتند نقطه روشنی به نام برجام وجود 
دارد. مقرر اســت  عالوه بر رفع تحریم ها 22 و نیم میلیارد دالر از ســرمایه بلوکه شــده ایران آزاد شود و 
امیدواریم موعد آن به زودی فرا رســد.  پیش بینی من این اســت که دالر به کمتر از 3 هزار تومان برســد. 

بنابراین با اعمال این تغییرات حرکت موتور اقتصاد سریعتر  خواهد شد.  
در بودجه قیمت ارز را 3 هزار تومان لحاظ کرده اند؛ درحالیکه اکنون قیمت ارز حدود 3 هزار و 600 تومان 
اســت. چرا چنین  نرخی تعیین کرده اند؟ از آن جهت که برنامه بودجه طبق پیش بینی های اقتصادی بسته 

می شود. 

   با این وصف آیا گمان می کنید ممکن است بودجه امسال انقباضی نبوده و بسیاری از مشکالت 
را  حل کند؟

اگر هزینه های بودجه تنها 14 درصد افزایش یافته باشد، نشان دهنده آن است که هزینه ها با سال پیش برابر 
اســت و آن 14  درصد افزایش به تورم مربوط می شــود. اما اگر هزینه ها بیش از 14 درصد افزایش یافته 
باشد نشانگر آن است که بودجه  امسال انبساطی است. و اگر هزینه ها کمتر از 14 درصد افزایش یافته باشد 

بودجه انقباضی است. 
هم اینک تورم پایین آمده است؛ اما متأســفانه قیمت نفت کاهش یافته است و این دست و پای مسئوالن 

را می بندد.  

  همانگونه که می دانید اوضاع اقتصادی برخی از بنگاه های اقتصادی کوچک و بزرگ بسیار 
وخیم  است و بخش زیادی از آنها یا ورشکست شده اند یا رو به ورشکستگی می روند. به نظرتان 

چه مدت طول خواهد کشید تا اوضاع به سامان آید؟
اگر برنامه بودجه خوب نوشــته شــود می توان برای آن دســته از بنگاه ها که نیاز به کمــک دارند وامی در 
نظــر گرفت تا کجدار  مریز پیش رونــد و خود را به روزگار بهبود اوضاع برســانند. برپایی مجدد صنایع و 

کارخانجات خیلی زمانبر و هزینه بر است.  بنابراین زمین خوردن صنایع به نفع هیچ کس نیست.  
بنابراین اوضاع بهبود خواهد یافت؛ مگر دوباره مدیریت غلط اعمال شود. آنچه باعث عدم موفقیت دولت 
پیشین شد ضعف  مدیریت بود. به عنوان مثال در دولت پیشین طی جریان هدفمندی یارانه ها قیمت گاز را 
باال بردند و به این ترتیب صنعت  به دلیل افزایش هزینه هایش تا حد زیادی خوابید. با صدمه دیدن صنعت 
بیکاری افزایش یافت و از آن ســو چون تورم 40  درصدی سبب کاهش تقاضا برای کاالها بود اقتصاد به 

کلی لطمه دید. 

به زودی حدود
22 میلیارد دالر به کشور 
سرازیر خواهد شد  

بودجه )از بوجه فرانسوی، کیف پول(، برنامه ریزی مالی و یک 
فهرست از تمام هزینه های برنامه ریزی شده و درآمد است.  وقتی 
الیحه بودجه برای بررسی و تصویب به مجلس داده می شود درواقع 
سرنوشت و تکلیف یک ملت تا یک سال دیگر  مشخص می شود. این 
امر زمانی بیشتر حساس می شود که کمر بسیاری از صنایع بزرگ و 
بنگاه های زودبازده خم شده  باشد و چشم به بودجه دوخته باشند که آیا 
دستشان را گرفته و بلندشان می کند یا بر زمینشان می زند. اکنون حال 
ایران ما  اینگونه است. بخش هایی از جامعه که تاکنون هریک گوشه 
ای از چرخ اقتصاد را گرفته و به حرکت درمی آوردند  یک به یک 
زمین می خورند و آنها هم که سرپا مانده اند سالنه سالنه می آیند تا 
شاید نقطه روشنی از آن دورها پیدا شده و  کمرشان را راست کند. 
با دکتر مهدی تقوی گفتگو کردیم تا بدانیم در بحبوحه ای که هم الیحه 
بودجه در دست تهیه است  و هم برنامه ششم توسعه نوشته می شود 
چگونه می توان نقاط روشنی در این دو برنامه مهم کشوری یافت تا 
گرهی از  کارها بگشاید: 

گفتگو با مهدی تقوی، اقتصاددان

 پرونده: قانون بودجه و بالی رکود  
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تضمین سرمایه گذاری و تقویت بیمه، 
کلید رهایی دولت از معوقات در بودجه

  از نظر شما بودجه انقباضی دولت در دو سال اخیر 
چه تاثیری بر صنعت برق کشور داشت و رکودی 

را  که در حال حاضر این صنعت به آن دچار شده را 
به چه میزان ناشی از این سیاست های مالی انقباضی 

 می دانید؟
با توجه به اینکه وزارت نیرو بیش از 50 درصد نیروگاه های 
خود را واگذار کرده اســت بایستی نســبت به گذشته هزینه 
بیشــتری  بابت تولید برق بپردازد. این در حالی اســت که 
ایــن واگذاری ها در مــواردی برای تســویه بدهی وزارت 
نیرو نبوده و بیشتر بدهی  بخش های دیگری جز بخش برق 
به وسیله این واگذاری ها تسویه شــده است. این شرایط در 
کنار قضیه یارانه ها باعث شــده  که بودجه این وزارتخانه به 

طور قابل مالحظه ای در بخش بازســازی و توسعه کاهش 
یابد. از طرف دیگر به دلیل پایین آمدن  قیمت نفت و کسری 
بودجه به طور کلی بودجه ای برای توســعه تخصیص نیافته 
اســت. همچنین انتظار می رفت  دولت نسبت به آزاد سازی 
قیمت ها و ایجاد بازار و فضای رقابتی در  صنعت برق  اقدام 
کنــد که این اتفاق نیفتــاد. حال آنکه کــه در فضای رقابتی 
ســرمایه گذاران در بخش های مختلفی مثل تولید و  توزیع 
ترغیــب به ســرمایه گذاری شــده و آن کمبــود بودجه ها و 
ضعف های توسعه را جبران می کنند. البته با توجه به قوانین، 
 ســرمایه گذاران نمی توانند مالک یک خط انتقال یا پست 
شوند، اما با روش ها مختلف می توان به این سرمایه گذاران 
ضمانــت )ســالری  گارانتی(پرداخت کند. کمــا اینکه این 

ضمانت به یکی دو شــرکت خارجی بــرای پروژه هایی که 
هم اکنون پروژه هایی  در دســت اجرا دارند داده شــده است 
و انتظــار می رود ایــن گارانتی به ســرمایه گذار داخلی هم 

اعطاشود.  

  در ارتباط با امنیت پرداخت ها در بند هایی از 
بودجه روش هایی مانند اوراق مشارکت اسالمی، 

صکوک  اجاره در تهاتر معوقات دولت پیش بینی شد. 
در این مدت این روش ها چقدر توانسته اجرایی و 

موثر واقع شود؟
به نظــرم اگر در بحث امنیت پرداخت، عــالوه بر پرداخت 
ســالری گارانتی، بیمه ها خصوصا بیمه های دولتی، ریسک 

گفتگو با مهندس عوض محمد پارسا؛ عضو هیات مدیره سندیکای صنعت برق ایران و مدیر عامل رشکت پارس تابلو

سال هاست که بودجه کشور به صورت انقباضی بسته می شود و این امر تمام سطوح  مملکت را تحت تأثیر خود قرار داده است. درواقع بودجه و 
اقتصاد جامعه دو روی یک  سکه هستند که هریک از یکدیگر تأثیر می پذیرند. بودجه آیینه ای از اقتصاد جامعه است و  جامعه نیز از باالترین الیه ها تا 
الیه های زیرین به شدت تحت تأثیر برنامه بودجه قرار  دارد. اینجاست که اقتصاددانان و فعاالن اقتصادی باید بیندیشند راه نجات جامعه ای که  بودجه 
آن به ناچار انقباضی دیده شده و بودجه ای که جامعه ی تحت تاثیر آن دچار رکود  شدید است، چیست. حتما راهکاری برای برون رفت از این وضعیت 
وجود دارد؛ خاصه که  هم اکنون برجام نیز به طور رسمی به اجرا درآمده و امیدهای روشنی را در برابر چشمان  ایرانیان تصویر کرده است. ستبران با 
عوض محمد پارسا؛ عضو هیات مدیره سندیکای  صنعت برق ایران گفتگو کرده است تا زوایای مختلف این موضوع را مورد واکاوی قرار  دهد. 

 پرونده: قانون بودجه و بالی رکود  
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مربوط به عــدم پرداخت  احتمالی وزارت نیرو را پوشــش 
دهند، راهکار مناســبی برای طرفین باشــد. یعنی چنانچه 
وزارتخانه نتوانســت مطالبات  بخش خصوصی را بپردازد، 
این شــرکت ها بتوانند از طریق بیمه طلب خود را دریافت 
کننــد و بعد از آن نهاد های بیمه ای با  دولت طرف حســاب 
شــوند. حتی اگر زمان پرداخت مطالبات بر اســاس تاریخ 
توافق شده نباشد، به ازای هر روز دیرکرد بایستی  شرکت ها 
سود پول خود را دریافت کنند و این به معنی ایجاد شرایطی 

برابر برای بخش خصوصی و دولتی است. 

  به واقعی شدن قیمت برق اشاره کردید؛ چندین 
سال است که صاحب نظران مختلف از لزوم این 

امر  صحبت می کنند آن را برای صنعت برق کشور 
اجتناب ناپدیر می دانند. به نظر شما موانعی که بر سر 

راه  واقعی شدن قیمت برق وجود دارد چیست؟  
در مورد قیمت برق بعضی دوستانی که در صنایع دیگر فعال 
هســتند همراهی نمی کنند. به عنوان مثال تولید و صادرات 
مربوط  به بخش های سیمان، الومینیم، فوالد و ... که به طور 
گســترده از برق برای فعالیت های خود استفاده می کنند، به 
نحوی است  که در صورت افزایش قیمت برق ناهماهنگی ها 
و نارضایتی هایی را برای برخی بخش ها به همراه می آورد. 
به نظرم دولت  باید تکلیف خود را در این زمینه روشن کند 
چرا که واقعی کردن قیمت برق و رساندن آن به قسمت های 

جهانی نا خــودآگاه  صنایع و مصرف کننده هــای عمده ما را 
به ســمت افزایش راندمــان و بهره وری ســوق خواهد داد. 
در بخش مربــوط به وزارت نیــرو  هم اگر با واقعی شــدن 
قیمت بــرق، بخش های مختلف به خصــوص نیروگاه ها به 
ســمت اصالح تجهیزات و افزایش بهره وری  حرکت کنند 
تا چند ســال آینده بــا ظرفیت نیروگاهــی موجود می توان 
پاسخگوی مصرف برق بود و نیازی به ساخت نیروگاه  جدید 

نخواهیم داشت.  

  بند هایی از بودجه در کنار قوانینی مانند رفع موانع 
تولید، به مقوالتی مانند صادرات و  فعالیت های ارتقا 
دهنده بهره وری می پردازد و تسهیالتی هم برای این 
موارد در نظر می گیرد. چنین  اقداماتی را در راستای 

اصالح الگوی مصرف چطور ارزیابی می کنید و 
پیشنهادتان برای بودجه  سال های آینده در خصوص 

این موضوعات چیست؟
برای افزایــش بهره وری و اصالح مصــرف می توان نقش 
سرمایه گذاری بخش خصوصی در حوزه های مختلف را در 
نظر داشــت.  به عنوان مثال برای کاهش تلفات در خطوط 
یا افزایش راندمــان در نیروگاه ها می   توان بخش خصوصی 
را تشــویق به  ســرمایه گذاری کــرد. البتــه همان طور که 
اشاره کردم، شــرط اینکه بخش خصوصی به ویژه شرکت ها 
و ســرمایه گذاران ایرانــی  بتوانند در این بخــش هم فعال 

شــوند، ضمانت پرداخت)ســالری گارانتی( و فعال شدن 
بیمه ها است. این امر در تمام دنیا  مرسوم است و اگر بعد از 
تحریم ها هم دولت گارانتی پرداخت به پروژه های خود بدهد 
می توان انتظار داشت بانک های  خارجی هم به نحو موثری 

در این زمینه فعالیت کنند.  

  در مورد افزایش قدرت چانه زنی و نقش موثر در 
 تخصیص کارآمدتر صنعت برق چه انتظاراتی را 

می توان از سندیکای صنعت برق داشت؟
تعامل بیشــتر با وزارت نیر و دولت و اینکه سندیکا خود را 
جای این وزارتخانه بگذارد باعث می شــود تا انتظاراتی که 
 بخش های مختلف از هم دارند واقعی شود. نباید از وزارت 
نیــرو انتظار پرداخت بودجه برای بخش عمرانی داشــت و 
به نظرم  باید توجه به ســمت جذب ســرمایه گذاران در این 
صنعت معطوف شــود و با سیاســت گذاری های درست از 
سوی صنعت برق  مشــکالت این بخش رفع شود. سندیکا 
در فرهنگ ســازی مربوط به حوزه برق نیــز می تواند موثر 
عمل کند. به عنوان مثال  همان بحث واقعی شدن قیمت برق 
و پرداخت یارانه ها باید طوری تبیین شــود که افراد بدانند 
دریافــت یارانه لزومــا به صالح  نیســت و اتفاقا پرداخت 
یارانه های سنگین یه قشــر خاص در افزایش ناعدالتی در 

جامعه دامن می زند.  



تریبون آزاد

تاخیر چند هفته ای دولت در تحویل بودجه سنواتی سال 95 این 
بار دلیل موجهی داشت .   این "بودجه"، بی "برنامه" بر  صحنه ظاهر 
نمی شد و معیت این دو که با اخبار فرجامین شدن برجام همراه  
بود، خبر از فرا رسیدن فصل متفاوتی در  اقتصاد و صنعت  کشور 
می داد. فصلی که نقش به ناچار کمرنگ تر درآمد های نفتی در 
آن، لزوم توجه ویژه به جایگاه  درآمد های غیر نفتی را مد نظر قرار 
می داد که بدیهی است صنعت  برق کشور نیز از جمله مهمترین 

ارکان  آن بود. 
این مقارنه  از  با پیش بینی کوچکی  ازین روست که ستبران 99 
صنعت  برق  فعالین  از  چند  تنی  صحبت های  پای  همنشینی،  و 
کشور نشست تا انتظارات و پیشنهادهای خود را با نگاه و نقدی 
به گذشته، در خصوص چگونگی تسهیل و تخصیص  کارآمد تر 
و عادالنه تر بودجه های سنواتی در این صنعت، بازگویند. آنچه 

می خوانید بخشی از این نظرات خواهد بود. 

از بودجه ای که می آید و انتظاراتی که می رود
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  شما به عنوان مدیرعامل یکی از شرکت های صنعت برق اطالع دارید شرایط 
و تسهیالت صنعت برق در بودجه 94 و بودجه های قبلی به چه صورت است؟ 

آیا تاکنون از تسهیالت قانون بودجه کمک گرفته اید؟
حوزه فعالیت شرکت کرمان تابلو بسیار متنوع اســت و تنها بودجه آب و برق برای ما 
حائز اهمیت نیســت؛ بلکه ما در حــوزه  هایی از قبیل نفــت و گاز و  صنایع و فلزات و 
حمل و نقل ریلی وسایر صنایع نیز فعالیت می کنیم و عالوه بر اینها یکی از  بزرگترین 
شرکت های دانش بنیان تولیدی کشور نیز هستیم. در برنامه بودجه امسال بودجه برق به 
هیچ وجه مناسب نبود؛  اما چیزی که باعث دلگرمی ما شد، بودجه پیش بینی شده برای 
شــرکت های دانش بنیان بود. لذا ما تالش کردیم تمرکز  بیشتری بر حوزه دانش بنیان 

داشته باشیم تا از فرصت های ایجاد شده در بودجه 94 استفاده به عمل آوریم.  
باید در پاســخ سوال شما بگویم بله، ما بودجه را در نظر می گیریم و حتی برنامه توسعه 
نیزـ  اگر به موقع اجرا شودـ روی کار  ما بسیار تأثیرگذار است. یکی از مسائلی که مورد 
گله ماست، عدم شفافیت در بودجه کشور اســت. ما ظرفیت های قانونی  بودجه را می 
شناسیم؛ اما عدم شفافیت ها استفاده از آن را بسیار سخت می کند. ماده ها و تبصره های 
گیج کننده برنامه  بودجه، اعداد و ارقام بزرگ زیر ســرفصل هایی که مشــخص نیست 
آخرشان کجاست و عبارت "ســایر درآمدها" که ما عاقبت  االمر از آن سردرنیاوردیم، 

همه و همه برای ما دغدغه است.  
اما شاید مهمترین دغدغه این باشــد که آیا  به اندازه تدوین بودجه به اجرای آن اهمیت 
داده می شــود ؟ به عبارت دیگر ما  وقت می گذاریم و همه تمرکزمان را صرف می کنیم 
تا قانون بودجه تدوین شود؛ اما آیا نحوه اجرایی شدن و زیرساخت  های الزم  بندهای 
آن به درستی مد نظر قرار گرفته است؟ آیا آمادگی اجرای برنامه بودجه در کشور وجود 

دارد؟
واقعیت این اســت که به نظر می رسد برای اجرایی شدن قانون بودجه، انضباط مالی و 
پولی کافی در کشور وجود ندارد.  وقتی پس از تدوین برنامه بودجه با کسری آن روبرو 
می شــویم یا وقتی به تخصیص بودجه ای که تصویب شد عمل نمی  شود، وجود برنامه 
بودجه چقدر کارایی دارد ؟ البته منظور این نیســت که مســئولین سعی نمی کنند تا به 
بودجه عمــل کنند؛ اما  فکر می کنم به همان اندازه که به تدویــن آن بها می دهند باید به 

راهکارهای اجرایی و زیر ساختارهای آن نیز بها دهند. 

  در بودجه امسال مقرر شــد دولت به جای پرداخت بدهی بخش خصوصی با 
آنها تهاتر کند. نظر شما راجع به تهاتر به جای پرداخت نقدی بدهی چیست؟

تهاتر بحث بسیار پیچیده ای اســت. اگر در طوالنی مدت به تهاتر نگاه کنید موضوعی 
مثبت است. برای مثال این خیلی  خوب است که ما به عنوان یک شرکت بتوانیم در یک 
نیروگاه و سود آینده آن شریک شویم. مفاهیم بسیار زیباست؛ اما  کسی به شرکت ها راه 
حلی ارائه نمی دهد تا بدانید برای مسائل روزمره و جاری از قبیل حقوق معوقه پرسنل 
یا پرداخت  اقســاط وام های با بهــره باال چه باید کرد. تهاتر جــای اینها را پر نمی کند. 
تهاتر مفهوم و آرزوی قشنگی اســت. این آرزوی  ماست که از نیروگاهی که در به بهره 
برداری رسیدن آن نقش داشتیم سهمی هم  داشته باشیم؛ اما در روزگار سختی  هستیم. 
حال امروز صنعت ما این اجازه را به بســیاری از شــرکت ها نمی دهد که رویاپردازی 
کنند. متأسفانه شرکت هایی با  قابلیت های بسیار باال، امروز صرفا مشغول نزاع برای بقا 
هســتند. تهاتر موضوعی است که به آینده مربوط می شود و  سازمان ها فقط اگر بتوانند 

امروز را به فردا برسانند می توانند از آن بهره ببرند.   

  آیا پیشنهادی برای برنامه بودجه سال 95 دارید؟
مهمترین مورد داشتن نگاه جامع داشتن در امر تهیه بودجه است. بودجه امسال موضوع 
بسیار مهمی است؛ چراکه برنامه  توسعه ششم نیز در حال تدوین است و تدوین همزمان 
این دو برنامه مهم کشــور نیازمند نگاهی جامع است. اینکه ما بتوانیم  در تدوین این دو 
برنامه مهم ضمن نگاه به هردو برنامه واقعیت های روز همچون بحران کم آبی و بحران 
جمعیت را  فراموش نکنیم بسیار حائز اهمیت اســت. کجای بودجه این بحران ها دیده 
شــده اند؟ آیا جمعیت جویای کار در بودجه دیده  شده و تدوین کنندگان قانون بودجه 
پیگیر این مهم بوده اند که نباید هیچ یک از بندهای بودجه به فرصت های شغلی  آسیب 

برساند؟
ما مدام از اهمیت اقتصاد مقاومتی و اشــتغال زایی و سیاســت های مثبت جمعیتی می 
شــنویم  اما آیا این بخش ها حقیقتا در  زمان تصویب بودجه دیده می شوند؟ الزم است 
عالوه بر اینکه بــه بودجه نگاه بومی و خرد و جزئی وجــود دارد، آن را به  صورت کلی 

وکالن نیز درنظر گرفت تا در اجرای بودجه دچار مشکل نشویم.  

ما برآنیم که بودیم و همان خواهد  بود؟!

سوده حیدری نسب؛ مدیرعامل شرکت کرمان تابلو

  تریبون آزاد 
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از آنجا که کرمان تابلو هم پروژه محور و هم دانش بنیان تولیدی است مهمترین نیاز 
ما توجه بیشــتر به اقتصاد دانش بنیان  در بودجه اســت. به هر حال دروازه ها درحال 
باز شــدن هســتند و نگرانی آن وجود دارد که شــرکت های دانش بنیانی که  زحمت 
کشیدند و تکنولوژی خلق کردند فراموش شــوند. امروز این شرکت ها بیشتر از هر 
زمان دیگری نیاز به حمایت دارند و  فکر می کنــم با توجه به تأکید رهبری و رییس 
جمهوری بر اقتصاد مقاومتی باید تخصیص بودجه به شرکت های دانش بنیان  که در 
جهــت آفرینش دارایی و دانش برای کشــور تالش می کننــد  و حمایت از آنها در 

اولویت قرار گیرد. 
عالوه بر این سود ســپرده بانک ها واقعا آزاردهنده اســت و نبایست در برنامه های 
کالن کشــور از قلم بیفتد. منابع مردم در  بانک ها ذخیره شــده و سود بانکی هرگونه 
رغبت و انگیزه ای را برای خارج ســاختن پول از بانک در آنها می کشــد. اینکه ما 
 بخواهیم تنها بودجه به فریاد صنعت کشور برسد کافی نیست. سرمایه های  مردمی نیز 
بایستی به صنعت سرازیر شود و این  مهم ممکن نیست مگرآنکه سود سپرده ها تعدیل 

شود و ضمنا مردم ارزش کار صنعتی را بدانند. 
و در آخراگــر تکلیف قانون هدفمندی یارانه ها در این قانون مشــخص شــود جای 
خوشحالی دارد.برای مثال در حوزه برق و  نیرو اختالف بهای تکلیفی و قیمت تمام 
شده برق، هزینه سوخت نیروگاه ها و در نهایت پولی که وزارت نیرو موظف است به 
 سازمان هدفمندی یارانه ها تخصیص دهد، آنقدر غیرشفاف است که درواقع می توان 
گفت این وزارتخانه عمال پولی  دریافت نمی کند که بخواهد بدهی پیمانکاران خود 

را بپردازد.  
در کشور ما امروز قبض موبایل مردم از هزینه  قبض برقشان بیشتر است و همان مبلغ 
مختصر را هم بابت برق پرداخت  نمی کنند. مردم از سویی برای پرداخت هزینه هایی 
از قبیل قبض  تلفن همراه خود نیاز به پیمانکاران دارند تا برای آنها  فرصت شــغلی 
و درآمد ایجاد کنند و از ســوی دیگر توقع دارند مبلغ قبوض برقشان پایین باشد و 
همان قبض هایی که فراهم  کننده منابع پرداخت یارانه ها است آنها از سویی یارانه می 
گیرند و از ســوی دیگر یارانه هایشان کفاف هزینه های موبایلشان  راـ  که یک هزینه 
فرعی و غیرضروری اســتـ  نمی دهد. بدون کار و درآمد نمی توان از پس هزینه ها 
برآمد و اشتغال زایی  بر عهده پیمانکار است.عدم شفافیت این قسمت هم به زمینگیر 
شدن پروژه های بزرگ ملی منجر شده و هم ایجاد خطر  ورشکستگی برای پیمانکاران 
بزرگ را به دنبال داشــته است. قطعا با تعطیلی شرکت های بزرگ پیمانکاری، افراد 
زیادی نیز  در بخش زیرمجموعه ها شغل خود را از دست خواهند داد. با این رویکرد 

شاید یکی از نیازمندی های مهم ایجاد شفافیت در  امر یارانه هاست.  

  به نظر می رسد برنامه وزارت نیرو در سال 95 این است که پروژه جدیدی 
تعریف نکند و در مقابل بدهی های ســابق پیمانــکاران را پرداخت کند. از 
دیدگاه شما آیا این تصمیم به نفع شرکت های خصوصی است یا به زیان آنها؟

قضاوت در مورد این موضوع بسیار دشوار اســت. ما واقعًا نیاز داریم که مطالبات 
خود را از دولت بگیریم و حتی الزم به نظر  می رســد که هزینه های ســایه که ناشی 
از تاخیر به ما تحمیل شــده نیز به گونه ای جبرای شــود. من گاهی به مشتریانی که به 
 شرکت بدهکار هستند این امر را متذکر می شوم که مبلغ پرداختی آنها دیگر آن مبلغ 
حقیقی مورد مطالبه ما نیست؛ چراکه  با نگاهی به تورم و سود وام های بانکی می توان 

دیده که تاخیرهای طوالنی در پرداخت چه تاثیری در هزینه ها دارد.  
بنابراین اگر بخواهیم به سوال شما به صورت موردی پاسخ دهیم باید به شما بگویم: 
بله بازپس گیری مطالبات به نظر شرط  پایه و الزم ادامه راه بسیاری از سازمان هاست  
. اما آیا می توان در کشــوری مثل ایران با ظرفیت هــای صنعتی و نیازهایی  که دارد 

پروژه جدیدی دست نگرفت؟

شرکت ما افتخار این را دارد که در صنعت ریلی شروع به فعالیت های بیشتری کرده 
است. ما سابق بر این در قســمت برق و  مخابرات این صنعت کار می کرده ایم و هم 
اکنون سیگنالینگ بومی را نیز به تکنولوژی خود افزوده ایم. اما بگذارید بگویم  چرا به 
این امر اشاره کردم. در صنعت ریلی واقعا سرمایه گذاری الزم نشده است. آیا قصد 
داریم این پروژه ها را پــروژه  جدید در نظر بگیریم؟ یا باید اینگونه پروژه های مورد 
نیاز را شروع کرد ؟ باید امیدوار باشیم دست اندرکاران به امر مهم  تعادل توجه کنند. 

باور دارم  باید هم به پرداخت بدهی ها اندیشید و هم به آینده کشور فکر کرد. 

  در پایان اگر اجازه دهید گفتگویی هم دررابطه با تغییراتی که قرار اســت 
در تعرفه ها لحاظ شود داشته باشــیم. نظر شما راجع به باال بردن تعرفه های 

واردات چیست؟
به این سوال می توان از چند جنبه پاسخ گفت. این کار برای ما که دارای یک شرکت 
تولیدی دانش بنیان هســتیم  منفعت خیز است؛ چرا که شــرکت ما تکنولوژیی را که 
امروز برای صنایع مختلفــی همچون آب، برق، نیرو، نفــت و گاز، معادن و  فلزات 
و حمــل و نقل ریلی مورد نیاز اســت تولید می کند و تعرفه ها مــی توانند به فروش 
محصول بومی ما کمک کند و جنبه  حمایتی داشته باشد. ولی عدم وجود این تعرفه ها 
سبب می شــود برندهای خارجی که در زمان ســختی ایران را جا گذاشتند،  اکنون به 

راحتی دوباره وارد کشور شوند و از بازار ما نهایت استفاده را ببرند.  
اما اگر بخواهیم از جنبه انجــام پروژه ها به این موضوع نگاه کنیم باید بپذیریم وجود 
انتخابات گوناگون برای مشتری خوب  است . به عالوه حضور رقبای خارجی سبب 
می شود ما نیز به عنوان تولیدکننده داخلی سطح خود را باال ببریم؛ چراکه  اساسا حاال 
زمان آن رســیده که شــرکت هایی مانند  ما تنها به دنبال بازارهای داخلی نبوده و به 
بازارهای خارجی نیز فکر می  کنند. اما انتخاب اینکه افزایش تعرفه در کدام بخش ها 
اتفاق بیفتد خیلی مهم است؛ اینکه در کدام حوزه صنعتی و بر کدام  محصول تعرفه باال 
اعمال شود و کجا تعرفه پایین اعمال شود دوباره به همان بحث حفظ باالنس و نگاه 

همزمان به سطح  خرد و کالن برمی گردد. 
در مورد برخی از صنایع که محصوالتشــان توانایی رقابت با مشابه های خارجی را 
دارند وجود تعرفه ها باال به جا است؛ اما  دررابطه با برخی از محصوالت که در تولید 
آنها کمبودهایی داریم باید در تعرفه گذاری تعادل رعایت شــود. به نظر می رســد 
 اگر تعرفه ها به ســمتی برود که خارجی ها دانش را در کشور ما بومی سازی کنند، ما 
توانسته ایم از تعرفه ها به عنوان یک  ابزار کاربری استفاده کنیم تا به جای آنکه کشور 
را به بازاری برای فــروش تبدیل کنیم، آن را به عرصه ای بــرای آوردن  دانش فنی 

مبدل کنیم.  
ما نباید 150 سال تاریخ این مملکت را فراموش کنیم. کشور ما به لحاظ ژئوپلتیکی 
کجا قرار دارد؟ دروازه های کشــور  قرار است چقدر باز شوند و چه زمانی قرار است 
دوباره بســته شوند؟ شــرکت هایی که دانش فنی را بومی کرده اند، قدرتمند  شده اند 
و حرفی برای گفتــن دارند، کلید نجات این مملکت هســتند. آیا اگــر به هر دلیلی 
دوباره کشــورهای دیگر به خود اجازه  دهند ما را در تحریم گرفتار کنند، باید صنایع 
ما بخوابد؟ باید از اتفاقات درس بگیریم و گذشــته را فراموش نکنیم. از تعرفه ها  به 
عنوان مشوق و دستاویزی برای ورود تکنولوژی به کشور سود جوییم؛ نه فقط برای 
ورود کاال؛ چراکــه ورود کاالی آماده  یا نیمه آماده  فایده ای به حال کشــور نخواهد 

داشت.  
اگر بتوان از تعرفه با سیاست های دقیق استفاده کرد ابزار بدی نیست؛ اما اگر به تعرفه 
به عنوان ابزاری برای  مونوپل کردن  نگاه شــود نتیجه خوشایندی نخواهیم گرفت. 
باید در عین اینکه عرصه را برای رقابت آزاد آماده می کنیم . حمایت از  اندیشمندان 

و تولیدکنندگان خوب داخلی را در برنامه داشته باشیم. 

   تریبون آزاد    
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  شــما به عنوان مدیرعامل یکی از شــرکت های فعال در حــوزه صنعت برق 
چه تصویری از بودجه 94 و بودجه های قبلی دارید؟ از شــرایط و تســهیالت 

برنامه های بودجه سابق اطالعی دارید؟
در بحث تسهیالت شرکت ها خودکفا هستند و به سراغ بانک ها می روند؛ چرا که وزارت 
نیرو طلب آنها را نمی دهد. این وظیفه دولت و وزارت نیرو اســت که بدهی وزارت نیرو 
را در بودجه ببینند و رقم خوبی را به پیمانکاران تخصیص دهند. بدهی وزارت نیرو کمر 
صنعت را شکسته است. وضعیت به گونه ای نیست که اگر شرکت ها از ریز قوانین بودجه 
اطالعاتی داشته باشند کاری از دستشــان برآید. مطالبات ما از وزارت نیرو بسیار زیاد 
اســت و دستمان به جایی نمی رسد. به هر قســمتی رجوع می کنیم ما را به بخش دیگری 
حواله می دهد. به تولید ما ضربه می خورد؛ چراکه سرمایه های ما را نمی دهند. اگر سرمایه ما 

در دستمان باشد هیچ گاه سراغ بانک نمی رویم تا با بهره های آنچنانی تسهیالت بگیریم. 
من به عنوان مدیرعامل یک شرکت نمی توانم بگویم چه رقمی را در بودجه ببینید تا مشکل 
ما حل شود. حتی ممکن اســت رقمی در بودجه دیده شود؛ اما اینکه آن مبلغ واقعا صرف 

پرداخت مطالبات ما شود به پیگیری توانیر بستگی دارد. 

  نظر شما راجع به داستان تهاتر چیست؟ آیا اینکه به جای پرداخت وجوه تهاتر 
صورت بگیرد به نفع شرکت هایی مثل شرکت شماست؟

ما خوشحال می شویم اگر دست کم همین تهاتر انجام شود. به دنبال تهاتر هم رفتیم، اما گفتند بابت 
بخشی از طلب شما را تهاتر خواهیم کرد. چهار، پنج شرکت را به توانیر حواله دادند و توانیر هم آنها 
را به شــرکت المهدی در هرمزگان حواله داد تا بابت بدهی خود به وزارت نیرو به آنها شمش دهد 
و آنها شمش را زیر قیمت بفروشند. اما این کار انجام نشد. اگر شدنی باشد و ما بتوانیم کاالیی را 
که می دهند بفروشیم چرا تهاتر نکنیم؟ ما مخالفتی نداریم؛ اما به شرط آنکه طرح تهاتر اجرایی باشد 
و اتفاق بیفتد. این امر در عمل صورت نگرفته است. زمانی ما برای بحث صادرات با یک شرکت 
وارد مذاکره می شویم. قرار می شود ما برای آنها کاری انجام دهیم و آنها نیز به ما مواد اولیه دهند. به 
این می گویند تهاتر سالم و منطقی؛ اما تهاتری که تنها در شعار از آن سخن گفته شود به درد کسی 
نمی خورد. ما توانایی این را نداریم که شخصا پول خود را بگیریم؛ بلکه نیاز داریم کسی سرمایه ما 

را برایمان زنده کند. 
من می توانم برای شــما عدد و رقم بیاورم که اگر فالن مبلغ برای بخش نیرو در بودجه دیده شود 
بسیار خوب است؛ اما با این شعارها گرهی از کار گشوده نمی شود. من یک تولیدکننده هستم که 
به دنبال تولید خود باشم اما باید علی الدوام درگیر تأمین نقدینگی باشم. حال اینکه تا کی بتوانیم این 
چراغ را روشن نگه داریم بستگی به این دارد که چه زمانی مطالبات ما را پس دهند. هرچه دست 

اندرکاران بی تفاوت تر باشند به تعطیلی مجموعه ما و خاموشی بخش اشتغال سرعت می بخشد. 

  مقرر اســت در بودجه 95 روی پروژه های جدید سرمایه گذاری نکنند و به 
بازپرداخت بدهی های سابق بپردازند. البته در بودجه 94 هم چنین حرکتی انجام 
شد. نظر شما در این رابطه چیست؟ آیا چنین عملکردی به بهبود بخش صنعت 

کمک خواهد کرد یا باعث متضرر شدن این بخش خواهد شد؟
در بخش خرید تجهیزات، کنتور و فیوز چنین کاری انجام نشده و شرکت ها هنوز به خرید 
تجهیزات می پردازند. نمی توان این روند را متوقف کرد؛ چراکه چنین کاری مستلزم آن 
است که واگذاری انشــعاب برق را متوقف کنند و متقاضیان جدید برق را رد کنند. حاال 
اینکه خریدهایی که امسال شد جزو پروژه های قدیم محسوب می شود یا جدید، مشخص 

نیست؛ اما به نظر می رسد اینها جزو پروژه های جاری هستند؛ نه پروژه های قدیم. 
اما اگر به فرض پروژه جدیدی در نظر نگیرند و پیمانکارها نتوانند قرارداد جدیدی ببندند، 
شرکت ها تعطیل می شوند اما بدهی ها بازهم پرداخت نمی شود. کمااینکه در سال 94 چنین 

تصمیمی اتخاذ شد اما ما چندان شاهد پرداخت بدهی پیمانکاران نبودیم. 
با این وجود اگر این ســخن عملی شود کار مثبتی اســت. هرچند که تبعات منفی زیادی 
ازجمله کاهش اشتغال و عقب افتادن تکنولوژی در کشور خواهد داشت. اما این باید دوره 

داشته باشد و نباید طوالنی شود. 
اصل موضوع گردش نقدینگی است؛ اگر بتوانند این را تا حدی تأمین کنند کار روی غلتک 
خواهد افتاد. نبود گردش نقدینگی است که به مملکت آسیب می رساند. اگر من دوبار یا سه 
بار محصول تولیدی خود را تحویل دهم و مبلغی دریافت نکنم، بار چهارم باید کسب و کار 
خود را تعطیل کنم. بانک یک نوبت ما را فاینانس می کند و بیش از این تأمینمان نمی کند. 
اینکه ما اآلن ماندگار شده ایم راحت نبوده است. اکنون سرمان را روی آب نگه داشته ایم تا 
غرق نشویم. این یک واقعیت است و شعار نیست. اینکه می بینید شرکت های صنعت برق 
غرفه ای در نمایشگاه گرفته و شرکت کرده اند نشانه حال خوب آنها نیست بلکه به این دلیل 

است که نمی خواهند از صحنه کار خارج شوند. 
شرکت ما هیچ اتکایی به حمایت های تســهیالتی بانک ها ندارد. ما در زمان تحریم کار 
کرده و نگذاشتیم شرکت تعطیل شــود. چراکه من دفتری در آلمان دارم و به صنعت برق 
آلمان وابسته هستم. ما خرید خود را در آلمان می کنیم و محصوالت و قطعات را به ایران 
می فرستیم تا تحریم در کارمان اثر نکند. با این کار تحریم را به شکل قانونی دور می زنیم.  
اینگونه روی پای خود ایســتاده ایم اما تا کی می توانیم ادامه دهیم؟ بسیاری از شرکت ها 
چنین پایگاهی ندارند و اینکه ما می توانیم از چنین شیوه ای سود جوییم به دلیل این است 

که زندگی و کار من در آلمان است و توانسته ام از اعتبار بانکی خود در آنجا استفاده کنم. 

برنامه ها بر کاغذ می آیند اما اجرا نمی شوند

سیامک فارسیان؛ مدیرعامل شرکت توس فیوز

  تریبون آزاد 
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  میزان ونحوه تخصیص بودجه هاي سال گذشــته را در صنعت برق كشور و 
تاثیر آنرا بر ركود موجود  دراین صنعت را چگونه ارزیابي مي كنید؟  

در دولت قبل شــاهد بودیم یارانه ها به بخش تولید پرداخت نشــد و این عامل باعث شد 
وضعیت صنعت برق روز به روز بدتر  شــود؛ به طوري كه وزارت نیرو  مجبور شد  بابت 
بدهي كالن خود تعدادي از نیروگاه هاي خود را كه اصلي ترین دارایي خودش  بود واگذار 
كند بدون اینكه پول وارد صندوق وزارت نیرو شود و این نیروگاه ها به نهادهای خصوصي 
و شبه دولتي واگذار شد. از  طرفي طي سه ســال گذشته وزارت نیرو كاري تعریف نكرده 
وپروژه جدید وجود ندارد بنابراین از همین منابع جدید بدهی به  پیمانکاران را پرداخت 

کرده است .  

  راهکارهای تنظیم شــده در بندهای بودجه را به منظــور پرداخت معوقات 
دولت از جمله تهاتر ، صکوک  اجاره و اوراق مشــارکت اسالمی به چه میزان 

اجرایی و موثر قلمداد می کنید ؟
مورد فوق می تواند در اجرای طرح های وزارت نیرو موثر واقع شود ولی آنچه قبال اتفاق 
افتاده این بوده که استقبال عمومی از  خرید اوراق مشارکت کم بوده، بنابراین مبالغ قابل 

توجهی در اختیار وزارت نیرو قرار نگرفته است.  

  پیشنهاد شــما برای تخصیص هر چه کارآمدتر و عادالنه تر بودجه به منظور 
خروج از رکود در بخش های  مختلف صنعت برق و چگونگی شناسایی دقیق تر 

از نیازهای روز این صنعت چیست؟  
به منظور کارآمد ساختن بودجه صنعت برق موارد ذیل پیشنهاد می شود: 

الف : دریافت بودجه پیشنهادی جاری و طرح های سرمایه گذاری شرکت های زیر مجموعه 
در موعد مقرر و انجام بررسی های  الزم و تایید جهت ارائه پیشنهاد بودجه به مجمع

ب : انجام هماهنگی بین واحدهای ذیربط در شــرکت توانیر در زمینه کسب اطالعات 
جامع و شناسایی و هدایت گزینه های  بهینه در تخصیص منابع بودجه  

ج : تهیه و ارائــه گزارش های تحلیلی از وضعیت منابع و مصارف صنعت برق در مقاطع 
مختلف زمانی  

د : تهیه بودجه پیشنهادی شرکت توانیر  
ه : تهیه و تنظیم صورتجلسه بودجه شــرکت توانیر و شرکت های زیر مجموعه منطبق با 

قوانین و مقررات و ارائه به مجمع  جهت اطالع  
ر : بررسی کارشناسی موافقت نامه ها از نظر تامین منابع مالی و انجام کنترل های بودجه ای 
مطابق با اعتبارات سال  موافقت نامه و شرح عملیات و اهداف کمی طرح و مقایسه آن با 

وضعیت موافقت نامه طرح در سال گذشته و ارسال آن به  مراجع ذی صالح جهت ابالغ  

  حمایت هــای خاص بندهــای بودجــه ای از مقوله هایی ماننــد صادرات ، 
فعالیت های ارتقــا دهنده بهره وری در  صنعت برق و نیــز اقدامات مربوط به 
اصالح الگوی مصرف در این صنعت را طی ســال های گذشته چگونه  ارزیابی 
کرده و چه پیشــنهاداتی برای بودجه ســال آتی در خصوص این موضوعات 

دارید؟
صنعت برق کشــور در چارچوب قانون بودجه ســاالنه و قانون هدفمند کردن یارانه ها 
موظف است با همکاری موسسه استاندارد  و تحقیقات صنعتی با توجه به شرایط اقلیمی، 
فرهنگی و عادات مصرفی در بخش های مختلف خانگی ، تجاری و عمومی را  تعیین و به 
تصویب هیات وزیران برســاند. در صورت رعایت استانداردهای مورد اشاره و رعایت 
الگوی مصرف انرژی در  چارچوب تعیین شده بودجه سنواتی بهبود بهره وری در صنعت 

برق را به وجود خواهد آورد. 

  راهــکار و اقدامات جنابعالی برای توســعه درون زای صنعت برق و به طور 
خاص مجموعه و بخش های  مرتبط با فعالیت صنعتی خود به منظور بی نیازی 

هر چه بیشتر آن از بودجه های دولتی چیست؟
با توجه به فعالیت این شرکت در بخش کامال خصوصی به نظر می رسد اختصاص بخشی 
از بودجه دولتی به بهینه ســازی  شبکه ها و فعالیت های توســعه ای و پرداخت مطالبات 
پیمانکاران و تامین کنندگان تجهیزات صنعت برق کمک موثری جهت  رشــد و بالندگی 

شرکت ها خواهد بود.  

  انتظار و راهکار شــما برای ســندیکا جهت  افزایش قــدرت چانه زنی و یا 
تخصیص کارآمدتر بودجه صنعت  برق چیست ؟

از سندیکای صنعت برق انتظار می رود با حضور اعضا در کمیسیون های انرژی مجلس 
شورای اسالمی نسبت به چانه زنی در  اعتبارات صنعت برق فعاالنه اعمال کنند.  

دست خالی  بخش تولید از یارانه ها و چوب حراج به دارایی های وزارت نیرو  

  شهزاد صالحی؛ مدير عامل شرکت کوشش برق اصفهان  

   تریبون آزاد    
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  همان طور که اطالع دارید وزارت نیرو در طی ســال های گذشــته با بودجه ای 
انقباضی روبرو بوده که  گفته می شود منجر به عدم تعریف پروژه های جدید و رکود 
در صنعت برق شده اســت،  نظرتان در  مورد اتخاذ چنین سیاستی در بودجه های 

سنواتی که ممکن است در سال های آینده نیز تداوم یابد  چیست؟  
البته من قبول ندارم که پروژه جدیدی تعریف نشده است چرا که تصمیماتی که اخیرا گرفته 
شده نشان می دهد  پروژه های جدید مثل 312 پست این تصمیم را نقض کرده است. البته این 
قبیل پروژه ها می تواند برای شرکت های  مختلف خصوصا شرکت های عضو سندیکا فرصت 
تلقی شود به عنوان مثال اگر شرکتی در زمینه خاصی دارای ضعف  است، این ضعف با نقطه 
قوت شرکت های دیگر پوشانده شود تا همگی از این طرح ها نفع ببرند. چرا که با نگاه تشکلی 

 و غیر انحصار گرایانه می توان تصمیم گیری و برنامه ریزی درست تر و منطقی تری گرفت.  

  سیاست وزارت نیرو مبنی بر صادراتی شدن شرکت ها و فعالیت در این بخش را 
برای جبران رکود  موجود چگونه ارزیابی می کنید؟

اینکه در شرایط رکود با سیاســت های صادراتی وضع موجود را بهبود ببخشیم، سیاست 
کامال درستی است. اما این امر  نیاز به ســاختارها و بستر های مناسبی دارد. مشکالتی از 
قبیل عدم نقل وانتقال پول، فرایندهای بروکراتیک و ضعف  قوانین باعث شده شرکت ها 
در زمینه صادرات دچار مشکل شــوند. ما می بینیم که کشورهایی مثل ترکیه، هند و ... در 
 اکثر کشورهای دنیا بازار هایی دارند که از سال های پیش در آن مشغول فعالیت اند. ضمن 
اینکه شرکت های ایرانی  چندان در زمینه رقابت در عرصه بین المللی موفق نبوده اند و عمده 
فعالیت های صادراتی در کشورهای مختلف به  عوامل سیاسی وابسته بوده است. بنابراین تا 
فکر و سواد صادراتی در سطح کالن وجود نداشته باشد نمی توان چندان به  این تصمیمات 

دل خوش کرد.  

  به پروژه 312 پست  اشاره کردید، از نظرشما به طور خاص نقش این پروژه ها و 
نحوه واگذاری آن  در بودجه بندی سال آینده به منظور خروج از رکود در صنعت 

برق چیست؟
ببینید این پروژه از منظر مختلف قابل بحث است. در ابتدا بحث تامین فاینانس مورد نیاز 
برای این پروژه بزرگ مطرح  اســت که باید توجه داشــت فاینانسی به مبلغ هزار میلیارد 
دالر را نمی تــوان در هیچ کجای دنیا به راحتی تهیه کرد. بحث  بعد نحوه واگذاری پروژه و 
تقسیم بندی فاز های مختلف آن است که پیشنهادهای مختلف مانند تقسیم طولی پروژه و 
یا  تقسیم عرضی ان مطرح است که برای تامین فاینانس هم کمتر دچار مشکل خواهد شد. 
ضمن اینکه در تقسیم عرضی  پروژه که مستلزم پکیج های عملیاتی و کار گروه های مختلفی 
مثل ترانس ها، حفاظت و ... است می توان از چند شرکت  برنده برای هر بخش استفاده کرد 
و این شرکت ها خود می توانند با شرکت های کوچکتر همکاری کنند و در توسعه و رشد  این 
شرکت ها گام بردارند. بحث مهم دیگر بحث فساد است که باید مواظب بود با این رقم باال 
امکان سواستفاده  به وجود نیاید. یکی از مهم ترین مسایلی که در اکثر قراردادهای بزرگ دنیا 
در مورد آن بحث می شود تدبیر روندها و  راهکارهایی است که تمامی مراحل انجام پروژه 
شفاف باشد تا امکان فساد به وجود نیاید و یا اگر فسادی وجود دارد  مقدار آن نسبت به پرژه 
قابل مقایسه نباشد. اگر مواظب این قضیه نباشیم ضررهای این دست پروژه ها به مراتب 

بیشتر  از منفعت آن ها خواهد بود.  

  به نظرتان مجموعه وزارت نیرو چه سیاســتی را باید در مورد بودجه سال آینده 
صنعت برق داشته  باشــد و آیا لزوما چانه زنی برای افزایش بودجه، با توجه به بی 
انضباطی های مالی که از ســال 88  به بعد با بحث عدم پرداخت یارانه ها به  بخش 

تولید پیش آمد، تنها راهکار خواهد بود؟  

من عقیده دارم مشکلی که وزارت نیرو به آن گرفتار است با میزان سهمی که از بودجه دارد 
چندان مرتبط نیست و زیاد  بودن و کم بودن بودجه مشکالت این وزارتخانه را کم نمی کند. 
وزارت نیرو هم اکنون بدهی های زیادی به  بخش خصوصی دارد که به نظر می رسد برنامه 
خاصی برای پرداخت این بدهی ها نداشــته و تنها امید طلبکاران به میزان  بودجه ای که این 
وزارتخانه می گیرد، معطوف شده است.  برخالف دیگر وزاتخانه هایی مانند صنایع و نفت 
نگاهی که از  قدیم در وزارت نیرو وجود داشته چندان اقتصادی نبوده و بیشتر این وزارت 
خانه با فلسفه تامین آب و برق مردم فعالیت  کرده است. نبود نگاه اقتصادی فعال و سودده 
در این مجموعه به بی انضباطی مالی منجر شــده و طبیعتــا بخش  خصوصی را هم گرفتار 
کرده اســت. به نظر می آید قدم اول برای وزارت نیرو این اســت که خود را کوچک کند. 
کوچک  شدن این وزارتخانه مشکالت را ســاده تر می کند و بهتر می تواند به موضوعاتی 
مانند پرداخت مطالبات فکر کند و حتی  در شرایطی قرار بگیرد که از جایگاه پرداخت کننده 

مطالبه خارج شود. 

  چطور می توان این وابستگی به بودجه را کم کرد و در عین حال مشکلی از بابت 
پرداخت مطالبات  نداشت؟

یکی از راه حل ها بحث فاینانس است. به جای اینکه وزارت نیرو بخواهد به فکر پرداخت 
مطالبات باشــد، با فعال کــردن  فاینانس و ضمانت های پرداخــت و نیز کمک گرفتن از 
ساختار های بیمه ای اقدام به بستن قرارداد ها کند. در این  صورت شرکت ها با پول خودشان 
به عرصه قرارداد ها وارد می شــوند و اگر مشــکلی در تامین اعتبــارات پیش بیاید دیگر 
 شرکت ها متضرر نمی شوند و مساله بین بانک مرکزی و بانک های خارجی به شکل متفاوتی 
حل خواهد شد. فعالیت  های به این شکل، خود به خود باعث کوچک شدن دولت در بخش 
برق می شود و دیگر الزم نیست وزارت نیرو برای  تمام امور ریز و درشت  مربوط به انجام 
پروژه ها، نیروی انسانی و متخصص داشته باشد. به عبارت دیگر اگر وزارت نیرو  بخواهد 
خود را تمام و کمال درگیر پروژه ها کند نیاز دارد افراد زیادی را در حوزه های مختلف به کار 
گیرد که به علت  حساســیت هایی که در حوزه وزارتخانه وجود دارد، گروه های مختلفی به 
صــورت موازی اقدام به انجام امــور می کنند که  این موازی کاری هــا در مواردی حتی بر 

خالف جهت یکدیگر است.  

  راه حل هایی مانند تهاتر معوقات را چقدر موثر می دانید؟
در بحث تهاتر باید ببینیم وزارت نیرو اساسا چه دارایی ها یا امتیازاتی دارد که بخواهد آن 
را تهاتــر کند. به بیانی این  وزارت به خودی خود چیزی جز یک مجموعه عریض و طویل 
با امکانات مادی ومعنوی خاص نیست. باید ببینیم مثال  اگر در ازای بدهی یک شرکت به 
آن نیروگاه بدهیم چقدر منویات این شرکت تامین خواهد شد. یا اساسا بخش هایی  مانند 
توزیع و انتقال قابل تهاتر کردن هســتند یا خیر. به نظر می آید در بهترین حالت دولت به 
جای بدهی های بخش  برق، از دیگر بخش ها مانند صنایع و نفت هزینه کند که در عمل هیچ 

وزارت خانه ای حاضر به بذل و بخشش دارایی ها و  امتیازات خود نیست.  

  نقش سندیکا را در پیشبرد راه حل هایی که ارایه دادید چطور ارزیابی می کنید؟
ببینید سندیکا مانند یک پارلمان بخش خصوصی یا به بیان بهتر پارلمان مولد صنعت برق 
کشور است. شرکت های  عضور سندیکا مانند خانواده ای هستند که باید بدون رودربایستی 
مشکالت را با خودشان در میان بگذارند تا ضعف های  مربوط به بخش خصوصی تا جایی 
که امکان دارد به دســت خودشــان حل شود. در این صورت ســندیکا می توانند به عنوان 
 هماهنگ کننده به فعالیت های مختلف شرکت ها سرعت بدهد و به نوعی از آن ها در تحقق 

تصمیمات کالنشان پشتیبانی  کند.  

کوچک سازی وزارت نیرو گام نخست برای کاهش وابستگی به بودجه

موسی احمدیان؛  مدیر عامل رانین فرآیند گستر  

  تریبون آزاد 



نگاه ویژه

تعرفه های وارداتی و لزوم راهکاری مرضی الطرفین

که  همانقدر  برجام،  اجرایی شدن  دم  سپیده  در 
نگرانی های  می کند،  طلوع  تازه ای  امیدهای 
ریشه  دار و مهمی نیز تشدید می شود که ازاین 
میان انتظارات به ظاهر متضاد دو طیف از فعاالن 
تعرفه های  خصوص  در  کشور  برق  صنعت 
سویی  از  اساس  این  بر  است.  کاال  وارداتی 
تولیدکنندگان، میزان تعرفه ها را که اکنون پس از 
چندی با افزایش نسبی روبرو شده، کمترین اقدام 
حمایتی دولت جهت احیا و ابقای حداقلی تولید 
داخل بر می شمرند و از دیگرسو فعاالن عرصه 
فعالیت  اقتضای ماهیت  به  بازرگانی و مهندسی 
تجاری و صنعتی خود، آن را ضربه ای نا عادالنه 

بر پیکر تالش اقتصادی خود قلمداد می کنند.
نگاه  شماره  این  در  ستبران  که  است  رو  ازاین 
داشته  چالش برانگیز  موضوع  این  به  ویژه ای 
با پوشش نظرات  است و در این راستا کوشیده 
انعکاس شفافی از دغدغه های آنان  هر دو گروه 
این طریق مسیر مدیریت و  از  تا  به عمل آورد 
میانجی گری هوشمندانه نهاد های تصمیم گیرنده 

در این خصوص را هموارتر سازد.
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تعرفه؛ انحصار یا حامیت
تعرفه های وارداتی 

در بوته نقد اعضای کمیته مهندسی بازرگانی

اشاره:
تعرفه های وارداتی هر ســاله محل بحث و مجادله بسیاری 
بین تولیدکنندگان داخلی و بازرگانان است. در حقیقت آنچه 
 که این دو گروه به عنــوان دالیل عمده خود برای افزایش و 
یا کاهش تعرفه هــا عنوان می کنند، کامــال منطقی به نظر 
 می رســد. تولیدکنندگان داخلی دغدغه اشتغال و شرایط 
نابسامان اقتصاد کشــور را دارند که عمدتا به کاهش قدرت 
 رقابت آنها با رقبای خارجی شــان منجر شده و بازرگانان 
بــه عضویت در ســازمان تجارت جهانی، لــزوم واردات 
محصوالت  با کیفیت و حذر از ایجاد انحصار در ســاخت 

داخل سخن می گویند.  
هر ســاله ســندیکای صنعت برق ایران با تضاد منافع این 
دو گروه که بخشــی از آنها در کمیته مهندســی بازرگانی و 
گروه  دیگری از آنها در کمیته حمایت از ســاخت داخل و 
سازندگان تجهیزات برقی جای گرفته اند، مواجه می شود. 
امســال هم  با توجه به طرح موضــوع تعرفه های وارداتی، 
میزگردی با حضور فعالیــن حوزه تجارت تجهیزات برقی 
برگزار کردیم تا  نگاه فعالین این حوزه به موضوع تعرفه را 

بررسی کنیم.  
اعضای هیات رییسه کمیته مهندســی بازرگانی، میهمانان 
میزگرد این شماره از نشریه ستبران بودند. مهندس اردالن 
 تنباکوچیان رییس کمیتــه، مهندس نازیال وفا نایب رییس 
و مهندس علیرضا هاشــمی مطلق، مهندس هومن فرهادی، 
 مهندس علیرضا دانشور، مهندس سام سروشیان و مهندس 
ترانه عرفایان خســروی اعضای این کمیته نظرات خود را 
در خصوص  نرخ تعرفه های وارداتی در این میزگرد عنوان 

کرده اند که حاصل آن را ذیال می خوانید:  

 نگاه ویژه:  بایدها و نبایدهای تعرفه های واردات
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ســتبران: موضوع تعرفه از دو دیدگاه قابل بررســی 
است. اول از دید شرکت هایی که در زمینه  بازرگانی و 
واردات تجهیزات در حال فعالیت هستند و دیگری از 
دید شرکت هایی که در حوزه  ساخت داخل تجهیزات 
برقی در حال فعالیت هستند. این نقطه تالقی درست 
جایی اســت که  ســندیکا دچار تضاد منافع می شود. 
ســئوال این اســت که آیا اقتصاد و صنعت ما البته با 
محوریت  حوزه برق، نیاز به تدوین تعرفه های وارداتی 
دارد یا خیر؟ آیا تعرفه هــا را الزامی برای حمایت از 
 صنایع داخلی می دانید یا از نظر شــما تعرفه ها صرفا 

رانتی است که دولت به سازندگان داخلی داده  است؟  

مهندس تنباکوچیان:  
تعرفه ها در تمام کشورهای دنیا با دو هدف تنظیم و تدوین 
می شوند. در حقیقت تعرفه ها از یک سو برای تامین منافع 
 تولیدکنندگان تدوین می شوند و از سوی دیگر نگاهی جدی 
به منافع مشتریان دارند. اما تاکید می کنم که در هیچ یک  از 
کشورهای توسعه یافته تعرفه به عنوان یک ابزار حمایتی در 
دراز مدت مورد اســتفاده قرار نمی گیرد. تعرفه ها تا زمانی 
 قابل پیاده سازی هستند که هم صنایع داخلی مورد حمایت 
قرار گیرند و هم مشــتریان متضرر نشــوند. چرا که متضرر 
 شــدن مشــتریان در طوالنی مدت می تواند کل صنعت و 
ســازندگان داخلی را هم دچار زیان های جبــران ناپذیری 

کند.  
مثال بارز اثرات سوء اســتفاده از ابزارهای تعرفه ای برای 
حمایــت از صنایع داخلی را می توانیــم در صنعت خودرو 
ســازی  ببینیم. در گام های ابتدایی صنعت خودروسازی با 
هدف حمایت از ساخت داخل و البته با توجه به تکثر شاغلین 
در این  صنعت و شرکت های وابســته به آن انحصاری شد. 
اما نتیجه ای که از این حمایت بلندمدت حاصل شده، تولید 
 خودروهایی با کیفیت بسیار پایین و قیمت بسیار باال است. 
بنابرایــن بخش اصلی زیان ناشــی از این سیســتم متوجه 

 مشتریان محصوالت چنین صنایعی است.  
اجالس سازمان تجارت جهانی در طول ماه گذشته برگزار 
شد. از حدود 190 کشــوری که عضو سازمان ملل هستند، 
  162 کشــور به  WTO  ملحق شــده اند که آخرین کشور 
افغانستان بوده اســت. این بدان معناست که همه کشورها 
به جز  درصد بســیار اندکی به این ســازمان ملحق شده اند. 
اعضای این سازمان برای صادرات یا ورادات کاال به سایر 
 کشورهای عضو سازمان تعرفه خاصی ندارد اما کشورهایی 
که عضو این ســازمان نیســتند برای مبــادالت تجاری با 

 اعضای ســازمان تجارت جهانی ناگزیرند چند برابر تعرفه 
پرداخت کنند.  

حتی گفته می شــود که اگر ما عضو سازمان تجارت جهانی 
بودیم دست کشورهای توسعه یافته برای اعمال تحریم های 
 یک ســویه کامال بسته می شــد. در کشــوری مثل آلمان، 
شــهروندان این کشــور برای خریــد ماشــین های آلمانی 
50 درصــد  قیمت را دولت پرداخت می کنــد. اما در ایران 
ما خودروهای داخلــی را به ایرانی ها چندیــن برابر قیمت 
صادراتی آن می  فروشــیم. به این ترتیب ما به کشــورهای 

خارجی یارانه می دهیم.  
البته تاوان انحصار در صنعتی مانند خودرو ســازی کامال 
روشن است. میزان تصادفات و تلفات ناشی از بی کیفیتی 
این  محصوالت به خوبی نشــان دهنده آثار سوئی است که 
انحصار و تعرفه بلندمدت برای کشور به دنبال دارد. سئوال 
این  است که این حمایت ها تا چه زمانی و برای رسیدن به چه 

هدف مشخصی ادامه خواهد یافت؟  
من بر این باورم که اگر ظرف چند ســال آینده تعرفه حذف 
شود، ســازندگان داخلی ما تاوان بســیار سنگینی پرداخت 
 خواهند کرد. آیا زمان آن نرسیده که ما برای سرپا نگه داشتن 
واحدهای تولیدی و حفظ نیروهای شــاغل در این واحدها 
 به درستی چاره اندیشی کنیم؟ به هر حال باید به فکر زمانی 
باشیم که حمایت از واحدهای تولیدی باید بدون ابزارهای 

 تعرفه ای صورت بگیرد.  
موضوع دیگری که باید مد نظر قرار گیرد این اســت که ما 
باید به آزادی مشــتریانمان برای انتخــاب محصول مورد 
 نظرشــان احترام بگذاریم. مشــتری های ما باید بتوانند با 
کاالیی بر اساس قیمت مورد نظر و البته با کیفیت مطبوعش 
 خریــداری کند. لذا ســازندگان داخلی بایــد کار خود را به 
نحوی پیش ببرند که کیفیت محصوالتشــان در حد رقبای 

بین  المللی شان باشد و رضایت مشتریان را نیز جلب کند.  

