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رسمقاله

آبان ماه امســال هم طبق روال معمول سال های گذشته آبســتن رخدادهای بسیار مهمی برای صنعت برق اســت. در همان روزهای ابتدایی آبان سی و یکمین 
کنفرانس بین المللی برق برگزار می شــود و ســوم تا پنجم آبان ماه مهمترین رویداد علمــی حوزه برق را در خود ثبت خواهند کرد. تــا به این ترتیب کنفرانس 

بین المللی برق همچنان یکی از منظم ترین و مستمرترین رخدادهای علمی کشور باقی بماند. 
به فاصله اندکی و تنها ده روز پس از کنفرانس برق، صاحبان صنعت برق از حوزه های مختلف در پانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت برق گرد هم خواهند آمد 

تا توانمندی ها و پتانیسل های تولیدی و پیمانکاری خود را به نمایش بگذارند. 
همزمانی نسبی این دو رویداد که اساسا دو وجه اصلی برق را شامل می شوند، می توانست نوید بخش جهش های علمی و صنعتی بسیاری باشد اما روشن است که 

این پازل قطعه ای کلیدی را کم دارد. همان قطعه ای که سال هاست آن را ارتباط صنعت و دانشگاه تعبیر می کنند. 
برق در شرایطی به عنوان یک صنعت زیرساختی در سال های پس از انقالب و به مدد توانایی متخصصین داخلی و البته یاری ناخواسته تحریم های بین المللی به 
خودکفایی دست یافته و بیش از یک دهه است که راه به بازارهای جهانی گشوده است که توسعه علمی و پژوهشی رخ داده در دانشگاه ها و مراکز علمی این صنعت 

کمتر توانسته اند به نبض توسعه ای صنعت بدل شوند و این دو حوزه عمدتا ارتباط معنادار و اثرگذاری با یکدیگر نداشته اند. 
اینکه برای رابطه این دو بخش کلیدی چه باید کرد، سئوالی است که پاســخ دادن به آن در این مقال نمی گنجد اما بدون شک ایجاد یک تعامل دوسویه، اثرگذار 
و سازماندهی شده بین این دو بخش و همچنین توسعه بخش های تحقیق و توسعه شرکت ها از طریق شکل دادن به رابطه صنعت و دانشگاه باید همواره یکی از 

دغدغه های مسئولین، صاحبان صنایع و دانشگاهیان باشد. 
ســاالنه صدها مقاله به کنفرانس های برق یا توزیع ارسال شــده و مورد داوری قرار می گیرند. ساالنه صدها شرکت در نمایشگاه های بین المللی از جمله همین 

نمایشگاه پیش رو حضور می یابند. اما رهاوردهای این کنفرانس ها  کمتر به دستاوردی در نمایشگاه ها بدل شده است.
کدام تحقیق آماری ما را به اثربخشــی کنفرانس ها امیدوار کرده و کدام نمایشگاه آسوده خاطرمان کرده که ما هم همپای دنیا از فناوری های نوین، اختراعات یا 

دستاوردهای جدید علمی در صنعت به بهترین شکل بهره برده ایم. 
به نظر می رســد ما به این میزان توسعه یافتگی در صنعت برق که بدون شــک در منطقه حرف اول را می زند، رضایت داده ایم. البته این نظریه همه سازمان ها، 
بنگاه ها و یا دانشگاه ها را شامل نمی شود و استثنائاتی هم وجود دارد اما کلیت رخدادها، تحوالت و توسعه علمی این صنعت نشان می دهد که ما کمتر دستاورد 

علمی را به یک محصول، کاال یا خدمت نوآورانه بدل کرده ایم. 
حال آنکه هر ســاله کنفرانس ها مجال ارائه مقاالتی هستند که به زعم کارشناسان بسیاری از آنها از ارزش علمی باالیی برخوردارند و البته حضور پژوهشگران 

ایرانی در کنفرانس های مطرح بین المللی هم مهر تایید بر این ادعا می زند. اما سئوال این است که سهم صنعت از این پژوهش ها و مقاالت چیست؟
نگارنده بر این باور اســت که فارغ از سهم صنعت و دانشگاه به عنوان اصلی ترین بازیگران این عرصه، تشکل های اقتصادی هم می توانند نقشی موثر در ایجاد 

تعاملی سازنده میان این دو بخش داشته باشند. در حقیقت انجمن ها و سندیکاها قادرند با اتکا به نقش نمایندگی خود گام موثری در این مسیر بردارند. 
ســندیکای صنعت برق ایران هم به عنوان یکی از تشکل های پیشرو در این زمینه فعالیت های گسترده ای داشته است. امضای تفاهم نامه با چند دانشگاه مطرح 

کشور و ایجاد یک کارگروه مشترک با پژوهشگاه نیرو مهمترین فعالیت های سندیکا برای ایجاد رابطه ای اثربخش بین حوزه علمی و صنعتی برق بوده است. 
امروز ایران نیاز به صنایعی به روز، دانش محور و فناور دارد، صنایعی که بتوانند عالوه بر تامین بازارهای داخلی، در عرصه بین المللی هم حرفی برای گفتن داشته 
باشند. ایران امروز حرکتی جدید به سمت توســعه صادرات غیرنفتی آغاز کرده و برای موفقیت در این عرصه نیاز به صنایعی دارد که توان رقابت داشته باشند. 
بدون شک در آینده ای نزدیک صنایع بدون توسعه فناورانه محصوالتشان قادر به رقابت نخواهند بود و برای دستیابی به این هم نیاز به اتصال به حلقه ای کلیدی 

به نام پژوهش دارند. ای کاش پیش از آنکه دیر شود، کاری کنیم ... 
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کابوس اقتصاد نفتی تمام 
شدنی است؟
صادرات غیرنفتی از نگاه آمار
سمیه کاظم زاده دهکردی؛

باقی ماند.
البته گام هایی برای توسعه صادرات غیرنفتی انجام شد اما سهم درآمدهای نفتی در بودجه ساالنه 
کشور آنقدر قابل توجه بود که عمال رقم مربوط به صادرات غیرنفتی، مالیات و امثالهم را می 
بلعید. در طول دولت نهم و دهم با افزایش ناگهانی و افسارگسیخته قیمت نفت و صرف نادرست 
و ناکارآمد درآمد بیش از ۸۰۰ میلیارد دالری حاصل از این محل، اقتصاد کشور بیش از پیش 

از ثروت اندوخته زیرزمینی اش ضربه خورد.
خواب عمیق ایران بر نازبالش نفت تا سقوط سهمگین بهای طالی سیاه کم و بیش ادامه داشت. 
با روی کار آمدن دولت یازدهم و افت ناگهانی قیمت نفت تا مرز سی دالر، توسعه صادرات 

غیرنفتی به عنوان یک راهکار و نه یک شعار انتخاباتی در دستور کار دولت قرار گرفت. 
رییس جمهوری امعتقد است که »افزایش صادرات غیرنفتی و دستیابی به بازارهای ثابت هدف 
به ویژه در منطقه ضرورت دارد. کارافرینان و بخش خصوصی می توانند موتور صادرات غیرنفتی 
در کشور را به حرکت در آورند، بنابراین ضروری است یک بخش از تولید داخلی کشور مختص 

صادرات باشد و تالش شود تا بازارهای هدف ثابت بیابیم.«
بر اساس گزارشی که در خبرآنالین منتشر شد و بر مبنای گزارش های رسمی دولت درباره روند 
تجارت جهانی، صادرات بدون میعانات از 32.5 میلیارد دالر در سال 91 به 35.۸ میلیارد دالر 
در سال 94 افزایش یافته است. این در شرایطی است که میزان صادرات بدون میعانات در 4 

ماهه نخست امسال 13.4 میلیارد دالر بوده است.
همچنین صادرات با میعانات در سال 91 بالغ بر 41.4 میلیارد دالر بوده که میزان آن در سال 
94 به 42.4 میلیارد دالر رسیده است. ارزش صادرات با میعانات در 4 ماهه نخست سال 95 

هم 16.3 میلیارد دالر بوده است.
بنا به گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، ارزش واردات در سال 91 حدود 53.3 میلیارد 
دالر بوده که در سال 94 میزان واردات کاهش پیدا کرده و به 41.5 میلیارد دالر رسیده است. 

در 4 ماهه نخست امسال هم ارزش واردات 12.9 میلیارد دالر بوده است.
به 27.9  میلیارد دالر در سال 91  از 26.3  ارزش صادرات  پتروشیمی،  و  در حوزه صنعت 
میلیارد دالر در سال 94 افزایش یافته است. بر این اساس، ارزش صادرات بخش صنعت در 
سال 94 بالغ بر 14.6 میلیارد دالر و پتروشیمی 13.3 میلیارد دالر بوده است. در 4 ماهه نخست 
امسال هم در بخش صنعت و پتروشیمی 12 میلیارد دالر صادرات صورت گرفته است. در 
بخش کشاورزی نیز در سال 94 حدود 3.5 میلیارد دالر کاال صادر شده؛ میزان صادرات در این 

حوزه در 4 ماهه نخست امسال ۰.9 میلیارد دالر بوده است.