مهندس هاشمی مطلق:  
از نظر من اولین گام برای هدفمند کردن تعرفه ها در کشور 
این اســت که تدوین تعرفه ها در هر بخش به تشــکل فعال 
 همان حوزه سپرده شود. به این ترتیب وقتی تعرفه مربوط به 
تجهیزات برقی را سندیکای برق تدوین می کند. در نهایت 
 مشــخص اســت که وقتی به دلیل نبود امکانــات، دانش و 
تکنولوژی، قادر به تولید محصولی نیستیم، نیازی به تدوین 
 تعرفه در مورد آنها نیســت. به عنوان مثال در ایران شرکتی 
نیســت که به طور جدی به تولید رله بپــردازد، اما می بینیم 

که  تعرفه باالیی بــرای واردات این محصول در نظر گرفت 
شده است. این معادله بسیار ساده است، کاهش تعرفه رله بر 
 قیمت تمام شده محصوالت نهایی مانند تابلو کامال اثرگذار 
است. تنها در این صورت است که تابلوسازان می توانند در 
 بازارهای داخلی و خارجی، قیمت هایی پایین تر و رقابتی تر 

ارائه کنند.  
مساله دیگری که باید به شــکل جدی مورد توجه قرار گیرد 
این اســت که اگر نرخ تعرفه ها خیلی باال باشد، تولید کننده 
 داخلــی رغبتی برای بــاال بردن کیفیــت محصوالت خود 
نخواهد داشت. موضوع این است که در کنار تعرفه به عنوان 
یک  ابزار حمایتی از ســازندگان داخلی ما شــاهد تصویب 
و ابالغ قوانینی هســتیم که مصرف کننــدگان را ناگزیر به 
اســتفاده از  کاالهای ســاخت داخل کرده اســت. از دیدگاه 
من وجود چنین قوانینی در صورتی موثر اســت که چندین 
شــرکت داخلی  اقدام به تولید یک محصول خاص کنند تا 
در نهایت رقابت بین آنها به باال رفتن کیفیت و پایین آمدن 

قیمت تمام شده  منجر شود.  

اما متاسفانه می بینیم که این قانون حتی در مورد محصوالتی 
که تنها یک تولیدکننده داخلی دارند نیز الزم االجراســت. 
 در چنین مواردی بــه بهانه حمایت از تولیــد کننده داخلی 
و جلوگیــری از واردات محصــوالت خارجــی، هم منافع 
مشــتریان  زیر پا گذاشته می شــود و هم صنعت داخلی به 
دلیل احســاس امنیت کاذب، رغبتی برای حرکت به سمت 

پیشرفت و  نوآوری نخواهد داشت.  
به عالوه من بر این باورم که باال بودن غیرمنطقی تعرفه های 
وارداتی ناخودآگاه سیســتم را دچار فســاد می کند، چرا که 
 در نهایت شرکت های بازرگانی برای پرداخت تعرفه کمتر 

اردالن تنباکوچیان:

مثال بارز اثرات سوء استفاده از ابزارهای 

تعرفه ای برای حمایت از صنایع داخلی را 

می توانیم در صنعت خودرو سازی  ببینیم. 

اما نتیجه ای که از این حمایت بلندمدت 

حاصل شده، تولید  خودروهایی با کیفیت 

بسیار پایین و قیمت بسیار باال است

 نگاه ویژه:  بایدها و نبایدهای تعرفه های واردات 
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دست به دامن روش ها و ترفند های غیر قانونی و غیر شفاف 
 می شوند. 

   
مهندس فرهادی: 

من بر این باورم که اعمال مدیریت سیاسی در عمده صنایع 
کشــور ما، اهداف مورد نظــر از انجام یکســری اقدامات 
را  دچــار دگرگونی کرده اســت. در تمام کشــور ها اعمال 
محدودیت های تجاری از جمله تدوین تعرفه های وارداتی 
برای  دستیابی به اهداف مشخصی صورت می گیرد. کنترل 
نرخ مبادله ای، حمایت از صنایع نوزاد، نگرانی از نســبت 
اشــتغال  داخلی و جلوگیری از دامپینــگ از جمله اهدافی 
هســتند که دولت ها را ملزم مــی کند تا بــا در نظر گرفتن 
مالحظات  مختلف، مدل های تعرفه ای مختلفی را تعریف 

و به اجرا بگذارند.  
به نظر می رســد اولین و مهمترین مشــکل ما این است که 
صورت مساله روشنی برای الزام تدوین تعرفه های وارداتی 
 وجود ندارد و عمده فعالین اقتصادی به نتایج و تبعات پیاده 
سازی تعرفه ها در صنعت می پردازند. اما از نظر من پیش از 
 هر اظهارنظری باید این مساله بررسی شود که در مورادی که 
تعرفه ها و قیمت گذاری ها دچار حساسیت های بی مورد  و 
بعضا سیاسی شده اند، دولت تا چه حد به اهدافی که در تمام 
دنیا بــرای تدوین تعرفه مد نظر قرار مــی گیرد، توجه  کرده 
است؟ سئوال این اســت که دولت برای تدوین تعرفه های 
وارداتی که در صنایع مختلف کشــور اعمال می شود تا  چه 

اندازه دغدغه حمایت از صنایع نوزاد و یا دامپینگ را دارد.  
همانطور که دوستان اشــاره کردند، وقتی کاالیی در ایران 
تولید نمی شــود و طی ســال های آینــده نیز چشــم انداز 
 مشخصی برای آن متصور نیستیم، در نظر گرفتن تعرفه های 
آنچنانی نشان می دهد که تعریف درستی از منطق  اقتصادی 
تدوین تعرفه نداریم و آن را در حد یک ابزار فشار سیاسی 

تتزل داده ایم. 

مهندس دانشور: 
در موضوع تعرفه ها باید دالیل هر دو طرف موافق و مخالف 
اعمال تعرفه در کنار هم قرار داده و منافع و محدودیت  های 
هر دو طرف را در نظر بگیریم. به عنوان مثال اگر کاالیی که 
در داخل تولید می شود، با قیمت بسیار نازل وارد و  عرضه 
شــود، بدون شــک انگیزه ای برای مراکز مختلف علمی و 
پژوهشــی باقی نمی ماند که برای بهبود تکنولوژی و  ارتقاء 
تکنیکی بر روی آن کاالی خــاص کار کنند، ولو اینکه این 

کاال در داخل به طور چشمگیر تولید نشود.  
به عبارت دیگر برداشته شدن تعرفه ها به دلیل نداشتن دانش 
و تکنولوژی، ما را در نهایت به ســمت تبدیل شدن به یک 
 واردکننده خوب خواهد برد اما در مقابل پیشــرفت صنایع 
داخلی و حرکت به سوی دانش و تکنولوژی را مغفول باقی 

 خواهد گذاشــت. ضمن اینکه در صورت برداشــته شدن یا 
پایین آمــدن تعرفه ها، تضمینی بــرای کیفیت محصوالت 
وارداتی  وجــود ندارند، چون شــرکت های وارد کنند برای 
ســود بیشــتر اقدام به واردات محصوالت ارزان قیمت و 

احتماال بی کیفیت  خارجی می کنند.  

نکته دیگر افراد و گروه های قدرتی هســتند که تغییر تعرفه 
کاال های مختلف به ســود آنها اســت. این گروه ها شــامل 
 مجموعه ای از نیروی های کار فعال در صنایع، یا گروه های 
سیاسی، نظامی و دولتی هستند. به عنوان مثال از زمان  های 
بســیار قدیم دولت هــا در ازای واردات هر کاال به کشــور 
مبلغی را تحت عناوین مختلــف از تجار دریافت می کرد. 
 این نگاه با گذشــت زمان و مطرح شدن شــعار هایی چون 
خودکفایی اقتصادی و ... شــکل دیگری بــه خود گرفت و 
 دریافت تعرفه بــرای کاالهای وارداتی را به حق مســلمی 

برای دولت ها تبدیل کرد.  
بنابرایــن تغییر میــزان تعرفه کاالهای مختلــف می تواند 
دالیلی کامال غیر علمی و به تعبیر دوســتان سیاسی داشته 
باشــد.  من معتقدم در ایــن روند گروه های قــدرت کامال 
اثرگذار واقع می شــوند. به طوری که اگر گروه های قدرت 
و افراد با نفوذ  در صنایع دارای منافع و نیروی کار باشــند، 
امکان افزایش تعرفه ها بیشــتر اســت. در مقابل اگر منافع 
این گروه ها در  بخش بازرگانی و واردات تامین شود، زمینه 

برای کاهش تعرفه ها فراهم خواهد شد.  
مســاله ای که ما به عنوان صاحبان بخش خصوصی صنعت 
برق باید به شــکل جدی به آن توجه کنیم این است که این 
 اختالف نظرها و منافع متناقض در درون سندیکا همانقدر 
که مــی تواند به اتخــاذ راهبردهای صحیــح و جامع منجر 
شود،  ممکن اســت محل ایجاد اختالفات تفرقه افکن میان 
حوزه های مختلف صنعت برق در بخش خصوصی هم باشد. 

 
لذا من بر این باورم که اگر قرار است یک تصمیم کارشناسی 
به نفع کشور گرفته شود، بایستی ابتدا در درون سندیکا  این 
موضوع را به طور شفاف حل کنیم و در بیرون از سندیکا با 

شناسایی گروه های قدرت و نیروهای موثر به رایزنی با  آنها 
پرداخته و منافع صنعت برق کشــور را از این طریق تامین 
کنیم. تنها در این صورت است که می توانیم در برابر  نظرات 

مخالف، پاسخی قانع کننده و موثر داشته باشیم.  

مهندس وفا: 
به دلیل بزرگ بــودن دایره محصــوالت و تجهیزات برقی 
نمی توان به طور کلی در مــورد مفید یا مضر بودن تعرفه ها 
نظــر  داد. در نظر گرفتن تعرفه برای برخی از محصوالت را 
می توان یک اقدام حمایتی برای آنها قلمداد کرد، در حالی 
که  این تعرفه برای دیگر محصوالت ممکن اســت مخرب 
واقع شــوند. به هر حال بررســی نحوه تدویــن تعرفه ها و 
افزایش یا  کاهش آن باید بر اساس دیدگاه های کارشناسی 

صورت بگیرد و مطلقا حالت دستوری نداشته باشد.  
اگر در تغییر تعرفه ها نگاه کارشناســی نداشته باشیم، هر دو 
گروه تجار و صنعتگــران متضرر خواهند شــد. باید توجه 
داشت  که رونق داشتن بخش صنعت و تولید داخلی در بلند 
مدت به نفع تجار هم خواهد بــود، چرا که در صورت رونق 
صنعت،  صنایع داخلی نیاز به مواد اولیه بیشــتری خواهند 
داشــت و تامین بخش قابل توجهــی از این مــواد اولیه از 
طریق واردات  امکان پذیر اســت. بنابراین بهبود و اصالح 
این چرخه در دراز مدت، منافــع هر دو طرف یعنی تجار و 
تولیدکنندگان داخلــی  را تامین خواهد کرد. اما در این میان 
مهمترین مســاله نحوه بهره گیری از ابــزاری مانند تعرفه و 
شــیوه حمایت از  تولیدکنندگان داخلی، به گونه ای است که 
بخش تجارت دچار آسیب نشود و منافع مشتریان به خطر 

نیفتد. 

مهندس عرفانیان خسروی: 
از دیدگاه من مهمترین مســاله ای که باید مد نظر قرار گیرد، 
بحــث کیفیت محصوالتی اســت که در نهایــت در اختیار 
 مشتریان ما قرار می گیرد. به نظر می رسد اصلی ترین الزام 
ما باید افزایش کیفیت محصوالت ارائه شــده به مشتریان 
 باشد نه کاهش قیمت آنها. ما بارها شاهد بوده ایم که برخی از 
تولید کنندگان داخلی با تولید کاالی بی کیفیت و به  پشتوانه 
تعرفه های ســنگین وارداتی، در بازارهای داخلی بی رقیب 
مانده اند. در صورتی که قادر نیستند کاالی تولیدی  خود را 

در هیچ یک از بازارهای صادراتی عرضه کنند.  
از دیدگاه من دولت باید به جای تمرکز بر افزایش تعرفه ها 
از واردات کاالی با کیفیت جلوگیری کــرده و انرژی خود 
را  بر روی نظارت بر استانداردها و کنترل کیفیت کاالهای 
ساخت داخل و محصوالت وارداتی متمرکز کند. همانقدر 
که بر  کیفیت کاالهای داخلی تاکید داریم باید مراقب سطح 
کیفی محصوالت وارداتی هم باشیم، چراکه واردات کاالی 
بی  کیفیت چینی اگر چه ممکن است منافع کوتاه مدت بخش 

علیرضا هاشمی مطلق:

باال بودن غیرمنطقی تعرفه های وارداتی 

ناخودآگاه سیستم را دچار فساد می کند، 

چرا که  در نهایت شرکت های بازرگانی 

برای پرداخت تعرفه کمتر دست به دامن 

روش ها و ترفند های غیر قانونی و غیر شفاف 

 می شوند

 نگاه ویژه:  بایدها و نبایدهای تعرفه های واردات



29

    

خاصی را تامین کند اما به طــور قطع در طوالنی مدت کل 
 صنعت را متضرر خواهد کرد.  

البته الزم می دانم که یادآوری کنم بر اساس تعریف سازمان 
تجارت جهانی اساسا نیازی نیســت که کشور ها در تمامی 
 بخش ها خودکفا باشــند. نمی توانیم انتظار داشته باشیم که 
همه محصوالت مرتبط با صنعت برق در داخل تولید شوند. 
 لــذا تکلیف بخــش بازرگانی با یکســری از محصوالت و 
کاالها از این طریق کامال روشن می شود. به عنوان مثال در 
دنیا  تنها یکی دو کشور هستند که فیبر نوری تولید می کنند و 
تکنولوژی آن را در اختیار دارند. کاهش تعرفه این محصول 
در  نهایت به کاهش قیمت و تســهیل روند اســتفاده از یک 

تجهیز به روز و باکیفیت منجر می شود.  

ستبران: در شــرایطی که تولیدکنندگان داخلی دالیل 
مختلف و قابل قبولی برای دشوار بودن کار و  تولید در 
فضای کنونی کشور دارند، چه پیشنهادی برای آسان 
تر شــدن تولید دارید؟ در صورت  پیوســتن ایران به 
سازمان تجارت جهانی و کاهش تعرفه ها، چگونه می 

توان از صنعت داخلی و  تولید بومی حمایت کرد؟

مهندس تنباکوچیان: 
به نظر می رســد در رابطه بــا تولید کاال در داخل کشــور 
باید یک کار کارشناسی گســترده و جامع صورت بگیرد تا 
مشخص  شود تولید چه کاالیی توجیه اقتصادی دارد. با یک 
بررســی اجمالی به این نتیجه خواهید رسید که کشور های 
مختلف با  توجه به شــرایط و موقعیت خــود، فرصت های 
اقتصادی و صنعتی متفاوتی دارند که عمده منافعشان را در 
برمی گیرد.  درست به همین دلیل است که هیچ کشوری نمی 

تواند در تمامی جنبه ها و صنایع فعال و موفق باشد.  
باید دید با توجه به شرایط کشور قادر به تولید اقتصادی کدام 
کاال هستیم و کدام یک از محصوالت توجیه اقتصادی  کافی 

برای ســاخت داخل ندارد. به عنوان مثال کاالهایی وجود 
دارنــد که به طور محدود در صنایع مختلــف به عنوان مواد 
 اولیه به کار می روند، اینکه بخواهیم واردات چنین کاالیی 
را به بهانه سوق دادن کشور به سمت تولید آن، محدود کنیم 
 چندان منطقی به نظر نمی رسد. شاید منطقی تر این باشد که 
اجازه دهیم آن کاال با قیمت کم و تعرفه پایین وارد شــود  تا 
دیگر بخش های صنعت با بهره گیری از مواد اولیه ارزان تر 
عالوه بر دستیابی به سود مناسب در بنگاه های خود،  منافع 

ملی را نیز تامین کنند.  
بنابراین نمی توان تمامی بخش هــا و صنایع را بدون توجه 
به اقتصادی بودن یا نبودنشــان و تنها با اتــکا به ابزارهایی 
 مانند تعرفه سرپا نگه داشــت. الزامات پیوستن به سازمان 
تجارت جهانی ایجاب می کند که بر اساس منافع و شرایط 
 خودمان رفتار کنیم. مشخص کردن صنایعی که دستیابی به 
خودکفایی در آنها الزامی اســت و البتــه تدوین یک برنامه 
 زمانی مشخص و مناسب برای رســیدن به این نقطه الزمه 
پیشرفت صنعت داخلی اســت. به همین منظور باید تعرفه 
 واردات را در طــول یک دوره زمانی مشــخص کاهش داد 
تا شــرکت های داخلی انگیزه الزم بــرای باال بردن کیفیت 
و  رشــد تکنولوژیکی محصوالت خود را داشته باشند. باید 
دقت داشــت که ایجاد انحصار هیــچ گاه نمی تواند به تولید 

 محصول باکیفیت منجر شود.  

مهندس فرهادی: 
تاکید می کنم کــه اگر ابزاری درســت را در جای غلط و با 
هدفی نادرست استفاده کنیم، نه تنها به نتیجه مورد نظر دست 
 نمی یابیم، بلکه کل میزان اثرگذاری آن ابزار را هم زیر سوال 
خواهیم برد. برای پاســخ به این ســوال که اگر تعرفه پایین 
 بیاید، برای حفظ و حمایت از تولیــد داخلی چه کنیم، باید 
پیش از هر اقدامی این مســاله را بررسی کنیم که در کجای 
 دنیا کشورها تمام کاالهای مورد نیازشان را خودشان تولید 

می کنند. باید بررســی شــود که مزیت رقابتی ما در نیروی 
 انســانی، مواد اولیه و تکنولوژی چیست و پس از شناسایی 
مزیت های رقابتی به درستی در خصوص کاالهایی که باید 

 در داخل تولید شوند، تصمیم گیری کرد.  
در هیچ کجای دنیا از تعرفه بــرای حمایت از تولید داخلی 
اســتفاده نمی شــود. قرار گرفتن هر صنعت بر روی روال 
توســعه  پایدار مستلزم تعریف خوشــه های صنعتی و بهره 
گیری از پتانسیل مراکز رشد اســت. به عالوه در این روند 
دولت ها و  نهادهای تحقیقاتی هم تسهیالتی در اختیار این 
دست از بنگاه ها قرار می دهند. به عبارت دیگر رانت هایی 
را از طرق  مختلف به تولیدکنندگان می دهند تا در یک مسیر 

هموار به رشد خود ادامه دهند.  
البته در این پروســه برای هر بنگاه هــا اقتصادی یک هدف 
مشخص تعریف می شود که باید در طول یک دوره زمانی 
 معین به آن دســت یابد. حمایت های تعرفه ای و غیر تعرفه 
ای تنها در طول این دوره شامل حال این صنعت می شود  و 
پس از آن اگر تولید کننده ای به هدف خود نرســد، از چرخه 
اقتصاد و صنعت کنار گذاشته خواهد شد. بنابراین حمایت  از 
تولید داخل نیازمند همکاری و فعالیت بخش های مختلف 
دولتی و غیر دولتی اســت و این هدف را نمی توان صرفا با 

 تصمیماتی مانند تغییر تعرفه برآورده کرد.   

ستبران: فرض کنید قرار است تعرفه ها تدوین شود و 
بنا بر نظر دوستانی چون آقای مهندس  هاشمی مطلق 
و آقای مهندس دانشــور الزم اســت با کارشناسی و 
بحث های تخصصــی به تعرفه  های منطقی برســیم. 
سوال این اســت که آیا نهادی مانند سندیکا توانایی 
به نتیجه رســاندن  و  مدیریت تضاد منافع گروه های 
مختلفی که عضو این تشکل هســتند را دارد؟ آیا می 
توان نظــرات  کمیته های حمایت از ســاخت داخل و 

بازرگانی را همزمان تامین کرد؟

 نگاه ویژه:  بایدها و نبایدهای تعرفه های واردات 
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مهندس هاشمی مطلق: 
بــه نظرم ماهیت نهادی مانند ســندیکا ایجــاب می کند که 
نماینده های گروه های مختلف با منافع متضاد در آن حضور 
 داشته باشند. این نمایندگان همگی تحصیل کرده و در حوزه 
خودشان کارشناس هستند و وقتی نظرات مختلف بیان می 
 شــود، افراد با درک متقابلی که از هــم دارند. قطعا در طول 
این رایزنی ها هر طرف می تواند امتیازاتی بدهد و در مقابل 
 امتیازاتی به دست آورد تا همه گروه ها منتفع و راضی شوند.  
به عنوان مثال نماینده تابلوســازان حق دارد افزایش تعرفه 
ورق آهن و مــس را پیگیری کند، چرا کــه در این صورت 
به  جای صدور شــمش مس، به قیمتی معقول به تابلو ســاز 

فروخته می شود. اما صحبت بر سر کاالهایی است که اصوال 
 تکنولوژی تولیــد آن را در داخل نداریم. به عنوان مثال اگر 
تعرفه دستگاه های تست پایین باشد، شرکت ها نیازی ندارند 
 از تسترهای بی کیفیت چینی اســتفاده کنند. همان تسترها 
می تواند با قیمت معقــول، تعرفه پاییــن و کیفیت باال از 

 کشورهای اروپایی خریداری شده و به کشور وارد شود.  
به هر حال با بحث هایی که کارگروه های و کمیته های مختلف 
انجام می دهند می توان منافع مشترک و متضاد را  شناسایی 
کرد. تولید کننده ها و بازرگانان منافع مشترک زیادی دارند 
که می توان با تکیه بر آنها به تصمیمی مشترک  رسید که قطعا 

تامین کننده منافع همه کمیته ها است.  

مهندس وفا: 
مــن عقیده دارم که رونــق اقتصادی، نتیجه رشــد همزمان 
تولیدکنندگان و تجار اســت. در بلند مدت اگر شــرکت ها 
محصول  با کیفیت تولید کرده و تجار اجناس با کیفیت تامین 
کنند، بی شک کشــور به ســمت رونق اقتصادی و توسعه 
پایدار  خواهد رفت. ســندیکا می تواند بــه عنوان یک نهاد 
تعدیل کننــده، از تولید کنندگان و تامیــن کنندگان به طور 
همزمان  حمایت کند و چون شــناخت دقیقی از بازار کاال و 

محصوالت صنعت برق دارد، می تواند به درســتی این دو 
بخش را به  یکدیگر متصل کند.  

بدون شک ما هم این مســاله را می پذیریم که اشتغال زایی 
مستلزم حمایت از تولیدکننده داخلی است، اما تولید کننده 
 تنها با تولیــد کاالی با کیفیت که قیمتی مناســب و رقابتی 
دارد، می تواند زمینه را برای ادامه حیات و رشــد خود مهیا 
کند  کــه از دیدگاه من این امر تنها بــا حمایت تجار و تامین 

مواد اولیه با کیفیت و با قیمت پایین میسر خواهد شد. 

مهندس دانشور: 
من بر این باورم که تصمیم ســازی های اقتصادی در هرمی 
با سه راس شــکل می گیرد که دولت در راس آن قرار دارد. 
 تجربه نشــان داده که دولت به عنوان یک نهاد تصمیم ساز، 
همواره به دنبال منافع خود بوده اســت. ایــن منافع دارای 

 جنبه های مختلفی مانند اشــتغال زایی، خودکفایی، کسب 
درآمد از مالیات یــا تعرفه های وارداتــی و موارد مختلف 
دیگری  بوده که بخشی از آن در گرو منافع سیاسی و بخشی 

دیگر در گرو منافع ملی است.  
مجلس نیز وجه دیگــری از هرم تصمیم گیری های صنعتی 
کشور است. باید دید در این میان چگونه می توان از دولت 
 یا مجلــس یا دیگر ارگان ها به عنــوان نهادهای موثر و مهم 
استفاده کرد و منافع و تصمیمات مشترکی که در جایی مانند 

 سندیکا گرفته می شود، را به مرحله اجرا رساند.    
رونــد تغییرات ایجاد شــده در نــرخ تعرفه هــای وارداتی 
متاســفانه هیچوقت منطقی نبوده و ما شاید به دلیل ضعیف 
بــودن  حافظه تاریخــی مان به خوبــی این رونــد را به یاد 
نیاوریم. یــادآوری می کنم که حدود 5 ســال پیش تعرفه 
کاالیی مانند  رلــه حدود 40 درصد بود. امــروز تعرفه این 
کاال 20 درصد اعالم شــده، اما باید بپرسید که آیا وضعیت 
تولید یــا واردات این  محصول تغییر کرده اســت؟ ایا این 
تغییر 20 درصدی بر اســاس اهداف خاصی صورت گرفته 
است؟ 5 سال پیش هیچ  شــرکت داخلی اقدام به تولید رله 
نمی کرده و امروز نیز هیچ شرکتی رله تولید نمی کند. میزان 
کیفیت محصوالت  وارداتی در مدت این 5 سال نیز تغییری 
نداشته است. به عبارت دیگر حتی با پایین آمدن تعرفه باز 

هــم واردکنندگان  ترجیح داده اند کاال هــای ارزان قیمت و 
بی کیفیت چینی وارد کنند.  

در حقیقت باید بپذیریم کــه واردکنندگان و تولید کنندگان 
هر یک تنها به منافع خود فکر می کنند و در این بین رئوس 
 هرم های قدرت هستند که بنا به چرخشی که در این سال ها 
داشته اند، تصمیمات مختلفی در خصوص تعرفه کاالهای 
 مختلف از  جمله محصوالت مربــوط به صنعت برق گرفته 

اند.   

مهندس تنباکوچیان: 
در مورد نقش سندیکا و همکاری که بین بخش های مختلف 
آن باید گفت که در سالهای گذشته به کمیته ای مانند  کمیته 
بازرگانی اجازه ای برای صحبت کردن داده نمی شــد. سال 
گذشته قرار بود جلسه ای با حضور نمایندگان تمامی  گروه ها 

و کمیته های عضو سندیکا برگزار شود تا در خصوص تعیین 
تعرفه ها تصمیم گیری صورت گیرد. اما بعد از  گذشت یک 
سال و با وجود معرفی نماینده از طرف کمیته بازرگانی هنوز 
چنین جلسه ای تشکیل نشده اســت و گویا  دوستان بدون 
دعــوت از این کمیته اقدام به تعیین میزان تعرفه ها کرده اند 

که البته امیدوارم چنین خبری درست نباشد. 
به نظرم اینجا دوباره این بحث مطرح می شــود که اساســا 
مدیریت تضاد منافع در سندیکا باید چگونه صورت گیرد. 
اینکه  نمایندگان گروه های مختلــف بتوانند با وجود منافع 
متفاوت با رایزنی و مذاکره به نتیجه برســند، امری است که 
به نظر  می رســد بدون دخالت سندیکا و مدیریت آن امکان 

پذیر نخواهد بود.  
سندیکا باید نظرات مختلف را بشنود، تحلیل کند و نتیجه را 
به گوش نهاد های قدرت برساند. همانطور که آقای  مهندس 
دانشــور فرمودند، یکی از اصلی ترین اهداف شرکت ها از 
عضویت در سندیکا وصل شــدن و ارتباط با مراکز  قدرت 
مانند دولت و مجلس بوده است، چرا که قطعا بدون سندیکا 
ایجاد این ارتباط بســیار مشــکل خواهد بود. بنده بسیار  به 
آینده خوشبین هســتم و راهی را که در سندیکا آغاز شده و 
تالشی که مجموعه ســندیکا با همکاری دوستان در بخش 

 های مختلف انجام می دهند را مثبت ارزیابی می کنم.  

 نگاه ویژه:  بایدها و نبایدهای تعرفه های واردات

نازیال وفا:

بدون شک ما هم این مساله را می پذیریم که 

اشتغال زایی مستلزم حمایت از تولیدکننده 

داخلی است، اما تولید کننده  تنها با تولید 

کاالی با کیفیت که قیمتی مناسب و رقابتی 

دارد، می تواند زمینه را برای ادامه حیات 

و رشد خود مهیا کند  که از دیدگاه من این 

امر تنها با حمایت تجار و تامین مواد اولیه با 

کیفیت و با قیمت پایین میسر خواهد شد
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در مورد میزان اثرگذاری نرخ تعرفه بر کیفیت محصوالت 
وارداتی هم باید عرض کنم که تغییــر تعرفه ها تنها یکی از 
 معیارهــای موثر در تصمیمــات وارد کنندگان اســت. در 
5 ســال گذشته شــاهد 3 برابر شــدن نرخ ارز بوده ایم و به 
همین دلیل   حتی کاهش 20 درصدی تعرفه نیز نتوانســت 
هدفگذاری را که برای افزایش کیفیت در نظر گرفته شــده 

بود، برآورده کند. 
تغییرات نرخ ارز، قوانین مختلف گمرکی بازرگانی و ... از 
جمله عواملی هستند که در کنار تعرفه ها می توانند یک دید 
 جامع از وضعیت بازار به ما بدهد. ضمن اینکه مشاهده می 
شود که مجموعه ای از قوانینی وجود دارند که با یکدیگر در 
 تضاد هستند، لذا برای پیگیری هر موضوعی باید تمام این 

موارد را در کنار هم مد نظر قرار دهیم.  

ستبران: لزوم حذف تعرفه کاالهایی که در داخل تولید 
نمی شوند و قابلیت تولید ندارند، از جمله  مواردی بود 
در این فرصت به آن اشــاره شــد. اما به نظر می رسد 
وزارت صنعت معدن و تجارت  چندان نسبت به این 
موضوع توجیه نیســت و شــاید نیاز است تا گروهی 
متشکل از تولیدکنندگان،  بازرگانان و پیمانکاران برای 
توجیه مسئوالن و تشــریح جزئیات این مساله برای 

مسئولین وزارت  صنعت تشکیل شود. 

مهندس سروشیان:  
من فکر نمی کنم هیچ گروهی حاضر باشــد تا برای رساندن 
این پیام پیشــقدم شــود. دلیل آن هم این است که در ایران 
 ادبیات و روش های خاصی برای کار وجود دارد. اگر امروز 
شما ادعا کنید در ایران هیچ رله ای تولید نمی شود و دانش 
 آن را نداریم، فردا ده ها نفر مدعی ساخت آن می شوند. کما 
اینکه صرفا ساخت رله بدون توجیه اقتصادی و تولید  انبوه، 
توانمندی محسوب نمی شــود. بنابراین این استدالل که به 
دلیل عدم ســاخت یک محصول در داخــل، تعرفه آن  باید 
حذف شود، چندان در وزارت صنعت و معدن خریدار ندارد. 
ضمن اینکه اساسا نگاه این وزارتخانه به مقوله  محصوالت 
برقی چندان تخصصی نیســت و حتی اســناد، استانداردها 
و مــدارک علمی و تخصصی که در ایــن وزارتخانه  موجود 
اســت و عمده تصمیم گیری ها بر اساس آنها انجام می شود، 

از اعتبار کافی برخوردار نبوده و بروزرســانی نشده  اند. در 
حقیقت نــگاه وزارت صنایــع به تجهیــزات برقی تفاوت 
چندانی با کاالیــی مانند روکش صندلی ندارد. با این وجود 
 من معتقدم که شــرایط کنونی تعرفه ها و بازارهای داخلی 
کشــور، به تعادلی رسیده که تغییر آن بســیار دشوار به نظر 

می  رسد.  

مهندس هاشمی مطلق:  
مــن فکر می کنم پیش از هر چیز بایــد نقش اتاق بازرگانی 
مشخص شــود. به عالوه ســندیکا باید آنقدر قدرت داشته 
باشــد  که بتواند بــه خوبی با اتــاق ارتباط برقــرار کند. در 
نتیجــه ارتباط اتــاق بازرگانی با وزارت صنایــع و معادن 
قطعا مشکالتی از  این دســت تا اندازه ای حل خواهد شد. 
انتقاد دیگری که در این مورد به سندیکا وارد است، به نحوه 
انتخابات هیات  مدیره مربوط می شود. در حال حاضر بخش 
قابل توجهــی از اعضای هیات مدیره تولید کننده هســتند 
و قطعــا هیچ کدام  تمایل یا دغدغــه ای برای کاهش تعرفه 

ندارند. 
اگر ما به دنبال آن هســتیم که نقش کمیته ها پررنگ باشد، 
بایستی قانونی در سندیکا مصوب کنیم که به قوی تر شدن 
 کمیته ها و توجه بیشتر به آنها منجر شود. من فکر می کنم که 
می توان این موضــوع را در تغییر نحوه برگزاری انتخابات 
 هیات مدیره دنبال کرد به نحوی کــه هر یک از کمیته ها بر 
اســاس تعداد اعضای خود امکان تعییــن نماینده در هیات 
 مدیره را پیدا کنند. بــه این ترتیب نماینــدگان کمیته های 
مختلف ایــن فرصت را خواهند داشــت که به طــور برابر 
نظراتشــان  را در خصوص موضوعاتی مانند تعرفه عنوان 
کرده و هــر موضوع با اتفاق آرای اعضــای هیات مدیره از 

طرف سندیکا  پیگیری شود.  

مهندس تنباکوچیان: 
در خصوص پیوســتن ایران به ســازمان تجــارت جهانی 
دیدگاه های مختلفــی وجود دارد. برخی مدعی هســتند که 
 کشورهای غربی مانع این امر می شــود، اما اگر منصفانه و 
بی¬طرفانه این موضوع را مورد بررســی قــرار دهیم می 
بینیم که  قوانین موجود در بخش های مختلف کشور با روح 
ســازمان تجارت جهانی کامال در تناقض اســت. بنابراین 

بایســتی  قوانین مربوط بــه اقتصاد، بانــک، گمرک، عدم 
دخالت دولت در شرکت ها، سرمایه گذاری خارجی و دیگر 

بخش ها تغییر  کنند که این امری بسیار دشوار است.  

مهندس دانشور: 
من می خواهم ســؤالی را مطرح کنم. ما در سال رقم باالیی 
در حدود 40 میلیــارد دالر واردات داریم. با در نظر گرفتن 
 تعرفه متوســط 20 درصد برای کاالهــای وارداتی، دولت 
حدود 8 میلیارد دالر از محل تعرفه ها درآمد دارد. آیا دولت 
 حاضر اســت از این درآمد چشم پوشــی کند؟ از طرفی با 
وجود بحث حمایت از تولید داخل و خودکفایی، آیا دولت 
یارانه  مناســبی از محــل دریافت تعرفه بــه تولیدکنندگان 

می دهد؟  
در مورد صــادرات هم همین مشــکل وجود دارد. ســؤال 
این اســت که دولت چند درصد از تعرفه هــای وارداتی را 
به جوایــز  صادراتی تخصیص می دهد. روشــن اســت که 
صادرکنندگان ما بــرای دریافت این جایزه را عمدتا گرفتار 
بوروکراسی  وحشــتناکی می شــوند که که گاهی علی رغم 
تمام پیگیری ها، بی نتیجه است. ضمن اینکه صادرکنندگان 
مــا در نهایت و با  وجود تمام این دردســرها درصد بســیار 
پایینی را به عنوان جایزه صادراتی دریافت می کنند. شفاف 
نبودن دولت در  پرداخت سوبسید و یا تشویق صنعتگران، 
محققان و کارآفرینان یکی از استدالل های ما برای کاهش 

تعرفه هاست.  

مهندس وفا: 
کمیته مهندسی بازرگانی، 80 عضو دارد که محل مشارکت 
بسیار قدرتمندی اســت. در حال حاضر سندیکا با توجه به 
 کانال هایی که در اتاق بازرگانی دارد می تواند از این کمیته 
کمــک بگیرد و در رســاندن نکته ها و پیشــنهادات خود به 
 بخش هایی مانند دولت و مجلس موثر واقع شود. به عنوان 
پیشنهاد می توان اصالح کتاب تعرفه که مشکالت زیادی 
 دارد را مطــرح کرد. می توان نظر دوســتان را در خصوص 
اصالح کتاب تعرفــه در مورد تجهیزات برقی دریافت کرد 
و بــا  همکاری کمیته و ســندیکا پیشــنهاداتی را به وزارت 
صنعت، معدن و تجــارت ارایه کرد تا حداقل گامی موثر به 

سمت  تعدیل شرایط موجود برداشته شود.  

 نگاه ویژه:  بایدها و نبایدهای تعرفه های واردات 

هومن فرهادی:

وقتی کاالیی در ایران تولید نمی شود و طی 

سال های آینده نیز چشم انداز  مشخصی برای 

آن متصور نیستیم، در نظر گرفتن تعرفه های 

آنچنانی نشان می دهد که تعریف درستی از 

منطق  اقتصادی تدوین تعرفه نداریم و آن را 

در حد یک ابزار فشار سیاسی تتزل داده ایم
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سیاست های تعرفه ای ایران در دوران پساتحریم

رئیس کل گمرک ایران سیاست های تعرفه ای ایران در دوران پساتحریم را تشریح کرد. 
مسعود کرباسیان درباره  سیاست های تعرفه ای ایران در دوران پساتحریم گفت: تعرفه ها 
بر اساس ارزش افزوده شــکل می گیرد؛ به این معنی که  ممکن است کاالهایی که ارزش 
افزوده ایجاد می کنند، مورد حمایت قرار گرفته و این تعرفه ها بر اســاس جدول داده - 
 ستانده تدوین می شود. متاســفانه چندان امکان پذیر نشد که در بخش تجاری کشور بر 
اســاس تعرفه موثر عمل کنیم؛ چرا که  به دلیل فقدان جدول داده-  ســتانده، تعرفه ها در 

کشور به صورت تعرفه های اسمی و بعضا با چانه زنی تعیین می شود . 
رئیس کل گمرک معتقد اســت در صورتی که بتوان در خصوص تعرفه ها، این سازوکار 
را ایجاد کرد که بر اساس قیمت  تمام شــده یک کاالی وارداتی در مرزهای کشور و نیز 
بر مبنای مولفه هایی چون وضعیت تولید داخل کشــور، حمایــت از آن و  نیز کمبودها 
تعرفه ها تعیین شود. او در ادامه اظهار کرد: بنابراین وضع تعرفه ها، کاری حساس و دقیق 
بوده و نیازمند  اطالعات کامل از تولید، جایگاه کاال، تعریف ارتباط کاالها با یکدیگر، 
میزان حمایت ها و مواردی نظیر آن اســت؛ چراکه  تعرفه باالتر از حد واقعی، مستقیما 
به مصرف کننده تحمیل شــده و بهای حمایت از آن صنعت یا بهای این سیاستگذاری را 
 عمال مصرف کننده باید بپردازد. کرباســیان افزود: اکنون به دلیل اینکه مکانیسم تعرفه 
در کشور، دستخوش سیاست های  دیگری نیز شده است، اثربخشی آن تا حدودی رنگ 
باخته است. به عنوان مثال، هم اکنون در کشور، عوارض شهرداری،  مالیات و بسیاری از 
عوارض دیگر از مردم اخذ می شود. این عوارضی که اخذ می شود عمال به عنوان مکانیسم 
تعرفه ای  کارآیی ندارد. به عنوان نمونه در مورد کاالیی خاص، چهار درصد تعرفه تعیین 
شده؛ اما مالیات بر ارزش افزوده آن 9 درصد  اســت که بخشی از این مقدار به عوارض 
شــهرداری اختصاص پیدا می کند. یا بخشــی از این وجوه به نهادهایــی چون وزارت 
 آموزش و پرورش و وزارت بهداشــت، به منظور ارائــه خدمات با کیفیت تر اختصاص 
داده می شود. بنابراین دریافتی دولت از  محل واردات، شاید سهل الوصول ترین دریافتی 

موجود به منظور تامین بخشی از نیازها است . 
رئیس کل گمرک ایران همچنین گفت: البته از زاویه ای دیگر، نمی توان اخذ عوارض را 
مردود دانســت. با توجه به اهمیت نرخ  ارز، می توان با اتخاذ مکانیسم تعرفه و عوارض، 
نــرخ ارز را تنها برای واردات برخی از کاالها گران تر کرد. در حالی که اکنون  نرخ ارز به 
گرانی تمامی کاالهای واردات دامن می زند. او در پاسخ به این پرسش که شما معتقدید 
دولت برای توســعه  تجارت باید نرخ تعرفه ها را مورد بازنگــری قرار دهد، اظهار کرد: 
اگر این سیاســت بر مبنای یک کار کارشناســی و بررســی دقیق  صورت گیرد، به طور 
قطع می تواند سیاســت صحیح و کارآمدی تلقی شود. به عنوان مثال، جنگ های فوالد 
و خودرو که بین  آمریکا و چین به وجود آمد و نیز جنگ پوشاک که میان آسیای جنوب 
شــرقی و اروپا شکل گرفت، به دلیل برخی  سیاســت های تعرفه ای در این کشورها بود 
یعنی هر کاالیی، سیاســت های تعرفه ای خاص خود را می طلبد. کرباســیان همچنین 
 تاکید کرد: هنگامی که با یک کشور در خصوص موافقتنامه های تعرفه ترجیحی مذاکره 
می شود، به این معنا نیست که با  یک تصمیم کلی، تمامی تعرفه ها به طور مثال 30 درصد 
کاهش یابند. بنابراین اعتقاد دارم بر اســاس هر کاال و نیز ضریب  اهمیت آن در ســبد 

هزینه خانوار، تولید و صادرات الزم است در این زمینه تصمیم گیری شود . 
برگرفته از روزنامه دنیای اقتصاد

گفتگو با مسعود کرباسیان؛ رئیس کل گمرک ایران
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  تعرفه های غیر اجرایی، ابزاری بی اثر  در حامیت از تولید کننده

  از دیدگاه شما آیا تعرفه هاي وارداتي ابزار مناسبي براي حمایت از سازندگان داخلي هستند؟ چرا؟
با توجه به ناتوانــي در كنترل قاچاق، نبود گمركات تخصصي، كه اظهارات خالف در ترخیــص كاال را نمي توانند كنترل کنند،  نرخ 

تعرفه، ابزاري ناكافي ارزیابي مي شود. 

 تاثیر تعرفه هاي وارداتي را در توسعه صنعت برق و به طور خاص حمایت از ساخت داخل چگونه  ارزیابي مي كنید؟
تاثیر تعرفه یا هر ابزار دیگري فقط در صورت اجرای صحیح و كامل ممكن است اثرگذار باشد. بنابراین در صورتي كه  اعتقاد قلبي 

براي حمایت از ســاخت داخلي وجود داشته باشد مي باید به ضعف هاي اجرایی سیستم تعرفه توجه داشت.  بنابراین اگر تاثیر 
اثربخشي از اعمال سیستم تعرفه مشاهده نمي شود، عیب از سیستم تعرفه اي نیست. بلکه مشکل از نرخ  پایین و نامتناسب آن 

با تفاوت هزینه تولید در ایران و كشورهاي رقیب آن و ضعف اجرایي آن است و اعتقاد كارشناسي بر  این است كه موفقیت 
فعلي با سرمایه گذاري و پشتیباني وزارت نیرو ایجاد شــده است و اگر حمایت واقعي تعرفه اي هم  انجام می شد، توسعه 

بسیار جدي تري به خصوص در بخش توزیع ) MV ( و به دست بخش خصوصي واقعي صورت  مي گرفت. 

  میــزان و نحوه تعریف این تعرفه هــا را مطابق آخرین اصالحات صورت گرفته خصوصا در شــرایط 
 پسا تحریم، تا چه حد پشتیبان تولیدكنندگان داخلي صنعت برق در مقابل ورود اجناس خارجي  مي دانید؟

با توجه به اینكه در كشورمان هزینه هاي تولید به صورت غیر قابل تصوري از هزینه هاي تولید در كشورهاي رقیب 
باالتر  اســت و گراني هزینه تولید، خارج از اختیار تولیدكننده به او تحمیل مي شود )مانند نرخ سود بانكي یا تورم، 

تاثیر قانون كار در  عدم بهره وري نیروي كار( و از طرفي نرخ برابري ارزهاي خارجي از طرف دولت حمایت و تقریبا 
در حدي مشخص ثابت  نگاه داشته مي شود و تغییرات آن متناسب با تورم نیست، بنابراین نرخ تعرفه در ایران زماني 

پشتیبان تولیدكننده خواهد بود  كه تفاوت هزینه تولیدكنندگان در كشورمان و كشورهاي رقیب را پوشش دهد. 
میزان تعرفه در ایران در آخرین اصالح - به صورت كودتاوار-  نصف شــد و متاسفانه بدون اینكه از مجراي قانوني 

پیگیری  شود، در دولت دهم و در یك اقدام ضد تولید داخل، همه تعرفه ها نصف شدند كه اقدامي ضد پشتیباني از تولید 
داخلي بود  و بستر واردات كاالهایي كه مشابه آن ها در داخل تولید مي شود را تسهیل کرد. 

  بســیاري از فعالین صنعت برق بــر این باورند كه صنایع داخلــي ما باید فارغ از این نــوع حمایت ها مهیاي 
 رقابت هاي بین المللي شوند، دیدگاه شما در این خصوص چیست؟

بله دارندگان چنین اعتقاداتي عزیزاني هســتند كه اغلب بازرگانان و واردكنندگان هستند و اگر در زمینه فعالیت تولیدي  واقعي 
اقدام مي فرمودند و  متوجه مي شدند كه رقابت با رقیب در شرایط برابر، انتظاري كامال منطقی است. ولي اگر محیط  كسب كار 

در دو كشور رقیب متفاوت باشد. چنین انتظاري كامال نابجا و نشان از بي اطالعي از محیط هاي كسب و كار و  بي توجهي به 
منافع ملي   و اشتغال هموطنان دارد و اعتقاد بنده بر این است كه صنایع و تولیدكنندگان داخلي به اندازه  كافي توانمند هستند 

كه در شرایط برابر، به صورت كامال رقابتي در كیفیت و  قیمت فعالیت کنند. 

  پیشــنهاد شــما براي تنظیم هر چه منصفانه تر تعرفه به منظور تامین نظر تولیدكنندگان و از ســوي دیگر 
 شركت هاي مهندسي و بازرگاني در صنعت برق چیست؟

این ســوال مي تواند به نحو دیگري مطرح شــود و مي باید زماني بــه كار رود كه دو طرف، تولیدكننــدگان و بازرگانان، در 
 شــرایطي باشــند كه افزایش تعرفه، منافع یكي و زیان طرف دوم را موجب شــود. در صورتي كه تعیین تعرفه تا سقفي كه 
 تفاوت هزینه تولید در ایران و كشــور رقیب را پوشش دهد، هنوز حمایت از تولیدكننده نیست. زیرا شركت  هاي مهندسي 

و  بازرگانان با علم از نرخ تعرفه و در پیشــنهاد قیمت، تاثیر تعرفه را مي توانند پیش بیني کنند. بنابراین در مورد افزایش 

گفتگو با ولی اله بيات؛ عضو هیات مدیره سندیکای صنعت برق ایران 
و مدیر عامل رشکت پارس سوییچ
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تعرفه  زیاني متوجه آن ها نیســت در حالي كه حذف تعرفه مشخصا واگذاري بازار و فرصت 
اشتغال به تولیدكنندگان كشور رقیب  است كه  متاسفانه فقط در ایران حمایت از چنین امري 

رواج دارد. 
بدین ترتیب پاسخ صریح و كارشناسي اینجانب، تعیین نرخ تعرفه در حدي كه با اعمال آن 
تفاوت  هزینه تولید در ایران و كشور رقیب پوشش داده شود و ساالنه متناسب با تغییر هزینه 

تولید، نرخ  تعرفه یا قیمت ارز تعدیل گردد، مي باشد. 
در صورت كاهش میزان تعرفه هاي وارادتي چه راهكار جایگزیني را از دولت جهت حمایت 

از  تولیدكنندگان داخلي انتظار دارید؟
در صورت كاهش تعرفه بهترین راه جبران، افزایش  نرخ برابري ارز متناســب با نرخ تورم 
و بصورت ساالنه مي باشــد. راه  حل بعدي ایجاد موانع غیر تعرفه اي در واردات كاالیي كه 
مشابه آن در داخل تولید مي شــود. یا ممنوعیت واردات )كه به  هیچ وجه توصیه نمي گردد( 
و در صورتي كه این راه ها انتخاب نشــوند و تعرفه كاهش داده شود، مي باید منتظر تعطیلي 

 خطوط تولید، حذف فرصت هاي اشتغال و اثرات اجتماعي منفي بعدي بود. 
انتظار و راهكار شــما براي ســندیكا جهت نیل به راه حلي مشــترك بین فعالین بخش هاي 

مختلف  صنعت برق در رابطه با موضوع تعرفه هاي وارداتي چیست؟
ســندیكا مي باید حمایت از اعضاء خــود را در قالب منافع ملي، مقررات كشــوري، برنامه 
ریزي نمایند. بنابراین مي بایــد مفاهیم  و الزامات قوانین مختلــف مانند اقتصاد مقاومتي، 
قانون استفاده حداكثر از توان فني و مهندسي و موارد مشابه و تاكیدات  مسئوالن مختلف در 
حمایت از تولید را بخوبي تشخیص داده و باور نماید. در چنین شرایطي تشخیص راهكار به 
راحتي  امكانپذیر و خواسته هایي كه  بر خالف الزامات قوانین موصوف باشند را نادیده گرفته 

و منافع اعضاء را در محدوده این  قوانین پیگیري مي نماید كه امري امكانپذیر مي باشد.  
چنانچه قباًل هم عــرض گردید شــركتهاي بازرگاني كه با تغییر تعرفه متضرر نمي شــوند، 
شركتهاي مهندسي تنها در  قراردادهاي در حال اجراء شان ممكن است به اندازه تفاوت هزینه 
متضرر گردند كه فقط یكبار اتفاق مي افتد و ســندیكا با  پیگیري منافع آنها بصورت اعمال 
تاثیر تغییر قوانین و مقررات منافع آنها  را پیگیري مي نماید. به شرطي كه در پیشنهادات  آتي 
تاثیر نرخ تعرفه را در پیشنهاد لحاظ نمایند و تولیدكنندگان مي باید معادل جبران هزینه تولید 
در ایران و كشــور رقیب  حمایت تعرفه اي شوند و سندیكا در چنین حالي نگران، حمایت از 

افزایش تعرفه و تضاد آن با منافع سایر اعضا نخواهد  بود. 
با توجه به اینكه ورود به ســازمان تجارت جهاني در اقتصاد آزاد اجتناب ناپذیر مي باشــد و 
حمایت  تعرفه اي ناهمسو با آن، به نظر شما چه شرایطي باید وجود داشته باشد كه واحدهاي 
تولیدي و بطور  كلي اقتصاد ایران شرایط برابر رقابتي را در اقتصاد احساس و انتظار حمایت 

تعرفه اي نداشته باشد. 
مقررات ســازمان تجارت جهاني، رقابت در شــرایط برابر را برنامه ریزي نموده اســت. تا 
اقتصاد كشورها صرفًا بر اســاس  توانمندیهاي رقابتي شان بتوانند سهم بازار خود را جذب و 
حفظ نمایند. بنابراین ابتداء باید به برابري شــرایط اقتصادي  كشورمان با جامعه اي كه قرار 
اســت با آن رقابت نماید اندیشیده شود. البته اگر كشورمان اقتصاد را همانند  كشور همسایه 
)افغانســتان( صرفًا واردات تصور و باور نماید. نیازي به تفكر، تأّمل و نگراني نیست. ولي 
 در صورتي كه اقتصــاد را تولید، عرضــه كاال و واردات بدانیــم در آن صورت جهت حفظ 
توانمندیهاي تولیدي، مي باید  زمینه شرایط یكســان و یا معادل از هزینه و راندمان را براي 
واحدهاي اقتصادي فراهم نمود. در چنین شرایطي واحدهاي  تولیدي و اقتصادي ضعیف كه 
علیرغم وجود بستر مناسب براي تولید رقابتي، نتوانسته اند خود را تطبیق دهند و به كیفیت 
و  قیمت رقابتي برسند، بناچار حذف و واحدهاي جدیدي مي توانند جایگزین گردند و تامین 
شرایط مساوي، بر خالف تصور  اولیه خیلي پیچیده و غیر قابل دسترس نمي باشد. مهمترین 

فاكتورهایي كه مي باید مدنظر قرار گیرد را مي توان به ترتیب  زیر عنوان نمود: 
الف- تأمــل در هزینه مالي تولید كه در آن هزینه دسترســي به منابــع مالي و پرداختي هاي 

پرسنلي مي باید همانند رقبا باشد  و یا تفاوت آن بنحوي جبران شود. 

ب- تعهد كاري براي شــاغلین در كشورمان و امنیت شــغلي آنها، متناسب با موارد مشابه 
در كشــورهاي رقیب باشــد. این مهم  با اصالح آئین نامه هاي اجرایــي )همین قانون كار( 
قابل دسترس مي باشــد. كافي است وزارت كار باور كند كه حمایت از  افراد وظیفه شناس و 

مسئولیت پذیر را پررنگ ببیند. 
در چنین شــرایطي، هوش و نبوغ و تدبیر كاركنان و مدیــران واحدهاي اقتصادي مي تواند 
بصورت واقعي توانمندي خود را به  رخ اقتصاد جهان بكشــد و بــدون به هم خوردن تعادل، 
تولیدكنندگان و بازرگانان و پیمانكاران مي توانند خود را در عرصه  اقتصاد كشورمان حفظ و 

سهم مناسبي از اقتصاد جهاني را كسب نمایند. 
نظرتان در مورد شــرایط مناســب براي ورود به ســازمان تجارت جهاني و تامین شرایط و 

الزامات  تعرفه اي آن و یا سطح فعلي آن یا افزایش احتمالي بیان نمائید. 
در مورد شــرایط ورود به ســازمان تجارت جهاني، در سوال 8 صحبت شــد. اگر مالحظه 
فرمایند سالها ست در كشورمان و در  ابتداء سال شعاري از طرف رهبر معظم مطرح مي گردد 
كه چندین ســال است كه این شعارها اقتصادي مي باشــند و انصافًا  شعارهایي اثربخش مي 

باشند و اگر شعارهاي چند سال گذشته را مرور كنیم به ترتیب زیر مي باشند: 

نامسال
اتحاد ملی و انسجام اسالمی 1386 
نوآوری و شکوفایی 1387 
حرکت مردم و مسئولین به سوی اصالح  الگوی مصرف 1388 
همت مضاعف و کار مضاعف 1389 
سال جهاد اقتصادی 1390 
تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ی ایرانی 1391 
حماسهی سیاسی و حماسهی اقتصادی 1392 
اقتصاد و فرهنگ با عزم مّلی و مدیرّیت جهادی 1393 
دولت و مّلت، همدلی و هم زبانی 1394 

از نظر بنده اگر تك تك این شعارها در همان سال طرح واقعا اجرا مي شد، زمینه براي ایجاد 
شــرایط برابر رقابتي فراهم مي  شد. متاسفانه اراده اي دیده نشــد كه زمینه هاي اجرایي این 
شعارها فراهم گردد و اغلب با تعریف ِصرف، نصب پالكارد و  طرح همایش، این شعارها را 

در همان حد شعار حفظ كردند. 
در غیر این صورت نیازي به تكرار شــعار اقتصادي در ســال بعد وجود نداشت تا اینكه در 
سال 1393 و )  نه به بعنوان شعار  سال ( موضوع اقتصاد مقاومتي مطرح گردید. در الزامات 
اقتصاد مقاومتي، حفظ اقتصاد موجود و مقاوم تر نمودن آن،  پررنگ مي باشــد )البته نه با هر 

كیفیت و قیمت (. 
بنابراین تا زماني كه بستر كار و تالش در شرایط رقابتي و معادل با كشورهاي رقیب فراهم 
نشده است. نه تنها بحث ورود  به سازمان تجارت جهاني به مصلحت نیست كه بلكه  حمایت 
تعرفه اي مي باید با شــدت بیشــتري ادامه یابد و حتي موانع  و محدودیت هاي واردات باید 
تشدید شــود )مگر اینكه احســاس كنیم اقتصاد مقاومتي توجیه خود را از دست داده است( 
با  شــرح فوق، حقیر اعتقاد جدي  و قلبي دارم كه تولید كنندگان واقعي به حدي از توانمندي 
رســیده اند كه در شرایط رقابتي  براي كار، داوطلبانه پیشــنهاد حذف تعرفه را مطرح کنند و 
اطمینان دارند كه مي توانند سهم خود از بازار داخلي را حفظ کنند  و به سرعت به سهم مناسبي 

از بازار جهاني دست یابند.

 نگاه ویژه:  بایدها و نبایدهای تعرفه های واردات
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 نگاه ویژه:  بایدها و نبایدهای تعرفه های واردات 

  از دیدگاه شما آیا تعرفه های وارداتی ابزار مناسبی 
برای حمایت از سازندگان داخلی هستند؟ چرا؟

با توجه بــه اینکه کلیــه اهرم های حمایتــی از تولید طی 
سال های اخیر حذف شــده اند ، تنها اهرم باقیمانده تعرفه 
حمایتی کاالهای وارداتی اســت که نقش بســیار مهم و 
تعیین کننده ای در ارتقای تولید و حفظ اشــتغال موجود 

و آتی دارد.

  تاثیر تعرفه های وارداتی را در توسعه صنعت برق 
و به طور خاص حمایت از ساخت داخل چگونه 

ارزیابی می کنید؟
میزان تعرفه های وارداتی تاثیر و نقش بسیار باالیی داشته 
و در شرایط فعلی و نابرابری شرایط کسب و کار در ایران 
در مقایسه با کشورهای دیگر ضامن بقای تولید کنندگان 

در همه رشته های صنعتی و حتی کشاورزی است.

  میزان و نحوه تعریف این تعرفه ها را مطابق 
آخرین اصالحات صورت گرفته خصوصا در 

شرایط پساتحریم، تا چه حد پشتیبان تولید کنندگان 
داخلی صنعت برق در مقابل ورود اجناس خارجی 

می دانید؟
میزان تعرفه های فعلــی نابودکننده تولید و اشــتغال در 

کشور است. این تعرفه ها تا ســال 1391 دو برابر میزان 
فعلی بوده که در دولت قبل با دســتور یک شــبه و بدون 
کارشناســی و اینکه سوبســید یا مزیتی برای تولید ایجاد 
شــده باشــد یا ارز به نرخی ارزانتر از واردات در اختیار 
تولید کنندگان قرار گیرد به یکباره نصف شــده اســت در 
صورتی که تعرفه های قبلی براساس ده ها سال کارشناسی 
و تجربه تعیین شــده بود و در آن زمان هــم کافی به نظر 
نمی رسید اما دولت قبل در راستای تصمیمات دیگر خود 
که باز کردن راه برای واردات و نابودی تولید داخلی خود 
در زمینه تعرفه های گمرکی نیز تیشــه به ریشه تولید زد. 
انتظار این است که حداقل در اولین قدم تعرفه های فعلی 
به میزان کارشناسی شده قبلی در ســال های قبل 1391 

)دو برابر فعلی( تعیین شود.

  بسیاری از فعالین صنعت برق بر این باورند که 
صنایع داخلی ما باید فارغ از این نوع حمایت ها 

مهیای رقابت های بین المللی شوند، دیدگاه شما در 
این خصوص چیست؟

ایــن حرف که حمایــت بی چــون و چــرا از تولید داخل 
ســبب کاهش کیفیت و انحصار و شاید سو استفاده  تولید 
کننده داخلی قرار گیرد حرف درســتی است اما در جایی 
که شــرایط کار و تولید در داخل کشور بسیار سخت تر و 

ناعادالنه تر از کشــورهای دیگر است و به طور مثال بهره 
بانکی در ایران در حدود ســی درصد و در خارج از کشور 
پنج درصد بوده و یا در چین، ترکیه و ... از جوایز صادراتی 
15 الی 30 درصدی بهره می برند. سایر هزینه های مربوط 
به مالیات و بیمه و تاخیر در پرداخت های دولتی )در حالی 
که بیمه و مالیات پیش از دریافت بهای کاال ســهم خود را 
مطالبه و با جریمه ماهــی 2/5 % وصول می کند( بمدت 
حتی بیش از یک ســال و هزینه ها و قوانین دست وپاگیر 
نظیــر قانون کار فعلــی و ده ها مشــکالت دیگر در حال 
حاضر تولید کنندگان از شــرایطی که مورد ســو استفاده 
قرار گیرد بسیار فاصله داشــته و در حال حاضر تنها اهرم 

حمایت باقیمانده تعرفه های گمرکی است.

  پیشنهاد شما برای تنظیم هر چه منصفانه تر تعرفه 
به منظور تامین نظر تولیدکنندگان و از سوی دیگر 

شرکت های مهندسی و بازرگانی در صنعت برق چیست؟
به نظر اینجانب ســندیکای صنعت برق باید تکلیف خود 
را مشخص کند که ســندیکای تولیدکنندگان صنعت برق 
است یا سندیکای تجار صنعت برق؟ تجارت در ایران به 
نظر بنده نیاز به حمایتی ندارد زیرا طی پنجاه ســال اخیر 
شرایط و قوانین کشور براساس تجارت و واردات تنظیم 
شده و ســودی که در تجارت بدست می  آید در تولید قابل 

تعرفه های وارداتی، تنها اهرم باقیامنده برای بقای تولیدکنندگان
گفت و گو باجمشید بردبار؛ مدیرعامل رشكت الكرتونيك افزارآزما
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حصول  نیست و آنچه سبب رفتن مردم به سوی تولید 
می شــود جاذبه های دیگر تولید و خالقیت و عشــق 
به کار اســت، امــا در جهت حمایــت از کلیه صنوف 
تولیدی بایستی افزایش تعرفه ها شامل کل تعرفه های 
محصــوالت تولیدی اعضا ســندیکای برق شــود تا 
به طور مثال هم تجهیزات ســازان و هم تابلوسازان و 
پیمانــکاران در مقابل شــرکت های خارجی حمایت 
شوند و اینکه شــرکت داخلی توقع داشته باشد تعرفه 
کاالی خود افزایش یافته و تعرفه بقیه کاالهای داخلی 
که امکان دارد به صورت مواد اولیه برای آن شــرکت 
مورد اســتفاده قرار گیرد توقع ناعادالنــه و نابه جایی 

است.

  در صورت کاهش میزان تعرفه های وارداتی 
چه راهکار جایگزینی را از دولت جهت حمایت 

از تولیدکنندگان داخلی انتظار دارید؟
کاهش تعرفه های وارداتی با شعار پیوستن به سازمان 
تجارت جهانی )که آن هم ضوابــط و دوره های زمانی 
چند ســاله مخصوص بــه خود را دارد که کشــورهای 
دیگــر آن را طــی کرده انــد و قابل انجام اســت(، در 
حقیقت توســط عده ای برای باز کردن درهای کشور 
و ســود جویی خود آنان مطرح می شود. این افراد ادعا 
می کنند که بایستی به ســرعت تعرفه ها را کاهش داد 
بدون اینکه ابتدا شــرایط داخل کشور را با کشورهای 
دیگر یکســان کنند و در این صورت ســبب نابودی 
تولید داخل می شــوند بنابراین در این شرایط راهکار 

دیگری وجود ندارد.

  انتظار و راهکار شما برای سندیکا جهت نیل به 
راه حلی مشترک بین فعالین بخش های مختلف 

صنعت برق در رابطه با موضوع تعرفه های 
وارداتی چیست؟

  انتظــار تولیدکننــدگان عضو از ســندیکای صنعت 
برق این اســت که از تولید حمایت کنــد زیرا در غیر  
این صــورت شــرکت های تولیدی کم کم از ســندیکا 
خارج شده و تشــکل جدیدی را که حامی منافع آنان 
باشد تشکیل خواهند داد و از ابتدای تشکیل سندیکای 
برق نیز اهداف اعالم شده حمایت از صنعت تولیدی 
بوده نه تجاری،  لذا توقع این است که سندیکا در جهت 
منطقی کردن تعرفه کاالی وارداتی مشــابه تولیدات 
اعضا و در حال حاضر افزایش آن با توجه به شــرایط 
نابرابر حاکم بر قوانین کسب و کار و بهره بانکی داخلی 
و جوایز صادراتی و سوبسیدهایی که کشورهای دیگر 
برای تولیدکننــدگان و صادرکنندگان خود ایجاد کرده 

اند تالشی مستمر و پیگیر به عمل آورد. 
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چندین سال پیش سندیکای صنعت برق ایران شروع به کار کرد و به 
مرور طیف های مختلفی از فعاالن صنعت برق عضویت در سندیکا را 
پذیرفتند. درحال حاضر در سندیکا کمیته ای به نام مهندسی بازرگانی 
داریم که اعضای آن نمایندگان شرکت های خارجی هستند و اجناسی را 
نیز به کشور وارد می کنند. این کمیته بیش از 84 عضو دارد و یکی از 

بزرگترین کمیته های سندیکا محسوب می شود. 
این  و  است  سندیکا  رسالت های  از  یکی  نیز  داخل  از ساخت  حمایت 
کار تحت نظر کمیته ای فعال در سندیکا انجام می شود؛ چراکه زحمات 
فلذا دو  دارد.  به حمایت و قدردانی  نیاز  نیز  تولیدکننده های تجهیزات 
نوعی  یکدیگر  با  داخل  از ساخت  حمایت  و  بازرگانی  مهندسی  کمیته 
تضاد منافع دارند و این باعث ایجاد تشتت و اختالف میان شرکت های 

عضو سندیکا می شود. 
به خاطر دارم حدود دو سال پیش از سوی دبیر سندیکا نامه ای دررابطه 
با افزایش تعرفه ها به مسئولین کشوری ارسال شده بود. این امر مورد 
مخالفت طیفی از اعضای سندیکا قرار گرفت که بعدها به هرصورت این 
مشکل حل شد. واقعیت امر هم این است که شاید صحبتی که از سوی 
سندیکا انجام شود در تصمیمات کالن اداره گمرکات و وزارت دارایی 
بیش از 15ـ  10 درصد تأثیر نداشته باشد؛ چراکه آنها به درآمدهای دولت 
نگاه می کنند و براساس آن تعرفه ها را در نظر می گیرند؛ اما سندیکا به 
عنوان یک سازمان غیرانتفاعی باید سعی کند تمام طیف های خود را در 
کنار هم قرار داده و موضوعات و مشکالت آنها را به صورت کلی حل 
کند. اگر بخواهیم روی هریک از مشکالت موجود به صورت جزئی وارد 
شویم مسلما حجم بسیاری از کار برای سندیکا ایجاد می شود که شاید 

بسیاری از آنها انجام نشده و به مرور باعث تضعیف سندیکا شود. 
پیشنهادی که من چندین بار در کمیته های مختلف مطرح کردم این بود 
که سندیکا سعی کند حتی المقدور از مسأله تعرفه ها قدری فاصله بگیرد و 
این امر را به انجمن های زیرمجموعه واگذار کند؛ چون به عنوان مثال اگر 
سندیکا تقاضای افزایش تعرفه داشته باشد گروه حمایت از ساخت داخل 
و تولیدکنندگان تجهیزات راضی می شوند؛ ولی پست سازها، تابلوسازها 
و گروه مهندسی بازرگانی با مشکل مواجه شده و با سندیکا مخالفت می 
تولیدکنندگان  نظر  بتواند  هم  که  کند  پیدا  را  روشی  سندیکا  اگر  کنند. 
تجهیزات را در نظر گیرد و هم برای نظر سایر اعضا ارزش قائل شود، 

آنگاه توانسته رسالت خود را انجام دهد.
از دیدگاه من اگر کارگروهی دررابطه با موضوع تعرفه تشکیل شود که 
بازرگانی،  مهندسی  کمیته  شامل  مختلف  کمیته های  نمایندگان  شامل 
تابلوسازها، مقره سازها و ... باشد و آنجا بتوان فرصت ها و تهدیدهای 
کاهش تعرفه ها را بررسی کرده و سنجشی از آن به دست آورد، نقشه 
راهی برای سندیکا ایجاد می شود که براساس آن حرکت کند. آنگاه علی 

لزوم تشکیل کمیته ای از طیف های مختلف صنعت برق در سندیکا    
صهبا خلدبرین؛ مدیر امور تابلوسازی رشکت تولید ملزومات برق
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رغم وجود این احتمال که در کوتاه مدت برخی از شرکت ها و طیف های کاری با ضرر و 
زیان های لحظه ای مواجه شوند؛ اما چون روی کار فکر شده است، آنها نیز در بلندمدت 
به منافع خود می رسند. خاطرم هست یک بار چنین کارگروهی تشکیل شد اما در جریان 

نتیجه آن نیستم. 
سندیکا بیش از چهارصد عضو دارد و این اعضا قرار است سرمایه گذاری بسیار وسیعی 
انجام دهند؛ بنابراین توقع آنها این است که فعالیت های سندیکا در جهت حمایت از همه 
باشد. وقتی در نتیجه تشکیل کمیته ای برای جمع بندی نظرات گوناگون راهکار و نقشه راه 
سندیکا در قبال تعرفه مشخص شود، حتی اگر رییس هیأت مدیره یا روسای کمیته ها تغییر 
کنند نقشه راه و دستورالعمل ثابت خواهد ماند؛ مگر اینکه اتفاقی بیرون از سندیکا رخ دهد 

که لزوم تجدید نظر احساس شود. 
من به عنوان نماینده شرکت خود برای شرکت در چنین جلساتی اعالم آمادگی می کنم. 
البته انجمن صنفی تابلوسازها حدود 3 سال پیش یک برنامه نرم افزاری برای تخمین 
میزان تعرفه نوشته است که واقعا روی آن کار شده و فاکتورهای اساسی در آن دیده شده 
است. ما بارها در سندیکا تقاضا کردیم که نگاهی به این نرم افزار بیندازند؛ بلکه بتوان از آن 

استفاده کرد؛ اما متأسفانه فکر می کنم تاکنون چنین توجهی نشده است.
از سوی دیگر باید توجه شود تعرفه به سود بخش های مختلف کشور باشد. اگر تولیدکننده 
داخل تحت فشار و رقابت با برند خارجی قرار نگیرد چه لزومی دارد برای بهبود کیفیت 
یا اجرای سیستم های مدرن مدیریتی برای کاهش هزینه های داخلی شرکت خود تالش 
کند؟ مثال به شرایط خودروسازی کشور نگاه کنید. خودروسازها از رانت های مختلف 
و تعرفه های سنگین گمرکی استفاده می کنند و نتیجه این است که هیچ یک از خریداران 
از شرکت های خودروسازی راضی نیستند. اگر این اتفاق بخواهد برای صنعت برق بیفتد 

باعث مرگ آن می شود.
 پیشنهاد می کنم به جای تمرکز روی این مسأله بیاییم شرکت هایمان را به شرکت های فنی 
و مدرنی که می توانند خود را با شرایط اقتصادی روز تطابق دهند تبدیل کنیم. بایستی 
آموزش های الزم از طریق سندیکا به آنها داده شود تا بتوانند از لحاظ استاندارد به روز 
باشند، قیمت های خود را کاهش دهند و طیف محصوالتشان را بیشتر کنند تا خریداران 
بتوانند از انواع مختلف محصول استفاده کرده و نیاز به مشابه خارجی نیز نداشته باشند. اگر 
چنین اتفاقی رخ دهد، به عنوان مثال من تابلوساز اگر ببینم کلیدساز  داخل کشور می تواند 
تمام وایدرنج کلید من را برابر استاندارد و با قیمتی منطقی پوشش دهد چه نیازی است از 
خارجی خرید کنم و دردسر بازرگانی داشته باشم؟ بنابراین کار به نفع دو طرف پیش می 
رود. با کاهش قیمت تابلو برق اگر تابلوی من تنها مقداری از خرید یک پست ساز باشد، 

او نیز با کاهش قیمت تمام شده مواجه شده و منافع او نیز تأمین می شود. 
به نظر می رسد یکی از مشکالتی که صنعت برق یا صنایع ایران دارد پاسخ به این سوال 
است که آیا ما می خواهیم صنعت داشته باشیم یا خیر؟ آیا ما می خواهیم به صورتی تماما 
حرفه ای و نگرشی جامع به وجوه مختلف شرکت های خود را اداره کنیم یا خیر؟ اگر این 
مسأله محقق شود مطمئن باشید هم با کاهش هزینه ها روبرو خواهیم شد و هم با افزایش 
فروش. بنابراین ممکن است دغدغه اصلی صنعت برق که عدم توانایی رقابت با برندهای 

خارجی علی رغم وجود تعرفه های باالست، از بین برود. 
واقعیت این است که تغییر تعرفه ها می تواند به صورت مقطعی و موضعی درمانی موقت 
باشد؛ اما ما باید در روش های خود بازنگری داشته باشیم. این درست است که صنعت و 
تولید بسیار خوب است و تمام زحمات کاسبی که برای تولید سرمایه گذاری می کند و 
بازار کاری نیز برای فارغ التحصیالن بیکار ایجاد می کند قابل قدردانی است؛ اما اکنون 
اکثر تولیدکنندگان ما تنها یک کپی از کاالهای شرکت های خارجی را دارند که آن را به 

قول خودشان ایرانیزه کرده اند. کمتر شرکتی را می توان یافت که دانشش را خود به وجود 
آورده باشد. 

البته در بخش کنتورسازی از آنجا که پروژه ها به روز و الکترونیک بود، کنتورسازهای ما 
کاری کردند که اکنون واقعا کسی رغبتی به خرید کنتور خارجی ندارد. این شرکت ها با 
دانش فنی که به دست آوردند موفق شدند بدون تغییر تعرفه از واردات کنتور ممانعت 
کنند. البته بعدها بین آنها رقابتی افتاد که مجبور به کاهش قیمت شدند و از مقرون به صرفه 
بودن فعالیت هایشان کاست؛ اما اینها مشکالت داخلی آنهاست و از ارزش جلوگیری آنها 
از واردات کنتور نمی کاهد. صنایع دیگر نیز باید متکی به دانش فنی خود باشند؛ آنگاه می 
توانیم امیدوار شویم قیمت هایمان بهینه شود. اما تا زمانی که از دانش فنی دیگران استفاده 
می کنیم و از سیستم مدیریتی نوین در شرکت خود استفاده نکرده و هزینه هایمان را کنترل 
نمی کنیم، قیمت محصوالتمان در مقایسه با شرکت های خارجی رقابتی نبوده و به دنبال 
آنیم تا با قرص مسکنی به نام افزایش تعرفه به طور موقت جلوی واردات کاال را بگیریم.

ما نباید فراموش کنیم که ایران 8 سال پیش و قبل از اعمال تحریم ها در آستانه پیوستن 
به WTO بود و اگر این اتفاق پس از رفع تحریم ها رخ دهد، تعرفه ها دیگر هیچ کمکی به 
تولیدکنندگان داخلی نخواهد کرد؛ چراکه نظام تعرفه کامال عوض خواهد شد. من تصور می 
کنم دوستان این امر را فراموش کرده اند؛ واقعا اگر تحریم ایران 4 ماه دیرتر انجام شده بود 
ما عضو دائم WTO شده بودیم و آنگاه از آنجا که نمی توانستیم نظام تعرفه را براساس 
وضعیت خود داشته باشیم و باید از نظام بین المللی پیروی می کردیم دیگر این ابزار 
وجود نداشت. پیشنهاد من این است که تمام دوستان دست اندرکار به دنبال آن باشند که 
محصوالت را از لحاظ کیفی با شرکت های اروپایی برابری دهند  که البته این امر در برخی 
از بخش ها محقق شده است؛ اما به لحاظ قیمت باید روش های جدیدی در ساز و کار خود 

به وجود آوریم که به حداقل هزینه ها برسیم. 
موضوع مهم دیگری نیز مطرح است که الزم می دانم به آن اشاره کنم. من در جلسات 
کمیته های مختلف سندیکا شرکت کرده ام و متوجه شده ام هنوز تعداد زیادی از همکاران 
وجود دارند که وقتی قدم به درون ساختمان سندیکا می گذارند فکر شرکت خود را در 
پشت درب نمی گذارند و آن را با خود به داخل سندیکا می آورند و این اصال درست 
نیست. همکاران مختلف سندیکا اعم از  اعضای کمیته ها و اعضای هیأت مدیره باید برای 
منافع همه اعضای سندیکا قدم بردارند و تالششان گروهی باشد. خاطرم هست در زمان 
آخرین انتخابات من عضو کمیته مهندسی بازرگانی بودم و ائتالفی به وجود آوردیم با این 

شعار که : انتخاب افتخار نیست؛ انتخاب مسئولیت است. 
من اگر بخواهم مبحث افزایش تعرفه را تنها به نسبت شرکت خود بسنجم باید بگویم تغییر 
تعرفه ها از یک نظر به نفع شرکت ما است و از منظر دیگر به نفع شرکت ما نیست. اگر به 
عنوان مثال تعرفه واردات تابلوی برق افزایش یابد واقعا خوشحال کننده است؛ اما من نمی 
توانم انتظار داشته باشم تعرفه واردات تابلوی برق افزایش یابد و تعرفه تجهیزات کاهش 
پیدا کند؛ چرا که در این صورت همه چیز تنها به نفع من تمام می شود. از سوی دیگر در 
صورت کاهش تعرفه تجهیزات برای واردکننده منفعت زیادی به بار می آید و تولیدکننده 
تجهیزات ضرر خواهد کرد. بنابراین طیف های مختلفی از شرکت ها وجود دارند که تصمیم 

گیری راجع به این مقوله را سخت کرده اند. 
 دوستان زحمت می کشند و وقت خود را می گذارند؛ امیدواریم مسئولیت پذیری آنها به 
گونه ای باشد که سندیکای صنعت برق در سال های آتی جایگاه واقعی خود را پیدا کند 
و البته این امر با تغییر اسم به فدراسیون و کنفدراسیون اتفاق نمی افتد و عملکرد آن مهم 

است. 
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ایران کشوري است با ذخایر عظیم نفت و گاز که از نظر طول مرز و تعداد کشورهاي 
همسایه و قرار گرفتن در مسیر جاده ابریشم موقعیت منحصر به فردي را در منطقه آسیا 
و خاورمیانه ایجاد کرده و این وضعیت براي صادرات و تبادل برق شرایط ویژه اي است.

 

در حال حاضر ایران با تمام کشورهاي همسایه )به استثناي کشورهاي حاشیه جنوبي 
خلیج فارس( داراي ارتباط الکتریکي است. عالوه بر آن وجود نیروي انساني متخصص 
و ماهر و باال بودن سطح خود اتکایي در صنعت برق و ساخت تجهیزات برق در منطقه 
برخوردار است. موارد ذکر شده شرایط و  برتري نسبي  از  میانه  خاورمیانه و آسیاي 
قابلیت هایي را در بخش برق براي کشور ایجاد کرده که امکان جذب سرمایه خارجي، 

افزایش تولید و افزایش همکاري هاي فني، اقتصادي را در منطقه فراهم خواهد کرد.
در بخش گاز طبیعي ایران با داشتن حدود 34 تریلیون مترمکعب ذخایر گازي دومین 
دارنده این ذخایر و با تولید روزانه 600 میلیون متر مکعب سومین تولیدکننده گاز در 
جهان به شمار مي رود و 18.5 درصد گازهاي جهان در ایران است. براساس اظهارات 
مسئوالن وزارت نفت قرار است با تکمیل طرح هاي افزایش تولید از جمله فازهاي 
باقیمانده پارس جنوبي میزان تولید گاز کشور تا پایان برنامه پنج ساله ششم توسعه دو 
برابر شود و در این صورت امکان صادرات گاز تا 200 میلیون مترمکعب در روز )8 

برابر میزان کنونی( فراهم خواهد شد.
براي کسب حداکثر درآمد و استفاده بهینه از این ظرفیت گزینه هاي متعددي وجود دارد 
که براي اولویت بندي بین آنها الزم است مالحظات مختلف اقتصادي را در نظر گرفت. 

یکي از این مالحظات ثبات و پایداري درآمدهاي صادراتي است؛ زیرا با تحقق برنامه 
افزایش تولید و صادرات گاز طبیعي در برنامه ششم، درآمدهاي حاصل از فروش گاز 
نقش قابل توجهي در بودجه دولت پیدا مي کند و لذا ثبات درآمدها در بودجه دولت 
اهمیت ویژه اي دارد. همچنین نوسانات شدید درآمدهاي ارزي ناشي از صدور نفت 
ایجاب مي کند که وابستگي به این درآمدها کاهش و از منابع انرژي در مسیري استفاده 

شود که وابستگي کمتري به نوسانات قیمت جهاني داشته باشد.
مقایسه تغییرات قیمت گاز و برق صادراتي کشور در سال هاي اخیر در کشور و همچنین 
بررسي ها نشان مي دهد که قیمت گاز در مقایسه با قیمت برق وابستگي بیشتري به قیمت 
جهاني نفت دارد و در نتیجه درآمدهاي حاصل از صادرات برق پایدارتر از درآمدهاي 
صادرات گاز است. با کاهش 50 درصدي قیمت نفت از 100 دالر به 50 دالر در هر 
بشکه قیمت گاز صادراتي کشور از 45 سنت در هر مترمکعب به 25 سنت )حدود 44 
درصد( کاهش یافته است. این در حالیست که قیمت برق صادراتي به کشور عراق به 
عنوان بزرگترین خریدار برق کشور از 12 سنت در هر کیلووات ساعت به 10 سنت به 
ازاي هر کیلووات ساعت کاهش یافته است )16.6 درصد( گزارش هاي بین المللي نیز 

وابستگي بیشتر قیمت گاز طبیعي به نفت را تایید مي کند.
همچنین با توجه به پیش بیني هاي صندوق بین المللي پول و سایر مراجع بین المللي 
پایداري  و  ثبات  دارد،  وجود  نیز  آینده  سال هاي  براي  گاز  و  نفت  نرخ  بودن  پائین 
درآمدهاي ارزي حاصل از صادرات برق و ارزش افزوده بیشتر این بخش در مقایسه 
با صادرات گاز طبیعي، مي بایست بر ضرورت و نقش صادرات برق بیشتر از گذشته 

تاکید کرد.
همچنین سایر صرفه هاي فني و اقتصادي برق به گونه اي است که صرف نظر از یک 
کاالي اقتصادي قابل صدور، ویژگي هاي منحصر به فردي کاهش ذخیره تولید به کمتر 
از 10 درصد و اختالف افق روزانه و تفاوت پیک فصلي با کشورهاي هم جوار از دیگر 

مزایاي مبادالت خارجي برق است که بهره وري نیروگاه ها را افزایش مي دهد.
با توجه به اختالفات موجود بین وزارت نیرو و وزات نفت براي تعییین قیمت سوخت 
نیروگاه هاي خصوصي و حمایت از صادرکنندگان خصوصي برق براي رفع تنگناهاي 
تولید برق در کشور و ممانعت از رقابت هاي مخرب در بازارهاي جهاني صادرات انرژي 
کشور الزم است ریاست جمهوري به تشکیل این کمیته اقدام کرده تا با هماهنگي بیشتر 
بین وزارت خانه هاي نفت و نیرو از فرصت هاي موجود حداکثر منافع کالن اقتصادي 
براي کشور ایجاد شود و صادرات این دو کاال به صورت دو کاالي مکمل در کشور 

افزایش یابد.
و مشکالت  تولید  ذخیره  کاهش  بخش  چهار  در  این طرح  اجراي  از  مزایاي حاصل 
ساختاري بخش برق، افزایش تقاضاي گاز در نیروگاه ها با استفاده از سرمایه خارجي، 
سرمایه گذاري  جذب  و  بین المللي  بازارهاي  در  طبیعي  گاز  و  برق  تقاضاي  بررسي 
خارجي براي تبدیل و انتقال برق و افزایش قدرت چانه زني در صادرات گاز و برق 

عنوان شده است.

کاهش ذخیره  
تولید برق 

و مشکالت 
ساختاری

جذب 
سرمایه گذاری 

برای تبدیل گاز 
به برق

افزایش قدرت 
چانه زنی در 
صادرات گاز 

و برق

افزایش تقاضای 
گاز در نیروگاه ها 

با سرمایه 
خارجی

حمایت از 
صادرات برق 

و گاز

رضورت تشکيل کميته هامهنگی صادرات برق و گاز طبيعی

بهرام نظام امللکی؛
مدیرکل دفرت توسعه صادرات و خدمات فنی و مهندسی وزارت نیرو
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تبدیل جمهوری اسالمی ایران به مرکز تبادالت برق منطقه
صادرات و تبادل برق در ایران بیش از 10 سال سابقه دارد، لیکن این امر تاکنون بر پایه 
هیچ برنامه و مدل خاصی صورت نگرفته است و هم اکنون نیز بعد از گذشت بیش از 
یک دهه تاکنون هیچ گونه برنامه عملیاتی خاصی در خصوص ارتقای شرایط کشور برای 
تبدیل شدن به هاب منطقه صورت نگرفته است. در حالی که طی این مدت رقبای ایران 
نظیر عربستان، چین، قطر، آمریکا و.... از ایران پیشی گرفته اند. اتصال برق کشورهای 
عربی خلیج فارس در جنوب خلیج فارس، تالش عربستان برای صدور برق به اروپا از 
طریق کابل دریایی بین دریای سرخ و مدیترانه، سرمایه گذاری چین در احداث نیروگاه 
شرکت های  گذاری  سرمایه  ترکیه،  به  آذربایجان  جمهوری  برق  اتصال  و  پاکستان  در 
آمریکایی و اروپایی نمونه ای از این اقدامات است، اما ایران علیرغم موقعیت جغرافیایی 

و وجود منابع غنی گاز طبیعی نتوانسته از این موقعیت خود بهره ببرد.
اقدامات  فارس  خلیج  همكاري  شوراي  عضو  كشورهاي  موجود  اطالعات  براساس 

وسیعي در ارتباط با اتصال شبكه برق این كشور ها انجام داده اند.
بر اساس این نمودار در شبكه هاي برق منطقه، جمهوري اسالمي ایران جایگاهي ندارد. 
این موضوع بیانگر اهداف كشورهاي منطقه در خصوص تعیین هاب برق منطقه است و در 
صورت عدم توجه كشورمان به این موضوع مهم طبیعي است كشورهاي دیگر برنامه هاي 
خود را عملیاتي خواهند کرد. البته فرصت زماني موجود براي تبادل و صادرات برق به 
كشورهاي منطقه محدود بوده و با توجه به برنامه ریزي هاي كشورهاي منطقه این موقعیت 

نمي تواند به مدت طوالني كماكان در اختیار كشور باشد.
برخی از مزایا و موانع تبدیل شدن کشور به مرکز تبادالت برق منطقه به شرح ذیل است:

الف- موانع:
بخش  توسط  برق  صادرات  توسعه  خصوص  در  الزم  قانونی  بسترهای  تاکنون   -1
برنامه پنج ساله پنجم، رهنمودهای مقام معظم رهبری در اجرای  قانون  خصوصی در 
اقتصاد مقاومتی، تعیین نرخ گاز طبیعی به نیروگاه های صادرکننده برق معادل نرخ سوخت 
واحدهای پتروشیمی و ابالغیه اسفند ماه وزیر محترم نیرو جهت گسترش صادرات برق، 
فراهم شده است. متعاقب مستندات فوق، سرمایه گذاران ایرانی و خارجی )بدون اجرای 
هیچ گونه فراخوان عمومی( درخواست احداث بیش از 20 هزار مگاوات نیروگاه برق 

را کرده اند؛ لیکن به علت مشخص نبودن نرخ سوخت این موضوع عملیاتي نشده است.
ژاپنی  و  آمریکایی، چینی  گزارش های موجود، شرکت های  و  اطالعات  اساس  بر   -2
اقدامات بی سابقه ای را در سرمایه گذاری و ایجاد نیروگاه های جدید و همچنین بازسازی 
شبکه برق عراق آغاز کرده اند که شرایط رقابت را برای شرکت های ایرانی در آینده ای نه 

چندان دور دشوارتر خواهد کرد.
3- بخشی از تنگناهای عرضه برق و کاهش سرمایه گذاری ها ناشی از عملکرد صنعت 
دلیل  به  از یک طرف  زیرا  است؛  کنندگان  تولید  و  گذاران  با سرمایه  مواجهه  در  برق 
انحصاری کردن تجارت بین المللی برق امکان ورود بخش خصوصی به این عرصه میسر 
نشده و همچنین مشکالت مالی صنعت برق نیز باعث شده مطالبات تولیدکنندگان برق 
خصوصی پرداخت نشده و انگیزه هرگونه سرمایه گذاری جدید از این بخش سلب شود. 
از سوی دیگر بر اساس قوانین موجود امکان سرمایه گذاری بخش دولتی در صنعت برق 
وجود ندارد. نتیجه این فرآیند باعث شده در سال های اخیر سرمایه گذاری جدید کاهش 
یافته و صنعت برق در هردو بخش داخلی و صادرات با تنگنای تولید مواجه باشد. بر 
اساس آمار موجود در سال 1392 ظرفیت اسمی برق 1.9 درصد رشد داشته و رشد 
مصرف برق 4.6 درصد بوده است که در صورت ادامه این روند، مشکالت بخش برق 
تشدید خواهد شد و در سال آینده نه تنها صادرات برق نخواهیم داشت، بلکه در کشور 

خاموشی های گسترده ای در پیک بار پیش بینی می شود.
بر صادرات  دولت  و صراحت  اهمیت  بر  پنجم،  برنامه  قانون  ماده 133   " "ه  بند   -4

به  زیرا  است،  کرده  تأکید  خصوصي  بخش  توسط  آن  گسترش  بر  و  داشته  توجه  برق 
لحاظ قانوني، امکان احداث نیروگاه توسط بخش دولتي وجود ندارد؛ اما نرخ سوخت 
علیرغم  و  نکرده  مشخص  شفاف  صورت  به  را  خصوصي  نیروگاه هاي  مصرفي  گاز 
موضوع  برق،  و صادرات  سرمایه گذاري  براي  بخش خصوصي  متعدد  درخواست هاي 
تاکنون الینحل باقیمانده و اقدام عملي خاصي درخصوص اجراي آن طي دوران برنامه 
پنجم صورت نگرفته است. بنابراین ضروریست این ابهام قانوني در قانون برنامه ششم 

توسعه اقتصادي – اجتماعي مرتفع شود.
5- برنامه پیشنهادي وزارت نیرو در طول برنامه پنج ساله ششم توسعه 5000 مگاوات 
صادرات برق توسط بخش خصوصي است. طبق برآوردهاي انجام شده در وزارت نیرو، 
سوخت موردنیاز نیروگاه هاي خصوصي براي این حجم از صادرات کمتر از 3 درصد 
مصرف سالیانه گاز طبیعي کشور است. این در حالیست که سهم گاز طبیعي براي صادرات 
و سوخت مورد نیاز صنایع پتروشیمي کشور حدود 18.6 درصد کل مصرف سالیانه گاز 
کشور را تشکیل مي دهد. اگر میزان گاز اختصاصی به سایر صنایع بزرگ صادراتی کشور 
مانند سیمان، فوالد )كه با نرخ داخلي گاز تحویل آنها مي شود( به رقم فوق اضافه شود، 
سهم گاز مورد نیاز نیروگاه هاي خصوصي به قدری اندک است که وزارت نفت می تواند 
از فواید اقتصادی فروش مستقیم آن اغماض نماید و رقیبی براي برنامه وزارت نفت در 
بخش صادرات گاز طبیعي و صنایع پتروشیمي محسوب نمي شود. در مقابل صادرات 
و تبادل برق، مزیت هاي فني – اقتصادي را براي بخش برق و همچنین منافع کالن 
اقتصادي کشور خواهد داشت. عالوه بر آن وزارت نیرو با ایجاد رقابت براي صادرات 
برق و گاز طبیعي کشور در بازارهاي جهاني، مخالف بوده و پیشنهاد هماهنگي و نظارت 

بیشتر توسط یک مرجع واحد را براي صادرات این دو کاال دارد.
6- وزارت نیرو به مسئله افزایش راندمان سوخت نیروگاه هاي برق توجه ویژهاي دارد، 
لذا همکاري مشترکي را در این زمینه با مرکز همکاري هاي فناوري و نوآوري ریاست 
جمهوري آغاز نموده که بخش خصوصي نیروگاه هاي صادرات برق را به همراه نصب 
دستگاه هاي آب شیرین کن در جوار خود احداث کرده و راندمان سوخت را به بیش از 
70 درصد افزایش دهند. با اجراي این طرح، عالوه بر توجیه پذیري اقتصادي صادرات 

برق، کمک قابل توجهي به حل تنگناهاي بخش آب در کشور خواهد شد.
ب: الزامات و مزایا

1- از منظر سیاسی و امنیتی، صادرات و تبادل برق می تواند موجبات ثبات وابستگی 
بیشتر کشورهای منطقه و همسایه به ایران را فراهم آورد. بر مبنای اقتضائات جهانی و 
رویه های حاکم بر سیاست های بخش انرژی جهانی، یکی از مهم ترین الزامات مبادالت 
منطقه  و  اقتصادی کشورهای همسایه  و  دادن سیاسی  پیوند  بر  مبتنی  می تواند  انرژی 
به یکدیگر برای کسب منافع متقابل باشد. با اتصال شبکه برق کشور به دیگر مناطق 
جهان، نظیر خطوط انتقال به سمت روسیه، اروپا، شمال آفریقا و تعبیه خطوط دریایی 
به کشورهای حاشیه خلیج فارس و در نتیجه شکل گیری مستمر تبادل انرژی الکتریکی 
و صادرات، می تواند شرایط سیاسی و امنیتی پایدار و به دور از تنش های حاد سیاسی را 

برای ایران و دیگر همسایگان در برداشته باشد.
2- عالوه بر مالحظات سیاسی و امنیتی، این مهم می بایست از منظر فني- اقتصادی 
نیز مورد بررسی قرار گیرد. از این رو، مالک عمل تنها نمی تواند منوط به مقایسه عایدی 
ارزی صادرات برق حاصل از مصرف گاز با صادرات گاز خام باشد، بلکه عالوه بر آن 
براي  نیز بررسی کرد. کاهش سرمایه گذاري  اقتصادی موضوع را  باید دیگر جنبه های 
ذخیره تولیدبرق به زیر 10 درصد و کسب منافع ناشي از اختالف افق روزانه و پیک 
فصلي بین کشورهاي همسایه شمالي از جمله منافع منحصر به فرد بخش برق بوده که 

قابل مقایسه با سایر کاالهاي صادراتي نیست.
ابعاد مهم اقتصادی حمایت از صادرات برق، مسئله شکل گیری بازارهای  3- یکی از 
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برق منطقه ای است. آمارهاي جهاني نشان مي دهد که در دهه هاي اخیر، تشکیل بازارهاي 
منطقه اي برق در بسیاري از کشورهاي جهان ایجاد شده است. بازار منطقه اي کشورهاي 
اروپایي، آفریقاي شمالي و جنوبي، کشورهاي حاشیه خلیج فارس، شرق آسیا، آمریکاي 
شمالي و جنوبي نمونه اي از این بازارها محسوب می شود که ایده اصلي تشکیل آن تهیه 
انرژي برق ارزان و مطمئن براي مشترکین است. لیکن کشور ما به رغم دارا بودن منابع 
اغلب کشورهاي همسایه،  با  برق  اتصال شبکه هاي  انرژی و همچنین  متنوع  و ذخایر 

نتوانسته به این امر مهم، تحقق بخشد.
4- کشورهای مبادله کننده انرژی که معمواًل با یکدیگر همسایه اند به جای اختصاص 
بخش قابل توجهی از ظرفیت نصب شده خود به عنوان ذخیره، از امکانات کشورهای 
مقابل در جهت تأمین ظرفیت استفاده نمایند و بدین ترتیب از سرمایه گذاری برای ایجاد 
ظرفیت ذخیره بی نیاز می شوند. یعنی از تفاوت زمان اوج مصرف در کشورهای همجوار 

برای تأمین نیاز خود در اوج مصرف بهره می گیرند.
5- البته الزم به ذکر است که استفاده از منابع کشورهای همسایه نباید موجب بی توجهی 
کشورها به بحث توسعه نیروگاه ها و داشتن حداقلی الزم برای ذخیره این انرژی شود. در 
هر حال هم اکنون شبکه برق ایران به شبکه برق تمام کشورهایی که با آنها مرز خشکی 
کابل  تبادل  دارد  ضرورت  و  دارد  الکتریکی  انرژی  تبادل  آنها  با  و  بوده  متصل  دارد، 
زیردریایی با کشورهایی همچون امارات متحده عربی و عمان )که متقاضي واردات برق 

از ایران هستند( سریعًا توسط بخش خصوصي انجام شود.
6- اتصال به شبکه برق کشورهای همسایه سبب گسترش بازار برق و افزایش احتمال 
مصرف  سایر  به  فروش  یا  کشور  سراسر  خصوصی  نیروگاه های  تولیدی  برق  صدور 
کنندگان پیش بینی شده می شود. این امر خود به ایجاد بازاری مطمئن و کاهش بیشتر 

ریسک بازار و فروش افزون تر برق در ایران کمک خواهد نمود.
است.  گاز  فروش  فرصت  هزینه  به  توجه  میان،  این  در  دیگر  اقتصادی  استدالل   -7
به این موضوع باید توجه داشت که باالخره با عنایت به کل میزان فروش گاز طبیعی 
برای مصارف داخلی و صادراتی در خصوص تعیین قیمت گاز تحویلی به نیروگاه های 
صادراتی و حتی دیگر صنایع، اتخاذ تصمیم کرد. زیرا هم اکنون ظرفیت صادرات گاز به 
دلیل محدودیت در تولید، انتقال و بار فزاینده تقاضا محدود است و در نتیجه در سقف 
محدود عرضه گاز، قیمت میانگین می تواند مبنای تعیین قیمت فروش گاز طبیعی به 

نیروگاه های صادرات برق باشد.
8- مقایسه ای دیگر می تواند مبتنی بر گاز تحویلی به صنایع پتروشیمی باشد. چگونه 
است که به منظور ایجاد اشتغال، گاز ارزان قیمت در اختیار این صنعت برای صادرات 
به نرخ  البته اگر گاز  نیابد.  اقدام در مورد صادرات برق تحقق  قرار می گیرد، ولی این 
صادراتی در اختیار صنایع سیمان، فوالد و پتروشیمی هم قرار گیرد، این صنایع دیگر 

مزیت صادراتی نخواهند داشت.
منظور  به  است.  افزوده بخش ها  ارزش  میان  این  در  دیگر  اقتصادی  مهم  9- موضوع 
تصمیم گیري در خصوص توسعه صادرات بخش هاي انرژي كشور الزم است، ارزش 
و سهم اقتصادي آنها در كشور مقایسه و مورد بررسي قرار گیرد. بخش هاي برق و گاز 
همواره از بخش هاي مهم و زیربنایي در اقتصاد كشور محسوب شده و توسعه هر دو آنها 
در كشور مي تواند منجر به توسعه سایر بخش ها شوند. در این میان بخش برق همواره 
سهم و اهمیت باالتري را نسبت به گاز طبیعي به عنوان یک کاالي اولیه )خام فروشي( 
در كشور ایفا مي كند. ارزش افزوده باالتر به دلیل اهمیت بخش برق در ایجاد اشتغال 
است و مصرف گاز برای تولید برق نیز عالوه بر اشتغال ایجاد شده در استخراج گاز و 
خطوط انتقال آن، مستلزم احداث و بهره برداری از نیروگاه ها و شبکه انتقال برق و در 

نتیجه ایجاد اشتغال در ابعاد گسترده تری است.
10- مهمتر از الزامات مندرج در برنامه پنجم توسعه کشور، سیاست های اقتصاد مقاومتی 
است که به طور ویژه بر صادرات برق تأکید دارد. این امر حداقل در کوتاه مدت تا به 

بارنشستن نیروگاه های برق آبی می تواند از طریق احداث نیروگاه های سیکل ترکیبی و 
گازسوز تحقق یابد. بنابراین وزارت نیرو نه به عنوان یک انتخاب بلکه به عنوان یک 
الزام، موظف به توسعه صادرات برق بوده و حداقل در افق کوتاه مدت تأمین سوخت 

نیروگاه های صادراتی با استفاده از گاز طبیعی و سوخت های دیگر است.
پیشنهاد:

با توجه به اینکه مسائل مربوط به تجارت بین المللی برق ازجمله موضوعات راهبردی 
در اجرای سیاست اقتصاد مقاومتی کشور بوده و در بررسی و اتخاذ تصمیمات، عالوه بر 
منافع و موضوعات بخشی برق الزم است منافع کالن سیاسی و اقتصادی و امنیتی کشور 
مد نظر قرار گیرد، پیشنهاد می شود تمامی تصمیمات مرتبط با آن در کمیته ای زیر نظر 
معاون اول رئیس جمهور و وزرای نفت و نیرو بررسی و تصمیم گیری شود تا از ضرر و 
زیان وارده به اقتصاد کالن کشور ممانعت به عمل آید. الزمه این امر داشتن انگیزه و اراده 

محکم و اجرای برنامه های کوتاه مدت و میان مدت در این زمینه است.

  یادداشت  
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ارتباط صنعت و دانشگاه تبدیل به یک کلیشه شده است
سید محمد شهرتاش؛

عضو هیأت علمی دانشگاه علم و صنعت

بحث ارتباط صنعت و دانشگاه آنقدر از سالهای گذشته 
تاکنون مطرح شــده که دیگر حتی از دســت اندرکاران 
و دلسوزان هم حساســیتی برنمی انگیزد. لیکن در این 
مقاله باز هم تالش برآنست که به این موضوع از زاویه 
دیــد صنعت بخــش خصوصی نگاهی مجــدد صورت 
گیرد و سپس از سوی دانشــگاه هم بررسی هایی مطرح 
شود. نکته مهم آنکه از عالقمندان دعوت می گردد تا با 
اظهارنظر در این زمینه و به ویژه بخش راه حل ها که در 
مقاله بعدی بدان پرداخته می شود به کمک برآیند تا سند 

جامع تری تهیه و تدوین شود. 
موضــوع را بــا علل کــم توجهــی صنعت بــه نقش و 
تأثیرگذاری تحقیقــات در روند پیشــرفت خود آغاز 

می کنیم. 
1 و 2. شــاید بتــوان محــور اول این کم توجهــی را به 
"نبود رونق اقتصادی" اختصاص داد که از تنوع بخشی 
به محصوالت صنعتــی جلوگیری می کنــد. در همین 
راســتا "عدم رقابــت صنعتی" به معنــای واقعی آن که 
موجب عدم پویایی صنعت و عدم احساس لزوم ارتقاء 
قابلیت های عملکردی محصوالت صنعتی می شــود را 

نیز می توان ذکر کرد. 
بدیهی است اگر صنعت همچنان در تولید محصول سنتی 
خود گرفتار باشــد و در همان تولید هم دچار مشــکل و 
خســارت گردد امکان اندیشــیدن به تحقیق و پژوهش 
برای تنوع بخشی و ارتقاء کیفی و حتی کمی محصوالت 

خود را نخواهد داشت.
3. البته بدیهی اســت اگر صنعــت "تولیدکننده فناوری 
وارداتی" باشد و نسبت به دانش فنی مربوط هم اشراف 
کافی نداشته باشد بســیار کمتر از آنکه بتواند در فرایند 
تولید محصول و ارتقای قابلیت هــای آن تغییر دهد یا 
اقدام تکمیلی انجام دهد در تصور خواهد داشت که این 

هم می تواند دلیل دیگری بر عدم احساس نیاز به تحقیق 
و پژوهش محسوب شود.

4. عدم رونق اقتصادی از منظر آنکه مشتری محصوالت 
صنعتی را کماکان محدودـ  و شاید دولتیـ  نگه می دارد 
دلیل دیگری بر عدم توجه و اشتیاق صنعت به استمداد از 
تحقیقات برای ارتقاء کیفی و کمی محصوالت صنعتی 

است. 
5. کمبــود یــا مهمتــر از آن "اطمینــان بخــش نبودن 
اســتراتژی های حمایتــی از توســعه صنعتی کشــور" 
در قالــب کالن صنعت کشــور و کمرنگ بــودن اراده 
مدیریت صنعتی کشور در اولویت بندی صنعتی و طرح 
ریزی برنامه های حمایتی از اولویت ها، رغبت دســت 
اندرکاران صنعت را به گسترش و توسعه آن هم مبتنی 

بر ارتقاء کیفی محصوالت کمرنگ می نماید. 
6. نبود پویایی در ارتباط ســازمان اســتاندارد کشور 
و صنعــت به ترتیبی که برای ارتقــاء کیفی محصوالت 
صنعتی )در قالب اولویت بندی صنعتی( در قالب یک 
نقشه راه ارتقاء عملکردی و کیفی برنامه الزامی یا حداقل 
تشویقی وجود داشته باشد. عدم نگرانی صنعت از اینکه 
ممکن اســت با عدم پویایی از صحنه بازار محصوالت 
صنعتی کشور حذف شــده یا با محدودیت روبرو گردد، 
الزام در به کارگیری تحقیقات برای بقاء را نیز کمرنگ 

می کند. 
7. اما با این همه که "نه شــوقی برای بهشت و نه ترسی 
از جهنم" در حــوزه صنعت برای بــه کارگیری دانش و 
تحقیق وجود دارد، اگر دلســوزان و دســت اندرکارانی 
در صنعت کشور عزم خود را جزم کرده باشند تا ارتباط 
با پژوهشــگران و محققین ایجاد کنند کمتر ممکن شده 
اســت که این کار را بــه صورت ســاختاری و پایدار از 
طریق "واحد تحقیق و توسعه" در مجموعه صنعتی خود 

طرح ریزی و دنبال کنند. 
نبــود واحدهای تحقیــق و توســعه در صنعت موجب 
می شــود تا مشــکالت و نیازهای علمی و فنی صنعت 
به صورت دسته بندی نشده، اولویت بندی نشده، تنظیم 
نشده و تشریح نشده به محققینی سفارش داده شوند که 
باید خود )RFP (request for proposal موضوع 
را ارائه کنند و بازهم به دلیل نبود واحد تحقیق و توسعه 
در صنعت ســاز و کارهای الزم برای دســتیابی به نیاز 

واقعی صنعت از سوی محققین قابل پیگیری نیست. 
از ســوی دیگر نبود واحدهای تحقیق و توسعه، که باید 
زمینه ســاز ارتباط میان صنعت و دانشــگاه باشند و در 
قالب ســاده می بایســت مترجم دوزبانه میان مدیران 
و بهره بــرداران واحدهای صنعتی متبــوع و محققین و 
اســاتید دانشگاه باشــند تا پیوند این دو حوزه را برقرار 
کنند، منجر به آن شده است که بعضا انتظارات غیرموجه 
از دانشگاه در حل مشکالت صنعتی در مدیران صنعت 
بروز می کند و عدم برآورده شدن این نوع انتظارات به 
عنوان تجربیات ناموفق از اتحــاد با تحقیق و محققین 
دانشگاهی در ذهن این دســت اندرکاران صنعت باقی 
مانــده و مانعی جدی در ارتباط با دانشــگاه و اســاتید 

محسوب می شود. 
واحدهای تحقیق و توســعه می توانند بــا برنامه ریزی 
ارتقــاء علمی و بــه روز کــردن دانــش متخصصین و 
مهندســین واحــد صنعتی متبــوع ضمن آنکــه نوعی 
ارتباط با دانشگاه ها و اساتید را فراهم می کنندـ  که می 
تواند زمینه ســاز ارتباط تحقیقاتی این دو نهاد را نیز با 
آشناسازی مهندســین در واحد صنعتی تسهیل کندـ  با 
مباحث روز و پیشــرفته و ایجاد عطــش علمی در آنان 
زیرســاخت های فرهنگی را برای ارتباط تحقیقاتی با 

مراکز دانشگاهی آماده می سازند. 
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8. کم رنگ بودن اتحادیه های صنفی در حوزه صنعت که 
در مقام مدیریت راهبردی، صنعت مربوط را به توســعه 
دانش محور و لزوم تأســیس و راه اندازی واحد تحقیق و 
توســعه در هر واحد صنعتی مرتبط کند یا به ایجاد واحد 
مرکــزی تحقیق و توســعه برای خدمات رســانی به همه 
واحدهای صنعتی مرتبط اقدام نماید از یک سو و از سوی 
دیگر کمرنگ بــودن و موثر نبــودن فعالیت انجمن های 
علمی در حوزه دانش و تحقیق که می توانند نقش موثری 
در برقــراری ارتباط پایدار و مداوم با صنعت کشــور بر 
عهده بگیرنــد، ارتباط صنعــت و دانشــگاه را از دو بال 

مدیریتی مورد نیاز محروم ساخته است.
اما شــاید علل کم توجهی و بی برنامه بودن دانشگاه های 
فنیـ  مهندســی در کمک به رفع نیازهــای علمی و فنی 

صنعت را در موارد ذیل بتوان جستجو و عنوان نمود:
1. ســاختار آموزش محور در دانشــگاه ها که اســاتید و 
تحقیقات آنها را به صورت تک رشــته ای ســازماندهی 
می کند؛ در حالی که نیازهای واقعی و ریشــه ای صنعت 
نیازمنــد همــکاری متخصصیــن رشــته های مختلف و 

هماهنگی علمی میان آنهاست. 
2. نبود ســاز و کارهای به کارگیری خدمات فنی توسط 
دانشگاه ها )درحالی که ســاختار ارائه خدمات فنی برای 
پشــتیبانی تحقیقات در دانشــگاه ها نیز پیش بینی نشده 
است( اجرای تحقیقات مورد نیاز صنعت را که عموما نیاز 
به ترکیبی از راه حل های علمی و دستاوردهای فنی دارد با 
مشکل مواجه می کند و صعوبت این کار باعث کم توجهی 

دانشگاه به رفع نیازهای صنعت می شود.
3. دانش مدیریتی در پژوهش های هدفمند چندرشته ای 
که باید در انتها منجر بــه راه حل های کاربردی، قابل اجرا 
و باصرفه اقتصادی شود نیاز اصلی در اجرای پروژه های 
تأثیرگذار برای رفع نیازهای صنعت از ســوی محققین و 

اساتید دانشگاه هاست که دانش فراگیری نیست.
4. موثر نبودن استراتژی های حمایتی از ایجاد ساختارها 
و فعالیــت تحقیقاتــی مرتبط بــا نیازهــای صنعت در 
دانشــگاه های فنیـ  مهندســی از عوامل دیگری است که 
اساتید و محققین دانشگاهی را از حضور و فعالیت مستمر 

تحقیقاتی صنعتی گریزان می کند.

5. انتظارات غیرموجه از صنعت در حمایت از تحقیقات 
دانشــگاهی که برآورده نشــدن آنها باعــث باقی ماندن 
تجربیــات ناموفــق از حمایــت و پیگیــری صنعت از 

تحقیقات شده است.
6. البته نبود برنامه ها و نقشــه های راه شــفاف در حرکت 
صنعتی کشور که محققین و دانشــگاهیان بتوانند مسیر 
تحقیقاتی خــود را با آنها همــراه کننــد و از پایداری آن 
اطمینان داشته باشند نیز مزید بر علت شده است تا اساتید 

و محققین از تحقیقات صنعتی پرهیز کنند.
ایــن مقال که نکات فوق را برای آگاهی دلســوزان هردو 
حوزه ارائه نموده اســت، تالش ها و برنامه های مدیریت 
صنعت کشــور و حوزه آمــوزش عالی و دانشــگاه های 
کشور در استحکام بخشی و پایدارسازی ارتباط صنعت 
و دانشــگاه را ارج می نهد و و در انتظــار نقطه نظرات و 
پیشنهادات همه عزیزان است. بخش دیگری از این مقاله 

به راه کارها خواهد پرداخت.

  یادداشت  

۴۴



۴5

  تیتر اصلی اغلب روزنامه های اقتصادی کشــور صبح ســه 
شنبه سیزدهم مرداد ماه سال جاری خبر از خانه تکانی قوانین 
دوران تحریم می داد که بناســت به عنوان پایانی بر حالت 
فوق العاده اقتصادی کشــور به همــت بخش خصوصی در 
شناســایی این قوانین در هر حوزه فعالیتی و حمایت دولت 
صورت پذیــرد. این امر کــه در پی صحبت های اســحاق 
جهانگیری معاون اول رییس جمهور در جمعی متشــکل از 
وزیر صنعت، معدن و تجــارت، رییس کل بانک مرکزی و 
10 تن از نمایندگان بخش خصوصی مطرح می شد، با اذعان 
به این مطلب بود که در شــرایط پساتحریم نیاز به بازنگری 
جدی در مجموعه وســیعی از قوانین و مقــررات اکنون در 
دولت نیز احساس می شــود، اما بدیهی است این بازنگری 
در جزییات قوانین و شناسایی مقررات زاید امری است که 
بی مــدد بخش خصوصی و کارشناســی دقیق این بخش که 
مســتقیما و هر روزه متاثر از نقاط مثبت و منفی آن اســت 

امکان پذیر نخواهد بود.
بر همین اســاس ستبران در این گزارش می کوشد بخشی از 
تالش های فعالین و کارشناســان صنعت برق کشور را در 
ســندیکا که از مدت ها پیش جهت ارزیابــی دقیق و نهایتا 
بازتاب این قسم از قوانین به مراجع مربوطه آغاز شده است 

به اطالع رساند: 

گذری بــر اقدامات قبلی ســندیکا در خصوص 
قوانین مزاحم

در سال1391 واحد آموزش و پژوهش سندیکای صنعت 
برق ایران طی انجام پژوهشــی وســیع در همکاری با مرکز 
مطالعات و بررســی های اقتصادی اتاق بازرگانی، صنایع، 
معادن و کشــاورزی تهران اقدام به جمع آوری و بررســی 
مجوزها و قوانین ناظر بر فعالیت های شــرکت های صنعت 
برق و ارایه پیشــنهادهای بهبود محیط قانونی صنعت برق 

کرد.
ایــن پژوهش که با هدف شــفاف ســازی و تحلیل قوانین 
و مقررات حوزه صنعت برق صــورت گرفت، بر آن بود تا 
با نظر به آنچه در قانون اجرای سیاســت های کلی اصل44  
قانون اساســی توجه به مقــررات زدایی و تســهیل فرآیند 

سرمایه گذاری در کشــور از طریق بخش خصوصی خوانده 
می شد، از طریق جمع آوری، دسته بندی، تحلیل، ارزیابی و 
نهایتا ارایه راهکارهایی در جهت بهبود این قوانین این مهم 

را در صنعت برق نیز به انجام رساند.
این امر پیــش از آن در برنامه پنجم توســعه، با پیش بینی 
تمهیداتــی جهت مقــررات زدایی و تســهیل صدور مجوز 
فعالیت های اقتصــادی روندی  تکاملی یافــت تا با فراهم 
کردن ســاز و کار قانونی، فرآیند طوالنــی صدور مجوزها 
کوتاه و کارآمدتر شود. برای این منظور طبق احکام مستقیم 
برنامه اتاق بازرگانی به عنوان متولی اصلی جمع آوری این 
قوانین شــد و سندیکا کوشــید تا با همکاری در این طرح و 
بنا به مقتضیات موجود در آن زمان از جمله شــرایط خاص 
تحریم راه را به طور مشخص برای حذف قوانین مزاحم در 

صنعت برق هموار سازد. 
بنابر این در مرحله اول طرح که شــامل جمع آوری و دسته 
بنــدی قوانین و مقررات صنعت برق می باشــد، حدود 20 
قانون ، 12مصوبه، 11 آیین نامه ،  10 اساســنامه شناسایی 
و گردآوری شــد و در مرحلــه دوم، قوانیــن مرتبط با این 
صنعت با روش های کیفی شــامل مصاحبه گروهی متمرکز 
)گروههای کانونی( و نظرخواهی از طریق پرسشــنامه های 
باز از کارشناســان و کارآفرینان صنعت برق ، و نیز روش 
تحلیل محتــوی کیفی، موردارزیابی قــرار گرفت. نتایج به 
دســت آمده بیانگر این موضوع اســت که مهمترین چالش 
صنعــت برق در حــوزه قوانین، مقــررات و مجوزها،  عدم 
اجرا و پیاده سازی درست و به موقع قوانین و سیاست های 

مصوب توسط دستگاههای اجرایی است.
نکته قابل توجــه در این پژوهش تعییــن  قلمرو تحقیقاتی 
اصطالحــا خردی بــود که تنها بــه  جمــع آوری قوانین و 
مقرراتی که به صورت مستقیم با محیط کسب و کار صنعت 
برق مرتبط می شد می پرداخت  و بنابراین قوانین عام که به 
صنعت خاصی مربوط نمی شدندشامل از  قوانین عام بیمه ، 
مالیات و ... که محیط کالن اقتصادی را تشــکیل می دهند 
در محدوده این پــروژه قرار نمی گرفت که این خود موجب 
تمر کز بیشــتر آن بر جزییات و دقت بیشتر در جمع آوری 
قوانین زاید جزیی اما اثر گذار می شد و این خود بر کاربردی 

تر کردن فضای تحقیق می افزود و نیز از جهت نوع ارزیابی 
مورد استفاده در این گزارش بر اساس محدودیت ها، مدلی 

تلفیقی طراحی شد.
در ایــن گزارش برای تعیین محــدوده قوانین مرتبط با 

صنعت برق و گزینش آنها تعاریفی به عنوان معیار در 
نظر گرفته شد که عبارت بود از: 

1. قوانین تعیین کننده وظیفه دولت نسبت به اشخاص 
حقیقی و حقوقی در صنعت برق.

2.  قوانیــن تعییــن کننده حــدود فعالیتهــا و روابط 
اشخاص حقیقی و حقوقی نســبت به دولت در 

صنعت برق.
3. قوانین تعیین کننده حدود فعالیتها 

و روابــط اشــخاص حقیقــی و 
حقوقی نسبت به یکدیگر در 

صنعت برق .
4. قوانین و مقررات 

نحوه  کننده  تعیین 
فعالیــت اشــخاص 

حقیقــی و حقوقــی در 
صنعت برق.

اقــدام اساســی دیگــر در 
بــه عنوان  ایــن پژوهش 
مهمترین گام در شناسایی 
تزاحــم و تضــاد قوانیــن 

موجود، شفاف سازی قوانین از طریق 
دســته بندی های منظم و منطقی بود به نحوی که قادر به 

شناسایی هم پوشانی ها و خال های موجود باشد.
بنابراین در این پژوهش سه نوع طبقه بندی ارایه شد که هر 
کدام از یک منظر ویژه، امکان مقایســه قوانین را فراهم می 
کرد که برای این منظور از نظر کارشناســان در قالب گروه 
کانونی استفاده شد و پس از جمع بندی و تحلیل نظرات سه 

مدل بدین شرح برای دسته بندی قوانین ارایه شد: 
• دسته بندی بر اساس مشمولین قوانین

• دسته بندی فرایندی
• دسته بندی وظیفه ای

شناسایی و اصالح قوانین مزاحم صنعت برق
از دوران تحریم تا عنفوان پساتحریم

ولی الله بیات؛ عضو هیات مدیره سندیکای صنعت برق ایران
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در این گزارش مشــمولین قوانین به 6 گروه اصلی تقســیم 
بندی شده اند که در نمودار 1 قابل رویت است:

 دســته بنــدی فرایندی قوانیــن نیز کــه در پژوهش مدکور 
برگرفتــه از طرح مطالعاتی تجدید ســاختار در صنعت برق 
آمریکا توسط کمیسیون قانون گذاری انرژی فدرال آمریکا 
است، صنعت برق شامل ســه بخش مجزا دانسته می شود که 
هرکدام دارای زیربخش هایی در این دســته بندی  قوانین با 
توجه به فرایند تولید و زنجیره تامین در سه دسته تولید، انتقال 

و توزیع طبقه بندی شده بودند. 
 در دسته بندی قوانین بر اساس ساختار وظیفه 
این امــر  بر اســاس تعهــدات و وظایفی که 
قانون الزامی کرده اســت، صورت می پذیرد. 
در ســاختاربندی بر مبنای وظیفه چند بخش 
اصلی  در نظر گرفته شــده است که در نمودار 

زیر نشان داده شده است: 
 

نهایتا با بهره گیری از تقسیم بندی ها ی نامبرده 
پژوهشگران ســندیکا  ارزیابی و تحلیل خود 
را در دو حوزه  تفکیک شــده  انجــام داده اند 
که در دسته اول شامل مجموعه قوانین، آیین 
نامه ها و مصوبات است که برای ارزیابی آنها 
از روشهای پرسشــنامه ای و تحلیل محتوای 
کیفی استفاده  می شــود و در دسته دوم شامل 
مجموعه مقررات مربوط به صــدور مجوزهای صنعت برق 
بوده اســت  که  با به کارگیری روش مصاحبه متمرکز گروهی 
با منتخبینــی از خبــرگان و فعاالن صنعــت و دولت مورد 

ارزیابی قرار گرفتند.   
نتایج حاصل از ایــن ارزیابی ها در بخــش ارزیابی قوانین، 
نظرخواهی مدیران صنعت برق نشان می داد که مساله اصلی 
در حوزه قوانین ناشی از عدم اجرای درست قانون بوده است  

همچنیــن موضوع ایران کد، تعدیــل قراردادها برای جبران 
تغییرات نرخ ارز و بهای فلزات، عدم وجود فهارســت بهای 
برق مهمترین چالش هــای صنعت برق در حــوزه قوانین و 
مقررات می باشــد. تحلیل محتوای کیفی قوانین بیانگر آن 
بود که تنقیــح قوانین جهت حذف و نســخ قوانین موازی یا 
فاقد موضوعیت جهت روانسازی و جلوگیری از کثرت غیر 
منطقی قوانین،می بایست در دستور کار سیاستگزاران قرار 

می گرفت.
 در بخش ارزیابی مجوزهای صنعت برق نیز ، نتایج بدســت 
آمده نشان دهنده آن بود که عدم اجرای  ماده 70 قانون برنامه 
پنجم توســعه و ماده 7 قانون اجرای سیاستهای اصل 44  در 
آن برهه مهمترین موانع گسترش فعالیت بخش خصوصی در 
صنعت بــرق بوده اند. همچنین عدم  تدوین به موقع  اســناد 
پایین دســتی جهــت اجرای ایــن قوانین و  انجــام نگرفتن 
اقدامات الزم نســبت به اطالع رسانی و پاسخگویی جهت 
ســهولت صدور مجوزها  از دیگر مشــکالت مورد نظر در 

خصوص مجوزها بوده است.
نهایتا در جمع بندی صورت گرفتــه در پژوهش مورد بحث  
مشکالت و پیشنهادهای مطروحه برای  بهبود محیط قانونی 

صنعت برق بدین  شرح ارایه شد:
• مجموعه قوانین و مقرراتی که نسخ ضمنی شده اند:

- مواد  1. 2 .3 .4 .5 الیحه قانوني راجع به تاسیس وزارت 
آب و برق

- تبصره 1و3و4 ماده 11 قانون سازمان برق ایران
- ماده 16 قانون سازمان برق ایران

•  قوانینی که به واسطه اجرای آن در بازه زمانی مشخص شده 
در قانون موضوعیت خود را در زمان حاضر از دست داده اند 

و با اجرا منتفی شده اند :
- ماده 6 قانون برق ایران

- ماده 20 قانون برق ایران
•  قوانین و مقــررات موجود که در عمل اجرا نمی شــدند و 
نیازمند تمهیدات الزم جهت اجرایی شــدن بوده اند و شرح 
آن در ان جا نمی گنجد راهکار پیشنهادی برای آن نظارت و 
پیگیری دستگاه های نظارتی مانند مجلس شورای اسالمی و 
سازمان بازرسی کل کشــور و همچنین نهادهای مدنی مانند 

تشکل های اقتصادی و رسانه های کشوری بوده است. 
•  قوانینی که ابهام داشــته و نیاز به شــفاف سازی و یا تفسیر  

داشته اند
در ادامه این گزارش راهکارها یی اصالحی در فرایند صدور 
مجوزهای مربوط بــه صنعت برق ارایه داده شــده بود که به 
طور خالصه مواردی چون فرایند صدور موافقتنامه احداث 
نیروگاه های تجدیدپذیر و فرایند صدور موافقتنامه احداث و 
بهره برداری نیروگاه های بزرگ در آن مورد توجه قرار گرفته 
اند و در راســتای اصالح آن ها پیشــنهاد شــد رویه طرح ها 
توسط سازمانهای زیرمجموعه وزارت نیرو به صورت کامل 
و با همکاری بخش خصوصی مورد بازبینی مجدد قرارگیرد. 