صنعت نفت در ایران صنعتی 115 ساله است و در طول این بیش از یک 
قرن آنقدر فراز و نشیب داشته که می توان برایش تاریخی جداگانه نوشت 
که البته قطعا نهضت ملی شدن صنعت نفت و خارج شدن آن از زیر یوغ 

استعمار انگلستان شاید مهمترین و اصلی ترین نقطه عطف آن باشد. 
به هر حال نگاهی به گذشته تا حال صنعت نفت، نشان از تغییری آرام و 
دارد.  رنگ  سیاه  ارزشمند  این طالی  به  ها  رویکرد حکومت  در  بنیادین 
اگرچه از همان ابتدا نفت یک ثروت ملی و قابل اتکا بوده اما قرار گرفتن 
کشورهای صاحب این گنجینه فسیلی، پس از مدتی دریافتند که صرف منابع 
مالی حاصل از فروش آن در هزینه های جاری نه تنها کمکی به توسعه آنها 
نخواهد کرد، بلکه زمینه ساز پوکی آرام و تدریجی استخوان اقتصادهایشان 

خواهد شد. 
دول توسعه یافته صاحب نفت مثل آمریکا، کانادا و کشورهایی از این دست 
خیلی زودتر از سایرین دست به کار شدند و هزینه های جاریشان را از پول 
نفت مستقل کردند اما این روال در کشورهای در حال توسعه و جهان سومی 

و به بیان ساده تر در آسیایی ها خیلی دیرتر دنبال شد. 
اساسی  های  برنامه  از  یکی  اسالمی،  انقالب  وقوع  از  پیش  هم  ایران  در 
به  اقتصاد  وابستگی  کاهش  و  غیرنفتی  صادرات  افزایش  کشور  اقتصاد 
دالرهای نفتی بود اما این برنامه تا سال ها پس از وقوع انقالب هم در حد 
یک شعار که بیشتر به کار نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری می آمد، 

الزامات توسعه صادرات غیرنفتی
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در همین راستا محمدرضا نعمت زاده، وزیر صنعت، معدن 
درصدی صادرات  افزایش 21  بر  تاکید  تجارت ضمن  و 
غیرنفتی در 4 ماهه نخست سال 95 نسبت به سال گذشته، 
معادل  صادرات  درصد   25 »باید  که  بود  کرده  عنوان 
دالر  میلیارد  رقم 5۰  به  تا  یابد  افزایش  دالر  1۰میلیارد 

هدف گذاری شده برسیم.«
البته وزارت صنعت، معدن و تجارت در گزارشی درباره 
مهم ترین اقدامات دولت تدبیر و امید در توسعه صادرات 
رکورد  به  دستیابی  گذشته،  سال  سه  طول  در  غیرنفتی 
از  را  دالر  میلیارد  به 5۰  سال 93  در  غیرنفتی  صادرات 
نقاط مثبت عملکردی این حوزه دانسته است. همچنین در 4 
ماهه نخست امسال صادرات از واردات پیشی گرفته و تراز 

تجاری کشور مثبت شده است. )جدول شماره 1(
گسترش   ،95 سال  در  صادرات  از  حمایت  بسته  تدوین 
در  تسریع  و  بین المللی  و  منطقه ای  تجاری  همکاری های 
پیشبرد الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت نیز از دیگر 

سیاست هایی است که در این مدت دنبال شده است.
خصوص  در  پیش  چندی  جمهور  رییس  اول  معاون 
گفته  غیرنفتی  صادرات  توسعه  برای  دولت  راهبردهای 

بود: »در کشورهای همسایه بازارهای بزرگی برای صادرکنندگان ایرانی وجود دارد و باید با استفاده از 
راهکارهایی همچون ایجاد خط اعتباری برای کشورهای مقصد، زمینه جهش و توسعه صادرات غیرنفتی 
کشور را فراهم کنیم. به عالوه برقراری آرامش در فضای بین المللی و ارتقای جایگاه بخش خصوصی هم 

می تواند در این راستا کامال اثرگذار واقع شود.«
البته بدون شک دنبال کردن روش های پایداری مانند ایجاد آگاهی از برند و توسعه شهرت برند - که 
بخشی از برنامه مارکتینگ بین المللی است – هم در این حوزه تاثیر چشمگیری خواهد داشت. ضمن 
اینکه میدان دادن به بخش خصوصی خود راهکاری اساسی و بنیادین برای توسعه صادرات غیرنفتی است. 
اگر موانع اساسی پیش روی بنگاه های اقتصادی برداشته شود و سازمان ها و نهادهای دولتی در روند 
بوروکراسی حاکم و قوانین دست و پاگیر برای آنها مانع تراشی نکنند، صادرکنندگان قادر خواهند بود گلیم 

خود را از آب بیرون بیاورند و عالوه بر تامین منافع خود، منافع ملی کشور را نیز تامین کنند. 
مسلم آنکه این روزها علیرغم تمام مشکالت موجود و رکود حاکم بر اقتصاد کشور، صادرات غیرنفتی 
اوضاع بدی ندارد. شاید اقتصاد ایران آرام آرام از این خواب کهنه برخیزد و به کابوس وابستگی بودجه 
هایش به نفت پایان دهد. شاید بتوانیم زمانی را متصور شویم که دالرهای نفتی صرف زیرساخت ها می 

شوند و کشور مسیری پایدار، باثبات و مطمئن را به سمت توسعه طی می کند. 

درصد تغییراتارزش پنج ماهه 94 )میلیون دالر(ارزش پنج ماهه 95 )میلیون دالر(

191۰۸173361۰صادرات غیرنفتی)کاال و میعانات گازی(
15۸3۸1373415.3صادرات غیرنفتی )بدون میعانات گازی(

2.۸-167۰917199واردات کاال
35۸17345353.7تجارت کل

23991371651تراز تجاری )با احتساب میعانات گازی(
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چرا برندهای ایرانی ماندگار نیستند؟

علیرضا کالهی؛
رییس هیات مدیره سندیکای صنعت 

برق ایران

چرا برندهای ایرانی ماندگار نیستند؟ من مایلم این پرسش چنین مطرح شود که چرا ما در 
ایران شرکت های ماندگار نداریم؟ یا چرا شرکت های ایرانی حتی در مقیاس منطقه ای )و نه 
بین المللی( رشد نمی کنند؟ پارس الکتریک که همزمان با سامسونگ فعالیت خود را شروع 
کرد و زمانی از این شرکت جلوتر بود )شرکت پارس الکتریک پیش از سامسونگ تلویزیون 
رنگی تولید می کرد(  اما امروز سامسونگ ابرقدرت الکترونیک و بزرگ ترین تولیدکننده 
تلویزیون در جهان بوده و موفق شده است نام هایی بزرگ مانند سونی، شارپ و توشیبا را به 
زانو درآورد اما جایگاه پارس الکتریک اکنون کجاست؟ چگونه هیوندای رتبه چهارم تولید 
خودرو در جهان را از آن خود کرده اما ایران خودرو بدون پرداخت حقوق گمرک 1۰۰ 

درصد نیز قادر به رقابت در بازار ایران نیز نیست؟
شرکت ها توسط کارآفرینان ایجاد می شوند و معموال در فاز نخست تکامل خود، حول 
محور بنیان گذاران رشد کرده و به دلیل رابطه تنگاتنگ مدیریت، پرسنل و مشتریان، در 
مقابل شرایط بازار بسیار حساس و چابک بوده و سریع واکنش نشان می دهند. این نوع 
سازمان ها کوچک هستند و تبادل اطالعات و تصمیم گیری در قالب ساختاری غیر رسمی 
انجام می شود. ضمنا به علت ارتباط نزدیک و تنگاتنگ مالکان، مدیریت و پرسنل، انگیزه ها 

بسیار باال بوده و عملکرد سره و ناسره سریع از هم تشخیص و تمیز داده می شود.
موفقیت،  تداوم  و  رشد  با  همراه  اما  می کند  رشد  سرعت  به  سازمان  شرایطی،  چنین  در 
و  نبوده  پاسخ گو  دیگر  غیر رسمی  که ساختارهای  بزرگ می شوند  اندازه ای  به  مقیاس ها 

سازمان می بایست فرآیندهای خود را تغییر دهد تا پرسنل و مدیران هماهنگ با اهداف 
کالن سازمان عمل کنند. این مرحله همانند هر تغییر عمده ای، باعث ایجاد بحران می شود 
و سازمان هایی ماندگار خواهند بود که بتوانند این بحران ها را مدیریت کرده و به رشد خود 

ادامه دهند.
 بنده معتقدم تقریبا تمامی سازمان های ایرانی در این مرحله شکست خورده و در نتیجه 
به مراحل بعدی بلوغ سازمانی دست نمی یابند حال آنکه برندهای ماندگار و قوی توسط 

سازمان هایی به وجود می آید که در مرحله 4 و 5 تکامل سازمانی قرار دارند.
علت این عدم تکامل در ایران را می توان در مصادره شرکت های بزرگ پس از پیروزی 
انقالب، سیاست های اقتصادی دهه 6۰ و سپس رشد  لجام گسیخته و سیطره صنایع مادر 

مبتنی بر مواد اولیه بر اقتصاد کشور جستجو کرد.
رشد باالی اقتصادی ایران در دهه 4۰ و 5۰ خورشیدی باعث ظهور شرکت های بزرگ 
و توانمندی شد. کفش ملی به سراسر اروپا صادرات داشت و ایرانیان با عالقه و افتخار 
و  بود  منطقه  سطح  در  مطرح  برندی  مینو  گروه  می کردند؛  استفاده  آن  محصول های  از 
مرحوم خسروشاهی خود سهام دار شرکتی مانند نستله بود و چه بسا در صورت ادامه مسیر، 
این شرکت را می خرید. کفش بال، استارالیت، پارس الکتریک، ارج و آزمایش همگی 
برندهایی مطرح، موفق و توانمند بودند. صنعت گران مطرح آن زمان مانند مرحوم ایروانی، 
الجوردی، برخوردار و ... به این نتیجه رسیده بودند که برای تداوم رشد شرکت های خود، به 
سامانه و مدیریت حرفه ای نیاز دارند؛ نیازی که برای تامین 
آن از طریق استخدام مدیران خارجی، به کارگیری مشاوران 
بین المللی و حتی دعوت از دانشگاه هاروارد برای ایجاد 
تالش   )ICMS( ایران  در  خود  آسیایی  شعبه  نخستین 

می کردند. 
این  انقالب  از  پس  بزرگ  شرکت های  گسترده  مصادره 
روند تکامل را متوقف کرد. کارآفرینان بزرگ و بسیاری 
آنان،  سازمان های  در  یافته  پرورش  ایرانی  مدیران  از 
کشور را ترک کردند و نسلی جدید و بی تجربه مدیریت 
این سازمان ها را عهده دار شد؛ افرادی که با وجود تعهد و 
به  و  نداشتند  مدیریتی  دانش  و  تجربه  عالیه،  تحصیالت 
علت گسست مدیریتی به وجود آمده، فرصت آن را نیافته 
بودند تا در کنار مدیران با تجربه، مدیریت علمی و صحیح 
را فرا بگیرند اگرچه با سعی و خطا، سازمان های خود را 
به پیش برده و در بازار بسته دهه 6۰ موفق بودند. در این 
دوران، به علت نبود رقابت و پرداخت یارانه های گوناگون 
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شرکت های  از  بسیاری  ریالی،   7۰ دالر  و  ارزان  اولیه  مواد  مانند 
نیز  کاال  کمبود  و  بودند  برخوردار  باالیی  سود  حاشیه   از  تولیدی 
موجب شده بود تقاضا همواره از عرضه بیشتر باشد و بازاریابی معنا 
و مفهومی نداشت. همچنین با توجه به نرخ سود بانکی پایین تر از 
تورم، لزومی به کنترل موجودی و بهره برداری حداکثری از دارایی ها 
احساس نمی شد. بخش خصوصی نیز در چنین فضایی رشد کرد و 
موفق بود. انرژی و توان مدیران در این شرایط طبیعتا به جای بهبود 
عملکرد به سمت کسب امتیازهای دولتی معطوف بود زیرا بیشترین 
بازده را به همراه داشت؛ بسیار بیشتر از آنچه فرایند دشوار استقرار 
نظام مدیریتی کارآمد، بهبود عملکرد و افزایش بهره وری می توانست 

عاید سازمان کند.
با حدف امتیازهای یاد شده و پیشی گرفتن نرخ سود بانکی از شاخص 
تورم که از دولت اصالحات آغاز و سپس در سال های اخیر سرعت 
گرفت، سازمان هایی که بدون نیاز به تکامل موفق بودند، دچار شوک 
شدند و کارآفرینانی که سالیان طوالنی موفقیت را تجربه کرده بودند، 
هم اکنون گرفتار ضرر و زیان شده اند. همزمان امتیازهای گسترده ای 
توسط صنایع بزرگ و مادر مانند فلزات، پتروشیمی و ... از اقتصاد 
ملی اخذ شده است و این صنایع که عمدتا دولتی و یا به اصطالح 
از رانت هایی مانند معادن ارزان، آب،  با استفاده  خصولتی هستند، 
برق و گاز یارانه ای از سودآوری باالیی برخوردار بوده اند و حاشیه 
سود آن ها چندین برابر همتایان بین المللی است که برخورداری از 
این  شود.  آشکار  میل ها  و  حیف  انواع  نمی دهد  اجازه  رانت ها  این 
صنایع با استفاده از انحصار ایجاد شده در بازار و جذب بخش قابل 

توجهی از منابع مالی کشور، باعث افزایش بهای نهاده های ورودی سایر بخش های اقتصاد 
کشور شده و فضای تنفس را از آن ها سلب کرده اند. پرسنل بسیار متورم این سازمان ها هم 
حربه ای در دست مدیران آنان است تا از دولت و کشور بیشتر بخواهند  و هم کم کاری 
و دریافت های گاها غیر متعارف از محل سود رانتی آنان باعث مخدوش شدن بازار کار 

کشور می شود.
یا حتی  و  مالیات  پرداخت  استانداردها،  رعایت  بدون  پله ای  زیر  از سویی، شرکت های 
حداقل های مصوب در قوانین کار، جایگاه بخش شفاف و مولد را در بازار اشغال کرده و 

همزمان به برند کاالی ایرانی در داخل و خارج از کشور آسیب وارد می کنند.
یکی دیگر از دالیل عدم رشد برندهای ایرانی و در یک مفهوم کلی تحلیل توان بخش مولد 
اقتصاد، بیماری هلندی است که شاید در آینده اقتصاددانان آن را بیماری ایرانی نام گذاری 
کنند! ورود بی حساب منابع مالی ناشی از فروش دارایی های کشور )نفت، گاز و سایر مواد 
خام( به اقتصادی غیر مولد، باعث تورم و کاهش رقابت پذیری شده و افزایش سطح زندگی 
و انتظار بدون رشد بهره وری و از طریق دوپینگ نفتی، انگیزه کار و تالش را از بسیاری 
سلب کرده و کسب درآمدهای افسانه ای توسط عده ای معدود از طریق فساد و داللی در 

اقتصادی بیمار، باعث دلسردی کارآفرینان واقعی شده است.
فرار مغزها نیز شرکت ها را با بحران نیروی انسانی کارآمد مواجه کرده است. به علت پایین 
بودن بهره وری و تورم ناشی از بیماری هلندی، کارآفرینان ایرانی قادر به پرداخت حقوقی 
که سطح زندگی درخور شانی را برای نخبگان جامعه فراهم آورد، نیستند. کمبود درآمد و 
مسایلی مانند آلودگی، ترافیک و ناهنجاری های اجتماعی منجر به آن شده است که بسیاری 
از جوانان کارآمد که توان و استعداد کار و رشد در فضای بین المللی را دارند، ترک وطن 
کنند. این پدیده افزون بر تهی کردن جامعه از بهترین های آن، انگیزه سرمایه گذاری و توسعه 

منابع انسانی را از بسیاری از کارآفرینان سلب کرده است.
طبیعتا سازمان هایی که در شرایط دشوار اقتصادی قرار گرفته اند، در بین دو تیغه خصولتی ها 
و زیر پله ای ها له می شوند و هر سال  شماری از نیروهای کارآمد خود را از دست می دهند 
و توان پرداختن به موضوع های مدیریتی را ندارند و گرفتار روزمرگی می شوند و چنین 
شرایطی، تغییر در سازمان ها را دشوار و حتی غیرممکن می سازد. نتیجه آن است که اقتصاد 
ایران به سرعت به سمت commoditization رفته و هر روز به تولید و فروش مواد 

اولیه وابسته تر می شود. در اقتصادی این چنینی، برند مفهومی نداشته و نخواهد داشت. 
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  چرا علی رغم تاکید فراوان بخش دولتی و خصوصی به ضرورت افزایش 
ظرفیت های صادراتی کشور، هنوز شاهد افزایش صادرات و حل مشکالت اقتصادی 
کشور از این رهگذر نیستیم؟ اساسا اهم موانع پیش روی چرخه صادراتی کشور را چه  

مواردی می دانید؟
اهمیت و جایگاه مقوله صادرات به گونه ای است که پیش از انقالب و پس از انقالب علی الدوام 
بر آن تاکید مکرر شده و در برنامه های اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم و ششم توسعه، سیاست های 
اقتصاد مقاومتی و سخنرانی ها و اظهارنظرها قانون و موضعی نیست که بر اهمیت صادرات 

به ویژه با ارزش افزوده باال و محصوالت صنعتی اشاره نشده باشد. 
بااین حال در عمل آنچه شکل نمی گیرد، جایگاه واقعی صادرات است. ما حتی شورای عالی 
صادرات با ترکیبی از وزرا داریم و ساختارهای متعددی برای آن وضع کرده ایم. باید دید علت 