عالوه بر این ضمن اشاره به نیاز به خدمات مهندسی مشاور 
برای طراحــی پروژه های احداث نیــروگاه )بزرگ و تجدید 
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پذیر(  و عدم تعیین صالحیت مشاوران برای این موضوع 
پیشنهاد  شده بود که تمامی سازمان های متولی صدور مجوز 
نسبت به شناسایی مشاوران واجد صالحیت اقدام و لیستی 
از شرکتهای مشــاور را ارائه کنند تا این امر موجب کاهش 

زمان بررسی کمک شایانی شود.
 در خصوص فرایند صدور پروانه توزیع برق عنوان شده بود 
شــرکت های برق منطقه ای به طور  مســتقل عمل می کنند 
و هیچ رویه یکســانی جهت اخذ مجوز در این زمینه در کل 
کشــور وجود نداشته است. همچنین زمان اخذ مجوز بسیار 
طوالنی بــوده و ماه ها به طول می انجامــد. به همین منظور 
اعمــال وحدت رویــه در فرایند صــدور پروانــه توزیع و 
تمامی شرکت های برق منطقه ای کشور به صورت یکسان 
و یکپارچه بر مبنای دســتورالعمل ارائه شــده در متن ااین 

گزارش پیشنهاد شده بود. 
در جمــع بندی نهایی بــا توجه به نتایج پژوهش بیان شــد 
مهمترین مشــکل در حــوزه قوانین ، ناشــی از عدم اجرای 
درســت آن ها بوده اســت که از مهمترین آنها مــی توان به 
موضوع فرایند اخذ ایران کد، تعدیل قراردادها برای جبران 
تغییرات نرخ ارز و بهای فلزات، عدم وجود فهارست بهای 
برق ، مشــکالت اجرایی در فرایند صدور مجوز اشاره کرد 
که  در این رابطه پیشــنهاد شــد متولیان بخش خصوصی از 
جمله اتاق بازرگانــی صنایع ، معادن و کشــاورزی تهران 
و ســندیکای صنعت برق ایران تعامــل الزم را با دولت و 
مجلس شــورای اســالمی جهت اجرای صحیح و به موقع 
قوانین و تسهیل فعالیت اقتصادی بنگاه های بخش صنعت 

برق کشور انجام دهند. 
دغدغه امروز سندیکا، استخراج قوانین مانع تولید 

سندیکای صنعت برق ایران امروز و پس از گذشت 3 سال 
از پژوهشــی که شرح آن رفت در شــرایطی متفاوت دیگر 
بار اقدام به جمع آوری و طبقه بنــدی مدون قوانین مزاحم 
کرده است که این عمل با نگاه به افق های موجود در شرایط 
پســاتحریم صورت می پذیرد. این امر که همکنون با همت 
کمیته حقوقی قراردادها تا مرحله جمع بندی وتهیه فهرستی 
از قوانین شایان بازنگری اساسی در صنعت برق انجام شده 
اســت، همچنان بر اجرای ماده 76 برنامه پنجســاله پنجم 
توســعه جمهوري اســالمي ایران اصرار دارد و  بسیاري از 
مشكالت محیط هاي كسب و كار را ناشي از وجود قوانین و 
مقررات و بخشنامه هاي مخل و مزاحم محیط كسب و كار یا 
خال قوانین و مقررات و یا اجرای  نا صحیح آن ها مي داند. 
بر این اساس این کمیته می کوشد همزمان با بیان گلوگاه های 
موجود در قوانین به ارایه راهکارها و پیشنهادهایی راهگشا 

بپردازد که در ادامه به طور مشروح خواهد آمد: 

1. طبق مــاده 44 قانون تامین اجتماعي، اعضاي تشــكیل 
دهنــده هیــات تجدید نظــر تشــخیص مطالبــات تامین 

اجتماعیبدین شرح است:
- یك نفر نماینده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي 
که ریاست هیات را به عهده دارد. )مدیركل تامین اجتماعي(

- یــک نفــر از قضات دادگســتری بــه انتخــاب وزارت 
دادگستری.

- یک نفــر به انتخاب شــورای عالــی تامیــن اجتماعي. 
)كارشناس درآمد تامین اجتماعي(

- نماینده ســازمان به انتخاب رئیس هیــات مدیره و مدیر 
عامل سازمان . )از معاونان و یا كارشناسان تامین اجتماعي(
- یــک نفر به عنــوان نماینــده کارفرما به انتخــاب اطاق 
بازرگانــی و صنایع و معادن ایران یا یک نفر نماینده مجمع 
امور صنفی در مورد افراد صنفی و صاحبان حرف و مشاغل 
آزاد. همان طور كه مالحظه مي شود 3 نفر از اعضای 5 نفره 
كارمند و حقوق بگیر مســتقیم تامین اجتماعي هستند و در 
صورتي كــه راي 2 نفر دیگر اعضا خالف نظر آنان باشــد 

اثري در صدور حكم راي نهایي نخواهد داشت. 
پیشــنهاد: تركیب هیــات موصــوف2 نفر از ســازمان و 
نمایندگان دولتي ، 2 نفر از تشكل هاي كارفرمایي، یك نفر 

نماینده قوه قضاییه باشد.

2.  ممنوعیت صدور دســتورالعمل هاي موردي كه موجب 
افزایــش هزینه هــاي تولیدكننــدگان میگــردد از طــرف 
سازمان تامین اجتماعي یا ســایر سازمانهاي دولتي.  مانند: 
دســتورالعملي كه از طــرف تامین اجتماعي ابتدای  ســال 
1394 صادر و در آن كارفرمایــان را مكلف کرد به هنگام 
تنظیم صورت و لیست دستمزد،كمك هزینه اقالم مصرفي 
به مبلغ 1.100.000 ریال را در ستون مـــزایاي مشـمول 

درج و حــق بیمه مربوطه را نیــز پرداخت کنند، در حالي 
كه مصوبه وزارت كـــار در ابـالغ حداقل دستمزد سال 
1394 نسبت به ســالهاي قبل تغییري نداشت و فقط 
مبلغ كاال اضافه شــده بــود و اقدام تامیــن اجتماعي، 

اقدامي كامال سلیقه اي محسوب مي شود.
یا قانوني كــه كارفرمایان را به پرداخــت حق بیمه به 

تعــداد نامحدود حق اوالد مكلف مي کنــد تا در عمل و 
به صورت نامحســوس كارفرمایان را وا دارد كه كارگران 

خود را از میان افراد مجرد و یا افرادي با اوالد كمتر انتخاب 
و كارگران با اوالد بیشــتر از داشتن فرصت شغلي محروم 

مي شوند. 

3.  مــاده 148 قانون مالیات هاي مســتقیم و آیین نامه ها، 
تبصره ها و اصالحات صورت گرفته آن مطابق با شــرایط 
اقتصادي كشور نبوده و در سال 1370 اصالحات صورت 

گرفته است.
پیشنهاد: به روز رساني مبالغ مورد استفاده متناسب با تورم 
24 ساله ، و اصواًل برگشــت هزینه ها مربوط به مواد قانون 
موصوف زماني كه بیش از 3 درصد كل مبلغ ســود را شامل 

است اجرایي شود.

4. اصالح قوانین مربوط به تسهیالت بانكها از جمله:
-  مدت زمان تسویه تسهیالت سرمایه در گردش. 

پیشنهاد: با حفظ ســقف اعتبار ، بازپرداخت وام با تقسیط 

حداقل 24 ماهه )با توجه به شرایط كشور حداقل به مدت 5 
سال بصورت آزمایشي اجرا شود.

- درحال حاضر، براي هر باراخذ تسهیالت 
و یــا ضمانتنامه، متــن قراردادهاي 

تكراري میباید به امضاء طرفین 
برســد كه هزینه صرف كاغذ، 
بایگاني و اشتباهات احتمالي 

را در بر دارد.
بــراي دادن  بانكها  پیشــنهاد: 
یــا ضمانتنامه،  تســهیالت و 

یكبار قــراردادي كلي را تا دوره 
اعتبار مدیران بر اســاس آخرین 

روزنامه رســمي منعقد و درآن قید 
نمایند كه                                                         

تمام تسهیالت و ضمانتنامه كه در یك برگ طرفین توافق 
مینمایند مشمول مقررات گردیده و شرایط قرارداد كلي بر 

آن جاري و ساري مي باشد. 
مزایاي پیشنهاد: كاهش قابل توجه در مصرف كاغذ، فرصت 

بایگاني. بدون كاهش تعهد حقوقي بدهكار 
- اصالح اختیــارات بانكهاي اســتان از لحاظ رســیدگي 
پرونده، افزایش سقف تســهیالت با كنترل صحیح منابع، 
موجب ســرعت بخشــیدن به فعالیتها و تمركــز زدایي از 

پایتخت مي گردد.
- درحــال حاضر، بدلیل ارزیابي عملكرد شــعبات بانكها ، 
متناسب با موجودي پایان هرماه، وقفه ناخواسته اي در نقل 
و انتقال منابع در 2 یا 3 روز آخرماه اتفاق مي افتد كه دركل 

  یادداشت 
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اقتصاد كشور تاثیر منفي دارد.
پیشنهاد: عملكرد شــعبات بصورت راندم با موجودي گیري 
یكي از روزهاي وســط مــاه انجام پذیرد كــه ضمن واقعي 
بودن نتیجه ارزیابي، وقفه نقــل و انتقال پول در پایان ماه را 

نخواهدداشت.
- اصالح درخواست وثیقه شهري )عدم پذیرش وثیقه سند 
كارخانه( براي تسهیالت سرمایه در گردش از طرف بانك ها 

و برخورد سلیقه اي آن ها.
- سیستم بانكي براي پرداخت تسهیالت سرمایه در گردش، 
پیــش فاكتور خریــد مطالبه مي کنــد. این موضــوع براي 
فعالیت هاي تجــاري و بازرگاني امكان پذیر اســت ولي در 
واحدهاي تولیدي به دلیل ضرورت انجام هزینه هاي متعدد 
و با اقالم ریز، در خرید ابزار، مــواد اولیه متفاوت و متعدد، 
دســتمزد،... امكان تهیه پیش فاكتــور واقعي براي تك تك 
اقالم وجود نــدارد. با قوانین جدید بــه خصوص مالیات بر 
ارزش افزوده، احتمال دردسر آفرین بودن پیش فاكتورهاي 

غیرواقعي محتمل و جدي است.
پیشنهاد: اعطاء تسهیالت سرمایه در گردش براي واحدهاي 
تولیدي، )با خط تولید مســتمر( مبتني بر بررسي و ارزیابي 
خرید و هزینه هاي ادوار گذشته صورت پذیرفته و از مطالبه 

پیش فاكتور خودداري شود.  

5. در زمان درخواست بررسي مشــاغل سخت و زیان آور، 
قبل از رســیدگي به تقاضا و در اولین جلســه كمیته بدوي، 
درخواست بیمه شده متقاضي به كارفرما منعكس و مستندات 

و دفاعیات كارفرما نیز اخذ شود.

6. در زمان تشكیل كمیته بدوي و تجدید نظر مشاغل سخت 
و زیان آور نماینــده، كارگاهي كه بیمه شــده آن كارگاه 

درخواست بررسي مشــاغل سخت و زیان آور نموده 
است بدون حق رأي حضور داشته باشد.

7. درخواســت نقشــه پروانه براي مواردي 
كه شــركت ها یا كارگاههــا در محدودة 

شهري قرار دارند و داراي عرصه قابل 
مالحظه براي اســتفاده بعنـــوان 

پاركینــگ خودرو مي باشــند 
یــا بدالیل مســائل امنیتي 

یــا ایمنــي ورود خودرو 
ارباب رجوع به داخل 

كارگاه یا شــركت 
اســت،  ممنوع 

الزام ایجـــاد 
پاركینگ 

سرپوشیده طبق مقررات اماكن شهـري منتفي شود ) تبصره 5 
ماده 100 شهرداري ها(.

8. ردیــف دوم بند ت از مــاده 38 قانون رفــع موانع تولید 
رقابت پذیر و ارتقاع نظام اداري )مدت ضمانتنامه بانكي به 
جاي پرداخت حقوق ورودي براي یكسال( شفاف نبوده و با 
توجه به هدف حمایتي قانونگذار مطلوبتر بود كه )حداكثر به 

مدت یكسال از زمان صدور ضمانتنامه( باشد.

9. به استناد ماده 184 قانون كار : " در كلیه مواردي كه تخلف 
از ناحیه اشخاص حقوقي باشــد اجرت المثل كار انجام شده 
و طلب و خســارت باید از اموال شــخص حقوقي پرداخت 
شود ولي مســئولیت جزایي اعم از حبس، جریمه نقدي و یا 
هر دو حالت متوجه مدیر عامل یا مدیر مســئول شــخصیت 
حقوقي است كه تخلف به دستور او انجام گرفته و كیفر درباره 
مسئولین مذكور اجراء خواهد شــد " دادسراها و دادگاههاي 
محترم به استنباط از شــّق آخر ماده فوق فقط مدیران عامل 
را متهم تلقي کرده و مبادرت به احضار و جلب و تفهیم اتهام 
و صدور كیفرخواســت می کند و در نهایت حكم محكومیت 
مدیر بر مجازات را صادر مي فرمایند و این امر ضمن بي اثر 
بودن در پیشــگیري و كاهش حوادث در محیط كار، باعث 

تضعیف مدیران و تجرسي كارگران خاطي  مي شود.
 از ســوی دیگر سرپرســتان مستقیم ، مســئوالن بخشها و 
قســمت هاي واحد تولیدي نیز در انجام وظایف خود قصور 
و كوتاهي مــي کنند . بنابراین چــون در واحدهاي تولیدي، 
خصوصــا كارخانجات و شــركت هاي بــزرگ ، هر واحدي 
بــا توجه بــه كاري كه انجــام مي دهــد داراي 
سرپرست، رییس و مسئول مستقیم است و 
بر اساس شرح وظایف ابالغ شده انجام 
وظیفه مي کند پیشــنهاد مي شودكه به 
منظور تامین هــدف قانونگذار در 
كاهش حوادث و حفظ حرمت 
مدیران و كاركنان واحدهاي 
تولیــدي و وادار كــردن 
مستقیم  سرپرســتان 
و مدیــران میانــي 
واحدهــا  در 
بــه نظــارت 
به  مستمر 
ه  نحــو
ر  كا

و فعالیت زیردســتان و مســئولیت پذیري آنان كه میتواند 
به كاهش واقعي حــوادث بیانجامد ، متن مــاده صدرالذكر 
به نحوي اصالح شــود كه مســئولیت كیفري اصلي متوجه 
سرپرســتان مســتقیم و مدیران میاني واحدها و بخش هاي 
تولیدي شود تا آنها با نظارت دقیق از وجود سانحه و حادثه و 
مصدومیت در قسمتهاي تحت امر خود جلوگیري کند. براي 
نیل به این هدف اصالح شــق آخرمــاده 184 قانون كار به 

شرح زیر پیشنهاد مي شود:
"...  ولي مســئولیت جزایي اعم از حبس، جریمه نقدي و یا 
هر دو حالت متوجه سرپرست مستقیم و یا متخلفین از انجام 
وظایف قانوني به تشــخیص كارشناس حوادث ناشي از كار 
در بخش یا قســمت واحدي خواهد بود كه سانحه در آن رخ 

داده است."

10. بر اســاس ماده 21 قانون تشكیل شــوراهاي اسالمي 
كار مصوب 63/10/30 مجلس محترم شــوراي اسالمي 
شورا موظف شده است كه یك نفر را به عنوان عضو مشاور 
و رابط به مدیریت واحد معرفي کند و این عضو مشــاور در 
جلسات هیات مدیره بدون حق راي شركت خواهد كرد نظر 
به اینكه به اســتناد ماده 107 الیحه اصالحي قانون تجارت 
شركت ســهامي به وســیله هیات مدیران كه از بین صاحبان 
سهام انتخاب شده اداره مي شود و مدیران شركت ها در مقابل 
صاحبان سهام مسئول هســتند و باید اسرار شركت را حفظ 
کند و از طرفي ممكن اســت كه براي اداره شــركت توســط 
مدیران تصمیماتي اتخاذ شــود كه به لحاظ امنیت انتشار آن 
منافع شــركت را تحت تاثیر قرار داده یــا فرصت را به رقبا 
واگذار نموده و در صورت درز اطالعات، موجب بدبیني به 
حاضرین در جلسه را موجب شده و یا افشای زودهنگام آن 
موجب نگراني افراد و ســو برداشت و استنباط ناقص و غیر 
واقعي گردیده و به نا آرامي هاي محیط كار بیانجامد. پیشنهاد 

مي کند كه ماده مذكور به شرح زیر اصالح شود: 
 " شورا موظف است یك نفر را به عنوان عضو مشاور و رابط 
به مدیریت واحد معرفي كند . این عضو در صورت داشــتن 
پیشنهادي از طرف شــوراي كار مي تواند با هماهنگي قبلي 
با مدیر عامل در هیات مدیره شــركت کرده و پیشنهاد خود 

را مطرح کند."
در پایان گفتنی اســت کمیته حقوقــی و قراردادها در نیل به 
هدفی که پیش رو دارد همچون گذشــته به دنبال اخذ جمیع 
نظرات در قالب هــای گوناگونی چون فراخــوان، گفتگو و 
تدوین پرســش هایی در این خصوص اســت که بی حضور 
گســترده و موثر اعضا امکان پذیر نخواهــد بود. همچنین با 
توجه بــه آنکه ممكن اســت تك تك فعــاالن صنعت برق 
با مشــكالت بعضا انحصاري و خاص مواجه شــده باشند، 
بنابراین مشــاركت همگاني اعضــا در انعــكاس قوانین و 
مقــررات مخل و مزاحم محیط هاي كســب و كار، مي تواند 
سندیكا و در نهایت اتاق بازرگاني را در انجام این وظیفه 

مهم موفق کند.

  یادداشت  

۴8



گفت و گو
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 تاریخچه مالیات بر ارزش افزوده چیست و به چه نیازهائی پاسخ داده است؟ 
 پیش از هر چیز باید بگویم که بعد از انقالب مشروطه تاکنون مشکالت جامعه ما کمتر ناشی 
از غلط بودن قوانین مصوب مجالس بوده،  بلکه بیشتر ناشی از آئین نامه ها، دستورالعمل ها، 
عدم درک و توجه یا بها  ندادن مجریان قانون )دولتیان( به قوانین در ارگان های دولتی بوده 
 است و البته نبود یا کم کاری نهادهای مستقل مدنی در کشور به این نابسامانی ها مجال افراط 
و زیاده روی داده است. به همین دلیل  رسانه ها و صاحبان اندیشه صالح برای به ثمر رسیدن 
ایده آل هایشان، بایستی با زبانی ساده و روان و همه فهم از آنچه که متداول در میان  علمای 

اقتصاد است، به جامعه آگاهی بدهند.  
  یکی از کشورهای اروپائی )تصور می کنم دولت فرانسه( که بعد از جنگ دوم جهانی با مسائِل 
خالی بودن خزانة دولت، فساد ناشی از بازاِر  سیاِه پس از جنگ و ناکارایی سیستِم مالیات 
گیری روبرو بود و درصدد شکوفایی اقتصادی و رشِد تولید داخلی و توسعه صادرات بود و 
به  ناکارآمدی و مخرب بودن فسادهای ناشی از اهدا  انواع رانت ها به صنعتگران و پرداخت 
جوایز صادراتی به صادر کنندگان آگاه شده بود، بعد  از آزمون و خطا و قانوِن  VATرا به 
مثبِت آن، دیگر  نتایج  فرانسه و آشکار شدِن  قانون در  این  اجرای  از  بعد  تصویب رساند، 
کشورهای  اروپایی متناسب با برنامه ها و اهداف خود با تغییراتی در آن، این قانوِن را در کشور 
خود اجرا کردند و در   نهایت دیگر کشورهای دنیا هم از  جمله ایران از آن تقلید کردند. در کشور 
ما این مالیات با نام مالیات بر ارزش افزوده معرفی شد. اما کشور امریکا و همچنین متاسفانه 

ما، با  تأخیر زیاد از این ابتکاِر مفید پیروی کردیم.  
دلیل تامل و تاخیِر اجرائی شدن این قانون در آمریکا را بنده درک می کنم و دالیل تاخیر و 
تصویب و اجرای قانون ارزش افزوده در ایران را،  با تعجب باید متولیان امور توضیح دهند.  

آمریکا به عنوان مهد سیستم سرمایه داری شناخته شده و بزرگ ترین اقتصاد جهان به شمار 
تبلیغ و  از  توسعة مصرف و مصرف زدگی و  بقای سرمایه داری، ناشی  می رود. پیشرفت و 
تشویق اسراف ها بود و شاید به همین دلیل بود که با هرگونه قانونی که بازدارندگی مصرف 
را ایجاب  کند مخالفت می کرد و می دانست اقتصاددانان این فرضیه را به کشورهای در حال 
رشد و اقمار خود به عنوان دستور العمِل موفقیت،  متاسفانه دیکته کرده و می کنتد! در   نهایت 
خود آمریکاییان نیز به دلیل مزایای این قانون به گونه نسبی کم و بیش آن را پذیرفتند، هر 
چند  که هنوز در تمام ایالت ها به یک شکل اجرا نمی شود و ضرایب مالیات بر ارزش افزوده 

در مجموع کمتر از اروپاست.  
 به نظر شما مزایای  VAT  چیست؟   

مزایای  VAT  را می توانم در چند بند مطرح کنم.  
 1. اخذ مطمئن و بدون چالِش مالیات توسط دولت برای تامین هزینه های هدفمنِد واقعی 
برنامه های تصویب شده کشور در کوتاه ترین زمان  در عین پرهیز از تحمیِل هزینه اضافی بر 

تولید و توزیع کنندگان  
 2. بازدارندگی از مصرِف بیهوده و زیاد از حِد شهروندان کشور با اعمال مالیات بر مصرف 

 3. عدم اعمال این مالیات به صادرکنندگان و با بیان دقیق تر به هرگونه کاال یا خدماتی که صادر 
می شود و مصرف کننده آنها شهروندان  و  دولت ایران نیستند. ضمن اینکه مالیات بر مصرف 

توسط دولِت متبوع به صادر کنندگان اعمال نمی شود.  
صورتحساب  فروشنده  باید  که    VAT  پرداخت کننده کنندگاِن  مصرف  نسبِی  کمِک  با   .4 
)فاکتور( ارایه کند، در جهت برخورد با هرگونه  تجارت و خرید و فروش پنهانی می توان 
بستر شفاف سازی اقتصاد کشور  را  فراهم کرد. اما متاسفانه درکشور ما برای فرار از پرداخِت 

مالیاِت  بردرآمد )سود(، معامالت غیر شفاف رایج است،  

ایجاد شده  نبایستی روی ارزش  آقای مظاهری عنوان کرده اند که وزارت دارایی   
مطالبه مالیات VAT  کند و این کار  را مغایر فلسفه اولیه قانون می دانند و گفته اند این 
مشکل از آنجا ناشی شده که نام قانون از »مالیات ارزش  افزوده« به »مالیاِت بر ارزِش 

افزوده« تغییر کرده است، نظر شما چیست؟  
من با اصول مطرح شده تا آنجا که به ارزش آفریده شده تا قبل از انتقال مالکیت آن نبایستی 
مالیات اعمال شود، موافقم و معتقدم که هیچ  مجلس و دولتی، نباید قانونی را که به گونه ای 
بازدارندة افزایش ثروت های ملی )ارزش افزوده ها( است، تصویب و اجراء کند. اگر خدای 
 نکرده به هردلیلی چنین شد احزاب، نهادهای مدنی و سندیکا ها مسئولیت و وظیفه اجتماعی 

دارند که با صدای بلند، با آن اعتراض کنند.  
اما، اینجانب نه معضالت ناشی از فهِم نادرسِت قانون و نه اجرای غلط آن را، از اضافه کردِن 
حرف اضافه »بر« بین کلمات مالیات و ارزش  افزوده، نمی دانم و اعتقادی به اینکه با برداشتن 

این حرف اضافه مسائل و معضالت جاری حل خواهند شد، ندارم. 
اگر ما ایرانیان به فرهنگ گذشته و حاِل خود که در قالب طبع شاعرانه و یا طنز پردازانه مان 
در طول زمان شکل گرفته است دقت کنیم، با  خیلی از واژه ها و اسامی مواجه می شویم که با 
واقعیات و طبیعت ماهوی آنها نه تنها منطبق نیستند، بلکه تضاد هم دارند! من باب مثال  اسامی 

زیر را یادآور می شوم:  
مدارس غیر انتفاعی، سیستِم بانکداری اسالمی، قراردادهای صوری »مشارکت« بانک ها با 
موسسات خصوصی، وجه التزام به جای جریمه،  تغییر نام مطالبه بهره توسط موسسات دولتی 

و بانک ها با نام جریمه و غیره...  
بنده هم مثل آقای مظاهری معتقدم که اگر قانونی از خارجیان اقتباس می شود، نباید آن را 
فقط ترجمه تحت اللفظی کرد که معضل آفرین  شود، بلکه باید نام هر پدیده و قانون نشاندهنده   
همان چیزی باشد که هست، مثاًل عنوان  VAT  را نبایستی کلمه به کلمه »مالیات«،   »ارزش« 
و »افزوده« با قید یا بدون قید حرف اضافه »بر« ترجمه می کردیم. چون در فرهنگ ایرانی- 
اسالمی واژة ارزش با آنچه که  غربی ها از آن استنباط می کنند متفاوت است. اگر من کاره ای 
بوده و اختیار دار هم بودم، برای قانون مورد نظر، نام »مالیاِت برمصرف« را  پیشنهاد می کردم 
ایرانی-  اسراف  فرهنگ ضد  با  هم  و  بود  هماهنگ  قانون  ماهیت  و  محتوا  با روح،  هم  که 

اسالمی مان ُمجاِنست داشت.  
  

 در مصاحبه روزنامه دنیای اقتصاد، پرسش گر مطرح می کند که گویا دعوای جواهر 
فروشان با سازمان امور مالیاتی  برسر این بوده است که طال فروشان استدالل می کردند 
که ما طالی خام می گیریم و تبدیل به زیورآالت می کنیم و  نباید مالیات بدهیم، ولی 

  گفـت و گــو 

قانون کنونی مالیات، بر مرصف است » نَه« بر ارزش افزوده! 

وزیر پیشین اقتصاد و دارایی آقای طهماسب مظاهری با روزنامه دنیای اقتصاد، گفت وگویی تخصصی در خصوص امور مالیاتی، خصوصًا 
 مالیات بر ارزش افزوده انجام داد. پیرو آن و به فاصله کوتاهی روزنامه ستاره صبح با مهندس فریدون محمودیان، رییس هیات مدیره 

شرکت  فولمن گفتگویی ترتیب داد تا مساله مالیات بر ارزش افزوده را از نگاه یک صنعتگر بخش خصوصی بررسی کند.  
لذا با توجه به اینکه موضوع مالیات بر ارزش افزوده یکی از دغدغه های اصلی صاحبان صنعت برق محسوب می شود، مصاحبه مهندس 

 محمودیان با روزنامه ستاره صبح عینا در این شماره به چاپ رسیده است که حاصل آن را می خوانید:  

گفت و گو با فریدون محمودیان؛ ر ییس هیات مدیره رشکت فوملن
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سازمان امور مالیاتی می گفت که باید مالیات بدهید و در 
بله همین طور است.  پاسخ آقای دکتر مظاهری  گفته اند: 

نظر شما چیست؟  
بسیار متاسفم که ایشان چنین پاسخ کوتاه و تایید کننده ای را 
داده اند! از نظر من در واقع نباید هیچ شخص حقیقی یا حقوقی 
با هر  مشخصه ای اعم از تولید کننده، ارزش آفرین، صادر کننده 
معاف  )سود( خود  درآمِد  بر  مالیات  پرداخت  از  هیچ گاه  و...، 
مقابل خدماتی  این  جامعه زندگی می کند و در  شود. چون در 
که از جامعه و دولت می گیرد باید مالیات بحق پرداخت کند. 
ضمنًا هم سئوال  کننده و هم پاسخ  دهنده در صحبت های خود 
به گونه ای مبهم از واژه کلی مالیات استفاده کرده اند که این خود 
استفهام انگیز است، در حالی که موضوع مورد  بحث فقط مربوط 

به »مالیاِت بر ارزش افزوده« بوده است.  
اما نزاِع طالفروشان را در چند سال قبل، با سازمان مالیاتی و به طورکلی با دولت وقت، 
بایستی از جنبه های مختلف وانگری و تحلیل کرد  و نه فقط به ِصرِف آنکه طالفروش، طال را 
تغییر شکل می دهد و ارزشی به آن اضافه می کند، باید از پرداخت مالیات معاف شود! چنین 
 پاسخ ناکاملی در خواننده این تصوِر مبهم را ایجاد می کند که گویا آقای دکتر می خواهند از 
صنف طال فروش حمایت کنند!! برای روشن  شدِن این موضوع، نزاع و اعتصاِب طالفروشان 
و عقب نشینی دولِت وقت یا مصالحه با صنِف طالفروشان و معوق کردن اجرای قانون در  آن 
حوزه قابِل تأمل و تعمق و درس آموز است! در این راستا، بایستی به سئواالت زیر پاسخ داد:  
اول اینکه در کشور فقط طال فروشان نیستند که ارزش روی محصول خود ایجاد می کنند، 
همه کسانی که چیزی را می فروشند علی القاعده  چنین می کنند. چرا فقط طال فروشان به خود 
جرأت می دهند که اعتصاب کنند و دولت هم در مقابل آنها عقب نشینی می کند؟! ولی به  عرض 
حال های دیگران شامل مهندسین، کارخانجات و دیگر کارآفرینان هیچ پاسخی نمی دهند! و 

توجهی به آنها نمی کنند؟!  
دومین سئوال این است که آن اختالف و نزاع هنگامی رخ داد که  VAT  فقط 3 درصد بود و 
همه می دانند که سود ناخالص این شغل و  حرفه بسیار بیش از این حرفهاست و از جانب دیگر، 

نهایتًا قانونًا و بالفاصله در هنگام تحویل  آن 3 درصد را هم 
کاال از مشتری )مصرف  کننده( می گرفتند! پس ادعا و دعوا و 

اعتراض آنها سِر چه بود؟!  
هم  فوق،  موارد  به  که  دارم  یقین  من  اینکه  سئوال  سومین  و 
سازمان مالیاتی هم دولت و هم خود آنها آگاه بودند، ولی آنها 
شاید نگران این  بودند که با اجرای قانون  VAT  کِل معامالتشان 
افشا می شود و احتمااًل آنها مجبور به پرداخت مالیات بحق و 
واقعی خود بر درآمدشان   )سود حاصله( می شدند؟! و این امِر 

بحق و ملی برایشان فاجعه بود!! 
 با توجه به موارد ذکر شده به نظر می رسد که شما و به طور    

کلی صنف کاری شما در ارتباط با مقوله مالیات ها ظاهرًا 
 هیچ مشکلی ندارید، آیا چنین است؟  

آن  نوع  است، ولی  دیگران  از  بیشتر  ما خیلی  نیست. مشکالت  برداشت صحیح  این  خیر 
متفاوت است:  

ما مشکلی با قوانین مالیاتی نداریم و تحت همین قوانین نیز به کار خود ادامه داده ایم، هرچند 
که نیاز مبرم وجود دارد که قانونگذار متن  قوانین را رسا تر و روشن تر تبلیغ کند که از قوانین 

تفاسیر چندگانه و گزینشی توسط مجریان قانون صورت نگیرد.  
مشکالت عمدة ما ودیگران،  گاه یا عمومًا ناشی از برخی متوِن آیین نامه های متضاد با روح 
قوانین است که توسط مدیران سطح باالی  وزارتخانه ابالغ شده و اکثرًا سلیقه های شخصی 
مدیران اجرایی سازمان مالیاتی در آن اعمال می شود و برخی مسئوالن به صورت گزینه ای 

 نظرات خالف قانون خود را اعالم و اجراء می کنند!  
تعدد و حجِم فراواِن پرونده های اعتراضی مطروحه در انواع هیات های مالیاتی حل اختالف 
و حتی شکایات ما نزد دیوان عدالت اداری به  خوبی این واقعیت و نارسایی را تایید می کند. 
هر چند با در نظر گرفتن تمام معضالت و پرونده های مطرح در آن دیوان، معلوم نیست پاسخ 

 خود را در چه زمانی خواهیم گرفت.  
 آقای محمودیان، آقای مظاهری برای برطرف کردن این مشکالت راهکارهایی مانند   

ما مشکلی با قوانین مالیاتی نداریم و 

تحت همین قوانین نیز به کار خود ادامه 

داده ایم، هرچند که نیاز مبرم وجود دارد 

که قانونگذار متن  قوانین را رسا تر و روشن تر 

تبلیغ کند که از قوانین تفاسیر چندگانه و 

گزینشی توسط مجریان قانون صورت نگیرد

  گفـت و گــو 
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تغییر در نگرش ذهنی عامه  مردم، آموزش مسؤوالن مرتبط در این حوزه و تغییر و 
اصالح روش سازمان مالیاتی را مطرح کردند. آیا شما  موافق این راه حل ها هستید؟  

من فکر می کنم، این راه حل ها بیشتر جنبه فرضیه ای و ارشادی دارند. در اصل درِد مسائل 
مالیاتی و به طور کالن اقتصاد جامعة ما را دوا  نمی کند. دالیل من به شرح زیر است:  

 1- ذهنیت و نگرش جامعه با شعار، تبلیغ و رهنمود از باال شکل نمی گیرد، بلکه مسؤوالن 
فقط می توانند با اصالح عملکرد قانونی خود  نگرش جامعه را به گونه ای پایدار اصالح کنند.  
دوستی تعریف می کرد که در ایالت غربی چین که بیش از 150 میلیون جمعیت مسلمان ترک 
زبان وجود دارد و ایرانی ها در سده های قبل  آنجا را با نام »ترکستان« می شناختند، بر سردر 
اداره مالیات با الفبای فارسی- عربی نوشته اند »اداره باج گیرخانه«، صرف نظر از اینکه کلمه 
 باج در زبان فارسی یا ترکی چه معانی متفاوتی دارد، سوال این است که در خصوص مالیات 
به طور کلی نگرش ذهنی عامه مردم در جامعه  چیست؟! و ما می خواهیم آن را در چه جهتی 

تغییر دهیم؟  
اطمینان دارم که اگر آقای مظاهری نظرشان تغییر کند که دولت در خدمت و استخدام ملت 
باشد در آن صورت می پذیرند که در مقابل  ملت هم باید نیاز ها و منابع مالی بحق دولت را 
تامین کند و مالیات به عنوان وظیفه ملی باید پرداخت شود و بدین روش در ساخت کشور 

 خود مشارکت کنیم.  
 2- نکته دیگر اینکه ما متاسفانه در خصوص آموزش در گذشته و حال به انحاء مختلف در 
مدارس کالسیک، کنفرانس ها، همایش ها، با به  کاربردن روش های غلط و تکراری »آزمایش 
و خطا« هزینه های بسیاری صرف کرده و خسارت زیادی متحمل شده ایم. من نمی دانم تا  کی 

باید برای تفهیم مفاهیم ساده سال ها تجربه شده در جهان همچنان هزینه کنیم؟  
با پیشنهاد دکتر  بنده هم   3- در خصوص تغییر و اصالح سازمان مالیاتی و روش های آن 
مظاهری موافقم، ولی در این خصوص بایستی  مشخص کنیم که این تغییر و اصالح در چه 
جهتی و توسط چه ارگانی انجام شود؟ به هر حال به خود سازمان مذکور نمی توان این امر مهم 
 را واگذار کرد. چون اگر آنها می دانستند یا می خواستند یا می توانستند یا موافق بودند، خودشان 

این کار مهم را انجام می دادند.  
خفته  افراد  کردن  بیدار  افزوده  ارزش  قانون  با  ارتباط  در  اصلی   مساله  که  می کنم  یادآوری 
نیست،بلکه مساله پیچیده بیدارکردِن آدم هایی  است که منافعشان ایجاب کرده که خود را به 
خواب بزنند!! من فکر می کنم که در این شرایط بحرانی اقتصاد امکانات دولت و نظام بسیار  کمتر 
از نیازهای بالفعل و بالقوه است و به درستی برای آن پیشنهاِد اقتصاد »مقاومتی« تجویز شده 
باید تمامی راه حل های عملی، اجرایی  برنامه ریزی و کنترل شده باکمترین هزینه صورت گیرد!  

 آیا ممکن است چند نمونه عملی قابل قبول عنوان کنید؟    
نیازی نیست که چند مثال بزنم، بنده راه حِل اگر نه تمامی مشکالت کشور، ولی اکثر آنها را، 
در قانونی عمل کردن و احترام به قانون،  مبارزة فراگیر با بی قانونی ها و مجازات شدید عوامل 
و  تصمیم گیران خاطی قانون در هر کجا و در هر سمتی که هستند می دانم. اولویت  دادن و بها 
دادن به »فکر« قبل از »عمل« است که متاسفانه ما عادت به اجرا  قبل از تفکر داریم. ضرورت 
چنین امری فقط در دامنة  مسایل مالی و مالیاتی نیست، تمامی فرایند ها و در کل جامعه اعم از 

فرهنگ، صنعت داد و ستد در کشور ما دیده می شود.  
سؤال این است که چرا بایستی بخش خصوصی با یک بخش دولتی چنین چالش های عجیبی 
داشته باشد که از بخش دولتی بخواهد  قوانین تعیین شده و تصویب شده را به صورت صحیح 
و مبتنی بر واقعیات اقتصادی اجرا کنند؟ اینکه درآمد و سود بنگاه های اقتصادی و  واحدهای 
تولیدی در دوران رکود اقتصادی آن هم توام با تورم تقلیل یافته باشد، امری منطقی و معقول 
به نظر می رسد. معذلک معمواًل  غالب حوزه های مالیاتی فارغ از این واقعیت، از مودیان مطالبه 
ارقام باال تر و بیشتر از دوران رونق اقتصادی را دارند که عماًل به یکی از  زمینه های تشدید 

مشکالت بنگاه ها تبدیل می شود.  
 آقای محمودیان این توصیه شما در ارتباط با اجرای کامل و صحیح قانون، بجا و 
الزم برای یک جامعة پایداِر مدنی  است و در ایران هم، قوانین به همین منظور مصوب 
شده اند، شما در چارچوب همین قوانین مدنی و شرعی نظرات  خود را در خصوص 

مالیات و مشکالِت صنوف درباره مالیات بر مصرف بیان  کنید. 

در مقوله مالیات:  
 1. در قرن بیستم و هنوز در دهه دوم قرن بیست و یکم، کشور ما متاسفانه با پول صادرات 
نفت و فرآورده های آن که در اختیار دولت هاست  اداره شده است و نه از محل مالیات ها 
و به همین دلیل است که در ذهن مردم و شاید دولتیان به غلط نقش بسته است که دولت 
 ولی نعمت ملت است. نتیجه چنین تفکری این است که بینِش ملت به گونه ای است که دولِت 
خوب آن است که نفت را سر سفره ها ببرد و  نه آنکه دولت شرایط و بستِر الزم را فراهم آورد 
تا کارآفرینان، اشتغال زایی کنند و خودشان و کارکنانشان با مالیات نیازهای مالی برنامه  های 

دولت را فراهم کنند!  
 2. در همه جوامِع امروز اعم از پیشرفته و یا عقب نگه داشته شده، در زمان های مختلف فرآیند 

رکود، خود را نشان می دهد. مهم نحوه  برخورد با این معضل است. 
در جوامع صنعتی پیشرفته، برای حل مشکل رکود و بیکاری، مالیات بر درآمدها را کاهش 
می دهند تا فعالیت ها رونق پیدا کند و اشتغال  ایجاد شود، اما در کشور ما دولتی ها، مالیات ها 
را افزایش قانونی یا غیر قانونی می دهند تا خزانه های خالی ناشی از سقوط قیمت نفت و 
 اشتباهات گذشته خود و در نتیجه کسر بودجه ها را جبران کنند و بدین گونه بیش از پیش به 

رکود و بیکاری جامعه و تعطیلی کارخانجات و  عدم اشتغال پایدار دامن می زنند! 
 3. در کشور مافقط از کارمندان با کسر از حقوق ماهیانه، مالیات گرفته می شود یا همچنین 
فقط موسسات حقوقی اجبار به ارائه اظهارنامه  مالیاتی دارند و از آنها مالیات گرفته می شود. 
ندارند و همه سودهایشان  مالیاتی  اظهارنامه  ارائه  به  الزامی  یعنی اشخاص حقیقی  دیگران 
 مستقیم به جیبشان می رود، بی آنکه حق جامعه را پرداخت کنند. شاید این روش برای دهه 
های اول قرن قبل، به دلیل بیسوادی اکثریت  مردم توجیهی داشت، اما در زمان حال که بی 
سوادی به گونه ای ریشه کن شده، قابل پذیرش نیست. با این روش عماًل در کشور، اقتصاد 

 پنهانی تشویق می شود. 
 4.دولت در اکثر مواقع پرداخت اصل بدهی خود را به زمان طوالنی موکول می کند، اما انتظار 
دارد که شرکت صنعتی که به سازمان امور  مالیاتی بدهکار است، بالفاصله بدهی های خود 
را نقدًا پرداخت کند و اگر چنین نکرد مبالغ سرسام آوری جریمه هم پرداخت کند! حداقل 
 چرا تهاتر بدهی و مطالبات در سازمان امور مالیاتی در خصوص مالیات هااز هر نوع انجام 

نمی شود؟! 
 5. رسم غلط، اما متداول توافق و مصالحه؟ سالهاست که ممیزها و مودیان مالیاتی کوشش 
می کنند که روی مبالغ مالیاتی و حسابرسی و  ممیزی شده، توافق کنند! من نمی دانم چه کسی 
و چه مرجعی اجازه داده است که دو نفر بتوانند روی حقوق مردم و بیت المال توافق و  مصالحه 
کنند! این موضوعی است که متاسفانه بسیار رایج شده و منشاء بسیاری از مسائل مشروع و یا 
نامشروع شده است. چرا نباید دو  طرف موظف به رعایت قانون باشند و طرف خاطِی قانون 

شدیدًا مجازات شود؟ 
 6. قوانین صرفًا برای انباشت در بایگانی مجلس شورای اسالمی تصویب نشده اند. البته من 
قانون دان نیستم که فهرستی از آنها را خدمتتان  عرضه کنم، اما از نوجوانی به خاطر دارم که 
قانون معروفی بنام " از کجا آورده ای" به تصویب رسید که مردم را بسیار خوشنود کرد ولی 
 هیچگاه نه قبل از انقالب و نه بعد از آن به اجرا در نیامد. چرا؟ و حتی نمی دانم که تاکنون این 
قانون لغو شده یا خیر؟ ولی می دانم که  در مواردی فقط مسئولین ارشد دولتی شامل آن شده 
اند. چرا نباید مشابه این قانون روی همه آحاد مردم پیاده شود؟! اگر چنین می شد شاید  امروز 
کمتر شاهد محاکمه های فاجعه بار از تخلفات و سوء استفاده های نجومی بودیم! و یا حداقل 
اگر از محِل مشروع یا نامشروع کسانی  چنین دارایی هایی را صاحب می شدند، حداقل مالیات 

مربوطه از آنها گرفته می شد؟! 
 7. عدم شفافیت نقل و انتقاالت مالی: می دانیم که روزانه هزاران میلیارد تومان پول درحساب 
های بانکی افراد جابجا می شود. بدون آنکه  هیچ بانکی خود را ملزم به رعایت شفافیت کند که 
منشاء این پول ها چیست؟ از کجا آمده و به کجا می رود و چرا می رود؟ تداوم چنین  روشی 

آیا ایران را تبدیل به بهشت پول شویان جهان نمی کند؟!  
در مورد مالیات برمصرف ) VAT  ( هم این موارد را قابل ذکر می دانم: 

 1.چون بخش عظیمی از اقتصاد در انحصار دولت است)مانند صنعت برق و صنعت نفت و  . 
. .( ، همه مشتریان ما عمومًا دولتی ها  هستند و شرکت های سازنده و پیمانکار عماًل مکلف 

  گفـت و گــو 
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به رعایت  حکم های آنها هستند. کارفرمایان دولتی به دلیل نبود نقدینگی برای 
 پروژه هایشان اصل بهای محصوالت و 9 درصد مالیاِت مصرف خود 

را به موقع پرداخت نمی کنند و ما نه تنها باید تجهیزات مورد 
نظر این  کارفرمایان را با اخذ وام بانکی تامین کنیم، بلکه 

موظفیم 9 درصد مالیات بر مصرف مشتریان دولتی 
را هم فورًا به امور مالیاتی پرداخت  کنیم! و برای 

بانک  سراغ  خود  نیاز  مورد  نقدینگی  تامین 
های خصوصی یا دولتی برویم و سالیانه هم 

بیش از 25 درصد بهره پرداخت کنیم.  این 
بدان معناست که دولت و موسسات زیر 
مجموعه اش تعهدات خود را انجام نمی 
دهند، ولی از بخش خصوصی توقع دارند 
اجراء  را  تحمیلی  بالفاصله  تعهدات  که 

کنند. 
تصور  دولت  چگونه  شرایطی  چنین  در 

بار  این  می کند که صنعتگران می توانند 
سنگین را تحمل کنند و کارآفرینی و اشتغال 

زایی داشته  باشند؟! هر سال هم چه علی الرأس 
و یا غیر الرأس مبالغ زیادی مالیات قانونی و یا 

غیر قانونی برای پرکردن خزانة دولت پرداخت کنند! 
کارآفرینان  که  داریم  انتظار  چگونه  شرایطی  در  چنین 

خارج نشین دارایی های خود را به ایران بیاورند؟! 
  VAT  2. هر فروشنده وظیفه دارد که از خریدار خود مطالبه مالیات 

کند و آن را به حساب خزانه واریز کند، یعنی بگونه ای تبدیل 
به  مسئول وصول مالیات برای سازمان مالیاتی شود،  اما مشکل 
اصلی آن است که زور ما به عنوان صنعتگر و حتی مأمور وصول 
مالیاِت  VAT  به مشتریان دولتی یا خصولتی»مقتدر« نمی رسد! 
الم است که قانونگذار با دستورالعملی شفاف، تکلیف این مشکل 

مهم را روشن  کند.  
درست  رعایت  با  اینجانب  کنترل  تحت  شرکت های  به   .3 
استانداردهای مالی تکلیف شده کل هزینه های تحقیق و توسعه 
 R&D  موفق  خود و همچنین کل هزینه های تولیدی محصوالت 
فروش نرفته خود را به حساب دارایی های خود منظور می کنند. 
سال  برای  که  شد  موجب  ملی  این  استاندارد  رعایت  متاسفانه 
1390 سازمان امور مالیاتی مبلغ بسیار زیادی به عنوان مالیات بر 
ارزش افزوده برای محصول به  فروش نرفته از ما مطالبه کرده که ما 

هم با توجه به قانون، با آن برخورد غیر قانونی مقابله کرده و ضمن عدول از پرداخت استدالل 
کردیم  که تا فروش این ارزش افزوده های ایجاد شده به مشتری نباید مالیات بر ارزش افزوده 
آن را پرداخت نماییم، اما در سنوات بعد که این  ارزشها به مشتری فروخته شد) انتقال پیدا 

کرد(. این مالیات بر ارزش افزوده انتقال یافته خود را پرداخت کنیم.  
البته که خریدار دولتی با تاخیِر زیاد، بهای محصول و مالیاِت  VAT  مربوطه را به ما برمی 
گرداند. لیکن اداره دارایی به رغم دریافت مالیاِت  VAT مذکور، همچنان پیگیر ابالغ قبلی 
خود است و حدود 3 برابر اصل مبلغ ادعایی هم حکم داده که باید جریمه و یا بهرة تاخیر در 
 پرداخت  VAT  مذکور را هم پرداخت کنیم! که این نشانه اعمال مالیات مضاعف است که در 
قوانین ما و همه کشورهای جهان ممنوع  است. این موضوع در دیوان عدالت اداری مطرح 
است. سوال ما از جناب آقای طیب نیا وزیر اقتصاد و دارایی این است که وظیفه ما باید 
 کارآفرینی و کار در کارخانه باشد یا هزینه کردن در راهروهای وزارت دارایی و دادگستری 

برای اجرای صحیح قانونی که متولیانش دولتی ها  هستند؟!! 
  

 آقای محمودیان ظاهرًا به رغم کلیه مشکالتی که برای شما و 
صنف تان ایجاد شده شما همچنان طرفدار اجرای  قانون 
 VAT  یا به قول خودتان مالیات بر مصرف هستید. 
آیا اجرای این قانون و افزایش درصد مالیات 

موقت باعث  افزایش تورم نمی شود؟ 
بستگی دارد. اگر قانون صحیح و درست 
اضافه  تورمی  هیچ  خیر.  شود،  اجرا 
نمی شود. چون مبالغ اخذ شده بابت 
به  خزانه  نهایتًا  مصرف  بر  مالیات 
پول  یعنی  می شود.  واریز  دولت 
پیدا  کاهش  جامعه  در  جریان  در 

می کند. 
ولی اگر قانون به غلط و نادرست 
شدیدًا  تورم  حتمًا  شود،  اجرا 
افزایش می یابد، کما اینکه در چند 
تورم  از  زیادی  سهم  گذشته  سال 
احتمااًل  ناشی از غلط به اجرا در آمدن 
قانون بوده است. در تایید این نظریه به 
دو مورد اشاره می کنم؛ اگر وزارت دارایی 
مطالبه مالیاتی بیش از آنچه  قانون تعیین کرده 
به صنعتگران تحمیل کند، باالخره آنها الجرم نمی 
توانند ضرر و زیانی اضافی را تحمل کنند و برای جبران 
را  بعد قیمت های خود  خسارات  ناچار می شوند در سال های 
و  ها  رستوران  فروشان،  خرده  کسبه،  آنکه  دیگر  ببرند.  باال 
غیره، بابت مالیات بر مصرف،  از مصرف کنندگان طبق قانون 
مالیات 9 درصد را از مشتریان خود می گیرند، ولی با توجه 
به عدم شفافیت و کنترل درست، سیستم مالی  کشور این 9 
درصد  یا بخش بزرگی از آن را به خزانه واریز نمی کنند و به 
جیب خود می گذارند. این واقعیت هم یکی از دالیل افزایش 
بر مصرف  مالیات   قانون  به دلیل عدم اجرای صحیح   تورم 

است! 
انتقال مالکیت ارزش  بایستی فقط هنگام    VAT  مالیات    

تولید شده، قابل وصول باشد. 
بر  مالیات  بایستی    VAT  اکتسابی قانوِن  صحیح  عنوان     

مصرف باشد. 
   اجرای صحیح مالیات بر مصرف با اقتصاد مقاومتی  همسو  

است. 
   مالیات بر مصرف کمک به شفافیت فضای اقتصادی می کند. 

   اعمال و اجرای غلِط قانون،  بیشترین صدمه را به صنایع و تولید کنندگان می زند، در مقابل 
فرصتی طالیی برای حوزه واسطه گری غیر  شفاف فراهم می کند. دستیابی به نگرش مثبت و 
تشویق سرمایه گذاران کارآفرین مستلزم رعایت صحیح قانون است. انتظار می رود که آقای 
 طیب نیا وزیر محترم  و مجلس شورای اسالمی، به سواالت مطرح شده توسط اینجانب و 

دیگر کارآفرینان پاسخ دهند. 
پرسش این است که آیا کارآفرینان اشتغالزایی کنند، تکنولوژی، ارزش و بهره وری را ارتقاء دهند 

یا در وقت خود را در راهروهای وزارت  دارایی و دادگستری برای احقاق حق خود به هدر دهند؟
تصور می کنم که اگر دولت به اقتصاد مقاومتی پایبند است، الزم است که الیحه ای برای 
اصالح قانون مالیات ها و نحوه اجرای درست آن  با قید دو فوریت برای طرح و تصویب به 

مجلس شورای اسالمی تقدیم کند. 
برگرفته از روزنامه ستاره صبح

مساله اصلی  در ارتباط با قانون ارزش 

افزوده بیدار کردن افراد خفته نیست، بلکه 

مساله پیچیده بیدارکردنِ آدم هایی است که 

منافعشان  ایجاب کرده که خود را به خواب 

بزنند!! 
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نقش تعیین کننده تشکل ها 
در ارتباط صنایع با دستاوردهای پژوهشی

جای جای حوزه های  مختلف دانش فنی کشور متخصصین توانمندی مشغول به فعالیت اند که مجموعه تالش های  آنان افق های آینده هر 
صنعت را رقم می زند. خانم دکتر نسترن ریاحی نوری مدیرگروه پژوهشي مواد غیرفلزي  پژوهشگاه نیرو  یکی از  برجسته ترین این افراد 

است که در طی سال ها تحقیق و تولید علمی خود در زمینه فناوری  نانو باالخص با عطف توجه ویژه خود به کاربردهای نوین این فناوری 
در رشد کارآمدی محصوالت صنعت برق خدمات  ارزنده ای را به این صنعت و توسعه فناوری ملی نانو عرضه داشته است. آن چه در 

ادامه می خوانید حاصل گفتگوی  ستبران  با این بانوی فرهیخته کشور  است که در  دفتر کار وی در پژوهشگاه نیرو صورت گرفت تا ضمن 
سخن از  کارنامه علمی درخشان خود از دستاوردها و چشم اندازهای هم نشینی پر بار صنعت برق و فناوری نانو بگوید:  

گفت و گو با نسرتن ریاحی نوری؛ مديرگروه پژوهشی مواد غريفلزی پژوهشگاه نیرو  

 لطفا  ضمن معرفی خود از سوابق  و دستاورد های 
علمی خود بفرمایید. 

در خصوص سوابق تحصیلی مقطع دکترا و کارشناسی ارشد 
خود را در رشته مهندسی مواد از دانشگاه تربیت مهندس  طی 
کردم و مقطع لیســانس را هم در دانشــگاه بین المللی امام 
خمینی گذرانده ام. در ســال 86 دانشجوی نمونه کشوری 
 شــدم و در ســال 91 به عنوان بانوی نمونه کشور برگزیده 
شدم. تعداد مقاالت ژورنال و کنفرانســی بنده در داخل و 
خارج  کشور حدود 135 مقاله بوده که حدود 60 درصد این 

مقاالت در حوزه نانو بوده است.  

 فعالیت های علمی پژوهشی خود را از چه زمانی و به 
چه شکل آغاز کرده اید؟

من ورودی سال 75 به دانشگاه هســتم. تقریبا از سال 86 
ما در دانشگاه امام خمینی شروع به انتشار نشریه ای تحت 
 عنوان تازه های ســرامیک کردیم. با دانشــگاه ها و اساتید 
دانشگاه های دیگر بواسطه این نشریه ارتباط برقرار کردیم 
و  علی رغم کمبود امکانات توانستیم به طور منظم هر دو ماه 
این نشریه را منتشر کنیم. چند وقت پیش که برای کاری به 
 دانشــگاه اما خمینی مراجعه کردم دیدم که هنوز دانشجوها 
انتشار این نشریه را ادامه داده اند و این برایم جای  خوشحالی 
داشت. انتشار این نشریه جزو اولین کار های علمی بنده بود 
که در سال 79 با سازمان صنایع اســتان قزوین  کاری را با 
عنوان خوشه بندی مواد غیر فلزی در صنعت را آغاز کردیم 
و تمام این اســتان را تحت پوشــش این پروژه قرار  دادیم. 
سال 79 با رتبه یک در مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاه 
تربیت مدرس قبول شدم و به عنوان پروژه  کارشناسی ارشد 
برای اولین بار در ایران ســاخت یک آشــکار کننده اشعه 
ایکس را انجام دادم که به صورت نمونه  آزمایشگاهی و نیمه 
صنعتی ساخته شــد. بعد از ان هم زمانی که در مقطع دکترا 
تحصیل می کــردم نمونه صنعتی آن نیز  به مرحله ســاخت 
رسید. ســال 81 زمانی که هنوز دانشجوی ارشد بودم وارد 

پژوهشگاه نیرو شدم. فعالیت های مربوط به  وزارت نیرو را 
در آنجا آغاز کردم. 

  برای اولین بار در سال 82 بود که بحث نانوتکنولوژی وارد 
کشور شد و ستاد توســعه نانو ریاست جمهوری راه اندازی 
 شد و ما مشــغول فعالیت در زمینه نانو شــدیم. همان سال 
پروژه ای را در رابطه با شناســایی کابرد های نانو در صنعت 
برق  شروع کردیم. پایان نامه دکترای بنده هم مربوط به حوزه 

مشترک برق و نانو و تحت عنوان ســاخت وریستورهای 
نانو بود  که ســال 87 از این پایان نامه دفــاع کردم. بعد از 
آن هم پروژه های مختلفی را در بحث نانو شــروع کردیم که 
شامل  ساخت ســلول های خورشیدی نانو ساختار و کاربرد 
پوشش ها نانو موارد در صنعت برق می شد و با آغاز پروژه 
ماژول  های خورشــیدی نانو به اوج خود رســید. ماژول ها 
در ســطح دنیا کامال جدید اســت و ما همگام با دنیا در این 
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زمینه فعالیت  می کنیم. برای هماهنگی و توســعه بیشــتر 
بحث نانو در حوزه مهندســی برق، شبکه ای بین پژوهشگاه 
نیرو و ستاد توســعه  نانو ریاست جمهوری ایجاد شده است 
و قرار اســت کلیه فعالیت های نانو در حــوزه برق و انرژی 
را پوشش دهد و وظایف  کاملی برای آن در نظر گرفته شده 
است. از جمله اهداف این شبکه می توان به تکمیل نقشه راه 
فناوری نانو در صنعت  برق و انرژی، حمایت از الگو سازی 
)ســاخت پایلوت(، تهیه بانک اطالعاتی شــامل فناوران 
داخلی و رصد تقاضاهای  صنعتی، اجرای برنامه توسعه بازار 
محصوالت فناوری نانــو در حوزه برق و انرژی و همچنین 

توسعه همکاری های  بین المللی در این زمینه اشاره کرد. 

 بحث فناوری نانو چه جذابتی نسبت به فناوری های 
به¬روز دیگر  برای شما داشته است و چرا  حوزه برق 

را برای فعالیت در این عرصه انتخاب کردید؟
  اساسا عملکرد علمی نانور تکنولوژی به این صورت است 
که شــما چینش مواکول هــا و اتم های تشــکیل دهنده یک 
 ماده را به نحوی که می خواهید تغییــر می دهید. این تغییر 
در خواص و ویژگی هــای ان مواد تغییر ایجاد می کند و می 
 تواند خواصــی را که مد نظر ما اســت تقویت کند. مثال در 
مهندســی برق بحث هایی مانند ضد خوردگی و ضد سابش 
 بودن و خصوصیات عایقی و ... از جمله مواردی هستند که 
با استفاده از دانش نانو می توان به نحو مطلوبی به آنها  دست 
یافت. این فرایند در حال متحول کردن صنعت برق است و 

به شخصه برای من جذابیت زیادی داشته است. 

 تا کنون ایــن پژوهش ها به چه میــزان ابعاد صنعتی 
داشته است و به طور کلی شــرایط صنعتی امروز  ما 
چقدر می تواند نانوتکنولــوژی را به صورت مقرون 

به صرفه به تولید و بهره برداری برساند؟
اســتفاده از تکنولــوژی نانــو در حــال حاضــر در بخش 
کشاورزی، دارویی، نساجی و ... به صورت صنعتی به بهره 
برداری  رسیده است اما در صنعت برق هنوز تجاری سازی 
چشــمگیری را ندیده ایم. یکی از دالیل راه اندازی شــبکه 
فناوری نانو  در حوزه برق و انرژی هم همین بود که از نتایج 
مختلفی که به صورت پژوهشی در دانشگاه ها، پژوهشگاه ها 
و مراکز  مختلف تحقیقاتی کشــور در حوزه نانو انجام شده 

است، استفاده شود و به آن جنبه صنعتی بخشیده شود.  
در حقیقت اســتفاده از فناوری نانو در صنعت برق راحت 
نیســت و نمی توان قبل بوجــود آمدن اطمینــان کافی در 
نیروگاه هــا  ، خطوط انتقال و بخش هــای دیگر این صنعت 
از آن اســتفاده کرد. مهم ترین چالــش در این طمینه بحث 

استاندارد ها  اســت که به خاطر حساســیت ها و معیار هایی 
که صنعت برق دارد، رســیدن به آن ها زمانبر است و دقت 
باالیی را می  طلبد. بنابراین این شــبکه به عنوان پلی است 
که محققان نانو و محققان برق را به هم ارتباط می دهد. نکته 
قابل توجه  این اســت که در حوزه های دیگر اگر مشــکلی 
در رابطه با نانو ایجاد شود شــاید اتفاق خاصی نیفتد اما در 
صنعت برق  کوچک ترین مشــکلی ممکن است هزینه های 
زیادی را در پی داشــته باشــد و همین امر باعث شده روند 

ورود نانو به این  صنعت به سرعت حوزه های دیگر نباشد. 

 فکر می کنید با توجه به حساســیت هایی که اشــاره 
کردید، چقدر کاربر نانــو اقتصادی در صنعت  صرفه 

اقتصادی داشته باشد؟
یکی از جنبه های فناوری نانو کوچک شدن ابعاد تجهیزات 
است. کوچک شــدن تجهیزات در ابعاد نانو باعث می شود 
کــه  در پروســه های مختلفی که برای تولیــد یک محصول 
طی می شــود در مصرف انرژی صرفه جویی بعمل آید. به 
عنوان  مثال به هنــگام پخت یک ماده یا تجهیز اگر ابعاد آن 
کوچک باشد از کوره ای با حجم پایین تر و انرژی مصرفی 
 کمتری استفاده می شــود. از طرف دیگر خود محصوالت 
تولید شده با استفاده از تکنولوژی نانو به واسطه ابعاد کمشان 
 انرژی کمتر مصرف مــی کنند. بنابراین اگــر صنعت ما به 
سمت اســتفاده از این تکنولوژی برود کاالهایی تولید می 
کند که  به طور چشــمگیر از قابلیت کم مصرف بودن باالیی 
برخوردارند و خواصشان نیست به نمونه های غیر نانویی و 
میکرون  بهتر است. ضمن اینکه در تولید انبوه به این روش 

قیمت کلی کاال پایین تر در می آید. 

 در بحث محیط زیســت  و ارتقای شاخص های آن 
نقش  فناوری را نانو در صنعت برق چه طور  ارزیابی 

می کنید؟
در حوزه نانو همیشه ناگزیر هستیم که مواد نانو وارد چرخه 
طبیعت شوند اما در بحث صنعت برق از موادی استفاده می 
 کنیم که خیلی برای محیط زیســت مضر نیستند. از طرفی 
اســتفاده از نانو فلیتر های تولید شده برای خروجی گاز های 
 نیروگاه هــا و جذب بــاالی گاز های مضر توســط این نانو 
فیلتر ها در کاهــش آلودگی تاثیر قبل توجهــی می گذارد. 
ضمن  اینکه همانطور که اشاره شــد، کاهش مصرف انرژی 
در فرآیند های تولید تجهیــزات مبتنی بر بر تکنولوژی نانو 
خود می  تواند در کمتر ســوزاندن سوخت، کند کردن روند 
گرم شــدن دمای زمین و کاهش تولید گاز های گلخانه ای و 

سمی  موثر باشد.  