شکل نگرفتن صادرات چیست؟

یک دسته از دالیل به خارج از کشور و بازارهای هدف مربوط می شود و دسته ای به شرایط 
داخلی ما مربوط می شود. دررابطه با بازارهای هدف محصوالت ما باید به گونه ای باشد که در 
جنگ کاالیی موفق باشد و بر رقبای خود پیروز شود. در بازارهای جهانی تقاضایی نیست که 
در مقابل آن عرضه کننده نباشد؛ از رب گوجه فرنگی گرفته تا ایجاد نیروگاه و پاالیشگاه به اندازه 

کافی با عرضه کنندگان متعدد با خصوصیات و خدمات پس از فروش گوناگون فراهم است. 
رب گوجه فرنگی در این زمینه مثال خوبی است. پایین آوردن یک رب گوجه فرنگی از قفسه ای 
در یک فروشگاه دوبی از جایگزین کردن آن با یک رب گوجه فرنگی ایرانی به مراتب سخت تر 
است. قرار گرفتن این رب گوجه فرنگی در قفسه فروشگاه مزبور فرآیندی پیچیده اعم از کیفیت 
کاال، قیمت، منافع فروشنده و مطلوبیت مصرف کننده را طی کرده است؛ بنابراین برای پایین 
آوردن آن بایستی همه این زنجیره شکسته شده و باور پشت آن را تغییر دهد. در حوزه صنعت 
برق نیز اینگونه نیست که در بازارهای هدف عرضه کنندگانی غیر از ما وجود نداشته باشند. این 

دولت،  ذی نفعان بازدارنده را از میدان به در کند
گفت وگوی اختصاصی ستبران با یحیی آل اسحاق؛ 

ریاست سابق اتاق بازرگانی تهران

مشکالت اقتصادی کشور همچون زنجیری است که هر حلقه آن با حلقه های دیگر مرتبط است. برای اصالح یک حلقه از این زنجیر ناگزیر هستیم 
حلقه های دیگر را نیز بازبینی و اصالح کنیم. صادرات کشور نیز شدیدا تحت تاثیر سایر حلقه های اقتصاد است و اگر مشکالت بانکی، مشکالت ارز، 
مشکالت مالیات و ... اصالح نشود، نمی توان به بهبود وضعیت صادرات امیدوار بود. اما سررشته مشکالت اقتصادی به دست کیست و چگونه می توان 

به اصالح حلقه های نخست دست یافت؟ ، ریاست سابق اتاق بازرگانی تهران در گفت وگو با ستبران این مباحث را تشریح می کند.
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دقیقا مانند یک جنگ است که باید در آن با ابزار الزم موفق شد. این امر در حوزه های سیاسی، 
اجتماعی، اقتصادی و ... مصداق دارد.

محصوالت ما در برخی جاها ازنظر کیفیت، قیمت تمام شده، خدمات پس از فروش، ثبات تامین 
نیازها و ...  قابل رقابت با محصوالت خارجی نیستند و در تامین کاالی صنعتی کار سختی 
داریم. بنابراین با مشکالت عدیده داخلی مواجه هستیم. ضمن اینکه بازارهای هدف نیز صاحب 
دارند و ما نیاموخته ای با آنها شریک شویم. ما گمان می کنیم باید صاحبان بازار را از آن بیرون 
کرد. روش دیگر هم جوینت شدن به گونه ای است که در تولید یک محصول شریک شویم و کار 

مشترک انجام دهیم و ما این کار را نیز نیاموخته ایم. 
ما در حوزه مارکتینگ دچار ضعف هستیم؛ نه سازمان های بازاریاب قوی داریم و نه خودمان 
در بخش خصوصی از بازاریابان قوی و متخصص برخوردار هستیم. ضمنا توجه نداریم که تا 
سازمان بازاریاب قوی نداشته باشیم، کاری از پیش نمی بریم. واقعیت این است که شناخت 
تخصصی بازارها به گونه ای است که نمی توانیم در هر واحد صنعتی واحد بازاریابی مستقلی 
تعبیه کنیم تا همه اجزای بازار هدف را بشناسد. یک شخص یا یک واحد نمی تواند یک تنه از 
عهده همه فاکتورهای موثر در بازار صادرات برآید. این کار هزینه مطالعاتی باالیی دارد و بسیار 
مشکل است. در برخی کشورها هزینه باالیی پرداخت می کنند تا فرضا به اطالعات یک بازار 
خارجی اعم از اینکه چه کاالیی در آن پرمصرف است و کدام بازیگران در آن موثر هستند، 

دست یابند. بدون کار مطالعاتی بعید است در مناقصات شرکت کرده و به راحتی برنده شویم. 
مشاوره ای  سازمان های  نداشتن  مساله  داریم،  صادرات  حوزه  در  ما  که  مشکالتی  از  یکی 
بازاریابی مسلط بر بازار است و این نه در ساختار آموزشی و دانشگاه های ما جایگاه خود را 
یافته است و نه ساختار اقتصادی ما از چنین مراکزی برخوردار است. مرکز توسعه صادرات باید 
حمایت کند تا همانگونه که سازمان های مشاوره ای فنی ـ مهندسی یا سازمان های مشاوره مالیاتی 
و بیمه ای داریم، از سازمان های مشاوره ای بازاریابی نیز برخوردار شویم. وزارت صنعت، معدن 
و تجارت نیز باید این سازمان ها و فعالیت ها را تقویت کند. اکنون در این حوزه سازمان توسعه 
تجارت را داریم که بسترسازی حاکمیتی را انجام می دهد و به فعالیت های پروژه ای و اجرایی 

ورود نمی  کند.
همچنین باید اتحادیه مشاوران صادراتی به صورت یک نهاد قوی در کشور ایجاد شود. وانگهی این 
نهادها باید نهادهای همگن منطقه ای و جهانی خود را در دنیا بشناسند و با آنها مرتبط شوند. در دنیا 

نهادهای بین المللی قوی وجود دارد که هزینه کرده اند و تمامیت بازار منطقه را شناسایی کرده اند. 
نکته دیگر نظام بوروکراسی کشور است. یکی از عوامل موثر در رقابت این است که هزینه های 
بوروکراسی و بازه زمانی آن به حداقل برسد. اگر برای اخذ مجوز چند ماه زمان صرف شود و 
برای انجام کارهای اداری هزینه های متعدد دریافت شود، قاعدتا  از رقابت بازمی مانیم. تاثیر 
بوروکراسی و عدم ثبات مقررات از مشکالت مهم صادرات است. مذاکره با طرف معامالت 
به خودی خود زمان صرف می کند و زمانی که کار به فرجام می رسد تا وارد فاز اجرایی شود، 
قوانین و مقررات مرتبط تغییر کرده و کار را سخت می کند. ثبات رویه و تصمیم گیری کالن در 

معامالت بازار تاثیر زیادی دارد. 
انضباط در حوزه مدیریت واردات و صادرات و ایفای تعهد در روابط خارجی نقش اولیه را 
دارد. ما هرقدر در داخل کشور بی انضباطی کنیم، به هرحال هرطور شده باهم کنار می آییم اما در 
ابعاد کار بین المللی بی انضباطی و خلف وعده تمامی برنامه ها را برهم می ریزد. در امر صادرات 
ما بعضا به مساله خوش قولی و صداقت توجه نمی شود و آنگاه حسن اعتماد نیز که عامل اصلی 

معامله است از بین می رود.

  نرخ ارز با چه مکانیزمی روی کاهش ظرفیت صادراتی کشور اثر می گذارند؟
ثبات و جهت گیری های هماهنگ نرخ ارز در صادرات نقش کلیدی دارد. قیمت دالر در بازار 
جهانی کامال ثابت است اما در داخل متصال درحال تغییر و تحول است. این نوسانات قدرت 

تصمیم گیری را از صادرکننده می گیرد و همه محاسبات او را برهم می ریزد. 

  یکی از موانع افزایش ظرفیت صادراتی کشور مشکالت بانکی اعم از قوانین 
و مقررات دست و پا گیر موجود در صدور ضمانتنامه های بانکی و اخذ وثایق و 

سپرده گذاری های اولیه، گشایش اعتبار اسنادی، انتقال وجوه نقد به خارج از کشور، 
عدم قبول ریسک توسط موسسه های مالی ایران و کمبود تنوع تسهیالت اعطایی در 

سیستم بانکی است. ریشه این مشکالت در کجاست که برطرف ساختن آنها تا این 
حد دشوار و نشدنی است؟

هر عمل واردات و صادرات منجر به نقل و انتقال پول است که اگر روان، سالم و کم هزینه انجام 
نگیرد، واردات و صادرات مختل شده یا لغو می شود. اگر کاالیی صادر کنید و مجبور باشید از 
راه های فرعی، کوره راه ها و از طریق دالل حق خود را دریافت کنید، با ریسک و مشکالت 

زیادی دست وپنجه نرم خواهید کرد که انگیزه صادرات را از شما می گیرد. 
نظام بانکی مساله اول اقتصاد کشور است. اینکه مسائل بانکی کماکان با مشکالت متعدد مواجه 
است، دالیل خاص خود را دارد. برخی از این دالیل به خارج از کشور مربوط می شوند. مثال 
درحال حاضر مساله سوییفت پس از یک سال و نیم تالش رفع تحریم شده اما بانک های 

خارجی به آن عمل نمی کنند. 
برخی از مشکالت نیز به داخل کشور مربوط می شود. برای اصالح نظام بانکی بحث نرم افزاری 
را پیش رو داریم که ازنظر من خیلی سخت نیست. هم مدل جهانی نرم افزاری موجود است و 
هم از متخصصان داخلی نظام بانکی برخوردار هستیم. اصل مشکل جهت گیری هایی است که در 
ارتباط با نظام بانکی وجود دارد. بانک مرکزی اگر بخواهد مقتدر باشد باید دارای استقالل و 
ثبات باشد. همه دولت های ایران از ابزار بانک مرکزی به عنوان نقطه اقتدار و حالل مشکالت 
استفاده می کنند که با اصل نظام برنامه ریزی بانکی همخوان نیست. سیطره مسائل سیاسی بر 

مسائل اقتصادی به کشور لطمه می زند. 
مهم تر از همه اینها ذی نفعان بازدارنده هستند که در امور دست می برند. شرایط موجود نظام 
بانکی برای این عده کمال مطلوب است و به آن اجازه تغییر و تحول نمی دهند؛ چراکه در فضای 
رانتی و عدم شفافیت ذی نفع هستند. ما در ارتباط با کاالهای گوناگون دارای سلطان هستیم؛ 
مثال سلطان شکر، سلطان برنج، سلطان ذرت و ... . این افراد در نظام واردات دارای اقتدار 
هستند؛ یعنی اگر ما ساالنه ۸ـ7 میلیارد کاالی اساسی وارد می کنیم، این افراد با اقتدار خود 

به صورت انحصاری یا شبه انحصاری فعال هستند. 
اگر ورق برگردد و شرایط بانکی نظم و نظام یابد، منتفعین ناکام می مانند. برخورد با این افراد دو 
راه دارد. یک راه این است که با آنها کنار بیاییم و راه دیگر برخورد با آنان است. یا باید با این 
سلطان ها کنار آمد و به آنان قبوالند که با قرارگیری در چارچوب درست، منافعشان درجهت 
منافع کشور باشد و سبب ساز بحران نشوند. یا اگر نمی توان با آنان کنار آمد، باید آنان از سرراه 
برداشت. برداشتن این افراد از سرراه نیازمند جراحی است و جراحی نیازمند هزینه است. باید 

این هزینه را بپذیریم. 

  درخصوص جوایز صادراتی و معافیت های مالیاتی که قانونا می بایست شامل حال 
صادرکنندگان شود، روند کار را چگونه ارزیابی می کنید؟

جوایز صادراتی و معافیت مالیاتی نیز تابع همان ثبات مقررات است. درصورت نبود شفافیت 
و ثبات، قول اهدای جایزه صادراتی داده می شود اما زمانی که موعد آن می رسد، می گویند بودجه 
نداریم و از پرداخت آن امتناع می ورزند. یااینکه از صادرکنندگان مالیات را دریافت می کنند تا 

بعدا بازپس دهند اما بازگرداندن آن با کرام الکاتبین است. همه اینها از بی قانونی است. 

  آیا با چهره ای که برجام و بدعهدی های طرف امریکایی به خود گرفته امیدی به 
حل مشکالت اقتصادی و درنتیجه افزایش صادرات هست؟

ما باید بدانیم با جهانی متالطم روبه رو هستیم. نمی توانیم امیدوارم باشیم همه چیز ایده آل شود. 
بنابراین باید برای خود جغرافیا و بیمه خاصی متناسب با اقتضائات اتخاذ کنیم و جلو برویم؛ 
ولی اینگونه نیست که هیچ راهی نداشته باشیم. تنها 3۰ درصد مشکالت ما به مناسبات خارجی 
برمی گردد و 7۰ درصد آن مربوط به نظامات داخلی است. علی رغم همه محدودیت های جهانی 
صادرات امکانپذیر است؛ ولی مستلزم سامان دهی به نظامات داخل است. ضمن اینکه باید 
روحیه تعاملی خود را تشدید کنیم و زمینه همکاری و جوینت شدن با شرکت های خارجی را 

در خود ایجاد کنیم.  
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حکم، حکم تو و 
دستان گشاینده 
توست!

گفتگو با مرتضی عمادزاده؛ عضو هیات علمی سازمان مدیریت صنعتی

در شرایطی که اقتصاد کشور در رکود به سر می برد، یافتن بازارهای خارجی برای فروش 
محصوالت ایرانی می تواند به مثابه گشایشی در کار فعاالن اقتصادی کشور باشد. اگر در داخل 
کشور فعالیت اقتصادی قفل شده، نگاه به افق های کشور می تواند چشم انداز تازه ای را در برابر 

چشمان ما بگشاید اما چرا با آن که راهکار را می دانیم، هنوز هردو پای صادرات کشورمان به شدت 
لنگ می زند؟ آیا حقیقتا صرف نظر از مشکالت زیادی که بر سر راه اقتصاد ایران و صادرات است، 

هیچ قدمی ولو در ابعاد کوچک نمی توان درراستای افزایش صادرات کاال و خدمات برداشت؟ در 
این شماره ستبران با مرتضی عمادزاده، کارشناس اقتصادی گفت وگو کرده ایم تا چرایی عدم توسعه 

صادرات کشور را جویا شویم.

الزامات توسعه صادرات غیرنفتی



11

  چرا علی رغم تاکید فراوان بخش دولتی و خصوصی به ضرورت افزایش 
ظرفیت های صادراتی کشور، هنوز شاهد افزایش صادرات و حل مشکالت اقتصادی 

کشور از این رهگذر نیستیم؟ اساسا اهم موانع پیش روی چرخه صادراتی کشور را 
چه  مواردی می دانید؟

افزایش حجم صادراتی  بلکه  ندارد؛  ریشه  دولت  سیاست های  در  تمام مشکالت صادرات 
نیازمند ضرورت های دیگری هم هست. بخش خصوصی قبل از هرچیز بایستی رقابت پذیر 
باشد؛ بدین معنی که با مدیریت تولید و هزینه ها و تالش برای توسعه قابلیت های بازاریابی و 
ایجاد روابط بین المللی حتی در حد بنگاه تالش کند صادرات خود را افزایش دهد. ما تصور 
می کنیم تمامی محدودیت ها به علت کم توجهی دولت است اما تعداد شرکت هایی که در همین 
شرایط به بیش از 3۰ یا 4۰ کشور جهان کاال صادر می کنند کم نیست. بنابراین در سندیکای 
صنعت برق باید بیش از اینکه ایرادات و مشکالت را در مساله حمایت های دولتی ببینیم، بر 
توسعه قابلیت ها و توانمندی های بخش خصوصی و بنگاه ها برای افزایش صادرات تمرکز 

کنیم. 

البته کمبود حمایت های دولتی را نمی توان نادیده گرفت؛ ولی تصور من این است که اگر بخش 
خصوصی به طور عام و شرکت های عضو سندیکای صنعت برق به طور خاص از توسعه توان 
رقابت پذیری، قابلیت های بازاریابی، گسترش روابط بین الملل خود و امثالهم تعاریفی گسترده 

داشته باشند، مقدار زیادی به کاستی های فضای حمایتی دولت فائق می آیند.

  یکی از موانع افزایش ظرفیت صادراتی کشور مشکالت بانکی اعم از قوانین و 
و  وثایق  اخذ  و  بانکی  ضمانتنامه های  صدور  در  موجود  گیر  پا  و  دست  مقررات 
سپرده گذاری های اولیه، گشایش اعتبار اسنادی، انتقال وجوه نقد به خارج از کشور، 
عدم قبول ریسک توسط موسسه های مالی ایران و کمبود تنوع تسهیالت اعطایی در 
سیستم بانکی است. ریشه این مشکالت در کجاست که برطرف ساختن آنها تا این 

حد دشوار و نشدنی است؟
این بحثی اساسی و ریشه دار است. ریشه مشکالت ما در نوپا بودن نظامات پولی و مالی و 
توسعه نیافتگی شبکه بانکی است. درحال حاضر ما از تکنولوژی روز بانکداری که خدمات 
متنوع مورد نیاز بنگاه ها را ارائه کند شاید چهار دهه فاصله گرفته ایم؛ یعنی نیازمند آن هستیم 
که به شرایط روز فناوری و تکنولوژی نظام بانکداری و بازارهای پولی و مالی و بازارهای 
بدهی به عنوان مقوله ای جدی نگاه کنیم که تا برطرف نشود، نباید انتظار داشته باشیم به فعاالن 

اقتصادی برای فراهم ساختن انواع گوناگون ابزارهای تجارت خارجی کمک شود.
البته باید نکات دیگری مثل اینکه هنوز پذیرش ما در WTO محقق نشده را نیز در نظر گرفت 
اما یکی از مهم ترین مواردی که نیاز داریم باز کردن پنجره های اقتصاد کشور به روی بانک های 
جهانی است تا به تکنولوژی روز بانکداری جهانی نزدیک شده و از آن الگوگیری کنیم. اینکه 

می بینیم فعاالن اقتصادی ما در ورود به بازارهای جهانی از تسهیالت الزم برخوردار نیستند 
به این دلیل است که نظام بانکی بسیار ضعیفی داریم که از نوآوری های روز دنیا فاصله ای زیاد 

دارد. بانک ها باید گام های موثری بردارند تا بخش خصوصی نیز به حرکت درآید.
از دیدگاه من مهم ترین عامل حل شدن مشکالت بخش خصوصی، توسعه توانمندی های بنگاه 
در رقابت پذیری است؛ ولی توسعه مسائل بانکداری و سایر موارد به تقلیل مشکالت ما کمک 

شایان توجهی خواهد کرد.