 به تشکیل شبکه فناوری نانو در حوزه برق و انرژی 
و همکاری دســتگاه های مختلف در این شبکه  اشاره 
کردید چقدر جای خالی تشکل های مانند سندیکا را 
در این شبکه خالی احساس می کنید و  آیا تشکل هایی 
از این دســت می توانند در این شــبکه به طور مفید 

فعالیت کنند؟
در مورد اســتفاده از تکنولــوژی نانو در بین شــرکت های 
مختلف خصوصــی یک واهمه و ترس وجــود دارد که نیاز 
اســت با  سنت شکنی و تشویق این شــرکت ها این ریسک 
پذیری افزایش یابد. افق اســتفاده از این فناوری به شکلی 
اســت که در  سال های آیند اگر شــرکت ها به سمت استفاده 
از ان نرونــد ضــرر خواهند کــرد و نانوتکنولــوژی برای 
شــرکت های پیشــرو  یک فرصت منحصر به فرد به شمار 
می رود. به نظر من با توجه به تعداد بسیار زیاد شرکت های 
خصوصی کــه عضو  ســندیکای صنعت برق هســتند این 
ســندیکا می تواند بخش خصوصی را قانع به استفاده کند و 
بــه عبارتی با اعمال قدرت  چانه زنی خــود و ارتباطی که با 
شبکه فناوری نانو ایجاد می کند می تواند در خصوص اطالع 
رسانی به این شرکت ها و  پیونددادن آن ها با این تکنولوژی 

موثر ظاهر شود.   

 چقدر تحریم ها بر روند واردات تجهیزات مربوط به 
حوزه نانو و فعالیت های پژوهشی این حوزه  تاثیر گذار 

بوده است؟  
تحریم ها تا حدود بر روی ذونــد فعالیت ها و به ویژه خرید 
مواد اولیه موثر بوده اما نمی توان گفت تاثیر بسزایی داشته 
 است. البته در صورتی که تحریم ها شــدید تر میشد امکان 

ایجاد خلل در فعالیت های ما وجود می داشت.  
از مشــکالتی که به عنوان پژوهشگر در مدت فعالیت خود 

در ایران داشته اید بگویید. 
در کشور ما وقتی افرادی بخواهند در حوزه تکنولوژی های 
بروز و کامال جدید کار کنند چندان پذیرفته نمی شوند و در 
 وهله اول نهاد ها و مراکز مختلف پژوهشــی به آنها بها نمی 
دهند. در ســال های گذشــته بارها پیش امده که وقتی لزوم 
 پیشرف نانوتکنولوژی در کشــور را با مدیران و مسئولین 
مطرح می کردیــم ما را به تمســخر می گرفتنــد و اولویت 
کارهای  پژوهشی را مشــکالت قدیمی و آن زمان صنعت 
برق می دانستند. البته با گذشت سال ها و برجسته شدن نقش 
نانو در  حل مشکالت عدیده صنعت برق، این نگاه به تدریج 
عوض شده و امروز می بینیم که دستاوردهای ارزنده ای را در 

این  صنعت به دست آورده ایم.   

  گفـت و گــو 



    راه اندازی مجدد سوئيفت، اولین اولویت بانکی در پسا تحريم 
گفت وگو با  محمد سعید شریفان؛ كارشناس طرح و برنامه بانك رفاه كارگران

  مهم ترین چالش های بخش خصوصی به ویژه در حوزه صنعت برق را طی سال های اخیر 
در ارتباط با بانک ها در چه مواردی می بینید و علل آن را چگونه ریشه یابی می کنید؟

از دیدگاه بانك نوع صنعت تغییري را در اجــراي ضوابط و آیین نامه هاي مصوب ایجاب نمي کند، 
مگر آنكه به طور ویژه و یا به صراحت در قانون هاي مصوب كشوري و یا بانك مركزي و یا به صورت 
اختصاصي تر از سوي یك بانك اعتباراتي را به منظور حمایت از یك صنعت خاص مانند صنعت برق 
در نظر گرفته باشند. مانند اعطاي تســهیالت براي سرمایه گذاراني كه در فناوري هاي نوین صنعت 
برق تمایل به حمایت هاي بانكي دارند كه این مورد در حمایت هاي تســهیالتي صندوق توسعه ملي 
كشور نیز قبال منعكس شــده بوده است. در این راستا بانك ها محدودیتي براي اعطاي تسهیالت به 
صنعت برق نداشته اند و حتي از حوزه هاي جذاب نیز براي بانك ها بوده است. به خصوص آنكه اعطاي 
تسهیالت ارزي و اعتبارات اســنادي براي واردات تجهیزات و تاسیسات مورد نیاز این صنعت از 
سوي بانك ها انجام شده است. چالش هایي كه قبال و یا هم اكنون بانك ها در قبال ایفاي تعهدات خود 
با آن مواجه بوده اند، عدم امكان اعطاي تســهیالت ارزي و در برخي موارد نیز صدور ضمانت نامه ها 
براي بخش خصوصي بوده اســت. البته بانك ها تمهیداتي را براي هر یك از دو موضوع مورد اشــاره 
داشــته اند و راه حل هایي براي انعطاف پذیري بانك ها براي پاسخگویي به فعاالن صنعتي ارائه شده 
است. شركت هاي تولیدي و صنعتي برقي و صنایع وابسته به آن ها امكان دارد در طي سال هاي اخیر 
با مشكالت ســرمایه در گردش به دلیل عدم دریافت مطالبات خود مواجه بوده باشند كه بانك ها از 
این حیث حمایت هاي الزم را به عمل آورده اند. بنابراین بیشــترین مشكلي كه احساس مي شود این 
صنایع با آن  برخورد داشته اند، عدم بهره مندي از اعتبارات ارزي بانك ها به دالیل تحریم بانك ها و یا 

مشكالت تخصیص ارزي باشد كه این مسائل به زودي مرتفع خواهد شد.

  از نظر شما عمده مسایل بخش خصوصی صنعت برق  در ارتباط با بانک های عامل ناشی از 
قوانین مربوط به نظام بانکی است یا نحوه اجرا و اعمال آن ها ؟

بانك  ها به عنوان بنگاه هایي اقتصادي كه درآمدشــان از محل تعامل با مشتري چه در حوزه جذب و 
یا تخصیص منابع بانكي محقق مي شــود، هیچ گاه در تضاد با مشتري و یا به صورت كلي تر در تقابل 
با درخواســت هاي مشتري خود نبوده اند. تنها مسیر مشخص براي بانك ها استقبال از طرح هایي كه 
منافع سپرده گذار، اطمینان تسهیالت گیرنده و درآمد بانك در آن لحاظ شود و بنابراین شرایط ایده آل 
براي تمامي طرفین سیســتم بانكي ایجاد ارزش افزوده است. در این اســتراتژي بانك ها در تدوین 
قوانین و مقررات سهل انگاري کرده و از سویي بر انعطاف پذیري با مشتري تاكید دارند. این در حالي 
است كه مشــتریان بانك ها و به طور ویژه مشتریان حقوقي و شــركتي به دلیل عبور از سایر قوانین 
و مقــررات ناظر بر بازارهاي پولي، زمینه هایي را براي بانك ها فراهم مي ســازند كه بانك ها به دلیل 
رعایت موارد قانوني ناگزیر به این الزامات هستند. در این خصوص اعتبارسنجي مشتریان منوط به 
ارائه اسناد و مدارك مستند از سوي شركت ها و تطابق آنها با واقعیت هاي فني، مالي و اقتصادي است 
كه تناقض هایي در این بررسي هاي جامع مشاهده مي شود. علي اي حال بانك ها به عنوان یكي از اركان 
اصلي در بازار پولي، ملزم به رعایت و اجراي قوانین طرح شــده هســتند و بــه طور حتم در صورتي 
كه امكان و یا راه حل هایي براي كمك به مشــتري وجود داشته باشد صرف نظر نخواهد شد. الزم به 
ذكر است كه عدم ارائه صورت هاي مالي صحیح و رسمي كه نشان دهنده وضعیت مناسب سودآوري 

شركت ها است از بیشترین مواردي است كه بانك ها با آن مواجه هستند.

  همان طور که استحضار دارید، طی ماده های 16و 17 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر 
جهت اصالح نظام بانکی و بهبود شرایط دریافت تسهیالت بانکی توسط فعالین صنعتی 
به ارایه راهکارها و بعضا تنبیهاتی برای موارد نقض قانون توسط بانک های عامل پرداخته 
شده است، همچنین در ماده 20 این قانون مهلت دریافت تسهیالت مذکور را تا سه ماه پس 

از تاریخ ابالغ این قانون عنوان می دارد. 
با این وصف از نظر شــما این گونه اقدامــات قانونی تا چه حد می توانــد در جهت رفع 

مشکالت بخش  خصوصی در ارتباط با بانک ها موثر باشد؟

سازمان هاي نظارتي شــبكه بانكي كشور مانند بانك مركزي و ســازمان بازرسي كل كشور همواره 
نظارت عالیه بر بانك ها را انجام مي دهند و در ایــن خصوص بانك ها نیز به صورت داخلي ارزیابي 
مي شــوند. عدول بانك ها از نرخ هاي مصوب از مهم  ترین موضوعات قابل بررســي است و در این 
ارتباط بانك ها خود را مكلف به رعایت این دستورالعمل ها مي دانند. شكاف اطالعاتي بین مدیران 
شركت هاي صنعتي و بانك ها، ناخواسته منجر به ایجاد نارضایتي هایي می شود كه در صورت ایجاد 

تقارن اطالعاتي بسیاري از مشكالت ناشي از نا هماهنگي بانك ها با مشتریان كاسته خواهد شد.

  پیش بینی و انتظار  شما در شرایط پساتحریم در خصوص تسهیل مبادالت بانکی چیست؟
هم اكنون بیشــترین خواست مشــتریان بانكي راه اندازي مجدد مبادالت بانكي اســتاندارد با سایر 
كشــورهاي جهان و به عبارتي دیگر انجام ســاده و راحت مبادالت مالي جهاني اســت. مشكلي كه 
مشتریان و بانك ها در حال حاضر با آن درگیر هستند و تقاضاهاي مالي بین المللي از طریق شبكه هایي 
صورت مي گیرد كه از ابعاد مختلف هیچ گاه قابل مقایســه با شبكه بانكي نیستند و به خصوص آنكه 
از حیث هزینه  و كارمزدهاي بانكي، امنیت مبادالت و پیگیري هاي قانوني با ضعف هاي بســیاري 
مواجه اند. اولین اقدام در پسا تحریم ایجاد شرایط راه اندازي مجدد سوییفت و معامالت جهاني است 
كه مشتریان و بانك ها هر دو از آن منتفع خواهند شد. به طور حتم شرایط پسا تحریم در تمامي ابعاد 
اقتصادي اثر گذار خواهد بود و این شــرایط فعالیت هاي اقتصادي را تحریك خواهد كرد. شــرایط 
انبساطي جاي شرایط انقباضي را خواهد گرفت و جریان پول به حساب هاي جاري اشخاص حقیقي و 

حقوقي بازگشت خواهد یافت.

  در صورت لغو تحریم ها  برای حفظ رقابت پذیــری صنایع و نیز بانک های داخلی چه 
راهکارهایی را پیشنهاد می دهید؟

واقعیت این اســت كه شرایط پسا تحریم، شــرایطي پیچیده و در فضایي مه آلود قابل بررسي است. 
پیش بیني از وقایع احتمالي خیلي دشوار است ولي بایستي به برخي از این موضوعات اشاره داشت. 
واقعیت این است كه قیمت تمام شــده بهاي انواع كاالها در خارج از كشور پایین تر از ایران است و 
تولیدات ایراني از لحاظ قیمت قابل رقابت نیستند. این در حالي است كه سایر فاكتورهاي اساسي در 
قیمت گذاري را در نظر نگیریم و فقط به قیمت بپردازیم. در این شرایط پایین بودن سطح بهره وري و 
افزایش قیمت حامل هاي انرژي وضعیت رقابتي را سخت تر می کند. این موانع مشكل صنعت بیمار 
كشور را دشوار مي سازد به خصوص شركت هایي كه در شرایط تحریم در پشت سپر محدودیت هاي 
وارداتي پناه گرفته بودند. در خصوص بانك ها نیز این موضوع وجود دارد كه با توجه به قیمت باالي 
پول در كشور، بانك هایي در ایران آغاز به فعالیت کنند كه از طریق اعطاي وام هاي با نرخ هاي بسیار 
كمتر تهدیدي بالقوه براي شبكه بانكي كشور باشند و از سویي دیگر شركت هاي تولیدي هیچ توجیهي 
براي استفاده از تسهیالت بانكي با شرایط جدید رقابتي نداشته باشند. بنابراین بانك ها با معضالتي 

مواجه خواهند بود كه این موارد برخي از آن ها است.

  انتظار شما از سندیکا برای تسهیل تعامل بین صاحبان صنعت برق و سیستم بانکی چیست؟
انتظار بانك ها از سندیكاها و در اینجا سندیكاي برق یك انتظار برد – برد است و یا به عبارتي دیگر 
سه جانبه كه اعضاي سندیكا نیز در آن ســهیم خواهند بود. ایجاد شرایطي براي برخورداري اعضا از 
تسهیالت بانكي از طریق راه اندازي صندوق مالي مشترك اعضا به نحوي كه كلیه اعضا در آن سهیم 
بوده و از منابع امتیازي آن به نفع یكدیگر استفاده کنند. در این خصوص مشاركت اعضا در ضمانت 
اعتباري یكدیگر مي تواند راه گشا باشد. از ســویي دیگر سندیكاها از جایگاه قانوني خود و از طریق 
ارتباطات صنفي خود راه حل هایي را براي توسعه كسب و كار خود بیافرینند و بانك ها را در آن دخالت 
دهند. انجام پروژه هاي مشاركت مدني با حضور بانك ها براي صنایع بزرگ و در حوزه هاي كوچك تر 
تسهیل در صدور ضمانت نامه هاي پیمانكاري و غیر پیمانكاري با شرایط متناسب كه مي تواند این امور 

از طریق مذاكرات تجاري مدیران سندیكا با مدیران شبكه بانكي قابل دست یافتن باشد. 
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گزارشی از اختتامیه سی امین کنفرانس بین المللی برق

کنفرانسی که سی ساله شد 
آیین اختتامیه ســی امین کنفرانس بین المللی برق و نمایشگاه 
جانبی آن در ســاعات پایانی روز چهارشنبه چهارم آذر ماه سال 
جاری در حالی برگزار شــد که این مراســم در محل تاالر خلیج 
فارس پژوهشــگاه نیرو میزبان مهندس چیت چیان مقام عالی 
وزارت نیرو، مهندس فالحتیان معــاون وزیر نیرو در امور برق 
و انرژی، مهندس کردی مدیر عامــل توانیر و دکتر غفوری فرد 
رییس انجمن مهندســین برق و الکترونیــک، در کنار جمعی از 
مدیران ارشــد برق های منطقــه ای و شــرکت های توزیع و نیز 
برجسته ترین شخصیت های علمی و صنعتی صنعت برق کشور 

بود.
در ابتدای این مراسم چیت چیان ضمن تقدیر از تالش های دست 
اندرکاران برپایی کنفرانس بین المللی برق و ذکر پایمردی آنان 
در استمرار این کنفرانس طی سی دوره، در سخنانی از تاکیدات 
اخیر مقام معظم رهبری در جمع مدیران پژوهشگاه نیرو مبنی بر 
نقش منحصر به فرد تحقیقات در رفع تمامی مشکالت کشور و 
لزوم قدردانی و تشویق محققان از سوی مسئولین اجرایی کشور 
یاد کرد و افزود: صراحت ویژه ایشــان در بیان این فرمایشــات 
نشان دهنده ارزش بی بدیل این مهم در شرایط کنونی خواهد بود.

وزیر نیرو با بیان این مطالب تصریح کرد:  نظر به این رهنمون ها 
می بایســت با توجه به ماهیت بلند مدت امور تحقیقاتی و نیاز 
آن به صرف زمان و ســرمایه گذاری ویــژه، جهت جلوگیری از 
قرار گرفتن این مهم در الویت هــای آخر صنعت، از ابتدا بودجه 

مشخصی بدان تعلق گیرد. وی در ادامه خاطر نشان ساخت: این 
در حالی اســت که در شرایط کمبود منابع مالی به منظور کاهش 
هزینه ها، می بایست همت جدی تری در امر تحقیقات اختصاص 
یابد تا از این طریق شاهد افزایش بهره وری و ... در صنعت باشیم.
چیت چیان در راستای گسترش هر چه بیشتر نتایج پژوهشی در 
قالب فناوری های کاربردی و صنعتی یگانه راهکار آن را سنجش 
و شناسایی دقیق مسائل مهم صنعت عنوان داشت و در خصوص 
کاستی های عمده صنعت برق کشور در شرایط کنونی از مواردی 
چون ســطح نازل بازدهی در بخش تولید برق و مســاله تلفات 
برق در شبکه های انتقال و توزیع کشور، به رغم کاهش 4 الی 5 
درصدی آن بر اثر تالش های ویژه صورت گرفته طی سال های 

اخیر یاد کرد.
مقام عالــی وزارت نیرو  در ادامــه لزوم اســتفاده حداکثری از 
ظرفیت های موجود در بخش تولید از طریق ورود توربین های 
گازی کالس F به شــبکه و تبدیل نیروگاه های عمده کشــور به 
حالت سیکل ترکیبی به منظور ارتقای راندمان آن ها به 58 درصد 
و کاهش شــدت انرژی را از جمله راهکارهای رشد بهره وری در 
این بخش برشمرد و تاکید کرد: بازتوانی نیروگاه های فرسوده با 
کمتر از 150 ساعت بازدهی در سال نیزمی تواند نقش مهمی در 

تحقق این امر داشته باشد.
در ادامه این مراســم مهندس پرویز غیاث الدین در مقام ریاست 
کمیتــه اجرایی کنفرانس بین المللی برق ضمــن ارائه تاریخچه 

و دســتاوردهای این کنفرانس طی سال های فعالیت آن، با ارائه 
گزارشــی حاوی آمار بانک اطالعاتــی دبیرخانه کنفرانس طی 
شانزده سال اخیر، به مقایســه عملکرد مراکز مختلف صنعتی و 
تحقیقاتی از حیــث تعداد مقاالت برگزیــده و دیگر معیارهای 
مرتبط پرداخت. وی با اذعان به صدرنشینی قابل توجه کلیه مراکز 
خراسان رضوی تصریح کرد: نقش برجسته شرکت توزیع و برق 
منطقه ای این استان و نیز دانشــگاه فردوسی مشهد در مقاالت 

برگزیده این کنفرانس جای تامل بسیار زیادی دارد.
غیاث الدین همچنین در بخش دیگری از این گزارش از کاهش 
33 درصــدی تعداد مقــاالت برگزیده به طور متوســط در طی 
16 دوره اخیر خبر داد و تصریح کرد: این امر جای بررســی های 
بیشتری دارد و این امر می تواند نشان دهنده سخت گیری بیشتر 

در بخش داوری مقاالت و یا کاهش سطح کیفی مقاالت باشد.
این مراســم ضمن معرفی 5 عنوان کتاب برگزیــده ای دوره، با 
اهــدای لوح تقدیر به دبیــران برترکمیته های مختلف کنفرانس 
و در راس آن بنیان گذار این رخــداد علمی و صنعتی مهم، دکتر 
قدرت اهلل حیدری ادامه یافت. همچنین در بخش شــرکت های 
برتر به ترتیب از شــرکت های الکترونیک افزارآزما، فرانیرو و 
پیروگریس)نیناس( یاد شد و شرکتهایی چون مشانیر، موننکو، 
قدس نیرو  از استان تهران و مهندسی مشــاور منا آذربایجان از 
خارج از این اســتان در بخش مهندسین مشاور مورد قدردانی و 

تقدیر قرار گرفتند.
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سندیکایی ها نماینده صنعت برق در اتاق بازرگانی

طرح دغدغه ها و راهربدهای صنعت برق 
در کمیسیون صنعت اتاق تهران

کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تهران، 
پانزدهم آذر ماه ســال جاری، نشســت خود را با محور بررســی 

 چالش ها و راهکارهای صنعت برق کشور، برگزار کرد.  
در این نشســت که عالوه بــر اعضای این کمیســیون، مهندس 
علیرضا کالهی رییس هیات مدیره ، مهندس پرویز غیاث الدین 
 دبیر، دکتر علیرضا اســدی مدیر آمــوزش و پژوهش و مهندس 
صادق صیــاد دبیر کمیته حمایت از ســاخت داخل ســندیکای 
 صنعت برق ایران حضور داشتند، گزارش مفصلی از توانمندی ها 
و پتانســیل های صنعت برق به عنوان یک صنعت زیرساختی  و 

اثرگذار در توسعه پایدار کشور ارائه شد.  

صنعــت برق؛ صنعتی پیشــرو بــا ظرفیــت صادراتی 
30میلیارد دالری

مهندس علیرضا کالهی، رییس هیات مدیره سندیکای صنعت 
برق در این جلســه ضمن تاکید بر اهمیت و جایگاه صنعت  برق 
به عنوان یک صنعــت زیربنایی، تصریح کرد: »به نظر می ســد 
که فضای عمومی کشــور آنقدرها به اهمیت صنعت برق  واقف 
نیســت. علیرغم اینکه صنعت برق کشور بسیار قدرتمند و پویا 
بوده و جزو معدود صنایعی است که می تواند ادعای  جهانی شدن 
داشته باشد، متاســفانه توجه الزم به آن نشده و منابع کافی به آن 

تخصیص داده نشده است.«  
وی به سخنان وزیر نفت در خصوص نبود صنعت نفت بومی در 
کشور اشاره کرد و گفت: »در نشســتی که به منظور بهره  برداری 
از قراردادهای جدید نفتی برگزار شــد، وزیر نفت به این مســاله 
اشاره کردند که ما در ایران صنعت نفت بومی نداریم و  شرکت های 
داخلی مــا توانایی بهره برداری و توســعه منابع نفتی کشــور را 
ندارند ولی صنعت برق اینگونه نیست. صنعتی است  که با برنامه 
ریزی های انجام شده در وزارت نیرو در طول سال های مختلف 
بومی شــده اســت. شــاهد بودید که علیرغم بی  مهری ها و سوء 
مدیریت دولت های نهم و دهم، باز هم این صنعت فعالیت خود را 

ادامه داد و اجازه نداد که خاموشی در  کشور رخ دهد.« 
کالهی در ادامه خاطرنشــان کرد: »در گزارش های بانک جهانی 
بارها عنوان شــده که یکی از موانع توسعه کشورهای منطقه  عدم 
دسترسی به برق است اما خوشبختانه ایران تا امروز با محدودیتی 
در ایــن حوزه مواجه نشــده اســت. مدتی پیش در یــک  کارگاه 
توســعه در ســنگاپور حضور پیدا کردم که در آن سه مقاله که در 
دانشگاه هاروارد تهیه شده بود، مورد بررسی قرار  گرفت. کلمبیا، 
ایالت باسک اسپانیا و سنگاپور، ســه منطقه ای بودند که تجربه 
توسعه پایدار داشتند و پرفورمنس اقتصادیشان  از متوسط منطقه 
خودشــان باالتر بوده است. یکی از نقاط مشترک این سه منطقه، 

همکاری موثر بخش دولتی و خصوصی،  تمرکز بر صنایع دارای 
ارزش افزوده و ایجاد خوشه های هم افزا بوده است.«  

وی روند ده سال اخیر اقتصاد کشور و بروز اشتباه تاریخی تثبیت 
نــرخ ارز آن هم همزمان با نرخ تورم باال و کاهش رقابت  پذیری 
کل اقتصاد به ویژه بخش صنعت، را عاملی دانست که به صنعت 

آسیب های غیرقابل جبرانی وارد کرد و اذعان  داشت: »اما با وجود 
تمام این مشکالت صنعت برق توانست سرپا بماند و امروز می 
تواند یکی از موتورهای محرک اقتصاد  کشــور باشــد. فراموش 
نکنیم که ما در طول ده سال اخیر به سمت یک اقتصاد استخراجی 
حرکت کرده ایــم که بر منابع  طبیعی و معدنی متمرکز شــده و از 
ارزش افزوده فاصله می گیرد. صنعت برق می تواند محرک توسعه 

چنین اقتصادی باشد.«  
رییس هیات مدیره سندیکای صنعت برق مزیت های نسبی این 
صنعت را قابل توجه دانست و تاکید کرد: »مقیاس بازار  مناسب 
یکی از مزیت ها اســت. صنعــت برق در حال حاضــر 74 هزار 
مگاوات ظرفیت نصب شده دارد و بر همین اساس رتبه  هجدهم 
در جهان و اول در منطقه را داریم. ما ساالنه رقمی بالغ بر 6 هزار 
مگاوات ظرفیت جدید تولید برق و ظرفیت های  متناسب انتقال 
و توزیع آن را ایجاد می کنیــم. این رقم قابل توجه تقریبا معادل 

افزایش ظرفیت ساالنه روسیه و آمریکا  است. البته تاکید می کنم 
که همه این کارها توسط شرکت های ایرانی و اعضای سندیکای 

صنعت برق ایران انجام می  شود.« 
وی نیروی انســانی متخصــص را نیز یکی دیگــر از مزیت های 
صنعت بــرق ارزیابی کرد و گفت: »بومی بــودن مواد اولیه مورد 

 نیاز این صنعــت از جمله مس، آلومینیوم، فوالد و پلیمرها هم از 
جمله مزیت های کلیدی صنعت برق محسوب می شود. به  عالوه 
باید این نکته را نیز در نظر بگیریم که صنعت برق صنعتی است که 
فناوری در آن به بلوغ رسیده است. نباید فراموش  کنیم که عمده 
کشــورهای جهان ســومی در زمینه تحوالت تکنولوژی مزیت 
  R&D  نسبی ندارند، چرا که توانایی صرف هزینه های  باال برای
برای بروزرسانی صنایعشان را ندارند. ولی در این صنعت به این 
دلیل که تکنولوژی بالغــی دارد و تحوالت  دائمی فناوری ندارد، 
توانسته ایم با مهندســی معکوس، واردات تکنولوژی و پژوهش 

خودمان را با فناوری روز دنیا همراه  کنیم.«  
عضو هیات نمایندگان اتاق تهران همچنین به تولید توربین های 
گازی پیشرفته، انواع ترانســفورماتورها، کابل های فشارقوی  و 
انواع تجهیزات مختلف صنعت برق توسط اعضای سندیکا اشاره 
کرد و اذعان داشت: »مساله ای که به شکل جدی باید  مورد توجه 

 گــــــــزارش 



60

قرار گیرد این است که هیچ یک از کشورهای منطقه فناوری که 
ما در صنعت برق به آن دســت یافته ایم را در  اختیار ندارند. من 
به جرات می توانم بگویم که ما مدت هاست از ترکیه پیشی گرفته 
ایم و حتی از کشوری مانند چین هم  عقب نیستیم. متوسط حقوق 
گمرکی صنعت ما 15 درصد است. حقوق گمرکی کاال و تجهیزات 
صنعت برق ایران بین 4 تا   45 درصد اســت که متوسط وزنی آن 
15 درصد محاسبه شده است. سئوال من این است که کدام صنعت 
در ایران قادر  است با حقوق گمرکی 15 درصد به رقابت ادامه دهد 

اما در صنعت برق این اتفاق رخ داده است.«  
این فعال اقتصادی در بخش دیگری از ســخنانش ظرفیت های 
صادراتی صنعت برق را قابل توجه دانســت و خاطرنشان کرد: 
  »82 درصد صادرات خدمات فنی و مهندســی کشور مربوط به 
صنعت برق بوده است. البته ذکر این نکته را هم ضروری می  دانم 
که جنس صادرات این صنعت از نظر ایجاد ارزش افزوده و اشتغال 
نسبت به سایر صادرکنندگان غیرنفتی متفاوت است.  ضمن تاکید 
بر ارزش های صادرات سایر حوزه ها و صنایع، یادآوری می کنم 
که عمده صنایع در صدور خدمات فنی و  مهندســی، تنها بر روی 
خدمات مهندســی تمرکز دارند. اما وقتی شــرکتی مانند مپنا در 
کشوری ساخت یک نیروگاه را عهده دار  می شود، ترانسفورماتور، 
توربین، کابل و سایر تجهیزات گسترده یک نیروگاه را از ایران می 
برد. بنابراین میزان ارزش افزوده  ای که این نوع صادرات به تولید 

ناخالص ملی تزریق می کند، کامال قابل توجه است.«  
کالهی ســپس چالش های اصلی که صنعت برق را دچار آسیب 
کرده اند برشمرد و گفت: »یکی از چالش های کلیدی ما  اشباع شدن 
این صنعت در داخل کشور است، خواهش ما از مسئولین وزارت 
صنعت و معدن این است که حمایت از رشته  های اشباع شده این 
صنعت را متوقف کنند. البته ما به دنبال ایجاد انحصار نیســتیم، 
فقط بر این باوریم در شرایطی که بازار  در برخی از حوزه ها اشباع 
شده، دولت نباید حمایت جدی از شرکت هایی که وارد کار در این 
حوزه ها می شوند، به عمل  آورد. مساله این است که قوانین کشور 
عمدتا حامی ایجاد شــرکت های بزرگ بوده، نــه ادغام و بزرگ 

سازی. در حال حاضر  ما در ایران 250 واحد کابل سازی و 400 
واحد تابلوسازی داریم. این تعدد واحدهای تولیدی، جز اتالف 

منابع ملی و ایجاد  رقابت مخرب نتیجه دیگری ندارد.«  
وی در ادامه افزود: »مساله دیگری که در مورد صنعت برق باید مد 
نظر قرار گیرد این است که این صنعت پتانسیل  صادراتی بسیار 
باالیی دارد. 10 درصد تمام پروژه های زیربنایی را کاال و خدمات 
برق شامل می شود، بر همین اســاس  عراق که باید 500 میلیارد 
دالر در صنعت نفت ســرمایه گذاری کــرده، 15 هزار مگاوات 
ظرفیت های تولیــد برق و انتقال و  توزیع ایجــاد کند و در حوزه 
آب، ریلی و مسکن پروژه های بزرگی را تعریف کند، طی 15 سال 
آینده تبدیل به بازاری حدودا   300 میلیارد دالری می شــود. این 
امر در مورد سایر کشورهای همسایه هم مصداق دارد. مثال از کل 
جمیعت 200 میلیون  نفری کشور پاکستان، کمتر از 50 درصد به 
برق پایدار دسترسی دارند. افغانستان هم با همین مشکل مواجه 
است.  کشورهای آسیای میانه و حتی هند هم می توانند بازارهای 

صادراتی بسیار مساعدی برای کشورمان باشند.«  
رییــس هیات مدیره ســندیکای صنعــت برق ایران پتانســیل 
صادراتی صنعت برق را 30 میلیارد دالر پیش بینی و خاطرنشان 
 کرد: »در کوتــاه مدت و با کمی حمایت منطقــی ما می توانیم به 
صادراتی معــادل 10 تا 15 میلیــارد دالر در حــوزه صادرات 
 خدمات فنی و مهندسی صنعت برق دست پیدا کنیم. اما پیش از 
آن باید برای رفع چالش های موجود چاره اندیشی کنیم  که قیمت 
گذاری مواد اولیه یکی از مهمترین آنها اســت. اگر دستورالعمل 
وزارت صنعت و معدن و تجارت مبنــی بر تخفیف 5  درصدی 
برای صنایع داخلی، اجرایی شود می تواند کمک بسیار بزرگی به 

ما کند.«  
علیرضــا کالهی باال بــودن هزینه هــای مالی را یکــی دیگر از 
مشــکالت حوزه صادرات صنعت برق برشــمرد و یادآور شد: 
  »صادرات کاال اکثرا به شــکل نقدی انجام می شود، یعنی هنگام 
مبادله کاال، مبادله وجه هم صورت می گیرد. اما در حوزه  صنعت 
برق به این دلیل که پروسه صادرات طی فرآیند ارزیابی، تشخیص 

صالحیت، برگزاری مناقصه، تولید و ارســال کاال،  انجام پروژه، 
ارســال صورت وضعیت و دریافت وجه انجام می شود، سیکل 
دریافت وجه آن بسیار طوالنی است. به طوری  که در حال حاضر 
در پروژه های عراق ســیکل نقدی ما تقریبا ده ماهه اســت. یک 
شرکت ایرانی که برای اخذ تسهیالت با  بهره 25 درصدی مواجه 
اســت در مقابله با رقبای ترک و عربستانی که با بهره های بانکی 
یک تا دو درصدی فعالیت می  کنند، چگونه می تواند توان رقابتی 

خود را حفظ کند؟« 
وی در بخش پایانی سخنانش تصریح کرد: »صادرکنندگان ما در 
صنایع مختلف از جمله صنعت برق نیازمند حمایت مالی  هدفمند 
از سوی دولت هســتند. البته در حال حاضر 200 میلیارد تومان 
یارانه بانکی برای بخش صادرات در نظر گرفته شده  است. هدفمند 
شدن جوایز صادراتی هم یکی دیگر از اقداماتی است که قطعا می 
تواند در تسهیل و توسعه صادرات غیرنفتی  کامال موثر واقع شود. 
به نظر من جوایز صادراتی باید بر اساس میزان ارزش افزوده ملی 

که هر صنعت ایجاد می کند، بین  صادرکنندگان توزیع شود.«  

جهش سه دهه ای صنعت برق از وابستگی تا خودکفایی  
مهندس پرویز غیاث الدین هم یکی دیگر از نمایندگان سندیکای 
صنعت برق ایران بــود. وی با نگاهی کوتــاه و گذرا به  تاریخچه 
صنعت برق کشــور تصریح کرد: »صنعت برق با اتاق بازرگانی 
تقریبا همســن و سال اســت و قرابت نزدیکی با هم  دارند به این 
دلیل که بانی هر دو مرحوم حاج امین الضرب بوده اســت. ســال 
1279 اولین مولد برق در مشــهد نصب می شود  و مرحوم حاج 
امین الضرب سال 1283 یعنی حدود 111 سال پیش در خیابان 
چراغ برق اولین مولد برق را نصب می کند.  رشد مصرف برق که 
در حال حاضر به 6 درصد رسیده رقم باالیی است در بسیاری از 
کشورهای جهان رشد ساالنه مصرف  عمدتا کسری از یک درصد 
است اما ما در طول این سال ها رشد 12 درصدی مصرف برق را 

هم تجربه کرده ایم.« 
دبیر ســندیکای صنعت برق ایران به ظرفیــت 7 هزار مگاواتی 
نصب شده نیروگاه های کشور در اوایل انقالب اشاره کرد و  افزود: 
»در حال حاضر ایــن ظرفیت به مرز 74 هزار مگاوات رســیده 
است. شرایطی که قبل از انقالب داشتیم وابستگی 100  درصدی 
به خارج از کشور بود ولی هم اکنون به خودکفایی 95 درصدی در 
این حوزه ها دست یافته ایم. سرمایه گذاری  ساالنه ای که صنعت 
برق برای پاسخگویی به رشــد مصرف به آن نیاز دارد، حدود 16 

هزار میلیارد تومان است.« 
وی تولید، انتقال و توزیع را به عنوان ســه بنیان اصلی ســاختار 
صنعت برق معرفی کرد و اذعان داشــت: »بخش تولید ســدها و 
 نیروگاه ها را شامل می شــود. در حال حاضر قریب به 38 درصد 
نیروگاه ها و تجهیــزات نیروگاهی در اختیار بخــش غیر دولتی 
 اســت و بقیه نیروگاه ها در اختیار دولت و شرکت توانیر است که 
نیروگاه های غیردولتی 50 درصد برق کشــور را تامین می  کنند. 
بخش دیگر این صنعت انتقال اســت که طبق قانون اساسی باید 
دولتی باقی بماند و توســط 16 شرکت برق منطقه ای  در سراسر 
کشور مدیریت می شود. حوزه توزیع برق هم توسط 39 شرکت 

توزیع برق در کشور اداره می شود.« 
غیاث الدین ضمن بیان این نکته کــه صنعت برق در بخش های 
دولتی و خصوصی کامال به روز اســت، عنوان کرد:   »متاســفانه 
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قیمت برق در کشور ما بسیار پایین است. میانگین قیمت برق در 
ایران 2 سنت است، در حالی که متوسط قیمت  برق در کشورهای 
دیگر حدود 18 سنت اســت. بهای پایین این کاال مشکالتی را 
برای صنعت ایجاد کرده که عدم تــوازن در  گردش مالی وزارت 

نیرو و کل صنعت برق یکی از آنها است.« 
این پیشکسوت صنعت برق در ادامه اذعان داشت: »این صنعت از 
نظر علمی بسیار پیشرفته است. ما دانشگاه صنعت آب و  برق را 
داشتیم که متاسفانه در دولت گذشته این دانشگاه به وزارت علوم 
واگذار و با دانشــگاه شهید بهشتی ادغام شد. به  عالوه پژوهشگاه 
نیرو که یکی از بزرگترین پژوهشگاه های منطقه است و امکانات 
بســیار گســترده علمی و آزمایشــگاهی در  اختیار دارد، یکی از 

پایه های علمی و تحقیقاتی صنعت برق محسوب می شود.« 
وی به تعدد کنفرانس هــای علمی در صنعت برق اشــاره کرد و 
گفت: »ما در صنعت برق بیشترین تعداد کنفرانس های علمی  و 
باالترین میزان تولید علــم را داریم. کنفرانس بین المللی برق با 
قدمتی سی ساله در کنار کنفرانس های متعددی که در  زمینه های 
تخصصی مانند ترانسفورماتور، توزیع، حفاظت و ... برگزار می 
شود. بسیاری از مقاالت ارائه شده در این کنفرانس  ها در مجالت 

علمیـ  پژوهشی معتبر دنیا چاپ می شوند.«  
مهندس غیاث الدین تلفات فنی و غیرفنی شــبکه های توزیع را 
یکی از مهمترین چالش های صنعت برق برشمرد و تصریح  کرد: 
»در زمینه هوشمندسازی شبکه های توزیع برق هم ایران همپای 
کشورهای پیشرفته جهان در حال فعالیت است.  هوشمندسازی 
شبکه های توزیع برق در جزیره هرمز به صورت پایلوت در حال 
انجام است و باید تاکید کنم که این کار در  هیچ یک از کشورهای 
دنیا به شــکل گســترده انجام نشــده و در همه جای دنیا به شکل 

پایلوت در حال انجام است.«   

اصالح ســاختار مالی و نظام حقوقی صنعت برق اصلی 
ترین راهبردهای توسعه  

دکتر علیرضا اسدی، دیگر نماینده سندیکای صنعت برق هم در 
این جلســه به معرفی ظرفیت ها، چالش ها و راهبردهای  صنعت 
برق کشور پرداخت. مدیر آموزش و پژوهش سندیکای صنعت 
برق ایران در ابتدای سخنان خود به معرفی ساختار  نهادی صنعت 
برق پرداخت و گفت: »نکته ای که در مورد صنعت برق باید مورد 
توجه قرار گیرد این است که تولید به معنای  تامین برق و ساخت 
تجهیزات برق که در واقع پشتیبان تولید انرژی است، بخش هایی 
هســتند که علیرغم وابســتگی به  یکدیگر به شکلی مجزا توسط 
دولت و بخش خصوصی اداره می شوند. در حقیقت بخش تامین 
انرژی عمدتا در اختیار دولت  است و اما بخش تاسیس و احداث 

صنعت برق کامال خصوصی است.« 
وی در ادامه تصریح کرد: »به این ترتیب در فرآیند تولید انرژی، 
از مرحله تامین مالی تا تاســیس واحدهای نیروگاهی و  ساخت 
پســت ها و تحویل آن بــه وزارت نیرو کامــال در اختیار بخش 
خصوصی است و دولت عهده دار تامین و مدیریت انرژی  است. 
تلفیق این دو در این پروســه، به انتقال مشکالت دولت به بخش 
خصوصی منجر می شود. همین ساختار باعث شده  که بدهی بزرگ 

وزارت نیرو به سیســتم بانکی، مشــکالت مالی موجود در این 
وزارتخانه و عدم توازن در دریافت ها و پرداخت  های آن به بخش 
تامین احداث نیروگاه ها و پست ها و در کل تجهیزات برقی که در 
دست بخش خصوصی است، منتقل  شده و آنها نتوانند مطالباتشان 

را از دولت دریافت کنند.« 
دکتر اســدی به مدیریت تامین انرژی در قالب 16 شــرکت برق 
منطقه ای و 39 شرکت توزیع اشاره کرد و افزود: »این  شرکت ها 
در کنار سایر سازمان ها و شــرکت های تابعه وزارت نیرو حدود 
40 هزار نفر پرســنل دارند. در بخش خصوصی هم   520 شرکت 
سازنده تجهیزات صنعت برق، 130 شرکت پیمانکاری رتبه بندی 
شده و شرکت های مهندسی مشاور نیرو  فعالیت می کنند. با این 
احتساب تعداد نیروی انســانی که در این دو بخش مشغول کار 
هســتند، نزدیک 100 هزار نفر اســت  که 7 درصد از کل نیروی 

شاغل در بخش صنعت را در بر می گیرد.«  
مدیر آموزش و پژوهش ســندیکای صنعت برق ایران بر ارزش 
افزوده باالی این صنعت تاکید کرد و اذعان داشت: »ارزش  افزوده 
صنعت برق در طول چند سال اخیر رشد باالیی داشته است. رشد 
ارزش افزوده بخش صنعت برق کــه عمدتا مربوط  به تجهیزات 
برقی است، طی بیست سال گذشته 10 درصد بوده که از متوسط 
ارزش افزوده صنعت در این دوره زمانی  باالتر اســت. به عالوه 
سهم ارزش افزوده بخش برق که شامل سازندگان تجهیزات برقی 
و بخش پیمانکاری و مشاوره  اســت، از سه درصد در سال 70 با 

یک روند صعودی به باالی 12 درصد رسیده است.« 
وی رتبه اول ایران در منطقه و هفدهم در دنیا در حوزه تولید برق را 
یادآوری کرد و گفت: »همه ما به خوبی می دانیم که  صنعت برق به 
این دلیل که مستقیما بر رشد اقتصادی کشور تاثیرگذار است، یک 
صنعت استراتژیک محسوب می شود. به  عالوه برق یک کاالی 
انباشت پذیر نیســت و نمی توان آن را ذخیره کرد. بنابراین باید 
متناسب با نیاز موجود همیشه در  دسترس باشد. به عالوه فرآیند 
احداث واحدهای نیروگاهی و تولید و عرضه برق بســیار زمانبر 
و هزینه بر اســت و همین مســاله  به اهمیت و حساسیت برق می 

افزاید.« 
دکتر اسدی به ظرفیت قابل توجه کشور برای صادرات برق اشاره 
کــرد و گفت: »البته ما چالش های عمــده ای در بحث  تامین برق 
هم داریم. به عنوان مثال بر اســاس آخرین رتبه بندی انجام شده 
شاخص دسترســی به انرژی برق در ایران  آنقدرها راضی کننده 
نیســت. این بدان معناست که دسترســی به برق برای بنگاه های 

صنعتی در ایران دچار مشکل است.« 
وی در ادامه تصریح کرد: »صادرات صنعت برق در طول ده سال 
گذشته 17 درصد رشد داشته است. درحوزه صادرات  خدمات فنی 
و مهندسی هم که کامال دانش بنیان است، رشد قابل توجهی داشته 
است. هر کیلو صادرات کاالی صنعتی و  غیرنفتی به طور متوسط 
رقمی بالغ بر دو دالر ارزش افزوده ایجاد کرده است. درحالی که 
همین میزان برای بخش برق  رقمی بین 3 تا 8 دالر بوده اســت. 
همین مساله نشــان می دهدکه صادرات این صنعت تا چه اندازه 

دانش بنیان است و  ارزش افزوده برای کشور ایجاد می کند.« 
علیرضا اســدی در ادامه سخنانش چالش های صنعت برق را نیز 

برشمرد و عنوان کرد: »بخشی از مشکالت این صنعت  مربوط به 
چالش های محیط کالن کسب و کار است که همه صنایع به نحوی 
با آن دست به گریبانند. چالش های  ساختاری در صنعت برق هم 
عامل بخش دیگری از مشــکالت این صنعت است. در حقیقت 
رگوالتوری در بخش تامین  انرژی توسط وزارت نیرو و در بخش 
ساخت تجهیزات توسط وزارت صنعت و معدن انجام می شود. 
متاسفانه هماهنگی بین  این دو نهاد حاکمیتی به اندازه کافی وجود 
ندارد و همین مساله مشکالت زیادی را برای شرکت های فعال 

این صنعت  ایجاد کرده است.«  
اســدی عدم نفوذ کافی بخش خصوصی در نهادهای سیاستگذار 
و تصمیم ســاز صنعت برق را یکی دیگر از مشــکالت صنعت 
 برق دانست و خطرنشــان کرد: »اگرچه در اکثر تصمیم سازی ها 
از سندیکا نظرخواهی می شــود، اما به نظر می رسد که  سندیکا یا 
نمایندگان بخش خصوصی از طریق اتاق بازرگانی باید مشارکت 
فعال تر و اثربخش تری در طراحی سیاست ها و  برنامه های کالنی 

که در حوزه صنعت برق تدوین می شود، داشته باشند.«  
وی چالش های فنی و مشــکالت اقتصادی و مالــی ا که عمدتا 
مربوط به سیســتم نامتقارن و نامتوازن گردش مالی صنعت  برق 
اســت را از جمله دیگر چالش های این صنعت برشمرد و افزود: 
»راهبردهایی که می توانند زمینه را برای توسعه  روزافزون صنعت 
برق فراهم کنند، اصالح ســاختار مالــی صنعت برق و همچنین 
اصالح رژیم حقوقی و قــراردادی بین بنگاه  های دولتی و بخش 
خصوصی است. صنعت برق بازاری منوپل به سمت دولت دارد. 
به این ترتیب کــه دولت هم رگوالتور  اســت و هم تنظیم کننده 
مقررات. در صنایع دیگر بخش خصوصی می تواند مشتریانش 
را انتخاب و یا بازارهای خود را جابجا  کند. به عالوه آنها می توانند 
چانه زنی کرده و مقررات و نحوه تعامل بین خریدار و فروشنده را به 
شکلی متوازن تغییر دهند.  اما در سیستم حقوقی که در صنعت برق 
حاکم است، دولت به راحتی می تواند مطالبات بخش خصوصی را 

بدون پرداخت  خسارت دیرکرد با تاخیر پرداخت کند.«  
دکتر علیرضا اســدی در پایان مشــارکت بخــش خصوصی در 
سیاستگذاری های انجام شــده برای صنعت برق را نیز به عنوان 
 یکی از راهبردهای این صنعت معرفی کرد و اذعان داشت: »بدون 
شک اتاق بازرگانی ظرفیت های قابل توجهی در این  حوزه دارد و 
می تواند به نمایندگی از کل بخش خصوصی به این حوزه ورود کند 
و نظراتش را در نهادهای سیاستگذار  اعمال کند. به عالوه اصالح 
مقررات بانکی، حمایت از نوآوری ها و تولید دانش فنی، استفاده 
از ظرفیت های صادراتی  صنعت برق و حمایت مقرراتی و سیاسی 
از صادرات هم از جمله راهبردهای پیشنهادی سندیکای صنعت 

برق ایران برای  توسعه این صنعت زیرساختی است.« 
در پایان این جلســه نمایندگان ســندیکا به ســئواالت اعضای 
کمیســیون صنعت و معدن اتــاق بازرگانی، صنایــع، معادن و 
 کشــاورزی تهران پاســخ دادند و مقرر شــد که درخواست های 
سندیکا از اتاق بازرگانی در قالب پیشــنهاداتی مشخص به این 
 کمیسیون ارائه شــده تا در صورت امکان این خواسته ها به شکل 

جدی از سوی این کمیسیون دنبال شود. 
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  در نشست مشترک سندیکا و مرکز رشد پژوهشگاه نیرو مطرح شد؛

حضور رشکت های دانش بنیان مرکز رشد پژوهشگاه نیرو در سندیکا

رشد  مرکز  و  سندیکا  مشترک  نشست 
با  ماه  دی  دوم  چهارشنبه  نیرو  پژوهشگاه 
شبگاهی  لطیف  غالمرضا  دکتر  حضور 
و  برق  صنعت  فناوری  توسعه  مرکز  مدیر 
انرژی، علیرضا ولیان معاون فناوری مرکز 
رشد پژوهشگاه، محمدرضا خانیکی مشاور 
پرویز  پژوهشگاه،  رشد  مرکز  مدیریت 
مهر  برزی  دبیر سندیکا، سپهر  غیاث الدین 
مدیر داخلی سندیکا، صادق صیاد دبیر کمیته 
دبیر  قزل  راحله  داخل،  ساخت  از  حمایت 
از  جمعی  و  تجدیدپذیر  انرژی های  کمیته 
مدیران و نمایندگان شرکت های مستقر در 
پژوهشگاه  محل  در  فناوری  توسعه  مرکز 

نیرو برگزار شد.
در این نشست دبیر سندیکای صنعت برق 
ضمن ابراز تمایل نسبت به همکاری بیشتر 
پژوهشگاه  رشد  مرکز  با  خصوصی  بخش 
برگزاری  سال   30 طول  در  کرد:  عنوان 
کنفرانس برق باالی 8 هزار مقاله پذیرفته 
شده داشته ایم که شاید حتی 80 مقاله از این 

تعداد در صنعت به کار نرفته است. 
تعریفی  و  تاریخچه  ارائه  با  الدین  غیاث 
گفت:  آنها  عملکرد  نحوه  و  سندیکاها  از 
براساس تعاریف بانک جهانی شکل گیری 
تشکل های صنفی ابتدا به صورت گروه هایی 
جمع  آن  در  اقتصادی  بنگاه  چند  که  است 
می شوند و سعی می کنند برای بعضی از 
مسائل مشترک خود راه حلی پیدا کنند. به 
مرور این گروه به مرکزی تبدیل می شود که 
دبیرخانه ای کوچک دارد و می شود روی 
آن نام سندیکا نهاد. در مرحله سوم دبیرخانه 
حرفه ای تر می شود و برای آن اساسنامه ای 
نیز تعریف می کنند. در مرحله چهارم کار 
سندیکاها تولید دانش و پشتیبانی های فنی و 
علمی از اعضایشان. به اعتقاد من سندیکای 
صنعت برق دوران متوسطه خود را طی کرده 
قرار  خود  رشد  چهارم  مرحله  در  اکنون  و 
دارد. این سندیکا در یک ساختمان 5 طبقه 
تشکیل شده و عالوه بر دبیرخانه ای حرفه 
ای، از حدود 30 نفر پرسنل  با تحصیالت 
عالیه برخوردار است و بیش از 150 شرکت 
مختلف به صورت افتخاری در کمیته های 

این تشکل همکاری می کنند. 
تولید  وظیفه  داشت:  اظهار  ادامه  در  وی 
دانش و پشتیبانی علمیـ  فنی از اعضا بسیار 
سنگین است و از آنجا که سندیکا در اینگونه 
فعالیت ها دخالت مستقیم نداشته و تنها قادر 
است آنها را پیگیری کند سعی می کنیم با 
و  مختلف  دانشگاه های  نیرو،  پژوهشگاه 
مراکز علمی همکاری هایی داشته باشیم. هم 
اکنون تفاهمنامه سندیکا با پژوهشگاه نیرو 
نهایی شده و البته پیش از امضای تفاهمنامه 
عمال کار را شروع کرده بودیم. عالوه بر این 
دانشگاه صنعتی  با  برق  صنعت  سندیکای 
دانشگاه  دانشگاه صنعتی اصفهان،  شریف، 
شهید  دانشگاه  فردوسی،  دانشگاه  اصفهان، 
دانشگاه علم و صنعت همکاری  بهشتی و 
داریم و سعیمان بر این است که مثل سایر 
کشورهای جهان کار دانشگاه را به صنعت 

بیاوریم. 
غیاث الدین با اشاره به تصمیم جدید دکتر 
شریف  صنعتی  دانشگاه  ریاست  فتوحی، 
بدون  نامه  پایان  پذیرش  عدم  بر  مبنی 
بعد  من  است  قرار  کرد:  اظهار  مشتری  
دانشجویان این دانشگاه موضوع پایان نامه 
و سپس  کنند  در صنعت جستجو  را  خود 
این  از  بسیار  کنند.  تحقیق  به شروع  اقدام 
تصمیم خوشحال شدیم و ما نیز حمایت از 

این تصمیم را با آغوش باز می پذیریم. 
ما  فعالیت  دیگر  زمینه  گفت:  ادامه  در  وی 
است.  بنیان  دانش  شرکت های  از  حمایت 
برخی از شرکت ها کامال هوشیار هستند و می 
دانند اگر با زمان پیش نروند و R&D نداشته 
باشند قطعا عمر کوتاهی خواهند داشت. اما 
بازارهای  تأثیر  تحت  شرکت ها  از  برخی 
موقتی که برایشان ایجاد می شود چندان به 
دنبال پیشرفت های علمی نمی روند. ما در 
شرکت ها  اینگونه  به  داریم  تالش  سندیکا 
و  تحوالت  سمت  به  تا  بزنیم  تلنگری  نیز 

پیشرفت های تکنولوژیکی سوق داده شوند. 
پرویز غیاث الدین با بیان اینکه امسال در 
تغییراتی  برق  صنعت  سندیکای  ساختار 
در  اخیرا  کرد:  تصریح  ایم  کرده  ایجاد 
سندیکای صنعت برق واحد پژوهشی ایجاد 

کرده ایم که یکی از دفاتر آن دفتر ارتباط با 
دانشگاه ها و مراکز پژوهشی است. این واحد 
سابق بر این در سندیکا وجود نداشته و فکر 
می کنم هیچ سندیکای دیگری نیز از چنین 

واحدی برخوردار نباشد. 
با  ما جلسات مختلفی  ادامه گفت:  در  وی 
دکتر لطیف داشته ایم تا ببینیم چگونه می 
توان این بخش ها را به یکدیگر اتصال داد. 
تعداد  که  بود  این  دنبال  به  سندیکا  زمانی 
اعضای خود را باال برد یا مطالبات اعضای 
سندیکا را وصول کند؛ اما اکنون روی بخش 
علمی و پژوهشی تمرکز کرده و تالش دارد 
در این زمینه به اعضای خود خدمات رسانی 
کند. اکنون سندیکا دارای تقریبا 500 عضو 
صدا؛   500 یعنی  عضو   500 این  است. 
بنابراین در کلیه نهادهای دولتی و غیردولتی 
که  هرکجا  و  خوانند  می  را  سندیکا  حرف 
الیحه یا پیشنهادی راجع به برق و انرژی 
وجود دارد از نمایندگان سندیکا نیز دعوت 

به عمل می آورند. 
دبیر سندیکای صنعت برق در ادامه اظهار 
رشد  مرکز  شرکت های  کرد  امیدواری 
تا  پژوهشگاه نیرو نیز عضو سندیکا شوند 
رشد  مرکز  و  سندیکا  همکاری  و  فعالیت 
همچنین  وی  شود.  تر  رسمی  و  تر  جدی 
شرکت های  تمایل  صورت  در  کرد:  اظهار 
مستقر در مرکز رشد به عضویت در سندیکا 
تالش خواهیم کرد از هیأت مدیره سندیکا 
مصوبه ای مبنی بر امکان عضویت افتخاری 
و اعطای شرایطی ویژه به شرکت های مرکز 
رشد بگیریم؛ چرا که برخی از این شرکت ها 
نوپا هستند و سندیکا عالقمند است از آنها 

حمایتی ویژه به عمل آورد. 
توضیح  در  سندیکا  داخلی  مدیر  ادامه  در 
به  برق  صنعت  سندیکای  که  خدماتی 
کرد:  عنوان  کند  می  ارائه  خود  اعضای 
سندیکا تالش می کند هزینه کسب و کار 
را از طریق خدمات جمعی و هم از طریق 
خدمات سفارشی برای اعضای خود کاهش 
سندیکا  خدمات  از  یکی  همچنین  دهد. 
از  که  قرار  بدین  است  نمایندگی  خدمات 
جمع شرکت های عضو به عنوان یک صدای 

را  اعضا  منافع مشروع  و  کرده  واحد عمل 
در برابر نهادهای حاکمیتی پیگیری می کند. 
براین اساس موفق شده ایم در چند سال اخیر 
موفقیت هایی در در زمینه وصول مطالبات، 
بخشنامه های  و  لوایح  در  تغییرات  ایجاد 
مرتبط در راستای منافع بخش خصوصی، 
ارائه تسهیالت و امکانات آموزشی به اعضا  

و ... کسب کنیم. 
سپهر برزی مهر ابراز امیدواری کرد در آینده 
بنیان  نزدیک کمیته شرکت های دانش  ای 
در سندیکا تشکیل شود تا این شرکت ها به 
جهت کسب نتیجه بهتر به طور مستقیم نقشه 
راهی ارائه دهند تا خدمات سندیکا به آنها 

هدفمندتر و مفیدتر شود. 
ادامه جلسه شرکت های مستقر در مرکز  در 
به  انرژی  و  برق  در صنعت  فناوری  توسعه 
ارائه دیدگاه ها، ایده ها، پیشنهادات و مشکالت 
که توسط مسئوالن و دست  پرداختند  خود 

اندرکاران سندیکا به آنها پاسخ گفته شد. 
ریاست  نشست  این  از  دیگری  بخش  در 
مرکز توسعه فناوری در صنعت برق و انرژی 
مسئوالن  از  قدردانی  و  تشکر  ضمن  نیز 
بود.  مفید  بسیار  این جلسه  گفت:  سندیکا 
به اعتقاد من سندیکا یکی از سکوهای پرش 
مرکز ماست. اگر قرار است بین شرکت های 
تابعه وزارت نیرو نهادی ایجاد اعتماد کند آن 

سندیکای صنعت برق است. 
این  سندیکا  مسئوالن  از  داد:  ادامه  لطیف 
خواهش را دارم که بستری برای عضویت 
تخصصی  کارگروه های  در  ما  شرکت های 
مرکز  شرکت های  از  کنند.  فراهم  سندیکا 
رشد نیز این خواهش را دارم که در سندیکا 
عضو شده و از این بستر استفاده کنند. من 
برای  توانمندی  بازوی  سندیکا  که  برآنم 
دم  می  شهادت  من  شد.  خواهد  ما  مرکز 
گزارش هایی را که در بولتن روزانه سندیکا 
کار می شود در هیچ سندیکای دیگری ندیده 
ما  این حداقل خدمات سندیکاست.   و  ام 
دست یاری به سندیکا می دهیم و در جهت 
دانش بنیان نمودن شرکت ها و دادن مشاوره 
برآید دریغ  از دستمان  به شرکت ها  علمی 

نخواهیم کرد.
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عقد تفاهم نامه سندیکا و پژوهشگاه؛

 گشایش 
فصلی جدید 
در صنعت برق

نشست کارگروه همکاری های مشترک پژوهشگاه نیرو و سندیکای صنعت برق ایران 
دوازدهم دی ماه سال جاری به میزبانی سندیکا و با هدف امضای متن نهایی تفاهم نامه 

همکاری و تعامل فی مابین دو نهاد برگزار شد.
 این تفاهم نامه در حالی به امضا رســید که پیش از این طی سلسله نشست های کارگروه 
متن اولیه و اصالحات نهایی در متن آن با حضور نمایندگان طرفین صورت پذیرفته بود. 
 گفتنی است مهندس کالهی و مهندس بیات، رییس و عضو هیات مدیره و مهندس غیاث 
الدین در مقام دبیر سندیکا به همراه دیگر مسئولین این تشکل، همچنین دکتر قاضی زاده 
و مهندس مرجان مهر رییس و قائم مقام پژوهشگاه نیرو به همراهی دکتر قره پتیان معاون 
پژوهشــی، دکتر غفرانی مدیر گروه آینده نگری و مهندس فتحعلی مدیر عامل صندوق 
پژوهش و فناوری صنعت برق و انرژی در کنار دکتر رمضان پور رییس پژوهشــکده 

توزیع  و دیگر نمایندگان پژوهشگاه از جمله حاضرین نشست بودند.
مطابق مفاد این تفاهم  نامه همکاری های فی مابین طی سه سال با موضوع انجام فعالیتهاي 
پژوهشي- فني و استفاده از توانمندیها و تجربیات طرفین اجرایی خواهد شد و مواردی 
چون ایجاد، توســعه و ارتقای واحدهاي R&D در شــركتهاي عضو سندیكا در کنار 
بومیسازي و تجاریسازي تحقیقات، محصوالت و فناوریهاي نوین و توسعه بازار در 

زمره مباحث اصلی این همکاری ها خواهد بود.
عالوه برموارد مذکور طبق متن این تفاهم نامه، توسعه صادرات محصوالت و خدمات 
فناورانه، و استقرار نظام كنترل كیفیت تجهیزات و توسعه زیرساختها و خدمات شبكه 
آزمایشــگاه هاي مرجع صنعت برق در دستور کار طرفین قرار گرفت. همچنین تامین 
منابع مالي و ســرمایهگذاري مشترك براي توســعه فناوري هاي نوین مورد نیاز  این 
صنعت از دیگر موضوعات جهت تعمیق این همکاری ها است که در چندین زمینه مهم 

مورد توافق واقع شد.
در بندهای اجرایی تفاهم نامه پژوهشگاه نیرو  و سندیکا ضمن اشاره به تشکیل شورایی 
راهبردی در این رابطه که متشکل از سه نفر از نمایندگان هر طرف خواهد بود، بر نقش 
این شــورا جهت تعیین و تدوین راهكارهاي اجرایي، كارگروههــاي ذیربط و تعیین 

پروژههاي مشترك تاکید شده است. 
در پایان متن نهایی این تفاهم نامه به نمایندگی از طرفین به امضای رییس پژوهشگاه و 

رییس سندیکای صنعت برق ایران رسید. 
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سمینار تخصصی بررسی نقش شرکت های یکپارچه ساز سیستم 
حفاظت و کنترل در احداث و بهره برداری پست های فشار قوی 
دوشنبه دوم آذرماه سال جاری توسط كمیته تخصصي اتوماسیون 
و مخابرات ســندیكا و با حضور دکتر علیپــور، مدیردفتر فنی و 
نظارت انتقال توانیر، مهندس ســعیدی، مدیــر واحد حفاظت، 
کنترل و مخابرات شرکت مهندسی مشــانیر بعنوان سخنرانان 
مدعو، اعضای هیأت رییسه کمیته اتوماسیون سندیکای صنعت 
برق و شرکت های فعال در زمینه اتوماسیون شبکه های انرژی در 

سالن حافظ پژوهشگاه نیرو برگزار شد.
در آغاز این ســمینار مهندس رجایــي، رئیس كمیته تخصصي 
اتوماسیون و مخابرات سندیكا ضمن خوشامد گویي به میهمانان 
به فعالیتهاي انجام شــده طي بیش از یك ســال اخیر، خصوصًا 
سمینار كمیته تخصصي اتوماسیون و مخابرات سندیكا در سال 
گذشته، در خصوص بررسي و رفع چالشهاي اجرا و بهره برداري 
سیســتمهاي اتوماسیون پســت در صنعت برق كشور پرداخته 
و بر موضوع عدم تعریف مناســب و رسمیت بخشیدن به نقش 
شركتهاي یكپارچه ساز را در كنار نبود مشخصات فني كشوري 
و روش اجرایي مرجع را یكي از مهمترین چالشــها در این زمینه 

تأكید نمود.
سپس دکتر علیپور با بیان اینکه ما راهی جز استفاده از سیستم های 
اتوماســیون نداریم، عنوان کرد: اولین ســمینار در این رابطه در 
طرشت برگزار شد که طی آن پتانســیل های داخل کشور برای 
سیستم های اتوماسیون بررسی و پس از آن سمینارهای دیگری 
در مشهد، اصفهان و شــیراز برگزار شد. از دیدگاه ما شرکت های 
فعال در زمینه اتوماســیون مثل بردارهایی بودند که هریک در 
جهتی حرکت می کرد و ما برای بهره برداری بهینه از این پتانسیل 

باید آنها را هم جهت می کردیم.
مدیر دفتر فنی و نظارت انتقال توانیر تصریح کرد: طی سمیناری 

که در شــیراز برگزار شد، دو شــرکت موج نیرو در شیراز و مهام 
شرق در خراسان موفق شدند به پیاده سازی اولیه نرم افزار مربوط 

به اتوماسیون دست یابند.
وی با اشــاره به رکودی که طی سال های اخیر گریبانگیر صنعت 
برق کشور بوده، خاطرنشان کرد: امیدواریم پس از اجرایی شدن 
برجام، شاهد رشــد و توسعه این صنعت باشیم. البته سندیکا نیز 
باید به عنوان نماینده بخش خصوصی این بحث را پیگیری کند. 
شرکت های زیادی هستند که قصد فعالیت در این حوزه را دارند، 
اما مشکالت موجود توان آنها را سلب کرده است. بنابراین الزم 

است در سندیکا به این کار جامعیتی داده شود. 
علیپور با تاکید بر ضرورت حمایت از ساخت داخل، اظهار داشت: 
در کشورهای خارجی چند کنسرسیوم با هم همکاری می کنند؛ 
درحالیکه در ایران کمتر شاهد همکاری مابین افراد یا شرکت ها 
هستیم. ما نیز نیاز به ایجاد کنسرسیوم و تقسیم کار داریم. حرکت 
در راســتای ســاخت داخل، بومی ســازی، انتقال تکنولوژی و 
قانونگذاری برای ایجاد کنسرسیوم های مختلف نیازمند ایجاد 
اجماعی توانمند و یکدست است. ضمن اینکه یادآوری می کنم که 

توانیر حامی ساخت داخل و انتقال تکنولوژی است. 
در ادامه نشســت رجایي در بخش اول مباحــث خود به مرور و 
بررســي تاریخچه و روند ورود و اجراي سیستمهاي اتوماسیون 
در شبكه برق كشــور از ابتدا تا امروز پرداخت. روندي كه باعث 
شد نقش محوري شركتهاي یكپارچه ســاز و مالحظات ویژه و 

شــاخصهاي اجرایي پروژه ها در این حوزه مورد بي توجهي قرار 
گیرد.