 لطفا ضمن ارائه توضیحی در خصوص چگونگی اعطای جوایز صادراتی و میزان 
آن در قوانین ایران و مقایسه آن با دیگر کشورها، بفرمایید مناسبات قانونی مربوط 
به جوایز صادراتی در کشور چگونه اجرایی می شود و ابهامات موجود در روند اجرای 
این مورد قانونی چه تعاقبات منفی را برای صادرات صنعت برق کشور به همراه دارد؟

جوایز  اعطای  برمی گردد.  پیش  سال  به حدود 5۰  ایران  در  جوایز صادراتی  اعطای  سابقه 
صادراتی در کشورهایی رواج دارد که به دنبال توسعه حجم صادرات به کمک حمایت دولت 
هستند و در بسیاری از کشورها که این مراحل را پشت سر گذاشته اند جایزه ای برای صادرات 
تعلق نمی گیرد. جایزه صادرات نوعی سوبسید است و سوبسید در دنیای امروز طرفداران 
زیادی ندارد. اینکه ما باوجود 5۰ سال سابقه اعطای جوایز صادراتی کمتر توانسته ایم از آن 
به عنوان ابزاری ُبّرا استفاده کنیم دالیل خود را دارد؛ ازجمله اینکه جایزه صادراتی به مثابه یک 
قاعده تعریف می شود؛ ولی در اجرا با تاخیرهای بسیار انجام می شود. این تاخیر که گاهی حتی 
تا 4ـ3 سال پس از انجام صادرات به طول می انجامد، بنگاه ها را به شدت بی انگیزه و بی اعتماد 
ساخته و از میزان کارایی جایزه صادراتی می کاهد. بنابراین یکی از دالیل عدم توفیق ما در 
حسن استفاده از جوایز صادراتی برای افزایش صادرات تاخیرها و بدقولی ها در این زمینه 
است. سایر کشورها اقداماتی نظیر اعمال نظام پلکانی نیز انجام می دهند که براساس آن نسبت 

به صادرات بیشتر جایزه صادراتی ارزشمندتری به شرکت ها تعلق می گیرد.
دولت ایران نیز باید ضمن حساسیت نسبت به پرداخت به موقع جوایز صادراتی، نظامی پلکانی 
در نظر گیرد که بر انگیزه های صادرکنندگان برای صادرات بیشتر بیفزاید. البته بنگاه هایی در 
ایران وجود دارند که اکنون از مرحله انگیزه های اینچنینی گذر کرده و فارغ از توجه به جوایز، 
مشغول فعالیت های صادراتی هستند و این نشان می دهد تاثیرگذاری برخی انگیزه ها از جوایز 
صادراتی بیشتر است. درصورت تحقق اعطای این جوایز و افزایش صادرات کشور، سایر 

شرکت ها نیز این شانس را دارند که به مراحل انگیزشی باالتر صعود کنند.

  درخصوص مالیات بر ارزش افزوده و معافیت های مالیاتی که قانونا می بایست شامل 
حال صادرکنندگان شود، روند اجرایی شدن آن را چگونه ارزیابی می کنید؟) چنان که 
مستحضرید در حال حاضر در ابتدا مالیات مربوطه از صادرکنندگان اخذ می شود و 
نهایتا بعد از مدت زمانی طوالنی که متعاقبا موجب کاهش ارزش پول می شود، عین 

مبلغ مزبور به صادرکنندگان باز پس داده می شود.(
از دیدگاه من واژه »معافیت مالیاتی« باید از اذهان پاک شود و »مالیات برمبنای صفر درصد« 
جایگزین آن شود. قرار است معافیت هایی که به خصوص در ارزش افزوده وضع می شود، بر 
این اساس باشد. دررابطه با صادرکنندگان هزینه مالیاتی اخذ می شود و هنگامی که صادرات 
محقق شد و سرمایه آن به داخل کشور بازگشت، مبلغ مالیات بازپرداخت می شود. اولین نکته 
این است که در این کار نیز گرفتار تاخیر هستیم و مبلغ مالیات در زمان درست و پیش از آن که 

از ارزش پول کاسته شود، بازپرداخت نمی شود. 
اساسا چرا درحال گفت وگو از معافیت مالیاتی هستیم؟ مالیات در تمام دنیا یک واقعیت است 
و هرکس باید مالیات درآمد خود را پرداخت کند. من اصال منکر آن نیستم که برای توسعه 
صادرات کشور به انگیزه های نیاز داریم که مالیات برمبنای صفر می تواند یکی از آنها باشد؛ 
ولی باید آرام آرام واژه معافیت مالیاتی را از بین ببریم تا همه مالیات خود را پرداخت کنند. 

بنابراین ما نیازمند یک تغییر پارادایم هستیم.

حل تمام مسائل صادراتی ما به عهده برجام نیست و ما 

باید بخش بزرگی از صادرات کشور را ازطریق بازاریابی نو، 

طراحی نو، تولید نو و روابط بهبودیافته بین المللی ببینیم تا 

بازارهای بهتری را فتح کنیم.
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اما اگر مصلحت را در معافیت دیدیم و قانون تصویب کردیم، باید تمام بحث های مدیریتی 
تمامی  بازپرداخت رعایت شود. در  تاخیر در  نرخ ها و عدم  بودن  مانند مشخص و معقول 
مشکالتی که به آنها اشاره شد، یکی از وجوه غالب ضعف ما در مدیریت قانون و دستورالعمل 

است. هرآنچه از ضدانگیزه ایجاد می شود، دراثر عدم پایبندی به تعهدات دولت است. 

  نرخ باالی تورم و نوسانات نرخ ارز با چه مکانیزمی روی کاهش ظرفیت صادراتی 
کشور اثر می گذارند؟ چنان که می دانید صادرات در زمانی که نرخ ارز به مقدار واقعی 
خود نزدیک شده بود جهش یافته بود، با این همه دیگر بخش های فعالیت اقتصادی 
و صنعتی در این مدت با مشکالتی روبرو بود. از نظر شما به چه ترتیب می توان در 
عین رفع موانع صادراتی حاصل از نرخ غیرواقعی ارز، از مشکالت احتمالی در دیگر 

بخش ها جلوگیری به عمل آورد؟
نرخ ارز و صادرات ترکیبات پیچیده ای دارد که باید در هر زمان به یک شکل به آن نگاه شود. 
اگر تورم افزایش یابد قیمت تمام شده تولید محصول داخلی فزونی می گیرد و این دلیلی برای 
کاهش صادرات خواهد بود؛ چراکه کاالی ما برای خارجی ها گران تر می شود و انگیزه آنان را 

برای خرید کم می کند. 
اگر ما صادرات بسیار داشته باشیم و ورود ارزها به داخل کشور موجب تقویت ریال شود، 
این موضوع خالف جهت تقویت صادرات عمل می کند؛ یعنی ما باید مراقبت کنیم که قیمت 

ارزمان از یک حدی تجاوز نکند. 
نرخ واقعی ارز درواقع نرخ مناسب ارز است. زمانی که دراثر تورم های انباشته سالیان، دالر ما 
هزار تومان به 3 هزار تومان رسید، شرایط خوبی برای جهش صادراتی ما ایجاد شد؛ ولی این 
تضعیف ریال امر مستمری نیست. تورم می تواند در بلندمدت ریال ما را تضعیف کند و ضعف 
ریال موجب بهبود صادرات شود اما درعین حال تورم روی قیمت تمام شده هم اثر می گذارد 
و قیمت را در چشم خریداران خارجی گران جلوه می دهد که نه تنها موجب کاهش صادرات 
ما می شود بلکه باعث افزایش واردات کاال می شود؛ چراکه قیمت کاالهای خارجی به نسبت 

کاالهای داخلی ارزان تر می شود. بنابراین دولت باید نرخ ارز را بهینه یابی کند. 
با نرخ واقعی ارز سخن می گوییم، روی واژه »واقعی« می توان بحث کرد و  وقتی دررابطه 
اختالف نظر داشت اما درمورد نرخ مطلوب ارز دولت باید باتوجه به تمامی ارزهای ورودی 
به داخل کشور و نیازهای ما اعمال مدیریت کند که هم بتواند انگیزه صادرات را باال برد و هم 

واردات را زیاده ارزان نکند. این مساله پیچیده است و باید موردبه مورد ارزیابی شود.

  آیا با چهره ای که برجام و بدعهدی های طرف امریکایی به خود گرفته امیدی به حل 
مشکالت اقتصادی و درنتیجه افزایش صادرات نیست؟ آیا درصورت پیشبرد قانونی 

برجام موانع صادراتی برطرف می شود؟
فارغ از اینکه امریکایی ها در داستان برجام سنگ اندازی می کنند، آیا پیش از مطرح شدن بحث 
برجام ما صادرات نداشتیم؟ آیا تعداد شرکت های ایرانی که به صادرات مبادرت می ورزیدند 
کم بود؟ سخن من این است که تاثیر برجام را در اندازه خودش ببینیم. برجام بیشتر به دسترسی 
ما به سرمایه، تکنولوژی، مواد اولیه و قطعاتی کمک می کند که باعث افزایش و بهبود صادرات 
شود. اگر امروز امریکا دست از بازی های ایذایی برداشته و به بانک ها و شرکت های بزرگ 
جهانی لغو تحریم ما را اعالم کند، درصورتی که ما در کاالهای خود نوآوری، قیمت و طراحی 

مناسب، تامین نظر مشتری و ... را لحاظ نکرده باشیم آیا برجام به ما کمکی خواهد کرد؟
تکنولوژی  واردات  گرو  در  ما  از صادرات  بخشی  که  کنیم  نگاه  زاویه  این  از  برجام  به  اگر 
است، اجرای آن می تواند برای ما بسیار مفید باشد. مثال اکنون عربستان سعودی باتوجه به 
الیسنس های گرانی که از کشورهای عمده جهان خریداری کرده، کاالهای پتروشیمی خود 
را در فناوری نسل باالتری تولید کرده و با قیمتی بهتر به فروش می رساند؛ ولی ما به لحاظ 
عدم دسترسی به تکنولوژی به دلیل تحریم، محصوالت پتروشیمی خود را با قیمتی پایین تر 
می فروشیم. اما حل تمام مسائل صادراتی ما به عهده برجام نیست و ما باید بخش بزرگی از 

صادرات کشور را ازطریق بازاریابی نو، طراحی نو، تولید نو و روابط بهبودیافته بین المللی 
ببینیم تا بازارهای بهتری را فتح کنیم. 

  سخن آخر؟
بازهم تاکید می کنم که تالش کنیم محصول خود را در چشم مشتری خوب و مطلوب جلوه 
دهیم و این اتفاق نمی افتد ااّل به اینکه کیفیت و خدمات پس از فروش خود را ارتقا دهیم. یکی 
از شاخص های تعریف شده برای سنجش مطلوبیت کار این است که سپرده های حسن انجام 
کار چه موقع آزاد شود. اگر سپرده های حسن انجام کار ما به موقع آزاد شود، معنایش این است 

که ما در کار خود موفق بوده ایم. 
اگر بتوانیم نسبت به رقبای خود شیوه های نوآورانه تری اتخاذ کنیم و روابط خارجی مطلوب تری 
ایجاد کنیم، در کار خود موفق خواهیم شد. البته یکی از الزامات بهبود روابط خارجی ما این 
است که مدیران ما با فرهنگ روابط خارجی، زبان بین المللی و الگوهای رفتاری در فضای 

بین الملل کامال آشنا باشند.  
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صادرات غیرنفتی، 
پایی که هنوز لنگ می زند

گفت وگوی اختصاصی ستبران با 
ولی الله افخمی راد، کارشناس 

اقتصادی؛

صادرات غیرنفتی یکی از راه حل های مهم برون رفت از مشکالت اقتصادی 
کشور است اما با این وجود کمافی السابق مشکالت عدیده بر سرراه آن وجود 

دارد. عدم اعطای به موقع جوایز صادراتی، نرخ باالی تورم، نوسانات نرخ ارز، 
عدم اجرای معافیت های مالیاتی و مشکالت متعدد بانکی از مواردی است که 
پای صادرات کشور را لنگ کرده و تحریم های جهانی نیز به آن دامن می زند. 
پس از برجام و توافق های جهانی نیز به نظر می رسد بیشتر در حوزه صادرات 

نفتی رشد کردیم تا حوزه صادرات غیرنفتی؛ اگرچه همان نیز در این شرایط رکود 
اقتصادی کشور غنیمت است. ولی اهلل افخمی راد معتقد است حتی درصورتی که 
امریکا دست از بدعهدی های خود درقبال برجام بردارد، بدون مدیریت درست 

سیاست های پولی و مالی کشور نخواهیم توانست از برجام به درستی بهره برداری 
کنیم. مشروح مصاحبه ستبران با این کارشناس اقتصادی را در ادامه می خوانید.

 چرا علی رغم تاکید فراوان بخش دولتی و 
خصوصی به ضرورت افزایش ظرفیت های 
افزایش  شاهد  هنوز  کشور،  صادراتی 
صادرات و حل مشکالت اقتصادی کشور از 
این رهگذر نیستیم؟ اساسا اهم موانع پیش 
روی چرخه صادراتی کشور را چه  مواردی 

می دانید؟
ما باید تجارت خود را با کشورهایی که اقتصاد 
مشابه دارند مقایسه کنیم. اگر حجم تجارت در 
کشورهای مشابه کاهش می یابد، ما نباید انتظار 
به علت  باشیم.  داشته  تجارت  حجم  افزایش 
تنها  نه  گذشته  سال  دو  در  نفت  قیمت  کاهش 
واردات  و  کاسته شده  از حجم صادرات کشور 
کاال  ما  از  که  کشورهایی  بلکه  یافته؛  افزایش 
خریداری می کردند و به تعبیری هدف صادراتی 
واردات  در  درآمد  کسری  به دلیل  نیز  بودند  ما 
خود کاهش داده اند و به تبع آن بر حجم صادرات 

ما نیز تاثیر گذاشته اند.  
اهداف  نخستین  جزء  عراق  و  چین  کشورهای 
است  کشوری  عراق  هستند.  ما  صادراتی 
کاهش  به دلیل  و  است  نفتی  صددرصد  که 
کاال  خرید  در  اخیر  سال  چند  در  نفت  قیمت 
است.  شده  رکود  دچار  عمرانی  فعالیت های  و 
در  که  ما  فنی ـ مهندسی  خدمات   شرکت های 
سال های پردرآمد بودن نفت در عراق از حجم 
باالیی از فعالیت برخوردار بودند، اکنون دچار 
مشکل شده اند؛ چراکه برخی از پروژه ها تعطیل 
شده است. بنابراین یکی از دالیل کاهش تجارت 
تجارت  کاهش  و  نفت  قیمت  کاهش  کشور 

جهانی است. 
کشور  ما  محصوالت  عمده  خریداران  از  یکی 
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عراق است که به دلیل محدودیت های ناشی از کمبود درآمد ارزی در پرداخت های خود با 
مشکل مواجه شده است. امیدواریم قیمت نفت به گونه ای افزایش یابد که همسایگان ما نیز 

از قدرت خرید بیشتری برخوردارشوند.
ولی  است؛  برخوردار  خوبی  ظرفیت های  از  و  است  خوب  بسیار  کشور  تولید  بضاعت 
ظرفیت مصرف داخلی محدود است و اگر بازاری ورای آن پیدا نکنیم نمی توان بر حجم 
ارتقا  نیز  ما  تولیدی  ظرفیت های  شود  انجام  متناسب  اقدامات  اگر  افزود.  کشور  تولید 

خواهدیافت.