رئیس كمیته تخصصي اتوماســیون و مخابرات سندیكا با بیان 
این مطلب كه ورود سیســتمهاي اتوماســیون بــه صنعت برق 
كشور نه براســاس یك برنامه ریزي و سیاست گذاري مدون كه 
از طریق ارائه پیشــنهاد و تغییر سیستم كنترل و نظارت چندین 
پروژه از نوع سنتي به دیجیتال انجام شد، تأكید نمود كه علیرغم 
توسعه اجراي این سیستمها و افزایش تعداد آن، هیچگاه برنامه 
ریزي مدوني براي به روز سازي روش اجراي پروژه ها بر اساس 
مالحظات و نیازمندیهاي مربوط به سیستمهاي جدید و در نظر 
گرفتن نقش و جایگاه شــركتهاي یكپارچه ساز در این بخش از 
سوي وزارت نیرو انجام نشــده است. رجایي اظهار داشت آنچه 
در طول این مدت چه بعنوان ایجاد بخشهاي مهندسي داخلي در 
شركتهاي EPC و چه به عنوان تأسیس شركتهاي یكپارچه ساز 
انجام شده صرفًا نتیجه سیاست گذاریهاي فردي و شركتي بوده و 
به دلیل نبود زیرساختهاي قراردادي و آیین نامه همه این روشها 

در اجرا با چالشهاي عمده اي همراه بوده است.
رجایي با اشاره به تحریمهاي فني و مالي و محدودیتهاي بودجه اي 
در سالهاي اخیر، شرایط مذكور را باعث تشدید چالشها در حوزه 
اجراي پروژه هاي اتوماسیون قلمداد نموده و ورود سیستمهایي با 
كیفیتي نازل تر و یا سیستها و تجهیزات از مسسیرهاي غیر رسمي 
و در نتیجه فاقد پشتیباني و خدمات سازنده را از تبعات منفي این 

برگزاری سمینار تخصصی 
کمیته اتوماسیون در حاشیه کنفرانس سی ام
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دوره برشمرد. از سوي دیگر او با اشــاره به اتخاذ سیاست بومي 
سازي در سالهاي اخیر و مقایســه آن با روند بومي سازي تولید 
برخي تجهیزات در دهه هفتاد كه در شرایط بدون تحریم و با برنامه 
ریزي و سیاســت گذاري مدون و براساس ایجاد جاذبه مناسب 
بازرگاني براي صاحبان فناوري انجام شــده بود، سیاست بومي 
سازي در سالهاي اخیر را سیاست بومي سازي واكنشي نامید كه 
صرفًا بعنوان واكنشي به تحریمها اتخاذ شده و مالحظات الزم در 

مورد آن لحظا نشده است. 
در بخش دیگر نشست مدیر واحد حفاظت، کنترل و مخابرات 
شــرکت مشــانیر با بیان اینکه تعریــف وظایــف و اختیارات 
شرکت های یکپارچه ساز در کشور شــفاف نیست، اظهار کرد: 
شرکت های یکپارچه ساز در کشور هیچ گونه مسئولیت حقوقی 
و اجرایی ندارند. شــرکت های EPC  درجه و رتبه کســب می 
کنند، اما برای شرکت های یکپارچه ساز چنین سیستمی در جهت 

ارزیابی سطح فعالیت هایشان تعریف نشده است.
وی با اشاره به اینکه ما در ایران مهندس اتوماسیون نداریم، گفت: 
مهندس اتوماسیون کسی است که تخصص الزم را در حوزه های 
مخابرات، قدرت و IT  داشته باشد. اما مهندسین ما معموال تنها در 

یک یا دو مورد از این حوزه ها تخصص دارند. 
به گفته ســعیدی پســت های DCS معموال به شکل سلیقه ای 
طراحی و اجرا می شــود و به همین دلیل کار در این حوزه مطابق 
یک رویه ثابت پیش نمی رود. وی تاکید کرد: جای مشخصات 
فنی واحد در صنعت برق، به ویژه حوزه اتوماسیون خالی است. 
اما در خارج از کشــور همه می بایست بر مبنای یک قالب واحد 

کار کنند و اجازه ندارند طبق سالئق متفاوت حرکت کنند. 
سعیدی نکته مهم دیگر را سوپروایزری و بهره برداری دانست که 
باید در ابتدای راه اندازی مطابق قرارداد حداقل 3 ســال توسط 
شرکت یکپارچه ساز انجام شود و اذعان داشت: جای شرکت های 

تعمیر و نگهداری پست های DCS در صنعت برق خالی است و 
هیچ تعریف مشخصی برای آنها وجود ندارد؛ درحالیکه توانیر باید 
مجوزی به این شــرکت ها دهد تا به صورت مداوم و ماه به ماه به 
بررسی و ارائه راه حل برای مشکالت پست ها پرداخته و قبل از 

وقوع ایرادهای چشمگیر آنها را برطرف کنند. 
مدیر واحد حفاظت، کنترل و مخابرات شرکت مهندسی مشانیر 
خاطرنشان ســاخت: مســأله آموزش نیز باید نهادینه شود. در 
همین راستا می توانیم دوره های آموزشی را به کمک شرکت های 
یکپارچه ســاز برگزار کنیم. بــه عالوه نباید فرامــوش کنیم که 
انتظارات ما از هر سیستم باید مطابق با قابلیت های همان سیستم 
باشد. با خواســته های اضافی و غیرضروری بهره برداری دچار 

مشکل می شود و این نکته مهمی است که باید به آن توجه شود.
سعیدی در ادامه تصریح کرد: مساله دیگری که باید مد نظر قرار 
گیرد لزوم تعیین یک مرجع مشــخص برای شناسایی، بررسی، 
معرفی و جمع بندی مشکالت و خواسته های بهره برداری وجود 
داشته باشد. این مرجع در نهایت باید نتیجه فعالیت های خود را 
در اختیار شــرکت های یکپارچه ســاز قرار داده و نحوه طراحی، 
اجرا و سرویس دهی آنها را دائما ممیزی کند. عالوه بر این تمام 

شرکت های یکپارچه ساز باید دارای آزمایشگاه مجهز باشند.
وی در ادامه تصریح کرد: بایــد ارتباط معنادار و هدفمندی بین 
این شــرکت ها باید با بهره برداران برقرار شود و تمام مشکالت 
و خواسته های آنها قبل از انعقاد قرارداد بررسی و برطرف شود. 
اگر ذهن کارفرماهای ما اصالح نشــود یک عقبگرد مخرب در 

صنعت خواهیم داشت. 
در بخش پایاني نشست رجایي بعنوان نماینده كمیته تخصصي 
اتوماسیون و مخابرات ســندیكا، به بیان شاخصها و مالحظات 
نقش آفریني شــركتهاي یكپارچه ســاز در اجراي سیستمهاي 
اتوماسیون پست پرداخت. رجایي با تأكید بر تفاوتهاي بنیادي 

بین معیارها و روش فعالیت و مدیریت در شــركتهاي یكپارچه 
ساز سیستم اتوماسیون و شركتهاي پیمانكار پست، اجراي پروژه 
اتوماســیون را پروژه اي در قالب پروژه پســت قلمداد نمود كه 
بایستي توسط یك متولي تخصصي و مستقل و داراي هویت و 

نقش قراردادي مستقل اجرا گردد.
رئیس كمیته تخصصي اتوماسیون و مخابرات سندیكاي صنعت 
برق ایران با بیان شاخهایي مانند ایجاد مسیري مستمر از مرجع 
فناوري تا اجراي پروژه ها و لزوم ســرمایه گذاري در خصوص 
منابع انساني و زیرساختهاي مهندسي و ارائه خدمات پشتیباني 
پس از راه اندازي سیســتمها، خدمات ارزش افزوده مهندســي 
سیستم را مهمترین محصول شــركتهاي یكپارچه ساز نامید. او 
در پایان بر لزوم لحاظ نمودن نقش رســمي و قــراردادي براي 
شركتهاي یكپارچه ساز در قراردادهاي اجرا و سپس پشتیباني و 
نگهداري تأكید نمود. نقشــي كه در كنار تدوین مشخصات فني 
و روش اجرایي مرجع و تعامل كاملتــر با بخش بهره برداري در 
طول روند طراحي و مهندسي سیستم مي تواند بخش عمده اي از 
چالشهاي این بخش را مرتفع نموده و توسعه و ارتقاء سطح كیفي 
اجرا و بهره برداري سیستمهاي اتوماسیون پست در صنعت برق 

كشور را تضمین نماید.
شایان ذکر است در جلسه مشترک هیأت رییسه کمیته اتوماسیون 
و مخابرات ســندیکای صنعت برق با پژوهشــگاه نیــرو که در 
حاشیه ســی امین کنفرانس بین المللی برق برگزار شد مصوب 
 )spec( شــد پیگیری مبحث تدوین مشــخصات فني مرجع
قراردادهای اتوماســیون پست جهت انجام اقدامات تکمیلی در 

دستور کار این کمیته قرار گیرد. 
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سومین "همایش ملی توسعه پایدار با رویکرد 
بهبود محیط کسب و کار" با حضور معاون وزیر 
اقتصاد و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور 
و تنی چند از اقتصاد دانان کشور بیست و پنجم و 
بیست و ششم آذر ماه سال جاری در اتاق مشهد 

برگزار شد.
شــاپور محمدی معاون وزیر امور اقتصادی و 
دارایی با تاکید بر اینکه مشکل کشور ما کمبود 
سرمایه نیســت بر اهمیت پرداختن به موضوع 
محیط کســب وکار اشــاره کرد و افزود: دلیل 
اینکــه با وجود ســرمایه انســانی و منابع زیاد 
موجود کشور نتوانستیم به توسعه دست یابیم، 

وضعیت محیط کسب وکار است.
محمدی ضمن اشــاره به گزارش بانک جهانی 
پیرامون محیط کســب و کار ایران گفت: طی 
سالیان اخیر شاهد بهبود رتبه ایران در شاخص 
سهولت انجام کسب وکار بوده ایم که دلیل آن را 
می توان اصالح اطالعات ارسالی در برخی از 

حوزه ها دانست.
معاون وزیر اقتصاد خاطر نشان کرد: نمی توان 

از تالش دیگر نهادهای موجــود در بهبود این 
رتبه غافل شــد. همچنان کــه در وزارت امور 
اقتصادی و دارایی برنامه های متعددی داشته ایم 
که از آنها می توان به ایجاد سیستم پنجره واحد، 
برقراری رابطه الکترونیکــی و اصالح قوانین 

زائد کشور اشاره داشت.
تاکید بــر لزوم بهبود محیط کســب و کار در 

دوران پسا تحریم
غالمحسین شــافعی عضو هیات رییسه اتاق 
ایران و رییس اتاق مشــهد عنوان کرد: هر چند 
در حوزه اقتصاد مشکالت اساسی و قدیمی با 
ریشــه تاریخی و فرهنگی در کشور گفت اما 
مشــکل بزرگ آن اســت که بســیاری اوقات 
حاکمیــت، بخش خصوصی را بــه عنوان یک 

بدهی می بیند.
وی اظهار کرد: گاهی مــا خطا کرده و مخاطب 
خود را اشتباه می گیریم و گاه بخش دولتی دچار 
این اشتباه می شود زیرا هیچ کس در جای خود 
نیســت یا به وظایف خود به طور کامل آشــنا 

نیست.

شافعی گفت: برقراری ارتباط و تعامل متقابل 
بین این دو بخش ســاده نیست و این وضعیت 
اغلب در دولت های متکی به نفت وجود دارد و 
آنها سعی می کنند به همه بخش ها سروری کنند.

عضو هیات رییســه اتاق ایران، بخشی از این 
مشکل را ناشی از نبود گوش شنوا در بخش های 
مختلف بویژه در مسئوالن دولتی عنوان کرد و 
افزود: رهبر معظم انقالب و رییس جمهوری 
بارهــا بر تحــول اقتصــادی تاکیــد کردند و 
راهکارهای بسیار ارائه داده اند اما کمتر اجرایی 

شده است.
شافعی اظهار کرد: رییس جمهوری در کنفرانس 
اقتصاد ایران تاکید کرد که دولت باید دست نیاز 
خود را به سوی مردم دراز کند نه بالعکس و در 
جایی دیگر نیز فرمود دیگر بس است که اقتصاد 
ایران به سیاست ایران یارانه داد و االن زمان آن 
است که سیاست ســهم خود را به اقتصاد ایران 

بپردازد.
رییس اتاق مشهد گفت: به رغم همه این تاکیدها 
در صحنه عمل تغییرات فاحشی دیده نمی شود 

و گویی برخی آن ها را نمی شنوند.
شــافعی با بیان اینکه دولت عیال وار ســنگین 
نمی تواند خــود را اداره کند افزود: اقداماتی که 
در ادغــام وزارتخانه ها برای کوچک ســازی 
دولت انجام شد در سبک سازی و چابکی دولت 
نتیجه ای نداشــته و در این ســال ها قبح قانون 

گریزی در کشور نیز از بین رفته است.
وی اظهار کرد: هزاران قانون و مقررات وجود 
دارد اما در اجرای آنهــا چندان قوتی دیده نمی 

شود و قانون گریزی رسم شده است.
شــافعی ادامه داد: زمانی که قانون بهبود فضای 
کسب و کار در مجلس تصویب شد دولت قبل 
به طور علنی آن را ابالغ نکرد و رییس جمهوری 
وقت حاضر به ابالغ آن نشد و بعد هم که ابالغ 

شد اجرای آن بسیار ضعیف و کمرنگ بود.
عضو هیات رییسه اتاق ایران با اشاره به طرح 
برخــی مباحث از ســوی نماینــدگان مجلس 
شورای اســالمی در زمینه عدم اجرای مناسب 
قوانین گفت: اگر قانون از ســوی خود مجلس 

اجرا نشود ما به چه کسی باید شکایت کنیم ؟

همکاری خردمندانه دولت و بخش خصوصی، تنها راه توسعه پایدار
طی برگزاری هامیش ملی توسعه پایدار در اتاق مشهد اظهار شد:
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شــافعی افــزود: در دولت یازدهــم اکثر آیین 
نامه هــای اجرایی قانون بهبود فضای کســب 
و کار تدویــن شــده و اقدامات خوبــی هم در 
وزارتخانه های اقتصاد و دارایی و امور خارجه 
انجام و بسیاری از آیین نامه ها تدوین شده که به 

زودی اجرایی می شود.
رییس اتاق مشهد همچنین با اشاره به ضرورت 
حضــور نماینــدگان قــوه مقننه در شــورای 
گفت و گوی بخش خصوصی و دولت اظهار کرد: 
در خراسان رضوی که این شورا به طور مرتب 
برگزار شده از یک سال و نیم پیش تاکنون یکبار 
هم نمایندگان مجلس شــورای اسالمی در آن 
حضور نیافته اند در حالی که دو نماینده باید در 
شــورای گفت وگوی بخش خصوصی و دولتی 

استان حضور داشته باشند.
شافعی ادامه داد: در شرایط فعلی رفع تحریم ها 
که در پی جذب سرمایه گذاری خارجی و تعامل 
بیشتر با دنیا هستیم بیش از همه نیازمند بهبود 

فضای کسب و کار هستیم.
وی با اشاره به معضالت بسیار اقتصادی به ویژه 
در حوزه مالی گفت: قوانین بسیاری وجود دارد 
که برای شــرایط خاص چــون دوران جنگ و 
امثال آن تدوین شده و امروز که همه این شرایط 

از بین رفته همچنان این قوانین باقی است.
شــافعی با بیان اینکه در موارد مشــابه احکام 
متفاوت ارائه می شــود افزود: اکثراین قوانین 
تفسیر به رای و تفسیر به دیدگاه مدیر حاکم بر 

آن دستگاه می شود.
وی اظهار کــرد: بخش خصوصــی و تولیدی 
کشور در استفاده از علم روز دچار نقصان است 
و امروز باید همه به هم کمــک کنیم تا اقتصاد 
کشــور را رو به جلــو حرکت دهیــم. نیازمند 
ترکیبی خردمندانــه از همکاری دولت و بخش 

خصوصی هستیم.
 در ادامــه احمدی شــادمهری، دبیر علمی این 
همایش و عضو هیات علمی اقتصاد دانشــگاه 
فردوسی ضمن قدردانی از اتاق مشهد، معرفی 
این همایش و محورهای آن به بررسی محیط 
کسب وکار کشور پرداخت و گفت: طی سالیان 
اخیر تاکید بسزایی بر متغیرهای کمی شده است 
در صورتی که هدف اصلی، توســعه متغیرهای 

کیفی است.
وی در ادامــه با تاکید بر اهمیــت دیرینه رابطه 
دولــت و بخش خصوصی افزود: توســعه تنها 
با اتکا بــر دولت یا بازار محقق نمی شــود و ما 
نیازمند ترکیبی خردمندانه از همکاری دولت و 

بخش خصوصی هستیم.

مکفی بــودن مالیات ها به گســترش فضای 
عمومی منجر می شود

عباس شاکری، اقتصاددان و عضو هیات علمی 
دانشگاه عالمه نیز دیگر سخنران این همایش 
بود که بر همه جانبه بودن موضوعات اقتصادی 
واجتماعی اشــاره و عنوان کرد: دولت ها برای 
نظارت، ایجاد امنیت و انجام وظایف حاکمیتی 
خود نیازمند اخذ مالیات اســت و این وظایف 
دولت را نمی توان برای گــروه خاصی محدود 
کرد، در نتیجه نباید گروه خاصی را از پرداخت 

مالیات را معاف کرد.
شــاکری افزود: برای ثبات و تــداوم پرداخت 
مالیاتی نیازمند شــفافیت هرچه بیشتر در این 
سیستم هســتیم و اگر دولت دنبال اخذ مالیات 
است باید پاسخگو باشد و اصال بحث کوچکی 
و بزرگی نیست و بسته به شرایط متفاوت زمانه 
باید سیاست های متفاوتی اتخاذ کرد اتفاقا در 

دوره گذار وظیفه دولت پررنگ تر است.
شــاکری در ادامه به نتایج پرداخت مالیات ها 
پرداخــت و گفــت: مکفــی و صحیــح بودن 
مالیات ها می تواند به گسترش فضای عمومی 

منجر شود.
نیازمنــد فضایی با موانــع و هزینه های کمتر 

برای فعاالن اقتصادی هستیم.
در ادامــه »جمشــید پژویان«، اقتصــاددان، به 
بررســی وضعیت مالیاتی کشــور پرداخت و 
افزود: کســب وکار کشــور به چند شــاخص 
گزارش های بانک جهانی محدود نمی شود و ما 
برای بهبود محیط کسب وکار نیازمند فضایی با 
موانع و هزینه های کمتر برای فعاالن اقتصادی 

هستیم.
پژویــان بر این مهم تأکید کــرد که بازده بخش 
صنعت ما شــش درصد و بخش ســاختمان و 
تجارت قریب به 300-400 درصد اســت اما 

چرایی بهره وری صنعت را می توان در بهره وری 
پایین عامل کار دانست.

نیازمند شــناخت معرف های کلیدی موثر بر 
اقتصاد هستیم

»فرشــاد مومنی«، اقتصــاددان و عضو هیئت 
علمی دانشــگاه عالمــه دیگر ســخنران این 
همایش بود کــه با موضوع »اقتصاد سیاســی 
رویارویی با فضای کسب وکار« به بیان سخنان 

خود پرداخت.
مومنی با تاکید بــر گفت و گو دربــاره طول و 
عرض وضعیت پیچیده کنونی افزود: نیاز است 
که ابعاد مختلف را بررسی کنیم و با کار جمعی 
به روش و بینشی مبتنی بر فهم عمیق واقعیت ها 

دست یابیم.
این اقتصاددان بر وجود خأل معرفتی در جامعه 
اشــاره کرد و گفت: هم اکنون از اینکه پیش از 
تحریم چه روی داده و پس از آن چه رخ خواهد 
خواهد بی خبر هســتیم از همیــن رو نیازمند 
شــناخت معرف های کلیدی موثــر بر اقتصاد 
در دوران پیش از شــدت گرفتــن تحریم ها را 

بشناسیم.
عضو هیئت علمی دانشــگاه عالمــه در ادامه 
صحبت های خود با اشاره به ویژگی کشورهای 
درحال توسعه ای همچون کشورمان ادامه داد: 
فقدان فهم عمیق موجب شکل  گرفتن انتظارات 
غیرعادی می شــود بــرای نمونه اســتراتژی 
جایگزینی واردات در کشــور بدنام است زیرا 
دو دسته معطوف به متغیرهای اسمی و حقیقی 

را شامل می شود.
مومنی در ادامه به ویژگی هــای تعرفه های در 
راستای توسعه پرداخت و گفت: در حال حاضر 
کشور عالوه بر درآمدهای نفتی به درآمدهای 

تعرفه ای نیز وابسته شده است.
تحقق عدالت اجتماعی مهم ترین دســتور کار 

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
»محمدرضا واعظ مهدوی«، در سومین همایش 
ملی توسعه پایدار با رویکرد بهبود محیط کسب 
و کار در اتاق بازرگانی خراسان رضوی افزود: 
نیازمند یک برنامه ریزی قــوی در حوزه های 
مسکن، اقتصاد و بهره وری هســتیم، امروز با 
چالش هایی همچون ناامنی هــای اجتماعی و 
رشد ترافیک مواجه هســتیم که اگر برای آنها 
حرکتی صــورت نگیرد با گسســت اجتماعی 
روبــه رو می شــویم. وی بیان کــرد: الگوهای 
توســعه تا امروز چندان موفق نبودند و شاهد 
افزایش فاصله ها هستیم و فاصله رشد درآمدی 

دهک های باال و پائین جامعه زیاد است.
واعظ مهدوی با اشاره به موفقیت های ایران در 
شاخص های توسعه اجتماعی گفت: اختالف 
طبقاتی یک پدیده جهانی است، سرانه ساالنه 
در تهران 6 برابر سیســتان بلوچستان است و 
متاسفانه شاهد توزیع نابرابر صنعت و پوشش 

تامین اجتماعی در سراسر کشور هستیم.
معاون سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور 
با اشــاره به اینکــه حــوزه کار و مدیریت باید 
ســاماندهی شــود گفت: اگر فرصت هــا برای 
همگان یکسان نباشد رقابت قابل تحقق نیست 
و عدم اجرای عدالت ســبب رشــد نابرابری ها 

می شود.
و  مدیریــت  ســازمان  هــدف  افــزود:  وی 
برنامه ریزی برابری و مساوات است، باید زمینه 
عدالت اجتمای تحقق یابــد و کاهش معضل 
نابرابری هــا مورد توجه قرار گیرد تا مســائلی 
مانند حاشیه نشــینی کــه در نتیجه مهاجرت ها 
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انجام می شــود نباشــیم و قطعا اگــر عدالت 
اجتماعی محقق شــود مهاجرت هم معکوس 

می شود.
واعظ مهدوی بیان کرد: طبق اصل 48 قانون 
اساسی باید تقسیم بندی های ما عادالنه باشد و 
تبعیضی در آن نباشد و تحقق این مهم نیازمند 

یک برنامه ریزی درست است.
مهدوی با اشــاره بــه اینکــه 47 درصد مردم 
از امنیــت اقتصــادی کشــور، 53 درصد از 
امنیت حوزه اجتماعی و 67 درصد از عدالت 
اجتماعی ناراضی هستند عنوان کرد: درصد 
امید به زندگی در اســتان های مختلف کشور 
مختلف است و تحقق امنیت در آحاد جامعه 

نیازمند اجرای عدالت در برنامه ریزی است.
واعظ مهــدوی گفت: اگر احســاس رشــد 
براســاس شایســتگی ها منجر به استرس و 
آسیب اجتماعی می شود، مشارکت در سایه 
عدالت اجتماعی شکل می گیرد و قرآن کریم 
هم به ایجــاد ترازوهای عدل و حسابرســی 

عادالنه در روز قیامت اشاره کرده است.
علیرضا رشیدیان در سومین همایش توسعه 
پایدار با رویکرد بهبود محیط کسب و کار در 
مشهد با تاکید بر ضرورت همراهی و همدلی 
همه بخش ها اعم از دولتی و خصوصی افزود: 
برای تامین نیازها دردنیای جدید باید از همه 
ظرفیت ها بویژه فرهیختگان، دانشــمندان و 
فعاالن اقتصادی و تولیدی بهره گرفته شــود. 
وی با بیان اینکه طی یک سال اخیر درخراسان 
رضوی این تعامل برقرار شده و دانشگاه ها در 
موضوعات روز به کمک بخش تولید آمده اند 
، گفت : باید تولید علم کاربردی و متناسب با 

نیازهای اجرایی بخش های مختلف شود.

وی با تاکید بر اینکه نه تنها در بحث تولید علم 
بلکه باید از نظر اطالعات و دانش پیرامونی 
هم به روز شویم ، گفت : این تغییرات تنها در 

حوزه دستگاه دولتی نیست.
اســتاندار خراســان رضوی گفــت : هر چند 
بیشــترین تغییــر را باید بخــش دولتی در 
مقررات ، آیین نامه ها و دســتورالعمل های 
خود ایجاد کند اما بخش خصوصی هم باید این 
تحــوالت را در خود پیاده کند و هر دو بخش 
هماهنگ با هم و بر اساس قوانین و مقرراتی 
که طبق اسناد باال دستی تنظیم می شود عمل 
کنند تــا قدرت رقابتــی کشــور را در حوزه 

اقتصاد جهانی افزایش دهند.
وی عنوان کــرد: قدرت در دنیــای امروز نه 
فقط نیروهای مسلح و نظامی بلکه اقتصادی 
و توسعه دامنه فعالیت های اقتصادی است و 
باید بدانیم برای آنکه بعنوان قدرت تاثیر گذار 
در منطقه مطرح باشــیم باید در حوزه اقتصاد 
و قــدرت اقتصــادی تحرکی جدی داشــته، 
کارآمدی اقتصــاد را باال برده و زنجیره تولید 
ارزش در حــوزه خدمات و کاال را ارتقا دهیم 
اســتاندار خراســان رضوی با تاکید بر فعال 
ســازی ظرفیت اقتصادی داخلی بــا نگاه به 
بازارهای منطقه گفت : هم اکنون ظرفیت های 
بســیاری خوبــی در کشــورهای همســایه 
وجــود دارد و باید با توجــه و تجربه اندوزی 
از اشــتباهات گذشــته در حوزه آسیای میانه 
،بازار را در اختیــار بگیریم . وی گفت : برای 
این منظور باید از تولید کننده داخلی حمایت 
کنیم و بــا هدف ارتقــا کیفیــت و تولیدات 
داخلی زمینه حضور قوی تر و منسجم تر در 

بازارهای هدف را فراهم کنیم.

استاندار خراســان رضوی برلزوم حفظ و در 
اختیار گرفتن بازارهای هدف بر اســتفاده از 
روش های مختلف مبادلــه ای از جمله تهاتر 
تاکید کرد گفت : فقط نباید دنبال فروش کاال 

و آوردن ارز باشیم .
رشــیدیان ، دسترســی فعاالن اقتصادی به 
اطالعات و تحــوالت بازارهای منطقه ای و 
بین المللی را از دیگر شــرایط ضروری برای 
بهبود فضای کسب و کار دانست و گفت : در 
اتاق بازرگانی خراسان رضوی بدین منظور 
مرکزی ایجاد شــده که این تغییر و تحوالت 
را به تجار و تولید کنندگان این استان اطالع 
رســانی می کند و ایــن خود اقدامی بســیار 

ارزشمنداست.
وی شــفاف ســازی مســایل اقتصادی را از 
نیازهای اساســی حوزه اقتصــادی بیان کرد 
و افزود: این راســتا باید به صورت اجرایی و 

عملی با فساد اقتصادی مبارزه کرد.
وی افــزود : این مبارزه جز با توســعه دولت 
الکترونیک ممکن نیست و با تحقق آن عمال 
مکان ها و نقاط تاریک برای فساد از بین می 

رود.
وی ادامه داد : اگر هدف تقویت توان اقتصادی 
اســت باید ثبات مقررات پولــی و اجرایی 
به طور مشــخص حاکم شــود و ضمن آنکه 
حوزه های تامین اجتماعی متناسب با شرایط 
خود را سامان داده و برای توازن و تعدیل تورم 
و رکود چاره اندیشی اساسی شود. رشیدیان با 
بیان اینکه هم اکنون تورم کنترل شده است ، 
افزود : پایین آوردن تورم بدون توجه به آثار 
رکودی موضوع تبعات و مشکالتی جدی را 

ایجاد می کند.

رشــیدیان اصالح حوزه پولــی و مالی را نیز 
ضروری خواند و گفت : این بخش متناســب 
با شــرایط امروز کشور و جهان نیست و باید 
بازسازی و اصالح شــود ،عالوه بر آن تولید 
داخلی به تسهیالت مناســب بانکی بعنوان 
سرمایه ثابت و در گردش نیاز دارد که با نرخ 

سود کنونی کار بسیار دشوار است .
وی اســتفاده از ظرفیت هــای مالــی خارج 
کشــوربویژه ایرانیان را بــرای بهبود فضای 
کســب و کار بســیار مهم خواند و گفت : اگر 
ظرفیت سرمایه گذاری توام با صرفه اقتصادی 
و امنیت برای آنان ایجاد شــود، به این حوزه 
ورود مــی کنند ضمن آنکه اســتفاده از توان 
داخلی و خارجی توام با هم باید پیگیری شود.

وی نوســازی صنایــع داخلی را بــا توجه به 
فرســوده بودن و تمام شــدن عمر مفید آنها 
از دیگــر محورهای تحــول در حوزه اقتصاد 
دانســت و گفت : در کنار ورود تکنولوژی و 
تجهیزات باید دانــش روز برای تولید دانش 

محور ضروری است.
وی ادامه داد : ارتقا دانش ،مناســب ســازی 
تســهیالت و نیازهای کار و کسب و تولید و 
نیز پیوند صنعت و دانشگاه و مشارکت جدی 
دانشگاه در بحث تولید را عواملی در کاهش 

هزینه های تولید و ارتقا وضعیت آن دانست .
وی گفت : امروز نیاز است حصارهای که بین 
تولید کنندگان و مدیران دولتی و دانشگاه ها 

وجود دارد برداشته شود.
استاندار خراسان رضوی بهینه سازی تعامل 
بین دســتگاه ها و بخش علمی را بسیار مهم 
دانســت و گفت : اتاق بازرگانی این اســتان 
تاکنون در این حوزه نقش خوبی ایفا کرده که 
باید به همه بخش های مربوطه تســری یابد. 
همچنین در حاشیه این همایش مذاکراتی ما 
بین مسئولین ســندیکای صنعت برق شعبه 
خراســان با جنــاب آقای مهندس شــافعی 
ریاست محترم اتاق بازرگانی،صنایع،معادن 
و کشــاورزی خراسان رضوی و جناب آقای 
دکتر میــدری معاونت محتــرم وزارت کار 
و رفــاه اجتماعی صورت پذیرفت. شــایان 
ذکر است سومین همایش توســعه پایدار با 
رویکــرد بهبود محیط کســب و کار با همت 
اتاق بازرگانی خراسان رضوی و تشکل های 
وابسته از جمله سندیکای صنعت برق ایران- 
شعبه خراســان در روز های 25 و 26 اذر ماه 

برگزار گردید.

 گــــــــزارش 
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پدر کنفرانس های برق ایران درگذشت

مراسم تشــییع پیکر دکتر قدرت اهلل حیدری، پدر کنفرانس های برق ایران که پس از یک سال 
بیماری دیروز در سن 66  سالگی به رحمت ایزدی پیوست، صبح امروز از محل پژوهشگاه نیرو 

به سمت بهشت زهرا برگزار شد.  
دکتر قدرت اهلل حیدری از بنیانگــذاران کنفرانس های برق ایران بوده و در زمینه خطوط انتقال 
برق و شبکه های توزیع برق  دارای تألیفات و مقاالت متعدد است. وی سال ها از اعضای انجمن 
مهندســین برق و الکترونیک ایران بوده و در چند دوره  نیز به عنوان دبیر انجمن فعالیت داشــته 
است. همچنین سابقه تدریس در دانشگاه های علم و صنعت، امیرکبیر، تهران،  صنعت آب و برق 
و ... در شناسنامه این استاد بزرگ ثبت شده است. ضمنا قابل ذکر است که کتاب طراحی خطوط 
انتقال  برق که از تألیفات دکتر حیدری است، سال ها به عنوان یکی از منابع اصلی دانشگاهی در 

رشته های برق قدرت تدریس  می شد. 
دکتر قدرت اهلل حیدری اول تیرماه 1328 در روســتای نفت چال لفور متولد شــد. وی در سال 
1346 در رشته مهندسی برق  دانشگاه صنعتی امیرکبیر پذیرفته شد و آنگونه که برق نیوز نوشته 
اســت، پس از تحصیالت تکمیلی در دانشــگاه ســن پطرزبورگ  موفق به اخذ مدرک دکترای 

مهندسی برق در گرایش انتقال انرژی شد.  
اوایل ســال 1368 و در جریان برگزاری چهارمین کنفرانس بین المللی برق، پیشنهاد برگزاری 
کنفرانس مستقلی در خصوص  شبکه های توزیع نیروی برق توسط دکتر قدرت اهلل حیدری مطرح 
شــد و همین امر سبب شد تا سال 1370 کنفرانســی تحت  عنوان »کنفرانس شبکه های توزیع 

نیروی برق« در بندر انزلی برگزار شود.  
کنفرانس دوم تا پنجم نیز با یک برنامه منســجم در اســتان های اصفهان، فــارس، هرمزگان و 
خراسان برگزار و مقرر شد  ششمین کنفرانس در اردیبهشت ماه 1375 در شهرستان بابلسر استان 
مازندران برگزار شود. اما در شرایطی که کلیه  اقدامات الزم جهت اجرای این کنفرانس انجام شده 

بود، یک هفته قبل از موعد مقرر، برگزاری کنفرانس به آینده نامعلومی  موکول شد. 
برگزاری این کنفرانس از سال 1375 تا سال 1381 متوقف شد، اما قدرت اهلل حیدری موضوع 
برگزاری مجدد آن را در  بهمن ماه سال 1379 در یکی از جلسات هیات مدیره انجمن مهندسین 
برق و الکترونیک ایران مطرح کرد و بر مبناي این  پیشنهاد، مقرر شد کنفرانس شبکه های توزیع 

نیرو به همان سبک گذشته و با مدیریت وی فعالیت خود را از سر گیرد.  
خوشبختانه پس از 6 سال وقفه، هفتمین کنفرانس با حضور بیش از 1000 نفر در اردیبهشت ماه 
سال 1381 در سالن  کنفرانس پژوهشگاه نیرو برگزار شد و از آن سال به بعد این کنفرانس با یک 

برنامه منسجم هرساله در تهران و  شهرستان های مختلف کشور برگزار می شود. 
همچنین اگرچه یازده ســال آغازین کنفرانس برق را دکتر قدرت اهلل حیدری مدیریت می کرد، 
اما در طول برگزاری ســی امین  کنفرانس برق جای این استاد فرهیخته که در بستر بیماری به سر 
می برد، درمیان پیشکسوتان صنعت برق به حق خالی بود.  سرانجام درحالی که همه برای این استاد 
موثر  آرزوی بهبود و ســالمتی می کردند، وی هجدهم دی ماه سال جاری دعوت  حق را لبیک 

گفت. روحش شاد و یادش گرامی... 
سندیکای صنعت برق بدینوسیله درگذشت این استاد فرهیخته را به بازماندگان ایشان و اهالی 
صنعت برق تســلیت عرض  نموده و برای آن مرحوم از خداوند منان رحمت و آمرزش مسئلت 

می نماید. 
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دوازدهمین نمایشــگاه بین المللی انرژی کیش   از بیست یکم تا 
بیســت و چهارم دی ماه   به همت ســازمان منطقه آزاد کیش و با 
 حمایت و  همــکاری وزارت نفت، شــرکت های ملی نفت، گاز، 
پتروشیمی، پاالیش و پخش فرآورده های نفتی، انجمن  سازندگان 
تجهیزات صنعت نفت، ســندیکای صنعت برق، شرکت طراحی 
و مهندســی و تامین قطعات و مواد شیمیایی صنایع  پتروشیمی 

)اسپک( در مساحتی به وسعت ١٨ هزار مترمربع برگزار شد . 
این نمایشگاه با حضور کاظم وزیری هامانه؛ قائم مقام وزیر نفت، 
علی اصغر مونسان؛ مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش و  جمعی 
از مدیران ارشــد حوزه انرژی کشــور کلید خورد. در این مراسم 
همچنین نماینده شورای جهانی انرژی و نمایندگان تشکل  های 

حوزه انرژی و شرکت های حاضر در نمایشگاه حضور داشتند.  
طی روزهای برگزاری نمایشــگاه نیز معاون وزیر نیرو در امور 
برق و انرژی، مدیرکل توسعه صادرات وزارت نیرو، مدیر عامل 
و  معاونان و مدیران سازمان آب و برق کیش، مشاور وزیر نفت 
و مدیــر کل روابط عمومــی وزارت نیرو، مدیران شــرکت های 
نفت،  گاز و پتروشیمی، روسا و اعضای هیأت مدیره تشکل های 
بخش انرژی کشور و مســئوالن منطقه آزاد کیش از نمایشگاه 

بازدید کردند. 
مراسم افتتاحیه دوازدهمین نمایشگاه بین المللی کیش، دوشنبه 
21 دی، با حضور ســید کاظم وزیری هامانه، قائم مقام وزیر نفت 
 و "جوزپه پریزوســو" عضو شورای جهانی انرژی ایتالیا و جمعی 
از فعاالن ایــن حــوزه در مرکز همایش هــای بین المللی کیش 

 برگزارشد . 
قائم مقام وزیر نفت در مراســم افتتاحیه این نمایشگاه، از تبدیل 
شــدن ایران به بازیگر کلیدی بازار جهانی انرژی در برنامه ششم 
 توســعه خبر داد و گفت: وجود ذخایر عظیم نفت و گاز در کشور، 
عالوه بر تامیــن نیازهای داخلی، می تواند زمینه ســاز توســعه 
 تعامالت بین المللی باشد و جایگاه کشورمان را در بازار پر رونق 

انرژی جهان تثبیت کند. 
وی شــرایط جدید بین المللــی را موجب افزایــش تولید منابع 
هیدروکربوری در ایران و ایجاد ثروت های مولد و پایدار دانست 
که  به رشــد همه جانبه کشور شتاب می بخشــد و آینده ای بسیار 

روشن پیش روی جامعه ایرانی ترسیم می کند . 
وزیری هامانه افزود: در این شرایط، استفاده بهینه و هدفمند از توان 
بخش خصوصی فعال در عرصــه نفت و گاز و تقویت  ارتباطات 

میان بخش های دولتی و خصوصی، حرکت در مسیر موفقیت و 
رونق اقتصادی را تسهیل می کند. 

رئیس ســازمان انرژی اتمی نیز پیامی به دوازدهمین نمایشگاه 

 گــــــــزارش 
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بین المللی انرژی کیش ارسال کرد که در آن آمده است: در  آستانه 
فصلی نو در تاریخ جمهوری اسالمی ایران در روابط بین المللی 
هستیم و جا دارد در این فضای جدید با تحرک کامل،  نقش و سهم 

کشور را درآینده انرژی جهان تبیین کنیم. 
در بخش دیگری از پیام سید علی اکبر صالحی، با اشاره به جایگاه 
پیشرو و موثر ایران در برخورداری از ذخایر عظیم  هیدروکربوری 
و برخورداری از ســابقه ای صد ساله در بخش انرژی، آمده است: 
برای کسب آمادگی پیش دستانه به جهت  رویارویی با حوادث و 
شرایط پیدا و پنهاِن فردا و ساختن آینده ای بهتر، الزم است توجه 

شایسته ای به آینده حوزه انرژی کشور  صورت گیرد. 
وی با ابراز امیدواری برای رهایــی از روزمرگی در حوزه انرژی 
تاکید کرده است که تدوین ســناریوها و راهبردهای هوشمندانه 
 برای روبرو شــدن با آینده آمیخته با عــدم قطعیت های فراوان، 
می تواند نقشه راهی روشــن برای آینده کشور فراهم آورد و این 
به  معنای آن اســت که باید نگرشــی راهبردی در تدوین برنامه 
بلندمدت بخش انرژی کشور وجود داشته باشد که هم فرابخشی 

 عمل کند وهم جامع باشد. 
به تعبیر دکتر صالحی، برگزاری نمایشــگاه هایی مانند نمایشگاه 
بین المللی انرژی می تواند طلیعه یک حرکت فراگیر برای سازگار 
 کــردن بهره مندی از علوم و فنون جدید به منظور ســاختن آینده 

مطلوب کشور با حفظ و حراست از مواریث طبیعی باشد. 

مشارکت سندیکا در نمایشگاه به همراه شرکت های عضو  
با توجه به تجربه موفق نمایشگاه انرژی کیش در سنوات گذشته و 
نیز حضور فعاالن حوزه انرژی کشور در این رویداد، سندیکا  طی 
هماهنگی با ستاد برگزاری و حمایت از نمایشگاه، امکان حضور 
اعضا در نمایشــگاه را به دو صورت غرفه مستقل و یا  حضور در 

غرفه مشترک سندیکا با تخفیف ویژه فراهم کرد.  
شرکت های مپنا، نوآوران برق آریا، پتونیا،   آبان نیرو، رسانا مهر، 
کرمان تابلو، کیان ایساتیس پارس، لنا یزد، تعمیرات نیروگاهی 
 ایران، پرتو خازن، پوشش های صنعتی کسری، اتوماسیون برگ، 
پارسیان تابلو فجر و پیمان خطوط شرق از جمله اعضای  سندیکا 

بودند که در این نمایشگاه حضور یافتند.  

گفتنی است دوازدهمین نمایشــگاه بین المللی انرژی کیش که 
با حضور حدود 190 شــرکت داخلی و خارجــی در چهار گروه 
 ساخت کاال و تجهیزات، بازرگانی، تامین مواد اولیه، خدمات فنی 
و مهندسی و حوزه کارفرمایی برپاشــده بود، میزبان شرکت ها  و 
نمایندگی هایی از کشورهای ایتالیا، چین، ترکیه، هلند، هندوستان، 
کره جنوبی، تایوان، آذربایجان، مالزی، فرانسه، اتریش،  امارات، 

اسپانیا، آلمان، بلژیک، استرالیا و روسیه بود . 
در این نمایشگاه غرفه ســندیکا که به صورت مشترک با وزارت 
نیرو در نمایشــگاه حاضر شــده بــود، میزبان مدیران و دســت 
 اندرکاران صنعــت برق و انرژی و بازدیدکننــدگان بود. در روز 
پایانی نیز برگزارکنندگان نمایشگاه با مراجعه به غرفه سندیکا از 
 تالش ها و همکاری های این تشکل برای ارتقا کیفیت نمایشگاه با 

اهدا لوح تقدیر و تندیس قدردانی کردند.  
بــا توجه به حضور شــرکت های عضو ســندیکا در نمایشــگاه، 
هماهنگی های الزم برای بازدید مقامات ارشد صنعت برق کشور 
و  جزیره کیش از غرفه شــرکت های عضو انجام پذیرفت و طی 

روزهای برگزاری مهندس فالحتیان معــاون وزیر نیرو در امور 
برق  و انرژی، مهندس نظام الملکی مدیرکل دفتر توسعه صادرات 
وزارت نیرو، مهندس ســلطانی مدیرعامل ســازمان آب و برق 
 کیش، کارشناسان دفتر توســعه صادرات وزارت نیرو، معاونان 
و مدیران ســازمان آب و بــرق کیش و مهندس خویی مشــاور 
ارشد  کمیســیون انرژی مجلس مهندس بیات و مهندس فارسی 
نمایندگان هیات مدیره سندیکا از تمامی غرفه های شرکت های 
 عضو که در نمایشــگاه حاضــر بودند بازدید و هــر یک از اعضا 
بــا معرفی توانمندی های شــرکت و بیان درخواســت های خود 

 پرداختند.  

خاتمه منصفانه قراردادهای متوقف از سوی وزارت نیرو
در حاشیه برگزاری این نمایشگاه، به همت سندیکای صنعت برق 
ایران و انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران،   نشست " 
سرمایه گذاری های مشترک  در صنایع انرژی در جهت حمایت از 

ساخت داخل و توسعه صادرات " برگزار شد.  
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مهندس فالحتیان معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی، مهندس 
نظام الملکی مدیرکل دفتر توسعه صادرات وزارت نیرو،  مهندس 
ســلطانی مدیرعامل ســازمان آب و برق کیش، مهندس خویی 
مشــاور ارشــد کمیســیون انرزی مجلس و مرکز پژوهش  های 
مجلس و نمایندگان جمعی از شــرکت های فعال در حوزه برق و 

انرژی از حاضرین در نشســت بودند. مهندس فارسی  خزانه دار 
و عضو هیــأت مدیره، مهندس بیات عضو هیأت مدیره و نماینده 
کمیته حمایت از ساخت داخل، مهندس مرادیان دبیر  کمیته توسعه 
صــادرات و مهندس برزی مهــر نیز نمایندگان ســندیکا در این 

نشست بودند. 

مهنــدس فالحتیان در این نشســت ضمن اذعان بــه این امر که 
اعضای ســندیکا و پیمانکاران و سازندگان صنعت برق به منزله 
 عوامل لجستیک و یاران وزارتخانه هستند و نباید حذف شوند، 
پیشنهاد کرد موارد باقیمانده جهت انجام پیگیری و حل مساله  به 

وزارتخانه منعکس شود.  
همچنین در پایان این هم اندیشی مقرر شد قراردادهای متوقف 
توسط سندیکا به دسته های مختلف تقسیم بندی و مشخص  شوند 
تا مواردی کــه هیچ قصوری متوجه پیمانکار نیســت با برخورد 
منصفانه خاتمه داده شود و مواردی که قصور متوجه پیمانکار  بوده، 
با برخورد حمایت گرانه وزارت نیرو، خاتمــه قرارداد آنها مورد 

بررسی قرار گیرد.    

امکان 10 برابر شدن صادرات خدمات فنی و مهندسی در 
حوزه برق

در حاشیه نمایشگاه مهندس هوشنگ فالحتیان معاون وزیر نیرو 
در امور برق و انرژی از ظرفیت 10 برابر شدن صادرات  خدمات 
فنی و مهندسی در حوزه برق خبر داد .   وی اظهارکرد: در سال های 
اخیر شاهد بودیم که بیش از 80 درصد از تولیدات  خدمات فنی و 
مهندسی که به عنوان کاالی غیر نفتی صادر شده است، در زمینه 
تجهیزات برقی بوده و فکر می کنیم این  پتانسیل وجود دارد که تا 
10 برابر میزان فعلی صادرات خدمات فنی و مهندسی در حوزه 

برقی یعنی سه میلیارد دالر بتوان آن  را توسعه داد . 
مهندس فالحتیان با اشاره به ظرفیت صادرات کاالی خدمات فنی 
و مهندسی به عنوان جایگزین مناسبی برای نفت و گاز  بیان کرد: 
قیمت نفت و گاز در شــرایط فعلی کاهش یافته و اگر بتوانیم به 
جای صادرات نفت خام و میعانات گازی به صادرات  تجهیزات 
صنعتی به ویژه برقی رو بیاوریم، درآمد و اشتغال قابل توجهی در 

کشور رقم می خورد .    
وی ادامه داد: با اطمینان می گویم ما در پســا تحریم می توانیم با 
تعامل موثــر و همکاری با برندها و شــرکت های معتبر اروپایی 
 هم کیفیت تولیدات را باال ببریم و هم در بازارهای جهانی بیشتر 
حضور پیدا کنیم، به ویژه اینکه مبادالت پولی ما در آینده  روان تر 

و آسان تر می شود . 
مهندس فالحتیان همچنین درباره ســرمایه گذاری شرکت های 
خارجی در کشــور با لغــو تحریم ها، گفت: ما در شــرایط بعد از 
 مذاکــرات و توافق، مراجعات مکرر و زیــادی را به وزارت نیرو 
شاهد بودیم و شــرکت های معتبر خارجی ابراز تمایل کردند که 
در  صنعت برق کشــور سرمایه گذاری کنند، بر همین اساس ما از 
سرمایه گذاری شــرکت های خارجی در صنعت برق کشورمان 

 استقبال می کنیم، اما شرایطی برای آن در نظر گرفته ایم .    
وی دربــاره این شــرایط اظهارکرد: اگر خارجی هــا می خواهند 
تجهیراتی را به داخل کشــور وارد کنند، قطعا باید توام با انتقال 
 تکنولوژی باشد، از ســوی دیگر اگر 100 درصد سرمایه گذاری 
توسط سرمایه گذاران خصوصی باشد، ما برق آن ها را به صورت 
 تضمینی خریداری می کنیم که هیچ ریسکی متوجه آن ها نشود، 
در عین حال این شــرکت ها میتوانند با سرمایه گذاران داخلی  هم 
مشارکت کرده و با ایجاد فعالیت های مشترک نسبت به سرمایه 

گذاری در صنعت برق اقدام کنند . 
به گفته معاون وزیر نیرو، برگزاری این گونه نمایشــگاه ها باعث 
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می شود که مســئوالن در صنایع نفت، گاز، برق و پتروشیمی با 
 این موارد آشــنا شوند و به ویژه در شــرایط پسا تحریم و شرایط 
اقتصادی که از ماه های آینده شاهد آن خواهیم بود، بر این مبنا  برای 

برنامه ریزی اقدام کنند و به تولید داخل بی توجه نباشند .    
فالحتیان با بیان اینکه در ساخت داخلی اکثر تجهیزات مورد نیاز 
در حوزه انرژی اعم از برق، نفت، گاز، پتروشــیمی و … بسیار 
 پیشرفت کرده ایم، اظهارکرد: بسیاری از تجهیزاتی که در نمایشگاه 
وجود دارد، توســط تولیدکنندگان داخلی ســاخته می شود .    وی 
افزود: مشــاهده کردیم شــرکت های ایرانی با شرکت های معتبر 
اروپایی مشارکت هایی را تشکیل داده اند و به اتفاق هم  تولیداتی 
داشته اند که بسیار کیفی اســت و در سطح استانداردهای جهانی 

تولید شده و به بازار عرضه می شود . 

لزوم راه اندازی مجدد جایزه صارداتی
مدیرکل دفتر توسعه صادرات وزارت نیرو اظهار کرد: پیمانکاران 
ایرانی به رغم تحریم ها و مشــکالت سیستم بانکی، در  بازارهای 
بین المللی در مناقصات برنده می شوند، به رغم اینکه دولت هیچ 
کمکی به آن ها نمی کند، در صورتی که در سایر  کشورهای منطقه 
مثل چین، ترکیه و کره جنوبی سیســتم بانکی و دولتی در اختیار 
پیمانکاران است که تســهیالت ارزان قیمت و  ضمانت به آن ها 
ارائه می شود.    اما در کشور ما این کارها انجام نمی شود که بخشی 
از آن به دلیل تحریم های بانکی بوده  که بانک نمی تواند ضمانت 
نامه صادر کند و بخشــی هم به دلیل آنکه بر خالف تمام دنیا که 
سیستم های مالی و پولی در  خدمت کارهای صادراتی و پیمانکاری 
است، سیستم بانکی ما در خدمت تولید و صادرات نیست و به رغم 

این ظرفیت عظیم،  سیستم بانکی در خدمت خودش است . 
   مهندس نظام الملکی با اشاره به عدم پرداخت تسهیالت کافی به 
تولیدکنندگان، بیان کرد: آیین نامه صدور خدمات فنی و  مهندسی 
می گوید پیمانکاران ایرانی که در خارج از کشــور کار گرفته اند، 
سیستم بانکی باید برای تجهیز کارگاه، 20 درصد از  قرارداد را به 
آن ها وام دهد که متاســفانه عمل نمی شود، این درحالی است که 
در سیاست های اقتصاد مقاومتی تاکید زیادی  روی صادرات شده 
است .   وی تصریح کرد: سیســتم بانکی در خدمت سود خودش و 
سوداگری اســت؛ هر روز یک بانک جدید  اضافه میشود که این 
یک مشکل است، چگونه کشوری که چند سال تحریم بوده سیستم 
بانکی اش دائما رشد می کند، این  به این دلیل است که هیچ نظارتی 

روی آن نیست . 
نظام المکی با بیان اینکه شــرکت های حــوزه آب و برق در حال 
حاضــر رقمی بالغ بر 6 میلیــارد و 500 میلیــون دالر پروژه در 
 خارج از کشــور دارند، گفت: بیــش از 90    درصد از صادراتی که 
در خدمات فنی و مهندسی کشور صورت می گیرد در حوزه آب 

و  برق است .       
وی تصریح کرد: با تشــکل های آب و برق رابطه خوبی داریم و 
شــش ماه روی بندهایی کــه در رابطه با صادرات و مشــکالت 
 پیمانکاران بود کار کردیم و بندهایی نوشتیم که متاسفانه سازمان 
توسعه تجارت و وزارت صنعت، معدن و تجارت که متولی  اصلی 
صادرات هستند این بندها را پیشنهاد نکردند.     پیمانکاران به رغم 
تحریم ها و نبود حمایت های دولتی و بانکی، راسا در  مناقصات بین 

المللی شرکت می کنند و برنده می شوند و این در حالی است که در 
برخی مناقصات رقیب های سرسختی  دارند . 

نظام الملکی با اشاره به اهمیت جوایز صادراتی، گفت: در ترکیه به 
محض اینکه کاال صادر می شــود، جایزه صادراتی در  سیستم آن 
شرکت وارد می شود، اما در کشور ما شرکت هایی از سال 88 در 

نوبت اند و جایزه صادراتی به آن ها داده نشده  است.     این گونه نمی 
توانیم صادرات و تولید کشور را افزایش دهیم، ادامه داد: تا زمانی 
که تمام سیستم کشور در اختیار تولید  و صادرات نباشد، این اتفاق 
نمی افتد و باید این کار بشود که بهترین زمان در قوانینی است که 

در برنامه ششم می گذاریم .
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ایران  سیرد  اي  منطقه  همایش  چهارمین 
با حضور مهندس آرش کردی، مدیرعامل 
راهبردی  شورای  رئیس  و  توانیر  شرکت 
 سیرد ایران و نیز شماری از مدیران ارشد 
پژوهان،  دانش  و  استادان  برق،  صنعت 
بیست و دوم دی ماه سال جاری در محل 

 پژوهشگاه نیرو گشایش یافت.  

نقش و اهمیت شركت هاي توزیع برق 
هر روز رو به افزایش است

منطقه  همایش  چهارمین  افتتاح  آیین  در 
ای سیرد ایران، مهندس کردی طی سخنانی 
توانیر  شرکت  رویکردهای  تشریح  ضمن 
 در بخش توزیع، به ضرورت تعامل بیشتر 
حل  برای  دانشگاه  و  برق  صنعت  بین 
چالش و مشکالت صنعت برق پرداخت و 
اظهار  داشت: كاهش فاصله بین صنعت و 
دانشگاه، از جمله دغدغه هاي صنعت برق 
این  مشکالت  حل  در  تواند  می  است   که 
صنعت  به ویژه در بخش توزیع کمک کند. 

هدف  ایران  سیر  راهبردی  شورای  رییس 

از برگزاری کنفرانس های علمی در صنعت 
علمی  بیشتر ظرفیت های  شناخت  را  برق 
مشکالت صنعت  برای حل  و  دانشگاهی 
برق و همسو کردن موضوعات پژوهش و 
فعالیت های علمی با نیازهای صنعت برق 

 دانست. 
مهندس کردی با تاکید بر اینکه اثر گذاری 
این همایش ها در صنعت برق باید بیشتر 
در  توزیع  شرکت های  نقش  افزود:  باشد، 
 صنعت برق هر روز بیشتر می شود و عمده 
تحوالت فناوری و علمی و مدل اقتصادی 
در بخش توزیع رخ می دهد. ضمن اینکه  در 
زنجیره تولید و تامین برق بخش توزیع از 
اهمیت ویژه ای برخوردار است، به طوری 
که اهمیت آن از دو بخش تولید و  انتقال 
از  بیشتر است.  بلکه  نیست،  تنها کمتر  نه 
این رو مسائل و چالش های مرتبط با حوزه 
کنفرانس های  علمی  در  تواند  می  توزیع 

بیشتر مورد توجه قرار گیرد. 
مدیر عامل شرکت توانیر در ادامه با اشاره به 
جهت گیری شرکت توانیر در بخش توزیع، 

به موضوع کاهش تلفات پرداخت و  گفت: 
برق  صنعت  زیبنده  شبکه  تلفات  میزان 
نیست. میزان تلفات و راندمان نیروگاه ها 
دو فاکتور مهم و اصلی است که  مسئوالن 
به تناسب آن ما را قضاوت می کنند. کاهش 
تلفات موجب حل مشکالت دیگر صنعت 
جهت  شد.  خوشبختانه  خواهد  نیز  برق 
شکل  تلفات  کاهش  برای  خوبی  گیری 
توزیع  شبکه  تلفات  که  طوری  به  گرفته، 
سال  پایان  تابستان  در  درصد   15/5 از 
گذشته به حدود 11درصد رسیده است که 
جا دارد از اهتمام مهندس حائری، مهندس 
خوش خلق، دکتر حقی فام و مدیران عامل 
 شرکت های توزیع که با اراده و انگیزه در 
عمل  تلفات  کاهش  جهادی  طرح  اجرای 

کردند، قدردانی و تشکر کنم.  
وی در ادامه تاکید کرد: تداوم این حرکت 
تدابیر  تلفات  کاهش  کردن  رقمی  یک  و 
ویژه ای می طلبد؛ دراین ارتباط الزم است 
 به سمت کاهش تلفات فنی برویم، چرا که 
در بخش های غیرفنی کاهش تلفات انجام 

شده است. این نوع کنفرانس ها می تواند  به 
اجرای این سیاست کمک کند.  

با  توانیر  شركت  کرد:  تصریح  کردی 
همانند  پروژه هایي  و  طرح ها  پیگیري 
هوشمندسازي  فهام،   ،GIS  ،اتوماسیون
كاهش  تولیدپراكنده،  شبكه،  نیروگاه هاي 
تلفات در شبكه هاي توزیع و غیره، به دنبال 
مطابق  مردم  به  رساني  خدمات  ارتقاي 

دانش  روز است . 
تدوین  اینكه  بیان  با  توانیر  مدیرعامل 
مدل هاي مالي كاهش تلفات در دستور كار 
شرکت توانیر است، ادامه داد: مطالعات و 
كاهش  ادامه  براي  علمي  قوي   مستندات 
تلفات برق )كه بیشتر غیرفني است( براي 
دستیابي به بهره وري باالتر مورد نیاز  است . 
وي طرح فهام را طرحي گسترده، علمي و 
فني توصیف كرد كه استخراج مدل مالي و 
اقتصادي مناسب، به پاشنه آشیل آن  تبدیل 

شده است . 
مهندس کردی در بخش دیگری از سحنان 
خود جهت گیری های صنعت برق ایران در 

گردهمـــایی فعـــالین صنعت توزیــــع  در چهــــــــــــارمین همـــــایش منطقــه ای سیـــــــرد ایران  
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گردهمـــایی فعـــالین صنعت توزیــــع  در چهــــــــــــارمین همـــــایش منطقــه ای سیـــــــرد ایران  

حوزه توزیع را کم وبیش منطبق با  رویکرد 
جهانی این صنعت از جمله هوشمند سازی 
پراکنده،  تولید  اتوماسیون،  از  استفاده  و 
انرژی های  تجدیدپذیر،  از  گیری  بهره 
تجدید  و  محیطی  زیست  مسائل  حفظ 
به  باید  ما  کرد:  تصریح  و  خواند  ساختار 
درک مشترکی با ذینفعان بیرونی  نسبت به 

چالش های صنعت برق برسیم. 
شورای  ورئیس  توانیر  شرکت  عامل  مدیر 
راهبردی سیرد ایران در خاتمه ضمن تقدیر 
کنفرانس  این  برگزارکنندگان  از  تشکر  و 
هیات  اعضای  و  عقدایی  مهندس  به  ویژه 
علمی ، از دبیران پیشین سیرد ایران، دکتر 
بهمن پور، مهندس حائری و مهندس غیاث 
برای  که  اهتمامی  و  به خاطر تالش   الدین 
المللی  بین  اجالس های  در  ایران  حضور 
در  مناسب  جایگاهی  به  دستیابی  و  سیرد 
 کنگره های جهانی آن داشته اند قدردانی کرد.  

کنفرانس های علمی باید نشانگر فعالیت 
مشترک صنعت و دانشگاه باشد

دكتر محمودرضا حقي فام، معاون هماهنگی 
گشایش  مراسم  در  نیز  توانیر  توزیع 
در  سیرد،  اي  منطقه  كنفرانس  چهارمین 
زمینه  نیازهاي پژوهشي در صنعت توزیع 
برق و نقش دانشگاه ها و مراكز پژوهشي به 

ایراد سخن پرداخت . 
فعالیت هاي  ضرورت  به  اشاره  با  وی 
پژوهشي و یافتن موضوع هاي قابل تحقیق 
از  رفت  برون  راستاي  در  پژوهش  و 
چالش  هاي صنعت برق؛ اظهار داشت: الزم 
به مشكالت موجود صنعت  با توجه  است 
برق كشور، براي برطرف كردن آنها به انجام 

 امور پژوهشي و تحقیقاتي روي آوریم.   
مدیریت  بحث  بر  تاكید  با  فام  حقي  دکتر 
بزرگ  اهداف  از  یكي  عنوان  به  دارایي ها 
شركت ها و سازمان ها، تكیه بر پایه هاي  مهم 
و سه گانه مدیریت، مهندسي و اطالعات را 
براي برون رفت از مشكالت صنعت برق 

ضروري دانست و تاکید کرد: 
فعالیت  نشانگر  باید  علمی  کنفرانس های 
این  از  باشد.  ودانشگاه  صنعت  مشترک 
انتظار است تا موجب ارتقای  کنفرانس ها 
و  صنعت  در  مهارت  دانش،   نوآوری، 

تحقیقات  گیری  جهت  و  شود  دانشگاه 
برق  صنعت  واقعی  نیازهای  سوی  به  را 

سوق دهد. 
به  خود  سخنان  از  دیگری  بخش  در  وی 
سیرد  ای  منطقه  کنفرانس های  برگزاری 
اشاره و تصریح کرد: برگزاری کنفرانس های 
تشویق  همچون  اهدافی  سیرد  ای   منطقه 
برای  کارشناسان  و  مدیران  پژوهشگران، 
انجام  و  کاربردی  مقاالت  ارایه  و  تهیه 
بر  منطبق  مهندسی  علمی،   فعالیت های 
دانش روز و رویکرد جهانی صنعت برق را 

دنبال می کند.  
مشارکت  جلب  افزود:  ادامه  در  فام  حقی 
کارشناسی  مقاطع  در  دانشجویان  بیشتر 
ارشد و دکتری برای انتخاب پایان نامه های 
تشویق  و  توزیع  صنعت  در   کاربردی 
توزیع  شرکت های  وکارشناسان  مدیران 
برای بررسی وریشه یابی علمی مشکالت 
حل های  راه  ارائه  و  متبوع  شرکت  های 
مناسب از اهداف دیگر این کنفرانس است. 
معاون هماهنگی توزیع توانیر همچنین به 
بیان تحوالت و عرصه های نو در شبکه های 
تشریح  تحوالت  پرداخت و ضمن  توزیع 
مهندسی،  وتازه های  تحوالت  ساختاری، 

تعمیر  دیسپاچینگ،  کنترل،  در  تحوالت 
حوزه  خدمات  در  تحوالت  نگهداری،  و  
خواستار  تقاضا،  مدیریت  و  مشترکان 
تشکیل کارگروه مشترک صنعت توزیع و 
دانشگاه برای ایجاد فهم مشترک و  تعریف 

مساله با مشارکت اهل علم و فن شد. 
دانشگاه ها  شدن  محور  فام  حقی  دکتر 
اعطای  توزیع،  مشکالت  حل  برای 
صنعت  طرف  از  پژوهشی  تسهیالت 
تکمیلی،  تحصیالت  به  دانشجویان  توزیع 
صنعت  با  مرتبط  آموزشی  برنامه ریزی 
توزیع دردانشگاه ها و صنعت انعقاد اجرایی 
توزیع  شرکت های  بین  تفاهم  نامه  کردن 
چهارچوب  در  ای  منطقه  ی  دانشگاه ها  و 
سیاست های وزارت نیرو و ایجاد شبکه های 
علمی و  صنعتی  در بین محققان، صاحبان 
را  خصوصی  بخش  در  متخصصان  و  فن 
ازجمله راهکارهای عملی برای بهره گیری 
ظرفیت  های دانشگاه وصنعت از یکدیگر 
با  علمی  کنفراس های  برگزاری  و  برشمرد 
محوریت صنعت توزیع را مسیری مناسب 
سمت  به  تحقیقات  وهدایت  برای  پایش 

نیازهای واقعی صنعت توزیع دانست. 
پیوسته  عضویت  برای  ایران  دورخیز 

در سیرد
مهندس محمدحسین عقدایی  است  گفتنی 
انجمن صنفی کارفرمایی شرکت های  دبیر 
ابتدای  در  ایران  سیرد  دبیر  و  برق  توزیع 
خیر  ضمن  کنفرانس  این  گشایش   مراسم 
میهمانان  و  کنندگان  شرکت  به  مقدم 
سیرد  داشت:  اظهار  کوتاهی  گزارش  در 
بزرگترین  و معتبرترین کنگره تخصصی در 
از سال  که  است  برق  نیروی  توزیع  زمینه 
المللی  بین  کنفرانس های  میالدی   1971
طور  به  ایران  و  است  کرده  را  آغاز  خود 
الملل  بین  سیرد  با  سال 1387  از  رسمی 

به عنوان عضو وابسته همکاری دارد. 
دبیرخانه  میالدی(  سال 1388)2010  از 
کارفرمایی  صنفی  انجمن  به  ایران  سیرد 
نیروی برق منتقل شد.  شرکت های توزیع 
آمیز  موفقیت  و  موثر  حضور  به  با  توجه 
سیرد،  المللی  بین  اجالس های  در  ایران 
از  ایران  تغییر عضویت  برای  تالش هایی 
که  است  اقدام  حال  در  پیوسته  وابسته  به 
نزدیک  ای  آینده  در  شود  می  بینی  پیش 
این امر محقق شود و ایران عالوه بر امریکا 
وچین،  سومین کشور غیر اروپایی باشد که 
علمی  نهاد  این  در  پیوسته  عنوان عضو  به 
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پذیرفته می شود. 
دبیر   سیرد  عقدائي  محمدحسین  گفته  به    
از  مقاله   121 کنفرانس  این  در  ایران، 
مجموع 494 مقاله ارائه شده، پذیرفته شده 
كه  سهم شركت هاي توزیع برق 55 درصد، 
سایر  سهم  و  درصد   34 دانشگاه ها  سهم 

صنایع 11 درصد است . 
  دبیر سیرد ایران با اشاره به حضور موفق 

گفت:  سیرد  جهانی  اجالس های  در  ایران 
ایران در سال هاي 2012 و 2013 با ارائه 
  42 و 96 مقاله در همایش هاي بین المللي 
كسب  به  موفق  استكهلم،  و  لیسبون  سیرد 
سال هاي  در  اما  است؛  شده  نخست  رتبه 
از  تحریم ها،  دلیل  به   2015 و   2014
حضور پژوهشگران ایراني در این همایش 

جلوگیري شد. 

دبیر سیرد ایران با تاکید بر اینکه در کنفرانس 
امسال عالوه برارائه گزارش ویژه مقاالت 
کمیته های  روسای  توسط  محور  هر  در 
 مربوطه، گزارش ویژه کمیته های شش گانه 
بیست و سومین کنفرانس سیرد بین الملل 
2015 لیون فرانسه که حاصل 877  مقاله 
پذیرفته  شده است، برای شرکت کنندگان 
شرایط  کرد:  تصریح  شد،  خواهد  ارائه 
ای  سیرد  منطقه  کنفراس  مقاالت  ثبت نام 
در  IEEE  حاصل شده و با پیگیری هایی که 
آینده  سال  کنفرانس  از  شد،  خواهد  انجام 

این کار عملی خواهدشد.  
خود،  گزارش  از  دیگری  بخش  در  وی 
ضمن قدردانی از دکتر بهمن پور و مهندس 
به  ایران،  سیرد  پیشین  دبیران  حائری 
خدمات  ارزنده مهندس غیاث الدین اشاره 
کرد و موفقیت های علمی در اجالس های 
جهانی سیرد در سال های اخیر سیرد ایران 
را  مرهون تالش های وی در دوران تصدی 

مسئولیت دبیرخانه سیرد ایران دانست.  
فتوحی،  محمود  دکتر  مراسم  این  ادامه  در 
عنوان  به  شریف  صنعتی  دانشگاه  رییس 
را  ای  مقاله  مراسم  این  کلیدی  سخنران 
 تحت عنوان " نگهداری و تعمیرات قابلیت 
اطمینان ، محور   )RCM ( فرآیندی نوین 
در مدیریت دارایی های صنعت برق "  ارائه 

داد که موردتوجه حاضران قرار گرفت.  
گفتنی است در پایان این مراسم از تالش ها 
و خدمات ارزنده مهندس پرویز غیاث الدین 
دبیر پیشین سیرد ایران با اهدا لوح  توسط 

مهندس کردی قدردانی و تجلیل شد. 
پس از مراسم افتتاحیه کنفرانس، نشست های 
کنفرانس شامل ارائه گزارش ویژه هر محور 
توسط دبیر علمی آن و ارائه   مقاالت پذیرفته 
و  رودکی  سالن  دو  در  طورهمزمان  به  شده 
فردوسی توسط نویسندگان آغاز شد و تعداد 
82 مقاله نیز در قالب  پوستر در معرض دید 

بازدیدکنندگان قرار گرفت.  
همچنین نشست تخصصی ویژه ای تحت 
و  برق  نیروی  توزیع  شرکت های  عنوان 
چالش های فرارو با حضور دکتر حقی فام، 
 دکتر گلکار، دکتر اسکندری و دکتر خدرزاده 

نیز در روز پایانی کنفرانس  برگزار شد. 
در  انجمن  آموزشی  و  علمی     فعالیت های 
مسیر سیاست های کالن صنعت برق است

با  که  کنفرانس  این  پایانی  بخش  در 
سخنرانی مهندس عقدائی دبیرانجمن صنفی 
برق  نیروی  توزیع  کارفرمایی شرکت های 
با  ابتدا  بود، وی  همراه  ایران  و  دبیر سیرد 
دانش  زمینه  در  انجمن  اقدامات  به  اشاره 
افزایی در بخش توزیع و تعامل با مجامع 
داشت:  اظهار  خارجی  و  داخلی   علمی 
انجمن صنفی کارفرمایی شرکت های توزیع 
نیروی برق از ابتدای تشکیل بنا به ماهیت 
خود،  وظایف  ایفای  جهت  در  و   وجودی 
موضوع دانش افزایی و ترویج علم روز دنیا 
درعرصه صنعت برق در شرکت های توزیع 
 را در دستورکار خود داشته و در این زمینه 
خوبی  گام های  تنگناها  و  مشکالت  برغم 

برداشته است.  
تقویت  اینکه  بر  تاکید  با  عقدایی  مهندس 
بنیه علمی مدیران و کارشناسان شرکت های 
توزیع و آشنایی آنان با دانش و  تحوالت 
پویایی  در  تواند  می  صنعت  این  روز 
شرکت ها و حل بخشی از مشکالت موجود 
برگزاری  روز  دو  طی  افزود:  باشد  موثر 
استقبال  همکاران  خوشبختانه   کنفرانس 
کنفرانس  نشست های  از  خوبی  بسیار 
و  جوانان  عالقمندی  از  نشان  که  داشتند 
دانش  پژوهان به مباحث نو علمی و از سوی 
بیانگر کیفیت خوب و به روز بودن  دیگر 
موضوعات نشست ها و مقاالت بوده است 
که  امید دارم این جنبش علمی و جوشش 
بین  در  نهفته  ظرفیت های  و  توانمندی 
جوانان به بهانه برگزاری این نوع همایش ها 

 متبلور شود. 
مشارکت  میزان  به  اشاره  با  همچنین  وی 
فعال شرکت های توزیع درکنفرانس چهارم 
سیرد گفت: درکنفرانس امسال شرکت  های 
توزیع نیروی برق استان اردبیل وشهرستان 
مقاله  تعداد  بیشترین  مقاله   9 با  اصفهان 
پذیرفته شده و به ترتیب شرکت های  توزیع 
 6 با  اهواز  و  مشهد  شهرستان  برق  نیروی 
مقاله رتبه دوم و شرکت توزیع نیروی برق 
استان گیالن با 4 مقاله رتبه سوم را  در بین 
پذیرفته  ازنظرمقاالت  توزیع  شرکت های 

شده کسب کردند.  
گفتنی است که در پایان مراسم اختتامیه این 
کنفرانس به مقاالت برگزیده در شش محور 

کنفرانس لوح تقدیر و جوایزی اهدا  شد. 
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1.  مقدمه
 انرژی  باد یکی از منابع طبیعی انرژی در جهان است که در دهه اخیر جایگاه ویژه ای پیدا کرده 
است. بطوریکه صنعت یک رکورد 99/5 میلیارد دالری سرمایه گذاری جهانی در سال 2014 به 
خود دید. در سال های   گذشته مردم بسیاری از کشورهای اروپا و آمریکا تمایل پیدا کرده اند که 
برق مورد نیاز خود را در خانه تولید کنند. اما در این زمینه مشکالتی وجود دارد؛ امکان تولید برق 
به وسیله انرژی های هسته ای، زمین گرمایی، جزر و مد، برقآبی و... در خانه وجود ندارد. در بین تمام 
روش های تولید برق از انرژی های نو، فقط سلول های خورشیدی به علت ارزان و کوچک بودن 
توانسته اند به خانه ها راه پیدا کنند. به همین علت پیشگامان انرژی های نو طرح های مختلفی ارائه 

کرده اند تا این مشکل حل شود.
در صورت وزش باد کافی در طول سال در یک شهر، انرژی باد گزینه مناسبی برای تولید برق در 
خانه است. اما در سالهای پیش رو  رشد توربین های بادی شاید محدود شود. مشکل اصلی بزرگ و 
پرهزینه بودن بهره گیری از توربین های بادی فعلی است. سلول های خورشیدی را براحتی می توان 

ورتکس؛ رویای توربین های بادی بدون پره !

سید علی اکبر فالح زاده
واحد تحقیق و توسعه شرکت مهندسی نصر نیروی یزد

  مقاالت علمی  
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روی پشت بام خانه ها و بسیاری از ساختمان ها و 
حتی کف پیاده روها و جاده ها نصب کرد. اما تصور 
پشت بام  یا  حیاط  در  بادی  توربین  یک  نصب 
و  دشوار  شهری  مکان های  از  بسیاری  و  خانه ها 

شاید غیرممکن باشد.
توربین های بادی رایج برای بسیاری از پرندگان 
این که  مانند خفاش ها خطر آفرین هستند. ضمن 
برای  که  می کنند  تولید  زیادی  صوتی  آلودگی 
عنوان  هیچ  به  مسکونی  و  شهری  محیط های 
بزرگ  ابعاد  به علت  نیست. همچنین  قبول  قابل 
نگهداری،  و  تعمیر  و  نصب  زیاد  هزینه های  و 
نمی توان آنها را در بسیاری از مکان ها نصب کرد 
یا تعداد زیادی از آنها را در یک منطقه مستقر کرد. 
حمل و نقل توربین های بادی به خاطر اندازه آن 
پره های  است:  برانگیز  چالش  ای  فزاینده  بطور 
احتیاج  اغلب  برج  قسمتهای  و  فرد  به  منحصر 
و  عریض  جاده های  و  مخصوص  کامیونهای  به 
توربین های  دارند.  جابجایی  منظور  به  مستقیم 
بادی امروزی به طور باور نکردنی سنگین هستند. 
ژنراتور و گریبکس سنگین )حدود 100 تن(  بر 
سطح  از  متر   100 که  نگهدارنده  برجهای  روی 
زمین باالتراست،  قرار  میگیرند. اگر وزن وارتفاع  
توربین  افزایش یابد،  هزینه های مواد گسترده تر و 
برجهای نگهدارنده قویتر می شود، همچنین هزینه 
تعمیر و نگهداری تجهیزاتی که در ارتفاع زیادی از 

سطح زمین نصب میشوند، افزایش می یابد. 
در صنعت انرژی های متناوب تالشهای زیادی در جهت حل این مشکل شده است. یکی 
از آخرین ایده های که در این زمینه مطرح شد، توربین بادی "اینوالکس" بود. این نوع 
توربین توسط شرکت "شیر ویند" ابداع و تااین زمان به مرحله بهره برداری نیز رسیده 
است. اینوالکس یک تسخیر کننده باد است و اجازه کنترل بیشتر این انرژی نامتناهی را 
می دهد، در حالیکه توربین های بادی قدیمی از توربین – ژنراتورهای بزرگ که باالی یک 

برج قرار گرفته است، استفاده می کنند. 

VORTEX 2. ورتکس
توربین بدون پره )Vortex Bladeless(  ساخت شرکت نوپای اسپانیایی ورتکس یکی 
از جدیدترین ایده های مطرح شده در دنیای توربین های بادی کوچک است. دانشمندان 
امید زیادی دارند تا هزینه تولید برق از انرژی باد را با حذف کردن پره های توربین های 
بادی به مقدار چشمگیری کاهش دهند. در توربین های ساخت این شرکت با بهره گیری از 

پدیده ای که بدنه توربین را بشدت به لرزش در می آورد برق تولید می شود.
این توربین ها دارای تیرک های بلندی هستند که به طور عمودی روی سطح زمین استقرار 
پیدا می کنند و به گونه ای ساخته شده اند که بتوانند نوسان کنند. طراحان از پدیده ای استفاده 

کرده اند که باد هنگام حرکت در اطراف یک جسم همچون شالق به آنها ضربه می زند.
را  خود  تالش  نهایت  خراش ها  آسمان  و  برج ها  همچون  مرتفعی  سازه های  معماران 
می کنند تا از بروز این پدیده و لرزش ساختمان ها جلوگیری کنند. همچنین در ورتکس 
از آهن رباهای مخصوصی استفاده شده است تا اطمینان حاصل شود که باد با هر سرعتی 

در حال وزش است، توربین حداکثر لرزش خود را داشته باشد. هنگامی که تیرک توربین 
لرزش می کند حرکتش توسط یک ژنراتور به برق متناوب تبدیل می شود.

برق  تولید  از  ارزان تر  درصد  روش 40  این  به  برق  تولید  سازنده،  شرکت  ادعای  بنابر 
به وسیله توربین های دارای پره است. تولید این توربین ها ارزان تر است چون به پره های 
گرانقیمت توربین های متداول فعلی نیازی ندارد. همچنین به علت کمتر بودن قسمت های 
متحرک، هزینه تعمیر و نگهداری آنها تا 80 درصد ارزان تر تمام می شود. در عین حال، 
به علت شکل این نوع توربین، در مقایسه با توربین های کنونی تعداد بیشتری از آن در 
یک قسمت مشخص از زمین قابل نصب است. توربین های بدون پره به دلیل جلوگیری از 
آشفتگی هوا که در توربین های پره دار اتفاق می افتد، آلودگی صوتی کمتری تولید می کنند.
با وجود این توربین های جدید 30 درصد کمتر از توربین های پره دار الکتریسیته تولید 
می کنند. شرکت ورتکس امیدوار است سال آینده یک نمونه 12.5 متری از این توربین را 
با ظرفیت تولید چهار کیلووات آزمایش کند و تا سال 2018 میالدی )1397 خورشیدی( 

نمونه بزرگ تری را با ظرفیت تولید یک مگاوات بسازد.
باد سیلندر در یک  از توربین استوانه ای عبور می کند، آن طرف مسیر  باد   زمانی که 
حرکت چرخشی یا گردابی قطع می کند. سپس این گرداب نیرویی به سیلندر اعمال می 
کند، بنابراین سیلندر شروع به نوسان می کند. انرژی جنبشی در اثر نوسان توربین استوانه 
ای توسط یک زنراتور خطی که بسیار شبیه بهره برداری از انرژی موج است، تبدیل می 
شود. ایده اولیه این پدیده از مطالعه بر روی دالیل فروپاشی پل "توکاما نارو" در واشنگتن 
بدست آمد. در سال 1940 به دلیل نوسان بسیار زیاد که از حرکت چرخشی باد باعث شده 
بود، فرو ریخت. از آن پس این پدیده به عنوان یک خطای مهندسی ثبت شد.  سیلندر 
ورتکس بسیار سبک است  و قسمت چرخنده و تسمه ندارد. ورتکس انرژی الکتریکی 

 مقاالت  علمی 



80

توربین های  به  نسبت  کمتر  درصد   40 را 
بر  تکنولوژی  این  کند.  می  تولید   معمول 
با  گردابی  حالت  در  طبیعی  فرکانس  اساس 
گرداب  ایرودینامیکی  تاثیر  از  گیری  بهره 
استوار است. در قاعده مخروط دو آهن ربا با 
نیروی دافعه به منظور حرکت دکل صرفه نظر 
از سرعت باد قرار دارد. زمانی که مخروط به 
یک طرف نوسان میکند نیروی مغناطیسی ان 
را به طرف مخالف می کشاند. این تکنولوژی 
نوسان و تسخیر انرژی باد را بیشینه میکند. 
تور بین مخروطی شکل باریک برای بهبود 
ستبری و افزایش نوسان از فیبر کربن و فایبر 

گالس ساخته شده است. 
توربین  نوع  این  در  زیادی  بسیار  مزایای 
توربین ها  نوع  این  تولید  هزینه  دارد:  وجود 
53%  کمتر از توربین های چند پره ای قدیمی 
است. و همچنین هزینه تعمیر و نگهداری آنها 
به خاطر عدم وجود قسمت های متحرک که 

احتیاج به تعویض و روغن کاری دوره ای دارند، وجود ندارد.
     این نوع توربین برخورد بسیار دوستانه ای با محیط زیست دارد، ورتکس بسیار کم صدا 
است، همچنین یک کاهش 40 درصدی در ردپای کربن در ساخت آن وجو دارد بنابراین 
خطر برای حیاط وحش و محیط زیست محدودتر می شود. ولی این توربین ها کارایی 
کمتری نسبت به توربین های قدیمی دارند. نمونه های مرسوم یک توان 2 تا 3 مگاواتی 
را ارائه می کنند در حالیکه نمونه اولیه ورتکس با ارتفاع 12.5 متر )4 فوت( تنها ظرفیت 

4 کیلو وات دارد.
  توربین ورتکس بسیار امید وار کننده به نظر میرسد ولی مانند هر طرحی انرژی متناوب 
جدید منتقدانی دارد. استوانه نوسان کننده نمی تواند مقداری زیادی انرژی را به برق تولید 
کند. در توربین های قدیمی 90-80 درصد انرژی  جنبشی چرخشی روتورها به انرژی 
الکتریکی تبدیل می شود در حالیکه ژنراتورهای خطی ساخته شده ورتکس بازدهی انرژی 
70 درصد دارند.در مقابل توربین های ورتکس برای نوسان کردن احتیاج به فضای خیلی 
کمتری نسبت به توربین های قدیمی دارند، بنابراین هزینه ساخت و تعمیر و نگهداری 

کاهش می یابد.
اگرچه طراحی توربین نوسانی فضای خیلی کمی جاروب میکند و بازدهی تبدیل انرژی 
کمتری دارد، اما کاهش چشم گیری در هزینه های ساخت و تعمیر و نگهداری دارد.تولید 
دستگاههای بزرگتر ورتکس که بادهایی با سرعت بیشتر را تسخیر کنند که این به معنی 
مواجهه شدن با دیگر چالش های ذاتی فیزیکی مکانیک سیاالت است. هوا یا دیگر سیاالت 
متحرک در سرعت های کم در استوانه های با قطر کوچک به آرامی و با حرکت ثابت عبور 
میکند.با افزایش قطر استوانه سرعت هوای عبوری از آن باال می رود، شار هوا متالطم 
می شود و تولید گرداب های کوچک نا منظم می کند. این جریان های نا منظم باعث تغییر 
فرکانس نوسانات سیلندر می شوند،  این تغییرات، بهینه سازی برای تولید انرژی  مشکل 

می سازد.
به گفته پروفسور "شیال ویدنال"، استاد دانشگاه MIT آمریکا، با سیلندرهای بسیار باریک 
و با سرعت بسیار کند یک تداخل فرکانسی ضعیف با خطوط تلفن ایجاد می شود. اما وقتی 
سیلندر بسیار بزرگ و سرعت باد باال باشد، یک طیف وسیع فرکانس وجود دارد. بنابراین 

بخاطر نوسانات نامنظم، نمی توان خارج از این طیف فرکانسی انرژی دریافت کرد. 

     ویندال همچنین در مورد ادعای شرکت ورتکس مبنی بر بی صدا بودن توربین نیز عنوان 
می کند که فرکانس نوسان ورتکس تولید صدا می کند و این صدا مانند صدای یک قطار 

باربری که از دور شنیده می شود به گوش می رسد.
در  قادرند  که  است  در حال ظهور  تکنولوژی  از چندین  یکی  کننده  نوسان  سیلندرهای 
سرعت بادهای کم هم مقدار قابل توجهی باد را تسخیر کنند. "جان دبیری" استاد دانشگاه 
کالتگ در این باره می گوید:" توربین های معمول برای تولید انرژی بهینه، دور از هم قرار 
می گیرند .مطابق با اصول یکسان که از حرکت تجمعی آنها برای ذخیره کردن انرژیشان 
حاصل میشود، می توان نتیجه گرفت که اگر توربین ها کنار هم قرار داشته باشند نسبت به 
حالتی که از هم دور باشند می توان انرژی بیشتری تولید کرد.چنین تاثیر هم افزایی می 
تواند به توربین های معمولی، آسیاب های بادی با محور افقی و یا حتی توربین های نوسانی 
اعمال شود. اما دراین حالت عال رقم تولید انرژی مضاعف ناهماهنگی و بی نظمی در 

توربین ها چالش برانگیز است."  
 امید است با بهره برداری اولیه و ارائه نتایج به همراه توجیه اقتصادی شاد سرمایه گذاری 
بیشتری در زمینه توربین های بادی، مخصوصا ورتکس باشیم. سرمایه گذاری در این پروژه 
در یک سرمایه گذاری خصوصی دولتی در اسپانیا به 1.4 میلیون دالر کانادا رسید ولی 

اکنون ابداع کنندگان به دنبال تامین بودجه 5 میلیون دالری هستند.
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همانگونه که استحضار دارید همه ساله در جهان ده ها میلیون کارگر قربانی حادثه می شوند 
که منجر به بروز صدمات  جسمی و در نتیجه لطمات روحی بسیاری به آنها می شود. برق 
گرفتگی از جمله این حوادث است که ممکن است عواقب  خطرناکی نظیر سوختگی داخلی، 

سوختگی خارجی و حتی مرگ ناشی از ایست قلبی را به دنبال داشته باشد. 
هنوز هم به خاطر عدم رعایت مسائل ایمنی شاهد از دست دادن عزیزانمان هستیم و این 
در حالی است که در کشورهای  توسعه یافته اروپایی، آمریکایی و ... که به صورت اصولی 
و فقط توسط متخصصین، فعالیت های الکتریکی خود را انجام می  دهند این آمار به مراتب 

پایین تر است. 
با توجه به آمار نسبتًا باال در زمینه حوادث مربوط به برق گرفتگی لزوم رعایت دقیق نکات 
ایمنی در مقابله با برق گرفتگی و  آموزش افراد و بهره گیری از شیوه های جدید ایمنی در 

جهت ارتقای سطح ایمنی امری حیاتی است. 
آمار ارائه شده در کشور، نشان از روند صعودی برق گرفتگی در دهه 80 دارد، اما متأسفانه 

برنامه  مشخص و آموزش مناسبی برای کاهش این آمار وجود ندارد. 
عوامل متعددی در وجود چنین آمار باالیی دخیل است. از جمله عوامل مهم در مرگ و میر 
ناشی از برق گرفتگی می توان  به عدم حفاظت مناسب تجهیزات و تاسیسات برقی، عدم 
رعایت اصول ایمنی، استفاده غیر مجاز و غیر اصولی از برق،  سرقت سیم و کابل برق و 

همچنین انجام امور الکتریکی توسط مردم عادی اشاره کرد. 

براساس آمار ارائه شده از جانب سازمان پزشکی قانونی کشور 750 نفر در سال 89 جان 
خود را در اثر برق گرفتگی از دست  دادند که نسبت به آمار 705 نفری کشته شدگان در 
سال 88، نشان از رشد 6/4 درصدی این آمار در سال 89 را دارد.  تهران با 166 کشته 

پرحادثه ترین استان در تلفات برق گرفتگی کشور درسال 89 بوده است. 
یادآور می شود در حد فاصل سال های )1384 تا 1393( 6876 نفر به علت برق گرفتگی 

در کشور جان خود را از دست  دادند. 

چرا آگاه سازی مصرف کنندگان مهم است؟
همانطور که می دانید انرژی الکتریکی در اشکال مختلف و در دو سطح ولتاژی فشار متوسط 
)بیست کیلوولت( و فشار  ضعیف در نقاط مختلف شهر و روستاها، برای مصارف صنعتی، 
تجاری و خانگی توزیع می شود. وجود خطوط هوایی برق و  عبور آن ها از جوار ساختمان ها 
و درختان و همچنین استفاده از این انرژی، در داخل منزل و کارگاه ها از جمله موارد حضور 
با  انسان  بی شک  است.  انسان  و محیط زیست  زندگی  در  قدرتمند  انرژی  این   گسترده 
مشاهده هر گونه عالئم خطری به  صورت ذاتی در مقابله با آن از خود عکس العمل نشان 
می دهد و در صدد رفع خطر بر می خیزد، اما چون کمیات انرژی  الکتریکی با حواس انسان 
قابل لمس نیست، لذا الزم است حداقل اطالعات مورد نیاز در خصوص استفاده صحیح از 
برق و  نیز مخاطرات شبکه های هوایی برق در دسترس عامه مردم جامعه قرار بگیرد تا در 

موارد لزوم پیشگیری الزم به عمل آورند. 
   

هدف اصلی از ایمنی برق
اتفاقات ناشی از برق به منظور  هدف اصلی از ایمنی برق، جلوگیری از بروز حوادث و 
حفظ سالمتی انسان   در درجه اول و در  درجه دوم تاسیسات و ساختمان هاست. در همین 
راستا از قوانین و مقررات ایمنی برق، برای دستیابی به این مهم استفاده  می شود که در ابعاد 
فنی، در نصب و استفاده از تجهیزات الکتریکی و ماشین آالت به کار گرفته می شوند. لذا با 
توجه به  گستردگی استفاده از تجهیزات الکتریکی در فعالیت های روزمره، اجرای مقررات و 

دستورالعمل های ایمنی برق در همه  فعالیت های جامعه ضرورت دارد.  
   

اهمیت ولتاژ جریان
برخالف تصور بسیاری که تنها برق فشار متوسط و قوی را خطرناک می دانند و باال بودن 
کنند. خطر شوک های  قلمداد می  تنها شرط الزم  برای شوک های وارده  را  ولتاژ جریان 
الکتریکی در برق فشار ضعیف )از 1 تا 1000 ولت( موضوعی  است که عامل اصلی برق 

گرفتگی ها محسوب می شود. 
به این که حداقل مقاومت بدن انسان 1000 اهم است، خطر از هنگامی شروع  با توجه 
می شود که  فشار الکتریکی سیم  ها نسبت به زمین از 50 ولت برای جریان مستقیم و 25 

ولت برای جریان متناوب تجاوز کند. 

ضرورت استفاده از کفپوش عایق برق  
• رامین ایمانی ، مدیر عامل شرکت مشاورین پوشش های صنعتی کسری

imani@kasracompany.com
• امیر روحی صفت

کارشناس ارشد مهندسی پلیمر دانشگاه امیرکبیر
کارشناس فنی و فروش شرکت مشاورین پوششهای صنعتی کسری

rouhisefat@kasracompany.com
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چند توصیه ایمنی به منظور استفاده از تجهیزات الکتریکی
زیر  موارد  باید  الکتریکی  تجهیزات  با  كار  هنگام  در  برق گرفتگی  از  جلوگیری  برای 

رعایت شود: 
 1. در بسیاری از موارد بایستی كه در صورت امكان از چند روش حفاظت  دهی، به صورت 
همزمان استفاده كرد تا در  صورت هرگونه عیب و ایراد در یكی از سیستم های حفاظتی، 
سیستم دیگر حفاظت را تأمین كند، مثل استفاده از  عایق الستیکی در زیر دستگاه به طور 

مداوم كه البته این مورد از راه های اولیه حفاظت در مقابل برق گرفتگی  است. 

 2. ایزوله كردن بدن شخص: یكی از راه های اساسی برای محافظت اشخاص عبارت است از 
ایزوله كردن آنها به  وسیله دستكش، لباس و یا كفش ایمنی كه از مواد عایق ساخته شده است. 
همچنین برای جلوگیری از خروج  جریان از بدن، كف محل كار را با وسایل مناسب مانند 

کفپوش عایق برق بپوشانند. 

 3.   نصب سیستم اتصال زمین در منزل و یا کارگاه با نظارت مهندسان و مشاوران ذیصالح 
و اتصال بدنه تجهیزات  الکتریکی  به زمین یا سیستم ارتینگ: این روش یكی از روش های 
كاماًل ایمن است چرا که اگر سیستم اتصال  به زمین به طور صحیح و با مقاومت كم نصب 
شده باشد، در صورت وجود نشتی جریان و نقص عایقی تجهیزات  برقی، قبل از اینکه تماسی 
با بدنه این دستگاه ها برقرار گردد، تجهیزات حفاظتی موجود در تابلو اصلی برق  سیستم را 

قطع خواهند کرد . 

 4. استفاده از رله حفاظتی نشتی جریان )کلید جریان تفاضلی(: رله  های حفاظتی به نحوی 
ساخته شده اند كه به  محض ایجاد اختالالتی در سیستم برق و به هنگامی كه جریان برق بیش 
از 30 میلی آمپر از بدن انسان عبور كند،  بالفاصله عمل می كند و جریان برق دستگاه به طور 
اتوماتیك قطع می شود و اگر شخص با دستگاهی كه مجهز  به این وسیله است، تماس ایجاد 
كند از خطر برق گرفتگی محفوظ خواهد بود. )استفاده از این رله ها به عنوان  حفاظت اضافی 
بوده، لذا قبل از نصب و استفاده از این رله ها، در منزل و یا کارگاه بایستی سیستم ارتینگ 

 استاندارد به عنوان حفاظت اصلی نصب شده باشد.( 

آشنایی با مقررات و آئین نامه های داخلی مرتبط در رابطه با استفاده از کفپوش عایق برق: 
برق  مقابل  در  انسانی  نیروی  حفاظت  برای  مناسبی  مقررات  و  نامه ها  آئین  خوشبختانه 
ناآگاهی  نتیجه  در  و  ناکافی  رسانی  اطالع  به  دلیل  هرچند  است،  شده  تدوین  گرفتگی 
کارفرمایان یا مدیران ایمنی از این مقررات، در بعضی موارد ایمن سازی  مطلوب شرایط 

کارگاهی در مقابل این خطرات صورت نمی پذیرد. 

آیین نامه حفاظت و بهداشت کار
بخش ششم : تابلوهای برق و تخته کلیدها: 

ماده  14)بند ب(  
مقابل تابلوهای برق و صفحه کلیدها باید با ماده عایق ساخته شود و مفروش شود و یا در 

مقابل تابلوهای مذکور سکوی  عایق قرار داده   شود. 

فصل سوم : حفاظ قسمت های برق دار
ماده  33 :  

جلوی قسمت های فلزی  برهنه مدارها و وسایل الکتریکی )مانند تابلوهای بزرگ برق( که 
ولتاژ مستقیم یا متناوب آن ها  نسبت به زمین از 50 ولت بیشتر است و باید ضمن آن که 

برق دارند تنظیم یا کنترل شوند پیش بینی سکوی عایقی برای  کارگران ضروری است. 

فصل دهم: تعمیرات الکتریکی
ماده 150 )بند ب(: 

تعمیرکارانی که با  دستگاه های الکتریکی کار می کنند باید عالوه بر استفاده از ابزارهای 
عایق بندی شده هنگام کار روی  چهارپایه ها و سکوها یا فرش هایی که کامال از زمین عایق 

شده باشند بایستند. 

ماده 152 )بند ب(:  
هنگام دست زدن به فیوزهای مدار برق دار کارگران روی چهارپایه ها یا فرش های عایق 

خشک بایستند. 

آیین نامه حفاظتی تاسیسات الکتریکی در کارگاه ها
ماده 21 : 

کار  موتور  دار  برق  قسمت های  یا  کننده  کنترل  نزدیکی  در  که  افرادی  استقرار  درمحل 
می کنند، باید سکو یا کفپوش عایق  مناسب در نظر گرفته شود. 

IEC61111 آشنایی با استاندارد
استاندارد )کار با برق- کفپوش عایق الکتریکی( در پانصد و پنجاه و چهارمین جلسه کمیته 

ملی استاندارد  برق و الکترونیک  مورخ 89/12/16 مورد تصویب قرار گرفته است. 
هدف از تدوین این استاندارد تعیین الزامات مربوط به کفپوش های عایق الکتریکی ساخته 
تاسیسات  در  کارکنان  الکتریکی  حفاظت  برای  عنوان  کفپوش هایی  به  االستومر  از  شده 

الکتریکی است. 

کیفیت ساخت کفپوش عایق برق
کفپوش عایق الکتریکی باید عاری از هرگونه ناصافی های فیزیکی مضر بر روی هر دو سطح 
باشد. به طورکلی هر گونه  ناصافی مضر که یکنواختی سطوح را از بین برده و باعث برجسته 
شدن سطوح صاف می شوند نظیر سوراخ های خیلی ریز،  شکاف ها، تاول ها، بریدگی ها، مواد 
خارجی جاسازی شده رسانا، چین و چروک ها و فضای خالی )هوای در تله افتاده(  نباید قابل 
قبول واقع باشند به خصوص در مورد آخر که می تواند صدمات جبران ناپذیری را به همراه 

داشته باشد. 
کفپوش عایق برق طبقه خاصی از کفپوش های الستیکی با خواص ضد الکتریکی عالی است 
که برای استفاده در مقابل  تابلوهای برق ، پستهای برق و ایستگاه های فشار قوی کاربرد دارد. 
این کفپوش ها اپراتورها، کارکنان واحد نگهداری و  تعمیرات تجهیزات الکتریکی را در برابر 
برق گرفتگی و شوک های الکتریکی احتمالی محافظت می کند و باید در مکان  هایی که احتمال 

خطرات جانی و ایمنی باالست مورد استفاده قرار گیرد. 
ثابت ماندن خواص عایقی الستیک با طرز ترکیب آن )کامپاندینگ( مرتبط است و هر گونه 
الکتریکی  فیلرها،  مواد محافظ و پروسه پخت( در میزان مقاومت  افزودنی )رنگ ها و  ماده 

الستیک تاثیر گذار واقع می شود.  
کفپوش عایق برق باید در مکان هایی که پرسنل به صورت ایستاده مقابل تجهیزات مشغول به 
کار هستند مورد استفاده قرار  گیرد. افرادی که در معرض خطر هستند باید روی کفپوش قرار 
بگیرند تا از آنها در مقابل شوک های  الکتریکی که از طریق  پا و اتصال به زمین ایجاد می شود، 

محافظت شود.  
از آنجایی که فیلر کربن بلک   ( Carbon Black )   مقاومت الکتریکی را به شدت کاهش داده 
و باعث نوسان میزان  رسانایی در نقاط مختلف کامپاند می شود، فرموالسیون اصالح و این 
فیلر با افزودنی های خاص جایگزین شده است. بدین  صورت محصول به دست آمده عالوه بر 
داشتن ویژگی غیر قابل اشتعال بودن )خاصیت خودخاموش شوندگی(، از نظر  هدایت جریان 
الکتریسیته نیز دارای خواص عایقی بسیار باالیی است، به طوریکه میانگین ولتاژ شکست این 

محصول با  ضخامت 3 میلیمتر  به 53 هزار ولت میرسد. 
برای این که کفپوشی به عنوان عایق برق مورد استفاده قرارگیرد، عالوه بر آزمون های الکتریکی 
انجام  به  نیاز    IEC61111استاندارد مطابق  میانگین  ولتاژ  شکست  تعیین  جهت  متداول 
آزمون های مکانیکی شامل مقاومت در برابر سوراخ شدگی،  مقاومت در برابر اسید، مقاومت 
در برابر روغن و همچنین آزمون های حرارتی شامل مقاومت برودتی و آزمون تعیین  خاصیت 

خود خاموش شوندگی دارد. 
همچنین جهت تعیین کالس عایقی مطابق جدول 4 استانداردIEC61111 به انجام آزمون های 
 Voltage Proof- Voltage Withstand    نیز نیاز دارد. به عنوان نمونه جهت تعیین 

کالس عایقی کفپوش  عایق برق با ضخامت 3 میلیمتر اقدامات زیر انجام گرفته است. 
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آزمون    Proof  ولتاژ متناوب
در این آزمون کفپوش عایقی به ابعاد x   100  cm   100   بین دو صفحه فلزی قرار می گیرد. 
  1kvs  الکترود باالیی به منبع  ولتاژ و الکترود پایینی به زمین متصل می شود. ولتاژ با نرخ
تا میزان ولتاژ    Proof  مشخص شده درجدول 4  استاندارد افزایش می یابد و به مدت 3 

دقیقه در این ولتاژ باقی می ماند. 
این آزمون بر روی نمونه دیگر نیز تکرار می شود. 

ضخامت نمونهکد نمونه
 (mm) 

نرخ افزایش 
ولتاژ

 (kV/s) 
ولتاژ اعمالی 

 (kV)  

مدت زمان 
اعمال ولتاژ

 (s) 

STH93120 - 6 3  1  20  180 

مالک قبولی آزمون
عدم وقوع شکست الکتریکی داخلی در زمان انجام آزمون

نتیجه
در زمان انجام آزمون، شکست الکتریکی مشاهده نشد. 

آزمون پایداری ولتاژ متناوب
در این آزمون یک نمونه از کفپوش عایقی به ابعاد  cm x   15      cm   15   در داخل یک 
محفظه و بین دو الکترود برنجی  استوانه ای شکل قرار می گیرد. داخل محفظه با روغن 

ترانس پر می شود و منبع ولتاژ به دو الکترود متصل می شود. 
   30KV  1  تا میزان ولتاژ پایداری مشخص شده در جدول 4 استانداردkvs  ولتاژ با نرخ

افزایش یافته، سپس کاهش می  یابد. 

ضخامت نمونهکد نمونه
 )mm( 

نرخ افزایش ولتاژ
 (kV/s) 

ولتاژ پایداری 
 )kV(   اعمالی

STH 93120  -  1  3  1  30 
STH 93120  -  2  3  1  30 
STH 93120  -  3  3  1  30 
STH 93120  -  4  3  1  30 
STH 93120  -  5  3  1  30 

مالک قبولی آزمون
عدم وقوع شکست الکتریکی داخلی در زمان انجام آزمون

نتیجه
در زمان انجام آزمون، شکست الکتریکی مشاهده نشد. 

جدول     راهنمای انتخاب کفپوش عایق برق با توجه به بیشینه ولتاژ مصرفی مطابق استاندارد 
 : IEC 61111   اروپایی

کالس عایقی
 A.C

V(r.m.s) 
D.C
V

 0  1000  1500 
 1  7500  11250 
 2  17000  25500 
 3  26500  39750 
 4  36000  54000 

با توجه به عملکرد کفپوش ها مطابق استاندارد   IEC 61111 می توان گفت که کفپوش ها 
برای استفاده در سیستم هایی  با ماکزیمم ولتاژ نامی 17000V     مناسب هستند و به عبارتی 

کالس عایقی این کفپوش ها با کالس های عایقی صفر-  یک و دو مطابقت دارد. 
یک  ضخامت های  با  الیه  به  الیه  تولید  برق،  عایق  کفپوش  برتر  مشخصه های  دیگر  از 
مقاومت  توزیع یکسان   تقویت و  این  تکنولوژی ضمن  کارگیری  به  که  میلیمتری است 
الکتریکی در تمام سطح  ورق الستیک، نقاط ضعف موضعی احتمالی را  نیز همپوشانی 

می کند. 

ویژگی های ضروری کفپوش عایق برق استاندارد
- دارای خاصیت خودخاموش شوندگی )غیر قابل اشتعال بودن در زمان تماس مستقیم با شعله(

- دارای خواص مکانیکی مطلوب جهت حرکت ترولی و تجهیزات الکتریکی سیار
- مقاوم در برابر پارگی و خراشیدگی  

برای  بلک  نظیرکربن  الکتریسیته،  جریان  مشتقات هادی  از  عاری  مواد  با  شده  تولید   -
کفپوش های عایق برق فشار  قوی

- دارای مقاومت کافی در برابر عبور جریان های مستقیم و متناوب  
- خواص ضد سایشی مناسب

- دارای بافت برجسته سطحی ضد لغزش
- داری کاربرد در تمام زمینه های تولید و انتقال و توزیع و مصرف برق

- عدم شکنندگی در دمای انجماد
  

منابع
 1.  مقدمه ای بر ایمنی و بهداشت برق: دکتر ایرج محمد فام، قاسم عراقی و مهندس علی حیدری تفرشی، نشر فن آوران

 2.  ایمنی در برق: مهندس حسن شادکام انور و مهندس سجاد عبدالملکی، مؤسه فرهنگی هنری دیباگران تهران
 3.  ارتقاء فرهنگ عمومی در بهره برداری ایمن از انرژی الکتریکی مجله ایمنی برق دکتر رضا نیک پیام

 4.  استاندارد ملی ایران
 5  .  Stephenson, Joe. System safety   2000  Van Nostrand Reinhold,   1991  . 
 6  .  International electrical commission (IEC 61111  :  2002  ) 
 7  .  International electrical commission (IEC 61111  :  2009  ) 
 8  .  Howell, G., Ballard, G, Abdelhamid, T, and Mitropoulos P. (  2002  ) 
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93/10/15 ،TH93120 10.  گزارش آزمون آزمایشگاه مرجع فشارقوی پژوهشکده انتقال و توزیع نیرو، شماره
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 مقاالت مدیریتی 

امروزه کشورهای پیشرفته سیاست هایی را برای کاهش 
شدت مصرف انرژی و کاهش تلفات برق تولیدی خود 
تدوین و اجرا  می کنند .علیرغم پایین بودن میزان تلفات 
کاهش  سیاست های  همچنان   ، کشورها  این  در  برق 
مصرف و تلفات در حال  اجراست و این حاکی از اهمیت 
ویژه این موضوع است. متاسفانه آمار موجود بیانگر میزان 
تلفات بسیار باالی شبکه برق  سراسری ایران در مقایسه 
مجموع  بعد  صفحه  جدول  در  است.  جهانی  متوسط  با 
تلفات برق در شبکه های تولید ، انتقال و توزیع   ایران و 

کشورهای دیگر آمده است.  

بنا بر گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی 
داخلی  مصرف   ( تولید  شبکه های  در  تلفات  مجموع   ،
حدود   ،  2011 سال  در  توزیع  و  ،  انتقال   ) نیروگاهها 
این  متوسط  که  حالی  در  است  بوده  درصد   21/97
  OECD  شاخص در جهان 8/55 درصد و در  کشورهای
نیز  در خاورمیانه  و  ترتیب 6/41 و 10/63 درصد  به 
12/42 درصد است. اختالف بسیار زیاد این شاخص  در 
ایران در مقایسه با متوسط شاخص جهانی نشانگر تلفات 

بسیار باالی برق در شبکه برق ایران است. 
با مقایسه این اعداد درمی یابیم که در سال 2011 متوسط 
تلفات در شبکه برق ایران حدود 2/5 برابر متوسط جهانی 

بوده   است.  
نیروگاه ها  اسمی  افزایش ظرفیت  آمار  مقایسه  از طرفی 
 70/7 به   1391 سال  در  مگاوات   68894/1 از 

ظرفیت  افزایش  نشانگر   ، سال   92  در  هزارمگاوات 
اسمی نیروگاهها طی این بازه زمانی یک ساله بوده است.  
انتقال  در شبکه  اینکه هر یک درصد  تلفات  به  توجه  با 
درصد  گرفتن حداقل یک  اختیار  در  با  معادل  توزیع  و 
ظرفیت اسمی نیروگاههای کشور است که دارای  ارزش 
حداقلی 700 میلیون دالری است، بنابراین با هدفگذاری 
در  دالر  میلیارد  ، حدود 7  به %10  برق  تلفات  کاهش 
 سرمایه گذاری نیروگاه صرفه جویی می شود در صورتی که 
هزینه های سرمایه گذاری در کاهش تلفات به مراتب کمتر 

از این  عدد است .  
تلفات  کاهش  بحث  اهمیت  در  که  موضوعی  دومین 
کاهش  از  ناشی  ، صرفه جویی  توجه شود  آن  به  بایستی 
سال  آمار  بر  بنا  است.  فسیلی  سوخت- های  مصرف 
1391 ، حدود 7767/7 میلیون لیتر نفت گاز ، 14450 
میلیون لیتر نفت کوره ،   40691/9 میلیون متر مکعب 
گاز طبیعی ، و 1994/8 میلیون متر مکعب گاز کوره بلند 
نیروگاههای  کشور مصرف شده  توسط  برق  تولید  برای 
است ، در حالی که بنا بر آمار رسمی این اعداد در سال 
گاز طبیعی   36387   ، نفت کوره 15307  برای   1392
میلیون مترمکعب بوده است )برای گاز کوره بلند آماری 
ذکر نشده است( . هر یک درصد تلفات در سال 1391 
این سوخت های  به  معنای هدررفت حداقل یک درصد 
نیروگاهی است که ارزش سالیانه آن معادل حداقل 200 
تلفات  کاهش  صورت  در  بنابراین  دالر  است.  میلیون 
10 درصدی ، سالیانه حداقل 2 میلیارد دالر صرفه جویی 

قیمت   ( داشت  خواهیم  سوخت های  فسیلی  مصرف  در 
بر اساس سه ماهه سوم سال 1393 و در دوران کاهش 

قیمت جهانی نفت محاسبه شده  است( 
سومین موضوع هدررفت برق تولیدی در شبکه است که 
در صورت بازیافت آن ، امکان فروش بیش از 20 میلیارد 
کیلووات  ساعت برق فراهم می شود. با توجه به اظهارات 
 800 شده  تمام  قیمت  بر  مبنی  نیرو  وزارت  مسئولین 
امکان فروش 16000   ، ریالی هرکیلووات ساعت  برق 

میلیارد ریال برق در سال محقق خواهد شد. 
به  برق  تلفات  مقوله کاهش  اهمیت  به  بنابراین می توان 
عنوان یکی از برنامه  های مهم و کلیدی صنعت برق اشاره 
مجلس  پژوهش های  مرکز  گزارش های  بر  که  بنا  نمود 
نیروی  به  بیشتر  طرح  این  موفق  و  هدفمند  پیاده سازی 
به  نیاز  تا  است  وابسته  نیروی  انسانی  و  متخصص  فنی 
نیرو  وزارت  که  صورتی  در  و  باال  اولیه  سرمایه گذاری 
اجرای صحیح و اصولی این طرح را به  بخش خصوصی 
واگذار نماید و تضمین پرداخت به موقع آن را تقبل نماید 
شاهد رشد سریع کشور در این زمینه خواهیم بود  ولیکن 
بند ق   تبصره 2 قانون   بودجه   متاسفانه از زمان تصویب 
 سال    93 ، ظاهرا هیچ گونه اقدام مثبت و در خور توجهی 

 صورت نگرفته است. 

منبع :  تحلیل بخشی از آمارهای برق ایران و کشورهای 
جهان ،مرکز پژوهش های مجلس ، فروردین ماه 1394 

اهمیت کاهش تلفات در شبکه های برق کشور و 
فرصت های موجود

 )برگرفته از گزارش مرکز پژوهش های مجلس ( 

تنظیم: مهندس راحله قزل
دبیر کمیته تخصصی انرژی های تجدیدپذیر
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 مقاالت  مدیریتی 

نام کشورردیف
درصد تلفات 
شبکه برق در 

سال 2011 
 1.22 لوکزامبورگ 1 
 1.87 اسلواکی 2 
 2.11 قطر 3 
 2.98 ایسلند 4 
 2.99 فنالند 5 
 3.46 کره جنوبی 6 
 3.89 هلند 7 
 4.2 چین تایپه 8 
 4.28 بلژیک 9 

 4.52 آلمان 10 
 4.59 ترینیدادوتوباگر 11 
 4.76 ژاپی 12 
 4.9 اتریش 13 
 4.9 یونان 14 
 5.43 سنگاپور 15 
 5.64 استرالیا 16 
 5.84 اسلوونی 17 
 5.96 کانادا 18 
 6.05 فرانسه 19 
 6.16 ایتالیا 20 
 6.22 ایاالت متحده آمریکا 21 
 6.25 چین 22 
 23 OECD  6.41 کشورهای 
 6.69 مالزی 24 
 6.77 تایلند 25 
 6.87 سوییس 26 
 6.88 جمهوری چک 27 
 6.9 دانمارک 28 
 7.19 زالندنو 29 
 7.36 شیلی 30 
 7.38 لهستان 31 
 7.58 سوئد 32 
 7.58 بحرین 33 

نام کشورردیف
درصد تلفات 
شبکه برق در 

سال 2011 
 7.59 پرتقال 34 
 7.8 انگلستان 35 
 7.81 ایرللند 36 
 8.04 لیتوانی 37 
 8.26 امارات متحده عربی 38 
 8.27 نروژ 39 
 8.29 قزاقستان 40 
 8.33 برونئی 41 
 8.55 متوسط جهان 42 
 8.59 سوریه 43 
 9 آفریقای جنوبی 44 
 9.31 ازبکستان 45 
 9.45 مجارستان 46 
 9.52 اندونزی 47 
 9.55 روسیه سفید 48 
 9.63 عربستان سعودی 49 
 9.74 اسپانیا 50 
 9.92 نیجریه 51 
 10.01 ویتنام 52 
 10.51 مراکش 53 

کشورهای غیر   54 
OECD  10.63 

 10.82 بنگالدش 55 
 10.89 روسیه 56 
 11.05 لبنان 57 
 11.11 استونی 58 
 11.2 مصر 59 
 11.21 هنک کنگ 60 
 12.07 فیلیپین 61 
 12.26 اروگوئه 62 
 12.28 سریالنکا 63 
 12.29 اوکراین 64 
 12.42 خاورمیانه 65 

نام کشورردیف
درصد تلفات 
شبکه برق در 

سال 2011 
 12.54 بلغارستان 66 
 12.63 کلمبیا 67 
 13 رومانی 68 
 13.08 عمان 69 
 13.46 اردن 70 
 13.83 آرژانتین 71 
 14.01 لیبی 72 
 14.03 کویت 73 
 14.82 ترکیه 74 
 15.13 تونس 75 
 15.55 برزیل 76 

جمهوری دموکراتیک  77 
 15.74 کره

 16.38 مکزیک 78 
 16.54 ترکمنستان 79 
 16.57 کوبا 80 
 16.67 آنتیل هند 81 
 16.88 تاجیکستان 82 
 16.97 کنیا 83 
 17.33 پاکستان 84 
 18.48 اکوادور 85 
 20.67 ونزوئال 86 
 21.05 موزامبیک 87 
 21.24 الجزایر 88 
 21.39 جمهوری آذربایجان 89 
 21.97 ایران 90 
 22.33 هندوستان 91 
 27.05 قرقیزستان 92 
 29.31 یمن 93 
 30.47 جمهوری دومینیکن 94 
 30.73 عراق 95 
 52.31 پاراگوئه 96 
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تعیین اهم دغدغه های اعضا برای ارجاع به وزارت نیرو
دبیرخانه صنعت برق ایران طی برگزاری بیســت و نهمین نشســت هیات مدیره سندیکا در روز هشــتم آذر ماه به ارائه گزارشی 
از عملکرد موفق غرفه سندیکا و جلسات برگزار شده در حاشــیه نمایشگاه وکنفرانس بین المللی برق و پرداخت که با انتشار دو 

ویژه نامه نشریه ستبران در این دو رویداد مهم صنعت برق و تهیه پیش نویس تفاهم با پژوهشگاه نیرو همراه بود.
طی ارائه این گزارش از تشکیل کمیته تامین مالی صنعت برق در شرکت توانیر زیر نظر دکتر منظور، کمیته تامین مالی پروژه های 

انتقال نیرو زیر نظر مهندس عباس نژاد  و کمیته ملی کاهش تلفات زیر نظر  مهندس کردی مدیر عامل توانیر خبر داده شد.
براین اساس مقرر شد ضمن دعوت از سه کارگروه تشکیل شده در شرکت توانیر برای همکاری با سندیکا، پیش نویس تفاهم نامه 
پژوهشــگاه نیرو پس از کســب نظرات اعضای هیات مدیره مورد مبادله قرار گیرد. همچنین مصوب شد با همکاری کمیته های 
ســندیکا حداکثر 4 مورد مهم از موضوعات روز مبتالبه که حل و فصل آن در توان وزارت نیرو باشــد جهت ارســال به مهندس 

فالحتیان معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی آماده شود.
 در ادامه پس از ارائه گزارشی درباره جلسات برگزار شده با دکتر احمد میدری معاون رفاه اجتماعی وزارت کار و دکتر حسن زدا 
معاون فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی توسط مهندس فارسی، جمع آوری مشکالت شرکت های عضو در دستور کار کمیته 
حقوقی و قراردادها قرار گرفت و مقرر شد این کمیته ضمن دعوت از دکتر زدا برای حضور و طرح مسائل در جلساتی فی مابین 

اقدام به برگزاری سمیناری به منظور آشنایی شرکت های عضو با چگونگی حل مشکالت خود با سازمان تامین اجتماعی کند.
عالوه بر این ضمن ارائه گزارشــی از جلسات برگزار شــده در وزارت نیرو درباره برنامه ششم در خصوص جلسه مجمع عمومی 

مطالبی مطرح و مقرر شد یک ماه پیش از برگزاری مجمع عمومی سال آینده جلسه ای برای چگونگی اداره آن تعیین شود.

در کمیته سازندگان تابلوهای برق صورت گرفت

قیمت گذاری فصول تابلویی فهارس بهای پست های انتقال و فوق توزیع
کمیته سازندگان تابلوهای برق روز یکشنبه بیســت و چهارم آذر ماه سال جاری طی برگزاری نشستی در محل سندیکا اقدام  به 

بحث و بررسی در خصوص قیمت گذاری تابلوهای فصول 16 و 24 کرد.
بر همین اســاس ضمن بررسی بخش قیمت گذاری فصل 16 در این جلسه مقرر شــد نماینده شرکت تولید ملزومات برق آنالیز 
تابلوی 33 کیلوولت را مطابق قیمت پیشــنهادی خود تهیه و در جلســه آتی، نسبت به بررســی نهایی و اعالم قیمت تابلوها و 
تجهیزات مربوطه به کمیته پست سازان اقدام شود. ضمنا بخش تابلوها و ملحقات فصل 24 جهت قیمت گذاری به نماینده شرکت 

پارس سوییچ بورد تقدیم شد.
در ادامه با استناد به بند دوم دستورجلسه کمیته، نامه شماره 190780 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تاریخ پنجم آبان 
ماه سال جاری در خصوص بازبینی فصول مربوط به سیم وکابل ها و وسایل تابلویی فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی 

سال 1395 مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
عالوه بر این موضوع معرفی و اعزام اســماعیل جمالی منتخب ریاســت کمیته به عنوان نماینده کمیته برای حضور در جلسات 
فهرست بهای مزبور که هر دو هفته یک بار در سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تشکیل می شود به استحضار اعضای کمیته 

رسانیده شد.

اولویت بندی تکالیف کارشناسان بیمه در کمیته حقوقی و قراردادها
کمیته حقوقی و قراردادها طی برگزاری نشستی  به تاریخ چهارشنبه سیزدهم آبان ماه سال جاری که  براساس مصوبه جلسه گذشته 

اخبار سندیکا

 اخبار هیات مدیره 

اخبار کمیته ها
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این کمیته به مشکالت بیمه اعضا با سازمان تامین اجتماعی اختصاص می یافت، در این خصوص به بحث و بررسی پرداخت.
 ماحصل این نشست پیشنهادهایی جهت برون رفت از معضالت بیمه اعضا بود که مواردی چون استخراج و ارائه تمام بخشنامه ها 
و مقررات داخلی ســازمان به سندیکا  و بررسی و مطابقت مطالب فوق با قانون و تعیین موارد مغایر با قانون ذیل آن مطرح شد. 
عالوه بر این بررســی معضالت قابل حل از طریق ابطال احکامــی در دیوان عدالت و نیز ارزیابی و اعــالم مواد قانونی مخل 
محیط های کســب و کار که می تواند مشمول ماده 76 قانون برنامه پنجم شــود همراه با پیشنهاد قوانین جایگزین در دستور کار 

کمیته و کارشناسان بیمه قرار گرفت.
بر همین اســاس بررسی چگونگی پیشــگیری از برخورد سلیقه ای شــعبات با قانون و پرونده ها و الزام سازمان به مقید شدن در 
اجرای قانون ماده 40 قانون اخیر ماده 14 قانون اســتفاده حداکثر و بند ج ماده 11 قانون منتهــی از دیگر مواردی بود که در این 
نشست جهت رفع مشکالت اعضا در خصوص بیمه پیشــنهاد شد. همچنین  تاکید شد در خصوص برخورد سلیقه ای با مصادیق 
خود پیمانکاران و مشــمولیت فروش به حق بیمه به بهانه نا مشــخص بودن تولید کننده بررســی هایی از سوی کارشناسان بیمه 

صورت گیرد.
 نهایتا پس از بحث وتبادل نظر در خصوص پیشــنهادهای مطروحه مقرر شد ارائه خدمات مشــاورین بیمه به سندیکا با الویت 
بخشــیدن به مواردی چون استقرار مشاورین در محل ســندیکا به صورت یک روز در هفته  جهت پاسخگویی به سواالت اعضا 
به صورت حضوری یا تلفنی و پس از آن بررسی مشــکالت اعضا به صورت موردی، تنظیم الیحه و در صورت لزوم مراجعه به 
مراجــع ذی صالح اعم از دیوان عدالت اداری و با عقد قرارداد مــوردی و جداگانه با آن ها صورت پذیرد و همزمان نظارت های 
الزم بر اجرای صحیح قوانین از ســوی این کارشناسان بیمه انجام شود. در پایان طبق مصوبه این نشست ارائه مشاوره به هیات 
مدیره سندیکا در بررسی و رصد قوانین مزاحم بیمه جهت انعکاس به مراجع ذی صالح اعم از اتاق بازرگانی یا سایر سازمان ها در 

دستورکار کمیته و کارشناسان بیمه قرار گرفت.

به همت کمیته حقوقی و قراردادها صورت گرفت

پاسخگویی مسئوالن اداره مالیات بر ارزش افزوده به دغدغه اعضای سندیکا
 کمیته حقوقی قراردادها پیرو هماهنگی های صورت گرفته با خانه صنعت و معدن استان تهران روز یکشنبه بیست و چهارم آبان 

ماه سال جاری اقدام به برگزاری نشستی با معاونان اداره مالیات بر ارزش افزوده استان تهران در محل این اداره کرد.
در این نشست که با توجه به ارسال بخشی از موارد و مشکالت مربوط به مالیات بر ارزش افزوده اعضای سندیکای صنعت برق 
از سوی کمیته حقوقی و قراردادها به مدیران ســازمان مالیات بر ارزش افزوده تشکیل می شد، طرح و بررسی و چاره جویی این 

موارد در دستور کار قرار گرفت.
مشکل شركت هایي كه به دلیل نداشتن فاكتورهاي ســربرگ دار یا فاكتورهاي فروش طبق فرمت دارایي، اعتبار خرید پرداخت 
مالیات بر ارزش افزوده به وسیله شركت، توسط ممیز دارایي مورد قبول قرار نمی گرفت و مشمول مطالبه مجدد مالیات به هنگام 
رسیدگي می شدند، مطرح شد. مسئوالن اداره مالیات در این خصوص اظهارداشتند با اعالم آدرس فروشنده به دارایي مشكلي به 
لحاظ عدم ارائه فاكتور طبق فرمت دارایي براي مؤدي متصور نخواهد بود و مودیان می بایست در صورت مشكوك بودن فاكتور، 
از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده به فروشنده خودداري کنند. همچنین عنوان شد صرفا مساله عدم تطابق فاکتورهای خرید با 
فرمت استاندارد سبب رد اعتبار نمی شود و در صورت اثبات پرداخت مراحل قبل از VAT توسط مؤدیان با ارائه سایر اسناد و 

مدارک، اعتبار آنان قابل قبول خواهد بود. 
همچنین چنان که در بند دیگری از موارد و مشــکالت مطروحه توسط ســندیکا آمده بود، به هنگام بررسي اسناد خرید و كنترل 
صحت شماره اقتصادي و گواهینامه مالیات بر ارزش افزوده، با توجه به تاریخ وقوع خرید در صورتي كه موارد فوق داراي اعتبار 
باشند، نســبت به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده اقدام مي شــود. اما با عنایت به، به روز نبودن رسیدگي اسناد توسط دارایي و 
رسیدگي آن در سال هاي آتي، در صورت ابطال و یا عدم صحت شماره اقتصادي در تاریخ رسیدگي، اسناد مذكور توسط دارایي 

مورد قبول واقع قرار نگرفته و نسبت به مطالبه مالیات بر ارزش افزوده به طور مضاعف اقدام مي شود .    
بر همین اساس پاسخ مسئوالن اداره مالیات در این خصوص مبنی بر آن بود از آن جا که فروشندگان واقعی ممكن است به صورت 
غیرواقعي، از فاکتورهای فروش شــركت یا موسسه و شــماره اقتصادي و گواهینامه مالیات بر ارزش افزوده آن ها که دخالتی در 
معامله نداشــته اند و اصالت معامله در خصوص این چنین فاکتورهایی قابل اثبات نیست اســتفاده کنند، بنابراین فارغ از تاریخ 

معامله ،  می بایست اصالت معامله مالک عمل باشد.
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 بنابراین بهتر است شركت ها براي اطمینان از میزان تغییر اعتباردر اسرع وقت، به صورت كتبي درخواست رسیدگي به پرونده را 
هرساله به عمل آورند. همچنین بر خالف مالیات تكلیفي، مرور زمان در مالیات بر ارزش افزوده پیش بیني نشده  است و حداقل 
می بایســتی مؤدیان به مدت 10 سال نسبت به نگهداری دفاتر و اســناد و مدارک اقدام کنند. چرا که معموال مشكل به دلیل عدم 

تعلق فاكتور و كد اقتصادي به فروشنده واقعی ایجاد مي شود.
عالوه بر این چنان که در بخش دیگری از نظرات طرف ســندیكا انعکاس یافته بود  تاکید می شــد عدم پذیرش مســئولیت كد 
اقتصادي و گواهینامه مالیات بر ارزش افزوده و انتقال تام مســئولیت ابطال آن در آینــده بر عهده مؤدي، غیر قابل قبول قلمداد 
می شــود. گفتنی اســت نظر به اعتماد خریدار به كد اقتصادي یا گواهینامه مالیاتي ســازمان امور مالیاتی، انتظار مي رود سازمان 
مالیاتــي در ارائه كد اقتصادي یا گواهینامه مالیاتي، به نحوي با درجه بندي یا... خریدار را نســبت به مشــكوك بودن مجوزهاي 
فروشــنده هشیار کند. در این رابطه مقرر شد سندیكا نیز براي شــمول مرور زمان براي مالیات بر ارزش افزوده به دلیل مشترك 

بودن مدارك با مالیات تكلیفي پیشنهاد خود را در بازنگري قانون ارائه کند.
در ادامه با اشاره به فرصت اندک 15 روزه پس از اتمام دوره، جمع آوري اسناد براي شركت هاي بزرگ در این مدت زمان از سوی 
نمایندگان سندیکا دشوار خوانده شد و تصریح شــد همزماني ثبت اظهارنامه و پرداخت مالیات بر ارزش افزوده موجب ازدحام 
مودیان در  پانزدهم تیرماه، آذر ماه ، دي ماه و سي ام فرودین هر سال در اداه كل مالیاتي مي  شود که این امر  به نوبه خود مشكالتي  

براي مودیان و دارایي به وجود مي آورد.
در ارتباط با این مشکل نیز مطابق نظر مسئوالن اداره مالیات  پیشنهاد شد ارائه اولیه اظهارنامه در فرصت 15 روزه با اطالعات 
موجود صورت گیرد و سپس با كامل تر شدن مدارك اظهار نامه، امکان آن وجود دارد که  برای هر دوره ظرف مدت 15 روز یکبار 
اظهار نامه اصالحی و 3 روز یک بار اظهارنامه الحاقی ارایه شود. در این خصوص مقرر شد سندیكا نیز نظر و پیشنهاد خود را در 

فرصت بازنگري در قانون ارائه دهد.
به عالوه از سوی نمایندگان سندیکا عنوان شد درحالي كه به علت نبود نقدینگي در پرداخت وجه، كاال با مدت وصول چندماهه به 
مشتري تحویل مي شــود، اداره دارایي مالیات بر ارزش افزوده 50 درصد مبلغ اظهارنامه را نقدا و بدون توجه به فروش مدت دار 
مطالبه مي کند كه این امر موجب بروز مشكالت جهت تخصیص وجوه نقد براي تهیه مواد اولیه و پرداخت حقوق كاركنان خواهد 
شــد و به  نوبه خود با كاهش تولید وفروش در دوره هاي بعد نه تنها شــركت بلكه خود دارایي نیز متضرر مي  شــوند. حال  آنكه در 

سال هاي قبل این امر با پرداخت 30 درصدی در زمان اظهارنامه صورت مي پذیرفت.   
در این خصوص مسئوالن اداره مالیات  اظهار داشتند به ادارات کل امور مالیاتی در مورد تقسیط و همكاري با مؤدیان مخصوصا 

در خصوص قطعه سازان، پیمانکاران و تولید کنندگان تفویض اختیار شده است.
در ادامه ضمن اشاره طرف سندیکا به مشکالت محتمل برای مؤدیان در خصوص عدم امکان صدور گواهینامه مالیات بر ارزش 
افزوده به صورت دستی از ســال 94  اظهار داشتند در این حالت در صورت بروز مشــكالت سیستمي و عدم صدور گواهینامه 

الکترونیکی، مشتریان نیز حاضر به پرداخت این مالیات نخواهند بود.
 مســئوالن اداره مالیات در پاسخ به این مساله با اشاره به عدم اختیار صدور گواهینامه به صورت دستي، پیشنهاد دادند این امر در 
موارد اضطراری می تواند از طریق تقاضاي مجوز براي صدور گواهینامه به صورت دستي توسط مسئوالن استاني صورت پذیرد. 
همچنین بر اســاس اظهار نگراني جدي نمایندگان ســندیکا در خصوص تحمیل هزینه به تولید کنندگان در مورد پیش فاكتور و 
فاكتورهاي صوري كه صرفا براي دریافت تسهیالت اخذ مي شوند، از سوی مسئوالن اداره مالیات خاطر نشان شد معموال نباید 
از جانب بانك ها در ســقف اعتبار تعیین شده براي شركت ها درخواست پیش فاكتور شود و در صورت  تعاملي با بانك ها جهت 

واریز مبلغ عینی تسهیالت به حساب بانكي شركت نگراني وجود نخواهد داشت.
 به عالوه  تاکید شــد در صورت اصرار بانك ها در صدور چك به نام صادركننده پیش فاكتور، رفع این مشــکل در صورت جلب 
موافقت صادركننده پیش فاكتور برای واریز مبلغ تسهیالت به حساب بانكي شركت، به منظور پرداخت مبالغ فروشندگان از آن 
حساب، امکان پذیر خواهد بود. همچنین می توان جهت جلوگیری از مشمول شدن در ارزش افزوده، فاکتورهای اخذ شده مربوط 

به کاالهای معاف باشد.
در ادامه ضمن اشــاره نمایندگان ســندیکا به ما به التفاوت مالیات بر ارزش افزوده پرداختی از سوی کارفرمایان بر مبنای زمان 
اجرای کار نظر به ارائه صورت وضعیت با فاصله زمانی نســبت به اجرای کار،  مسئوالن سازمان مالیات اذعان داشتند می توان 

هنگام تکمیل اظهارنامه درصد مالیات را به صورت دستی مطابق با زمان اجرای کار )پیشرفت کار( در سامانه وارد ساخت.
در پایان عنوان شــد پرداخت مبلغ مالیات در زماني كه هنوز كارفرما مبلغ كاال را پرداخت نکرده است ظلم مضاعفي به فروشنده 
اســت  و بر این اساس از طرف سندیکا پیشنهاد شد سیستم بپذیرد كه پس از دریافت مبلغ مالیات پرداخت شود یا کارفرما راسا 

مالیات را پرداخت کند و به فروشنده یا پیمانکار قبض پرداخت مالیات مشابه بیمه در قالب مالیات تکلیفی تحویل دهد.
در این راستا پاسخ مسئوالن اداره مالیات حاکی از نامشخص بودن فرایند تشخیص زمان پرداخت مبلغ  بود چرا که امکان ادعای 
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كارفرما مبنی بر آنکه اولین پرداختي بابت مالیات بر ارزش افزوده بوده است، وجود دارد. در ادامه تاکید شد در صورت درخواست 
پیمانكار مبنی بر عدم همکاری کارفرما سازمان دارایي مي تواند مالیات را مستقیما از حساب كارفرما برداشت کند. ولي به دلیل 
بر هم زدن روابط بین كارفرما و پیمانكار این مورد به هیچ وجه توصیه نمي شــود. بر همین اســاس تصریح شد برای  رفع مشکل 
تعادل و باالنس ارزش افزوده پرداختی در زمان خرید مواد اولیه و دریافتی در زمان صدور صورت وضعیت یا فاکتور بایســتی 

راه حلی اندیشیده شود.

مکاتبات گسترده کمیته حقوقی و قراردادها  برای پیگیری مشکالت اعضا
دبیرکمیته حقوقی و قراردادها طی نامه ای اقدامات صورت گرفته در آذرماه سال جاری را به دبیر سندیکای صنعت برق ایران گزارش داد.
مهنــدس محمدعلی محمدی طی انعــکاس عملکرد اخیر کمیته حقوقــی قراردادها در 9 بند اهم این موارد را شــامل جمع بندی 
مشــکالت و خواسته های بخش خصوصی در خصوص بیمه، تامین اجتماعی، قانون مالیات بر ارزش افزوده و برگزاری نشستی 
درایــن خصوص با معاونان اداره مالیات بر ارزش افزوده  ذکر کــرد و در خالل این نامه از مکاتبات این کمیته با مرکز مطالعات 

کسب و کار مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی خبر داد که مشروح این موارد را در ادامه خواهید خواند:
1- جمع بندی مشکالت و خواســته های بخش خصوصی از وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی، مکاتبه با مقام وزارت تعاون و 

ارسال نامه ای به مهر و امضای 8 تشکل غیر دولتی 
2- جمع بندی مشــکالت تامین اجتماعی، مکاتبه و انعکاس مســایل عمده به معاونت فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی و 

درخواست وقت مالقات جهت طرح و بررسی و مرتفع نمودن مسایل مزبور
3- بررســی در مورد اصالح قانون مالیات بر ارزش افزوده، جمع بندی نقطه نظرات اعضا در این خصوص و انعکاس و مکاتبه 

موضوع مزبور در قالب ماده قانونی مشکل دار و پیشنهاد کارشناسی برای رفع مشکل
4- هماهنگی با خانه صنعت و معدن در خصوص برگزاری نشست کمیته حقوقی با معاونان اداره مالیات بر ارزش افزوده استان، 
جمع بندی اهم موارد و مشکالت مربوط به مالیات بر ارزش افزوده اعضای سندیکا و ارسال برای سازمان مزبور جهت انعکاس 

و پاسخ در جلسه 
5- برگزاری نشست مشترک کمیته با معاونان سازمان مزبور و طرح و بررسی مسایل و مشکالت مالیاتی اعضا

6- بررسی و جمع بندی مشکالت و موانع تولید و انعکاس مشکالت مزبور به همراه راه حل های آن به ریاست کمیسیون صنعت 
و معدن اتاق بازرکانی تهران

7- بررسی و جمع بندی نکات برنامه ششم و اعمال نقطه نظرات جهت اصالح  
8- مکاتبه با مدیر گروه مطالعات محیط کســب و کار مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی و پیشنهاد 14 بند در خصوص 

شرایط محیط ایده آل برای فعالیت اقتصادی و کسب و کار در ایران
9- مکاتبه با مدیر کل مالیات بر ارزش افزوده اســتان تهران و  معاونت فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی مبنی بر درخواست 

تعیین زمان جهت برگزاری سمینار تخصصی برای آگاهی فعالین صنعتی در خصوص سایر قوانین و بخشنامه ها
الزم به ذکر است لینک اصل نامه های پیوست تمامی بندهای فوق الذکر در ادامه خواهد آمد:

درکمیته حقوقی و قراردادها تاکید شد

بازنگری در کارگروه مشترک سندیکا و توانیر پس از سه سال 
کمیته حقوقی و قراردادهاروز شــنبه سیزدهم دی ماه سال جاری در حالی در محل ســندیکا تشکیل جلسه داد که موضوع بررسی 
راهکارهای حل و فصل قراردادهای متوقف مربوط به پیش از مردادماه سال 91 از جمله مهمترین موضوعات مطروحه در آن بود.

در ابتدای این جلسه پس از ارائه گزارش جامع دبیر کمیته در خصوص اقدامات کمیته در آذر ماه سال جاری، در رابطه با بند دوم 
صورتجلسه با موضوع بررسی  و پیگیری روند کارگروه مشترک توانیر و سندیکا بحث و بررسی های الزم صورت پذیرفت.

براین اساس مقرر شد پس از طرح موضوع در هیات مدیره سندیکا، طی نامه ای خطاب به معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی، 
ضمن انعکاس عدم تاثیرگذاری کارگروه مشترک سندیکا و وزارت نیرو که قریب به سه سال از شروع به کار آن می گذرد و صورت 

اخبار سندیکا



91

اخبار سندیکا

نپذیرفتن  اقدامات موثر در این راســتا، راهکار موثر برای رفع مشکالت قراردادهای قبلی، جاری، مطالبات و قراردادهای آتی 
مورد درخواست قرار گیرد.

در ادامه طبق مصوبه این نشســت انعکاس مشــکالت و مســایل روز اعضا از جمله معوقات، قراردادهای آتی، تعیین تکلیف 
قراردادهای قبلی و جاری طی نامه ای از طرف ریاست کمیته حقوقی و قراردادها به ریاست هیات مدیره در دستورکار قرار گرفت 
تا از این طریق ضمن طرح و بررسی در جلســات هیات مدیره، نقطه نظرات و مسایل با اهمیت فعالین صنعت برق در اولویت 

کاری سندیکا واقع شود. 
عالوه بر این در خصوص تعرفه های گمرکی مقرر شــد این موضوع به مقادیر کارشناسی شــده سابق بازگردد. همچنین در ادامه 
ارائه پیشنهادی مبنی بر ایجاد شــماره تعرفه های 8 رقمی به منظور ورود به جزییات تولیدات داخل در راستای شفاف سازی در 
این زمینه در دســتور کار کمیته قرار گرفت و به همین منظور مقرر شد مهندس بردبار مدیرعامل شرکت الکترونیک افزار آزما و 

مهندس مسایلی مدیرعامل شرکت پردیسان فناوران نیرو جهت همکاری به دبیر سندیکا معرفی شوند.
در پایان ضمن بررسی انعقاد قرارداد مشاوران بیمه که قرارداد ایشان توسط دبیر کمیته حقوقی و قراردادها تنظیم شده بود مقرر 

شد فایل قرارداد جهت اعالم نظر در اختیار اعضای کمیته قرار گیرد.

دورخیز کمیته سازندگان یراق آالت توزیع برای انتخابات داخلی کمیته
کمیته ســازندگان یراق آالت توزیع سندیکای صنعت برق ایران طی برگزاری نشستی در روز دوشنبه نهم آذر ماه سال جاری با 
بررســی ارزیابی های انجام شده توسط شرکت مهندسین مشاور غرب نیرو و موضوع انتشار ویندور لیست به پیگیری و تکمیل 
لیســت یراق آالت پر مصرف پرداخت. عالوه  بر این انتخابات داخلی کمیته ســازندگان یراق آالت توزیع از دیگر موضوعات 

مطروحه در این نشست بود که مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
در خصوص بند اول صورتجلسه طبق تصویب کمیته مقرر شد نظر به بازدید نمایندگان شرکت توانیر و شرکت مهندسین مشاور 
غرب نیرو از کارخانه ســازندگان یراق آالت عضو کمیته، همچنین با توجه به طی شدن مراحل اخذ QC Plan، تایپ تست و 
ارزیابی فنی و بازرگانی مربوطه توسط اکثر شــرکت های عضو کمیته، در جهت ثمربخش بودن زحمات و هزینه های انجام شده 
اعضا تاکنون مراتب طی ارســال نامه ای به مهندس فرحناکیان مدیر کل دفتر امور تحقیقات برق شرکت توانیر به منظور انتشار 

ویندورلیست سازندگان یراق آالت توزیع مورد پیگیری کتبی قرار گیرد .
در ادامه در ارتباط با اخذ تصمیم در مورد درخواســت افزایش لیست یراق آالت پر مصرف از شرکت توانیر مقرر شد پاسخ نامه 
شماره 779-94 به تاریخ بیست و نهم شهریور ماه سال جاری در مورد تکمیل و ارسال لیست محصوالت پرمصرف که تاکنون 
توسط شرکت های آلوکاست ایران، یراق آوران پویا، تولیدی صنعتی شبکه، آراد کاوش پی ، بهین تجربه و مهندسی کاهنگان مهر 

ارسال نشده است توسط دبیر کمیته مورد پیگیری و در جلسه آتی کمیته مطرح شود.
این نشست نهایتا با بحث و تبادل نظر در خصوص انتخابات داخلی کمیته سازندگان یراق آالت توزیع پی گرفته شد که بر همین 
اســاس مصوب شد طی نامه ای از شــرکت های عضو کمیته درخواست شــود که در صورت تمایل به کاندیداتوری تحت عنوان 

رییس کمیته و یا نایب رییس کمیته مراتب را تا تاریخ بیست و دوم آذر ماه سال جاری به دبیر کمیته در سندیکا اعالم کنند.

اعالم نتایج انتخابات داخلی کمیته یراق آالت توزیع 

کمیته سازندگان یراق آالت توزیع سندیکای صنعت برق ایران روز دوشنبه هفتم دی ماه سال جاری اقدام به برگزاری نشستی با 
هدف قرائت و برررسی مفاد نامه های اخیر واصله به این کمیته و انجام انتخابات داخلی آن کرد که طی آن دبیر کمیته خالصه ای از 

اهم این موارد را به استحضار اعضای حاضر در جلسه کمیته رسانید و در هر مورد اقدامات اعضای کمیته را خواستار شد.
 بر همین اساس در این نشست ضمن قرائت نامه دبیر سندیکا به شــماره 1122-94 مورخ 94/9/29 در خصوص تعرفه های 
گمرکی درخواســت شد که ظرف سه روز از تاریخ این صورتجلسه شرکت های عضو کمیته نظرات و پیشنهادهای خود را در این 

خصوص اعالم کنند.
در ادامــه پس از طرح نامــه مهندس فرحناکیان مدیــر کل دفتر امور تحقیقات بــرق به شــماره 94/27500/10270 مورخ 
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94/9/29 در خصوص ارزیابی صالحیت تامین کنندگان یراق آالت توزیع از برخی شرکت های عضو کمیته درخواست شد هر 
چه زودتر نسبت به رفع نقص و کمبود مدارک و یا گواهی های الزم اقدام کنند.

عالوه براین نامه دیگری از دبیر سندیکا  به شماره 1133-94 مورخ 94/10/01 در خصوص پیگیری و همکاری برای وصول 
حق عضویت ها و حمایت از ســندیکا بابت خرید و تجهیز ساختمان قرائت و با درخواست از تمامی اعضای کمیته مقرر شد تا در 

مورد پرداخت حق عضویت ها و میزان تعیین شده جهت خرید تجهیزات ساختمان اقدام شود. 
پس از آن متن نامه دبیر کمیته حقوقی و قراردادها به شــماره 3115-94 مورخ 94/10/02 در خصوص اقدامات آن کمیته در 
آذر ماه سال جاری بابت جمع بندی مشکالت و خواســته های بخش خصوصی از وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی و انعکاس 
این مشــکالت به سازمان مزبور، درخواست اصالح قانون مالیات بر ارزش افزوده و مذاکره با مدیر کل مالیات بر ارزش افزوده 
استان تهران و معاونت فنی و درامد سازمان تامین اجتماعی به منظور تعیین زمان جهت برگزاری سمینار در حضور اعضای کمیته 

سازندگان یراق آالت توزیع مورد بازخوانی قرار گرفت.
در پایان بر اساس دستور جلسه به منظور انتخاب رییس و نایب رییس کمیته از طریق انجام انتخابات کتبی اقدام شد و طی آن با 
توجه به نتیجه انتخابات به عمل آمده به ترتیب مهندس ایرج صمدی بروجنی به عنوان رییس کمیته و مهندس احسان فکار به عنوان 

نایب رییس کمیته انتخاب شدند.
ضمنا انتخاب نمایندگان کمیته جهت حضور درکمیته های ساخت داخل، همکاری های مشترک و تامین مالی، حقوقی و قراردادها 

در دستور کار جلسه آتی کمیته قرار گرفت.

مشارکت اثربخش بهینه سازان طوس در اجرای طرح توسعه فهام در مشهد 
طرح توســعه فهام طی مراسمی با حضور وزیر نیرو، مدیرعامل شــرکت توانیر، مدیرعامل شرکت سابا، مدیرعامل شرکت برق 
منطقه ای خراســان، مقامات محلی و جمعی از مدیران و مسووالن ارشــد صنعت برق در محل شرکت توزیع نیروی برق مشهد 

افتتاح شد.
در مراســم افتتاحیه اجرای این طرح وزیر نیرو ضمن تشــریح ویژگي هاي طرح فهام گفت: در این طرح کنتورهاي مشترکین به 
صورت هوشــمند نصب شده و سیســتم مخابراتي که براي این سیستم ایجاد شده به گونه ای اســت که تمام اطالعات مربوط به 

مصرف مشترک به مرکز کنترل منتقل مي شود.
چیت چیان ادامه داد: با این اقدام، امکانات زیادي براي صنعت برق فراهم شــده اســت که اولین آن حذف قرائت کنتور در محل 
نصــب آن بوده و امکان مدیریت کنتور برق از مرکز فهام در هر لحظه وجود دارد. دوم اینکه با این طرح مي توان بار شــبکه را به 
خوبي کنترل کرد و اگر زماني با کمبود تولید رو به رو شویم این امکان وجود دارد که با اطالع قبلي مشترک و بدون آسیب رساندن 

به نیازهاي حداقلي او محدودیت مصرف ایجاد شود.
وي افزود: با این سیستم قطع برق نخواهیم داشت، بلکه برق رسانی طوري کاهش می یابد که امکان روشن کردن لوازم پرمصرف 

وجود نداشته و مشترکین بتوانند با حداقل تأمین برق، نیازها اصلي خود را مرتفع کنند.
وزیر نیرو به دیگر ویژگي هاي این طرح اشــاره کرد و گفت: یکی از قابلیت های این سیســتم این است که می تواند نقاطي را که 

تلفاتی باالتر از میزان استاندارد وجود دارد، تشخیص دهد تا مأمورین برق برای رفع علت تلفات اعزام شوند.
 وی با بیان اینکه ما معتقدیم طرح فهام طرحي مهم براي ارتقاء مدیریت شبکه برق براي همه مشترکین است، عنوان کرد: با توجه 

به گسترش بسیار باالي شبکه برق کشور این شبکه با سیستم هاي سنتي قبلي قابل مدیریت نیست.
چیت چیان ضمن بیان جایگاه شهر مشهد به عنوان یک کالن شــهر گفت: این طرح ابتدا در مشهد به بهره برداري رسیده است و 
خوشــحالیم که اولین شهري که در کشور مجهز به این سیستم شده، مقدس مشهد است و امیدواریم این اقدام وزارت نیرو برکات 

زیادي براي کشور داشته باشد.
در بخش دیگری از این مراسم، سعیدي مدیر عامل شرکت توزیع نیروي برق شهرستان مشهد با اشاره به چشم انداز جهاني صنعت 
برق و همچنین تشریح استراتژي و سند چشــم انداز 1405 برق مشهد به بیان اهداف و ویژگي هاي طرح فهام پرداخت و گفت: 
ساده ســازي فرآیندها، ایجاد قابلیت و کارآمدي در پیک ســایي و صرفه جویي در هزینه هاي گزاف احداث نیروگاه ها، هدایت 

مشتري به سمت مدیریت مصرف و ایجاد قابلیت براي کاهش تلفات از جمله ویژگي هاي طرح فهام است.
وي در رابطه با اهداف طرح فهام گفت: اهداف اصلي این پروژه کاهش تلفات شبکه و مسطح کردن منحني بار شبکه تعریف شده 

اخبار سندیکا
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به نحوي که منجر به افزایش بهره وري شبکه قدرت شود. رسیدن به این اهداف عالوه بر نیاز به زیرساخت هاي شبکه اطالعاتي 
از قبیل بســتر مخابراتي PLC  و  GPRS، مستلزم کنتورهاي هوشمندي است که در ارتباط با مرکز کنترل خود قادر به دریافت 
و ارســال انواع اطالعات گوناگون مرتبط با قیمت و مقادیر مصرف انرژي در ساعات مختلف و آگاه سازي مشترکین از میزان 

مصرف انرژي و قابلیت کنترل دستکاري فیزیکي کنتور است.
وي در ادامه از نصب 2 هزار کنتور هوشمند به عنوان پایلوت و اتمام موفقیت آمیز تست هایی که بر اساس استاندارد شرکت سابا 
توسط شرکت موننکو به عنوان مشاور انجام شــده، در پروژه مشهد خبر داد و گفت: با نصب این دو هزار کنتور در کنار 16 هزار 
کنتور هوشمندی که از قبل در کالن شهر مشهد نصب شده بود، بیش از 25 درصد مصرف انرژي شهر از کنتور هوشمند مي گذرد. 

همچنین تا 100 مگاوات کاهش پیک به صورت شناسنامه دار از طریق این طرح قابل کاهش است.
در این مراسم مدقق یکی از مدیران شرکت سابا و مجري طرح ملي فهام، مهران قاسم پور مجري طرح بهینه سازي و کاهش تلفات 
توزیع برق مشهد و جاللی طلب مدیر عامل شرکت کنتورسازی بهینه سازان طوس به عنوان تامین کننده کنتور هوشمند و مجری 

طرح سیستم هوشمند در شرکت توزیع نیروی برق مشهد نیز به بیان ویژگي هاي طرح پرداختند.
گفتنی اســت شرکت بهینه ســازان طوس یکی از اعضای سندیکای صنعت برق خراسان اســت که با نصب 130 دستگاه کنتور 
دیماندی هوشــمند )کنتورهای مربوط به این شــرکت( در سطح شرکت توزیع برق مشــهد در پیک بار سال 94 نزدیک به  35 
مگاوات پیک ســایی صورت داده که این مقدار برای پیک ســال 95 با تکمیل کردن عملیات نصــب کلیه کنتور های دیماندی 

هوشمند به بیش از 100 مگاوات خواهد رسید. 
سندیکای صنعت برق ایران )شعبه خراسان(  بدینوسیله دستاورد بدست آمده شرکت بهینه سازان طوس را خدمت جناب آقای 

مهندس جاللی طلب، مدیر عامل محترم آن واحد صنعتی و کارکنان آن شرکت محترم تبریک عرض می کند. 

  پیشنهادات سندیکا به مجلس در خصوص محیط کسب و کار
ســندیکای صنعت برق ایران صبح شنبه بیست و هشتم آذر ماه سال جاری در پاســخ به نامه گروه مطالعات محیط کسب و کار  
مرکز پژوهش های مجلس شــورای اســالمی به شــماره 12/1213/9130-82 مورخ چهاردهم آذر ماه ســال جاری مطابق 

کارشناسی های اولیه صورت گرفته اقدام به ارسال نامه ای در این خصوص کرد.
این نامه که از طرف دبیر سندیکای صنعت برق ایران خطاب به مهندس امیر سیاح مدیر گروه مطالعات محیط کسب و کار  مرکز 
پژوهش های مجلس شــورای اسالمی با پیوســتی در 14 بند تنظیم شده است، به ارائه شــرایط موجود و نیز محیط ایده ال برای 

فعالیت اقتصادی و کسب و کار در ایران می پردازد که در ادامه مشروح آن را می خوانید: 

شماره  : 1109 - 94/  تاریخ : 94/09/28
 بسمه تعالی 

جناب آقای سید امیر سیاح
مدیر محترم گروه مطالعات محیط کسب و کار  مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی

با سالم و احترام ؛ 
عطف به نامه شماره 12/1213/9130-82 مورخ 94/09/14 در خصوص ویژگی های محیط کسب و کار در ایران به استحضار می رساند 
با عنایت به اهمیت موضوع مزبور پس از دریافت نامه فوق الذکر بررسی و کارشناسی های اولیه صورت گرفته که نتیجه آن به پیوست تقدیم 

حضور می گردد. خواهشمند است جهت انعکاس موارد پیوست دستور مقتضی صادر فرمایید. 

پرویز غیاث الدین 
دبیر سندیکا 

پیوست:
شرایط و محیط ایده آل برای فعالیت اقتصادی و کسب و کار در ایران

1 – امکان رقابت بین تولیدکنندگان داخلی و خارجی میسر باشد و تولیدکنندگان خارجی روی نرخ ارز مثل ده سال گذشته رانت نگیرند . در 
ده ســال گذشته نرخ ارز معادل تورم داخلی منهای تورم خارجی رشد نکرده اســت و در نتیجه سهم تولیدکنندگان خارجی از بازار داخلی روز 
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بروز افزایش یافته است . 
2 – نرخ ارز پایین انگیزه قاچاق و اقتصاد زیر زمینی را باال برده است . 

3 – تمامی بنگاه های عمومی و شبه دولتی مالیات بپردازند مانند آستان قدس و غیره . 
4 – شرکت های شبه دولتی بزرگ و انحصاری امکان رقابت را در بازار داخلی سخت می کنند . پیشنهاد می شود که سهام بنگاه های بزرگ شبه 

دولتی و صندوق ها در شرکت ها و بنگاه ها در سقف 20 % محدود شود . 
5 – امنیت سرمایه گزاری برای بخش خصوصی تضمین شود . اگر دولت در مقابل بدهی بخش خصوصی به خود مطابق نرخ تورم جریمه می 

گیرد ، در صورتیکه دولت بدهی بخش خصوصی را بموقع پرداخت ننمود ، متقاباًل بخش خصوصی هم همان جریمه را بگیرد . 
6 – آزاد ســازی نرخ حامل های انرژی باعث ایجاد انگیزه برای سرمایه گزاران بخش خصوصی در این بخش می شود و از مصرف زیاد آب ، 

برق ، بنزین ، گازوئیل و غیره هم جلوگیری می نماید . 
7 – با توجه به پایین بودن نرخ نفت در بازار های بین المللی دولت باید از این فرصت تاریخی جهت آزاد سازی قیمت ها استفاده کند و بخشی 

از درآمد حاصل از واقعی سازی نرخ آب ، برق ، گاز ، بنزین و گازوئیل را صرف نوسازی در صنعت جهت مصرف کمتر انرژی نماید . 
8 – جهت کمک به واقعی شــدن نرخ ارز باید دســت دولت از درآمد نفتی کوتاه شود و سهام شرکت ملی نفت در بورس عرضه گردد و دولت 
فقط 15 % ســهام آنرا نگه دارد . 35 % درآمد شرکت نفت بعنوان بهره مالکانه به صندوق توسعه ملی برود و حدود 30 % هم مالیات عملکرد و 
مالیات ارزش افزوده به دولت پرداخت کند و مابقی در شرکت نفت بماند که صرف توسعه میادین داخل کشور و حتی خارج از کشور شود و با 
صرف سرمایه گزاری روی پاالیشگاه ها در خارج از کشور شود که شرکت نفت بتواند از محل فروش فرآورده های نفتی با ارزش افزوده باالتر 

درآمد بیشتر کسب نماید . 
9 – بخش خصوصی واقعی از رقابت مخرب شــرکت های دولتی و شــبه دولتی در امان باشــد . برای اینکار باید دولــت با تغییر نگرش در 
خصوصی سازی و توجه به منافع دراز مدت بجای منافع کوتاه مدت ناشی از درآمد واگذاری ها تحولی بنیادی در بنگاه های دولتی و شبه دولتی 
ایجاد کند و با قانون جدید خصوصی سازی تمام بنگاه های دولت و شبه دولتی را مجددًا خصوصی نماید و هدفش کسب درآمد کافی از محل 
مالیات بر درآمد بنگاه های واگذار شــده و جذب نیروی جدید جهت ایجاد اشتغال باشد . بنحویکه اضافه درآمد دولت از محل درآمد مالیاتی 
بنگاه های واگذار شده بمراتب بیشــتر از درآمد حاصل از واگذاری با شیوه قبلی باشد . در واقع درآمد دراز مدت بسیار زیاد جایگزین درآمد 

محدود واگذاری ها شود . 
فرهنگ كاري و قوانین در جهت همكاري و نفع مشــترك كارگر و كارفرما، باز تدوین و بنحوي اصالح گردد كه امنیت شغلي شاغل فقط در 
مقابل انجام وظیفه و مســئولیت كامل تضمین و مورد حمایت قانون باشد و حمایت قانون از افرادي كه صرفا استخدام شده یا قرارداد منعقد 

نموده اند، حذف گردد.
10- مطالعه تطبیقي اعمال حق بیمه بر فعالیتها و قراردادها با كشورهاي رقیب و حذف وصولي ها مازاد و غیرشفاف.

11- معمواَل در قانون برخي هزینه هاي حمایتي بیمه به شــیوه اي آورده مي شود كه سازمان براي اقشار خاصي مانند كشاورزان، بیمه را با 7 
درصد انجام و  مقرر مي گردد كه باقیمانده تا 30درصد توسط دولت تامین شود. در چنین مواقعي، سازمان تامین اجتماعي تحت فشار مجلس 
و نماینده ها بیمه كشاورزان را اعمال، ولي پرداخت هزینه بیمه توسط دولت محقق نمي شود و عماًل سازمان از سرمایه سایر افراد كه حق بیمه را 

پرداخت نموده اند، هزینه هاي خود را تامین مي نماید كه موجب اعمال فشارهاي غیرعادي در وصول حق بیمه مي گردد. 
پیشنهاد مي گردد اعمال بیمه هاي حمایتي صرفًا پس از تامین هزینه از طرف دولت، توسط سازمان تامین اجتماعي اجراء گردد

12- برابري فرصت استخدام، جذب و اخذ مجوز فعالیت صرفًا با شایستگي و توانمندهاي الزم و حذف امتیازات ویژه براي تمام اقشار.
13- حذف ماده 21 قانون كار كه بر اســاس آن شوراهاي اسالمي كار موظفند در هیات مدیره شــركت نمایند )سرمایه گذاران خصوصي و 

خارجي چنین قانوني را بر نمي تابند(.
14- اندک قوانین و مقرراتی که در جهت حفظ منافع ذینفعان مقابل بخش دولتی نظیر پیمانکاران و تولیدکنندگان و تجار تصویب می شود و 

اگر در عمل اجرا نشوند هیچ راهی برای مقابله با آن وجود ندارد مگر دادگاه ها که آن هم هزار و یک مسئله دارد. 

وزارت کار و رفاه اجتماعی در پاسخ به سندیکای صنعت برق ایران

به کارکنان کارگاه های موقت و قراردادی حق بیمه بیکاری تعلق نمی گیرد
سندیکای صنعت برق به دنبال گزارش اعضای خود مبنی بر عدم پرداخت بیمه بیکاری به کارکنان مشغول به کار در کارگاه های 
مربوط به پروژه های شرکت های پیمانکاری و به منظور احقاق حقوق شرکت های عضو و کارکنان آنها در تاریخ 12 آذرماه سال 
جاری ، نامه ای با امضای مهندس مهدی مسائلی، دبیر سندیکای صنعت برق شعبه اصفهان، به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 

به شرح ذیل ارسال کرد:
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با سالم و احترام 
به اســتحضار می رســاند طبق گزارش واصله از اعضای این ســندیکا درخصوص عدم پرداخت بیمه بیکاری به کارکنان مشــغول به کار در 
کارگاه هــای مربوط به پروژه های شــرکت های پیمانــکاری، بدینوســیله از آن وزارتخانه محترم ســوال می گردد چرا با وجــود اینکه طبق 
بخشنامه های درآمدی سازمان تأمین اجتماعی در  مورد ماده 38 قانون تأمین اجتماعی، در مفاصاهای بیمه قراردادهای پیمانکاری به صراحت 
مبلغی بابت بیمه بیکاری محاســبه و اخذ می گردد، اما کارکنان پیمانکار در پایان قرارداد موقت خود و بیکار شدنشان از مزایای صندوق بیمه 

بیکاری محروم شناخته می شوند و سازمان مربوطه از پرداخت مستمری به کارکنان قراردادهای پیمانکاری امتناع می ورزد؟
لذا به منظور پاسخگویی این سندیکا به اعضای خود، خواهشمند است ضمن بررســی موضوع، دستور الزم را به منظور اعالم مراتب به این 

سندیکا مبذول فرمایید. 
            

به دنبال این امر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در پاسخ به نامه سندیکا ضمن ارسال نامه ای به امضای سیروس نصیری، 
مدیر کل امور فنی بیمه شدگان به ارائه پاره ای توضیحات پرداخت که متن نامه مزبور به شرح زیر است:

سالم علیکم
احتراما، عطف به نامه شماره 94/397 مورخ 12/9/94 به عنوان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درخصوص 3% حق بیمه کاری و عدم 

پرداخت مقرری بیمه بیکاری به آگاهی می رساند:
به اســتناد ماده »2« قانون بیمه بیکاری، بیمه شده بیکار از منظر قانون، فردی اســت که بدون میل و اراده بیکار شده باشد بنابراین از آنجائیکه 
کارکنان و کارگران شــاغل در کارگاه های با ماهیت موقت، اعم از فصلی، پروژه ای، قــراردادی که هنگام ورود در چنین فعالیت هایی به این 
امر آگاهی دارند که پس از اتمام موضوع فعالیت بیکار می گردند، لذا قانونگذار بیکاری آنان را از مصادیق ماده 2 قانون مارالذکر ندانســته و 
درنتیجه پرداخت مقرری بیمه بیکاری مورد نخواهد داشت. مضافا چون در چنین قراردادهایی کارگر و کارفرما به طور ضمنی توافق نموده اند 

که پس از انجام کار، کارگر بیکار گردد، بنابراین این نوع بیکاری با آگاهی قبلی صورت پذیرفته است. 
ضمنا، در تأیید مطالب فوق، دادنامه های شماره 97 مورخ 4/3/82 و شماره 267-256 مورخ 79/1/30 مبنی بر عدم تعلق بیمه بیکاری 

به این قبیل افراد صادر گردیده است. 

افق روشن برای اقتصاد و صنعت کشور
 ) بیانیه سندیکای صنعت برق ایران در خصوص اجرایی شدن برنامه جامع اقدام مشترک ( 

 »اجرایی شدن برنامه جامع اقدام مشترک« که با دیپلماسی مقتدرانه و هوشمندانه نظام جمهوری اسالمی ایران و تعامل  نهادهای 
بین المللی منجر به احقاق حقوق هسته ای کشور، رفع کامل تحریم های ظالمانه و تهدیدات خارجی گردید، نقطه  عطفی در تاریخ 
ملت ایران است که افق روشنی را برای اقتصاد و صنعت کشور می گشاید تا با شکوفایی استعدادها و  ظرفیت های منحصر به فرد 

همه مردم ایران فصل جدیدی از توسعه کشور را رقم زنند.  
صنعت برق ایران اگر چه در طول ســالهای تحریم توانسته است با سختکوشــی، خالقیت و همدلی دولت و بخش خصوصی  در 
تامین یکی از زیرساخت های مهم و استراتژیک کشور کارنامه درخشانی از خود به جای گذارد و بدون وقفه نیاز مردم را  برآورده 
سازد، اما بواسطه محدودیت ها و تنگناهای ناشی از تحریم های ظالمانه دچار مشکالتی شده است، که انتظار می  رود با رفع این 

محدودیت ها زمینه رشد و توسعه این صنعت حیاتی با شتابی بیشتر فراهم شود. 
ســندیکای صنعت برق ایران به نمایندگی از اعضای خود، ضمن تبریک این دستاورد ارزشمند دستگاه دیپلماسی کشور به  نظام 
جمهوری اســالمی و آحاد ملت، اعالم می دارد بخش خصوصی ایران با تمام ظرفیت های خود به میدان آمده تا در  سال همدلی 
و همزبانی دولت و ملت، گام های بزرگی برای پیشــرفت صنعت برق کشور بردارد و امید است با رفع موانع  داخلی شاهد جهش 

اقتصاد کشور در عرصه های داخلی و خارجی باشیم. 
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نصرنیرو، واحد نمونه صادراتی استان یزد شد
شرکت نصرنیرو توسط استانداری اســتان یزد به عنوان صادرکننده نمونه این استان در 

سال 94 انتخاب شد.
بــر همیــن اســاس مهنــدس اکبــر 
طاقداریــان، مدیــر عامــل شــرکت 
نصرنیرو به پاس تدابیر ارزشــمند در 
هدایت و پشــتیبانی از مجموعه تحت 
مدیریت خود و همچنین گام برداشتن 
در راســتای رشــد اقتصادی و کشور 
از ســوی استانداری اســتان یزد مورد 

تجلیل قرار گرفت.
گفتنــی اســت ایــن شــرکت عضــو 
ســندیکای صنعت برق ایران درحوزه 
تامین، طرح، اجرا، نصب و راه اندازی 
پســت های توزیــع، فــوق توزیــع، 

ایســتگاه های فشــار قوی و قدرت، خطوط انتقــال توزیع و فوق توزیــع فعالیت های 
گسترده ای دارد.

پارس حفاظ، واحد نمونه کیفی استان کرمانشاه
شرکت صنایع الکتریکی پارس حفاظ به عنوان واحد نمونه کیفی استان کرمانشاه در سال 

1394 برگزیده شد.
 بر همین اساس مهندس مسعود حاجی 
حسن خوانساری مدیر عامل این واحد 
تولیدی طی روزهای گذشته با دریافت 
لوحــی از ســوی اداره کل اســتاندارد 
اســتان کرمانشــاه مورد تقدیــر قرار 

گرفت.
گفتنــی اســت ایــن شــرکت عضــو 
سندیکای صنعت برق ایران به عنوان 
تنهــا تولیــد کننــده انــواع کنتاکتور، 
رله های حرارتی و کلیدهای مینیاتوری 
و اتوماتیک در ایــران فعالیت دارد که 
تضمین کیفیت محصــوالت در ابعاد 
مختلــف همــواره از جملــه مهم ترین 

اهداف آن بوده است.

برگزاری جام صنعت و ورزش به همت شرکت فولمن
جام صنعت و ورزش همزمان با چهلمین سالگرد تاسیس شرکت فولمن از شانزدهم آبان 
ماه لغایت نهم آذر ماه  ســال جاری با حضور تیم هایی از 12 شرکت فعال در صنعت برق 

کشور در دو گروه  برگزار شد.
بنا به نتایج حاصله  در این جام شرکت آی.ســی.اس با 12 امتیاز و تفاضل گروه 15+ به 

عنوان ســرگروه گروه اول و تیم شرکت فولمن با 15 امتیاز و تفاضل گل 26+ حائز مقام 
اول این جام در گروه دوم شد.

گفتنی اســت تیم های کرمان تابلو چارگون نیز مقام دوم را به ترتیب در گروه های اول و 
دوم این جام کسب کردند.

قم آلیاژ، صادرکننده نمونه استان قم
شرکت قم آلیاژ طی مراسم گرامیداشت روز ملی صادرات در استان قم، به تاریخ بیست و 
هشتم آبان ماه سال جاری از سوی استانداری قم به عنوان صادرکننده نمونه آن استان در 

سال 1394 برگزیده شد.
در این راســتا مهندس آریــا صادق 
نیت حقیقی مدیر عامل این شــرکت 
تولیدی با اهدای لوحی در مراســمی 
بــا حضور رییــس مجلس شــورای 
اســالمی به پاس تالش ســازنده در 
زمینه صادرات غیرنفتی مورد تقدیر 

قرار گرفت.
گفتنــی اســت ایــن شــرکت عضو 
ســندیکای صنعت برق ایران از سال 
1380 به عنــوان یکی از اصلی ترین 
تولیدکننــدگان آلومینیــوم مفتــول 
و آلومینیــوم تکه ای مورد اســتفاده 
در صنایــع بــرق و الکتریســیته و 

فوالدسازی فعالیت می کند.

درخشش اطلس افروز شرق در مقام صادرکننده شایسته 
تقدیر استان خراسان رضوی

شــرکت اطلس افروز شــرق طی مراســم تجلیل از صادر کنندگان نمونه استان خراسان 
رضوی، از ســوی استانداری خراســان رضوی به عنوان صادرکننده شایسته تقدیر سال 

1394 برگزیده شد.
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اخبار رشکت های عضو
در این راســتا مهندس احمدرضا صفار طبســی مدیر عامل این شرکت تولیدی با اهدای 
لوحی در مراســمی با حضور اســتاندار و  دیگر مســئولین کشوری و اســتانی در جمع 
صادر کنندگان به پاس حسن تدبیر و تالش موثر آن مجموعه برای برداشتن گام های موثر 

در بازارهای جهانی مورد تقدیر قرار گرفت.
گفتنی است این شرکت عضو ســندیکای صنعت برق خراســان در بازه ده ساله فعالیت 
خود که با شبکه های فشار متوسط آغاز شد و هم اکنون در سطح خطوط فوق توزیع برق 
گسترش یافته اســت، بارها شایسته تقدیر از سوی شــرکت برق منطقه ای خراسان قرار 

گرفته است.
شرکت اطلس افروز شــرق تاکنون افتخار اجرای خطوط 132 کیلو ولت چهار مداره دو 
باندل و کابل کشی 132 کیلو ولت با کابل مقطع 1200 در در سطح خراسان داشته است. 
همچنین گواهینامه ثبت اختراع دستگاه کشنده کابل، عضویت در انجمن مدیریت پروژه 
ایران و عضویت در انجمن مهندسی ارزش ایران نیز از دیگر موارد مطرح در کارنامه این 

شرکت است.

افتخارآفرینی کرمان تابلو در ورزش 
در سری مســابقات جام صنعت و ورزش که از شانزدهم آبان ماه با شرکت 12 تیم در دو 
گروه شــش تیمه در محل زمین شرکت فولمن برگزار شــد، شرکت کرمان تابلو به عنوان 
یکی از تیم های حاضر در این جام توانســت با پشت سر گذاشتن یک به یک حریفان به 

مرحله نهایی مسابقات صعود کند.
پرونده جام صنعت و ورزش با قهرمانی کرمان تابلو و نایب قهرمانی آی.ســی.اس بسته 

شد
جام صنعت و ورزش که به مناسبت چهلمین ســالگرد تاسیس شرکت فولمن و به همت 
این مجموعه برگزار شد، پنجم دی ماه سال جاری با قهرمانی شرکت کرمان تابلو و نایب 

قهرمانی شرکت آی.سی.اس به کار خود پایان داد. 
این سری مســابقات با حضور 12 تیم که هر کدام از آنها، نمایندگان یکی از شرکت های 
فعال صنعت برق محســوب می شدند، از اواسط آبان ماه آغاز شــد و دیروز با برگزاری 

مسابقه فینال پایان یافت. 
به این ترتیب شرکت های کرمان تابلو و تامین سیستم های کنترل مخابرات ایران به مقام 
قهرمانی و نایب قهرمانی دست یافتند و پس از آنها چارگون با برتری در مقابل فولمن به 

مقام سوم رسید. 
گفتنی اســت از 12 شــرکت حاضر در این دوره از مسابقات، یازده شــرکت از اعضای 

سندیکای صنعت برق ایران بودند.
سندیکای صنعت برق ایران بدینوسیله موفقیت تیم های کرمان تابلو، تامین سیستم های 
کنترل مخابرات ایران، چارگون و فولمن را به ایــن مجموعه ها تبریک گفته و برای آنها 

آرزوی موفقیت روزافزون دارد.

آگهی استخدام شرکت آراپاد
شــرکت آراپاد از اعضای ســندیکای صنعت برق ایران جهت تکمیل کادر پرسنلی خود 
از یک مهندس مکانیک با آشــنایی کامل در نقشه کشی صنعتی و نرم افزارهای مربوطه، 
دارای ســابقه کار یک یا دو سال در مهندســی معکوس قطعات صنعتی و آشنا با فرآیند 

تولید و استانداردهای ساخت جهت استخدام تمام وقت دعوت به همکاری می کند.  
بر همین اســاس از متقاضیان درخواست می شــود جهت معرفی، رزومه کاری خود را به 

آدرس پست الکترونیک ذیل ارسال فرمایند:
m.khooshabi@arapad.com و   Info@arapad.com

درخشش "آذرخش انتقال نیرو" در طراحی نرم افزار ملی 
اتوماسیون

شرکت آذرخش انتقال نیرو پاژ طی مراسمی در مشهد از سوی معاون وزیر نیرو در امور 
برق و انرژی و مدیرعامل شرکت توانیر با اهدای لوح  تقدیر مورد قدردانی قرار گرفت.

این تقدیر به پاس تالش های مجدانه کارکنان این واحد صنعتی در طراحی، تهیه و اجرای 
نرم افزار ملی اتوماســیون پســت های فوق توزیع و انتقــال )DCS(با پرتکل 61850 
صورت می گرفت که در تبدیل شدن صنعت برق خراسان به قطب اتوماسیون کشور نقش 

بسزایی داشته است.

گفتنی اســت این شرکت عضو ســندیکای صنعت برق ایران قریب به 20 سال در زمینه 
خدمات مهندســی، نگهداری و بهینه سازی پســت ها، خطوط و نیروگاه ها فعالیت دارد و 
اجرای طرح های مهمی چون ارائه خدمات اپراتوری پنج پست سددوستی، سیمان زاوه، 
 3MW به ظرفیت DG نیــروگاه بیوگاز و ...، همچنین راه اندازی نیروگاه تولید پراکنده
در منطقه گردشگری سپاد در کنار اجرای ده ها برنامه نگهداری و تعمیرات در پست ها و 

نیروگاه های کشورگوشه ای از کارنامه پربار این واحد صنعتی است.

اخبار  رشکت های عضو
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اخبار  رشکت های عضو

1. شرکت پرتوکار تهران 
به مدیریت: جناب آقای عبدالواحد خورا

زمینه فعالیت: تولید انواع تابلو برق، تامین تجهیزات برقی
تلفن: 66344315 / نمابر: 66344465 

 2.  شرکت الکترو تابلو غرب
به مدیریت: جناب آقای سعید زاهد مهاجرانی

زمینه فعالیت: تولید و ساخت تابلو برق فشار ضعیف، متوسط و قوی
تلفن: 326614515ـ081/ نمابر: 32661416ـ081  

 3.  شرکت پرشین سازه پرتو
به مدیریت: جناب آقای سعید صفرزاده

زمینه فعالیت: ساخت و اجرای دکل های انتقال نیرو و پستهای برق
تلفن: 85ـ44761778 / نمابر: 44761788 

 4.  شرکت منا
به مدیریت: جناب آقای وحید عبدالحسین مهین

زمینه فعالیت: خدمات مهندسی و مشاوره  
تلفن:     34772860ـ041 / نمابر:  3479135ـ041 

 5.  شرکت آزمون نیروی فرهنگ
به مدیریت: جناب آقای فرهنگ خسروانی

زمینه فعالیت: تولید و تعمیر ترانسفورماتور و کویل ژنراتورهای فشار قوی و امور بازرگانی
تلفن: 88274165/ نمابر: 88274165 

 6.  شرکت بامداد نیرو گستر پارس
به مدیریت: جناب آقای اسفندیار بامداد

زمینه فعالیت: طراحی و ساخت سیستم های اندازه گیری، مانیتورینگ و مدیریت مصرف انرژی
تلفن: 5ـ44268342/ نمابر: 44268362 

 7.  شرکت ایلمان پادرا
به مدیریت: جناب آقای ایمان جوهرزاده

زمینه فعالیت: مهندسی، تامین تجهیزات و اجرای پروژه های خطوط و پست های فشار قوی
تلفن: 22864486، 22874878، 22874686/ نمابر: 22844870 

 8.  شرکت تجهیزات برق و سیاالت فوالد )ساتها( 
به مدیریت: جناب آقای علیرضا روغنی

زمینه فعالیت: تولید تابلوهای برق فشار ضعیف و متوسط، باسداکت، سینی و نردبان کابل
تلفن: 8ـ37582927ـ031/ نمابر: 37582556ـ031 

 9.  شرکت پیمان فنون آبتین
به مدیریت: جناب آقای هادی امیرزاده ایرانی

زمینه فعالیت: پیمانکاری و بازرگانی
تلفن: 44255204/ نمابر:     44255203 

 10.  شرکت پارس نیروسان  
      به مدیریت: جناب آقای رضا مظلومی تبریزی

زمینه فعالیت: تجهیزات برق صنعتی
تلفن:     87133 / نمابر: 88709484 

 11.  شرکت فن آوران دانا
به مدیریت: جناب آقای ناصر ترهنده

زمینه فعالیت: طراحی و تولید فیلترهای هارمونیک و راکتور بانک خازنی
تلفن: 46871408 / نمابر: 46871408 

 12.  شرکت صنعتی الکتریک خراسان
به مدیریت: جناب آقای محمد افشار نژاد

زمینه فعالیت: تولید سیم و کابل
تلفن: 73232 / نمابر: 73234 

 13.  شرکت پایدار صنعت ماهان پارس
به مدیریت: جناب آقای علی ربوی

زمینه فعالیت: برق، ابزار دقیق و مکانیک  
تلفن: 44824764ـ013/ نمابر: 44824764ـ013 

 14.  شرکت ایده گستر کاوه  
به مدیریت: جناب آقای مجید مصلحی
زمینه فعالیت: فنی مهندسی و بازرگانی

تلفن: 22909455/ نمابر: 22912981 

سندیکای صنعت برق ایران، مقدم اعضای جدید را گرامی می دارد.

خیر مقدم به اعضای جدید

به گزارش کمیته عضویت سندیکای صنعت برق ایران، در ماه گذشته 14 شرکت جدید به عضویت این سندیکا پیوسته اند. 
بر پایه این گزارش، اعضای جدید به شرح زیر معرفی می شوند:
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تبریک سندیکا به شرکت نصرنیرو 
سندیکای صنعت برق ایران بدینوسیله انتخاب شایسته شرکت نصرنیرو را به عنوان 

صادرکننده برگزیده استان یزد در سال 1394 خدمت جناب آقای مهندس اکبر طاقداریان، 
مدیر عامل محترم آن واحد صنعتی و کارکنان آن شرکت محترم تبریک عرض می نماید.                                                               

روابط عمومی سندیکای صنعت برق ایران

جناب آقای مهندس مسعود حاجی حسن خوانساری
مدیر عامل محترم شرکت صنایع الکتریکی پارس حفاظ 

احتراما بدینوسیله انتخاب شرکت تحت مدیریت حضرتعالی را توسط اداره کل استاندارد 
استان کرمانشاه به عنوان واحد نمونه کیفی آن استان در سال 1394، خدمت شما و کارکنان 

محترم آن واحد تولیدی تبریک عرض می نماییم.
                                                                                          با آرزوی توفیق روزافزون

                                                                                     روابط عمومی سندیکای صنعت برق ایران

جناب آقای مهندس آریا صادق نیت حقیقی
مدیر عامل محترم شرکت قم آلیاژ 

احتراما بدینوسیله انتخاب شرکت تحت مدیریت حضرتعالی را توسط استانداری استان 
قم به عنوان صادرکننده نمونه آن استان در سال 1394، خدمت شما و کارکنان محترم آن 

واحد تولیدی تبریک عرض می نماییم.

                                                                                          با آرزوی توفیق روزافزون
                                                                                     روابط عمومی سندیکای صنعت برق ایران

تبریک سندیکا به شرکت اطلس افروز شرق 
سندیکای صنعت برق ایران بدینوسیله انتخاب شرکت اطلس افروز شرق را به عنوان 

صادرکننده شایسته تقدیر استان خراسان رضوی در سال 94 از سوی استانداری آن استان 
خدمت جناب آقای مهندس احمد رضا صفار طبسی، مدیر عامل محترم آن واحد صنعتی و 

کارکنان آن شرکت محترم تبریک عرض می نماید. 
روابط عمومی سندیکای صنعت برق ایران

جناب آقای مهندس محمود جالئیان زعفرانی
 مدیر عامل محترم شرکت آذرخش نیرو پاژ 

احتراما بدینوسیله شایستگی شرکت تحت مدیریت حضرتعالی در تقدیر توسط معاون 
امور برق و انرژی وزارت نیرو و مدیر عامل شرکت توانیر به پاس تالش های مجدانه 

کارکنان این واحد صنعتی در طراحی، تهیه و اجرای نرم افزار ملی اتوماسیون پست های 
فوق توزیع و انتقال )DCS(با پرتکل 61850 خدمت شما و کارکنان محترم آن واحد 

صنعتی تبریک عرض می نماییم.
                                                                                          با آرزوی توفیق روزافزون

                                                                                     روابط عمومی سندیکای صنعت برق ایران

جناب آقای مهندس جاللی طلب 
مدیر عامل محترم شرکت بهینه سازان طوس

احتراما بدینوسیله دستاورد اخیر شرکت تحت مدیریت حضرتعالی را در خصوص طرح 
فهام، خدمت جنابعالی و کارکنان آن واحد محترم صنعتی تبریک عرض می نماییم. 

                                                                                       با آرزوی توفیق روزافزون
                                                                                     روابط عمومی سندیکای صنعت برق ایران

تربیک

تسلیت
انجمن صادرکنندگان صنعتی، معدنی و خدمات فنی و مهندسی ایران

با کمال تاسف و تاثر درگذشت ناگهانی دبیر ارجمند آن انجمن، جناب آقای مهندس پورقربان را خدمت اعضای محترم و خانواده بزرگوار ایشان تسلیت 
عرض نموده و از درگاه ایزد منان، برای آن مرحوم، علو درجات و برای بازماندگان صبر و شکیبایی آرزومندیم.

روابط عمومی سندیکای صنعت برق ایران

جناب آقای مهندس حسن هاشمی  
رییس محترم هیات مدیره انجمن شرکت های مهندسی و ساخت

بدینوسیله با کمال تاثر و تاسف درگذشت "حاج سید فتح اله هاشمی" همسر خواهر گرامی حضرتعالی را تسلیت خدمت  شما و خانواده بزرگوار ایشان 
تسلیت عرض نموده و از درگاه ایزد منان، برای آن مرحوم، علو درجات و برای بازماندگان صبر  و شکیبایی آرزومندیم. 

روابط عمومی سندیکای صنعت برق ایران

 تربیک و تسلیت 
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