 نوسانات نرخ ارز و عدم یکسان سازی آن با چه مکانیزمی روی کاهش ظرفیت 
صادراتی کشور اثر می گذارد؟ چنان که می دانید صادرات در زمانی که نرخ ارز به 
مقدار واقعی خود نزدیک شده بود جهش یافته بود، با این همه دیگر بخش های 
فعالیت اقتصادی و صنعتی در این مدت با مشکالتی روبرو بود. از نظر شما به 
چه ترتیب می توان در عین رفع موانع صادراتی حاصل از نرخ غیرواقعی ارز، از 

مشکالت احتمالی در دیگر بخش ها جلوگیری به عمل آورد؟
از  نمی توانیم  به وجود آید،  برای صادرکنندگانمان درآمد مناسب  نکنیم که  ما کاری  اگر 
تولیدکنندگان انتظار تولید بیشتر داشته باشیم. اگر قیمت ارز را در بازار آزاد به عنوان یک 
شاخص مهم مبنا قرار دهیم متوجه می شویم در سال های گذشته دالر صادراتی درمقابل 
بنابراین بسیاری از تولیدکنندگان  ریالی که دریافت می کند رشد مناسبی نداشته است. 
ترجیح می دهند محصوالت خود را در داخل به فروش رسانند؛ چراکه صادرات برای آنان 
مقرون به صرفه نیست. قرار بر این بود که در سال گذشته یکسان سازی نرخ ارز در اقتصاد 
کشور انجام شود و اگر این اتفاق می افتاد قطعا وضعیت صادرات کشور بهتر از شرایط 
فعلی بود اما نه تنها در سال گذشته این کار انجام نشد؛ بلکه در سال جاری نیز که قرار بود 
در سه ماهه اول سال و بعد در سه ماهه دوم نرخ ارز یکسان سازی شود، هنوز ره به جایی 
نبرده و عجالتا وعده شده تا پایان سال انجام شود. این سبب می شود قیمت دالر صادراتی 

کماکان پایین باشد و در آن صورت عدم رشد صادرات طبیعی است. 
مادامی که یکسان سازی نرخ صورت نگیرد نمی توانیم توقع پیشرفت در صادرات داشته 
باشیم. بعید می دانیم امسال نیز درمقایسه با سال گذشته افزایش 1۰ میلیارد دالری در 
نیست.  به صرفه  اقتصادی  فعاالن  برای  صادرات  چراکه  باشیم؛  داشته  کشور  صادرات 
بنابراین تالش خواهند کرد تا محصوالت خود را در بازار داخلی بفروشند و درصورت 
عدم موفقیت میزان تولید را کاهش دهند. امیدوارم تدبیری اندیشیده شود تا شرکت های 
را  مبلغی  خود  صادرات  از  حاصل  ارز  برای  بتوانند  صادرات  حوزه  در  فعال  بازرگانی 

دریافت کنند که فعالیتشان مقرون به صرفه باشد. 
در کشور ما اینگونه جا افتاده که کاهش ارزش پول بر اقتصاد خسارت وارد خواهد کرد؛ 

درحالی که نمی توان کشوری را یافت که کاهش ارزش پول ملی آن موجب رشد صادراتش 
نشده باشد. یکی از شروط توسعه صادرات این است که قیمت دالر را در بازار صادراتی 

درمقابل ریال افزایش دهیم. 

 موانع اجرای یکسان سازی نرخ ارز چیست؟
نگرانی بانک مرکزی این است که اگر قیمت دالر در بازار افزایش یابد، در جامعه تورم 
به وجود آید و برنامه های اقتصاد کشور به خوبی پیش نرود. به همین دلیل است که افزایش 
اگر  و  نداریم  چاره ای  ما  به هرحال  می کنند.  دنبال  کنترل شده  به صورت  را  دالر  قیمت 
بخواهیم صادرات داشته باشیم می بایست یکسان سازی نرخ ارز را هرچه سریع تر انجام 
دهیم. اکنون ما برای واردات ارز ارزان قیمت )ارزی که به ازای هر دالر 4۰۰ تومان نسبت 
به ارزی که به تولیدکنندگان می دهیم ارزان تر است( اختصاص می دهیم و بنابراین طبیعی 
است عالقمندی برای واردات بیش از تولید در داخل کشور باشد. اگر بانک مرکزی تا 
به مردم داده است یکسان سازی نرخ ارز را عملیاتی سازد،  پایان سال مطابق قولی که 

به طور قطع شاهد افزایش صادرات کشور خواهیم بود.

 در این صورت با تورم چه باید کرد؟
به لحاظ شرایط رکودی که در کشور وجود دارد، بعید است تورم زیادی ایجاد شود. ضمن 
اینکه رقم اختالفی که بین دالر آزاد و دالر دولتی وجود دارد زیاد نیست. باید پذیرفت تا 
در اقتصاد کشور جراحی انجام شود و باید مطمئن باشیم این جراحی باعث رشد اقتصادی 
کشور اعم از رشد صادرات، کاهش در واردات و همچنین کاهش فساد اقتصادی شود. 
ضمن اینکه این کار سبب خواهد شد تولید در رشته هایی که مقرون به صرفه نیست متوقف 
شده و ظرفیت های آن به بخش های به صرفه که قابلیت رقابت در بازار را دارند منتقل 

خواهد شد.

 یکی از موانع افزایش ظرفیت صادراتی کشور مشکالت بانکی اعم از قوانین 
و  وثایق  اخذ  و  بانکی  در صدور ضمانتنامه های  موجود  مقررات دست و پاگیر  و 
سپرده گذاری های اولیه، گشایش اعتبار اسنادی، انتقال وجوه نقد به خارج از کشور، 
عدم قبول ریسک توسط موسسه های مالی ایران و کمبود تنوع تسهیالت اعطایی 
در سیستم بانکی است. ریشه این مشکالت در کجاست که برطرف ساختن آنها تا 

این حد دشوار و نشدنی است؟
در سال های گذشته سیاست های پولی و مالی درستی بر کشور حاکم نبوده و همین امر سبب 
شده نتوانیم راه حلی اساسی برای مشکالت اتخاذ کنیم. نرخ باالی بهره در بانک ها به دلیل 

تورم باالی اقتصاد بوده است و تورم این اجازه را نمی داده که نرخ بهره را پایین آوریم. 
اما جهت گیری های فعلی دولت مناسب است؛ کمااینکه مشاهده می کنیم نرخ تورم به نحوی 
مطلوب کاهش یافته است. در چنین شرایطی صحبت از کاهش نرخ بهره بانکی معنادار 
است. با کاهش نرخ بهره بانکی منابع مالی می تواند در خدمت تولید قرار گیرد و البته این 
مشروط بر این است که تولید در داخل کشور از منفعت و سود مناسب برخوردار باشد. اگر 
تولید منجر به سود رضایت بخش نشود، مطمئنا با کاهش نرخ بهره بانکی نیز مردم به سمت 
تولید سوق پیدا نمی کنند و داللی، واردات و فعالیت های نظیر آن را در برنامه کاری خود 
قرار می دهند. تولید در برخی از رشته ها از سود مناسب برخوردار است؛ ولی در بعضی 
رشته ها سودآوری خوبی ندارد. این رشته ها را بایستی عارضه یابی کرده و درصورت نیاز 

دررابطه با آنها تصمیمات متناسب اتخاذ کرد. 

در کشور ما اینگونه جا افتاده که کاهش ارزش پول بر اقتصاد 

خسارت وارد خواهد کرد؛ درحالی که نمی توان کشوری را 

یافت که کاهش ارزش پول ملی آن موجب رشد صادراتش 

نشده باشد. یکی از شروط توسعه صادرات این است که 

قیمت دالر را در بازار صادراتی درمقابل ریال افزایش دهیم.
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کمیته توسعه صادرات سندیکای صنعت برق ایران

اتوپیایی در قلب یک تشکل اقتصادی
محمد مرادیان؛ دبیر کمیته توسعه صادرات

اقتصاد ایران این روزها شرایطی دوگانه را تجربه می کند. علیرغم رکود مخربی که دامنه اش را تا 
دورترین زوایای اقتصادی مان گسترده است اما ثبات به کشور بازگشته است. با وجود اینکه بخش 
قابل توجهی از بنگاه های اقتصادی از کمبود کار و بودجه گالیه دارند اما در سوی دیگر، تورم برای 

اولین بار نرخی تک رقمی دارد. 
حال و روز این روزهای اقتصاد ایران کمی عجیب به نظر می رسد. از سویی اقتصاد تک محصولی 
و وابسته به نفت کشورمان با قیمت های هولناک زیر 3۰ دالر برای هر بشکه نفت مواجه بوده 
و از سویی دیگر دولت با شجاعت تالش می کند از حجم وابستگی بودجه های جاری اش به 
نفت بکاهد و اندکی از وابستگی صد ساله رهایی یابد. به هر حال به زعم بسیاری از کارشناسان 
اقتصادی، شرایط این روزهای اقتصاد ایران با وجود تمام مشکالت و کمبودهایش برای گسترش 

صادرات غیرنفتی تا اندازه مساعد است. 
برای صنعت برق نیز بی شک همین روند دنبال خواهد شد اما سندیکای صنعت برق ایران به عنوان 
نماینده بخش خصوصی این صنعت بزرگ و زیربنایی، خیلی پیشتر از آنکه کشور به سمت ثبات 
نسبی اقتصادی حرکت کرده و یا قیمت نفت افتی چشمگیر داشته باشد، توسعه صادرات کاال و 

خدمات فنی و مهندسی را به عنوان یکی از راهبردهای اساسی خود مد نظر قرار داده بود. 
در حقیقت مدیران این تشکل اقتصادی و صاحبان صنعت برق ایران بر این باور بوده و هستند که 
صنایع داخلی کشورمان پتانسیل توانمند سازی اقتصاد برای رهایی از وابستگی به نفت را دارند. 
این باور البته در عملکرد این حوزه هم تاثیر گذار بوده، به طوری که بر اساس آمار سازمان توسعه 
تجارت از رقم247۰ میلیون دالرصادرات خدمات فنی مهندسی در سال 94 رقم 243۸ میلیون 
دالر یعنی 9۸.7 درصد مربوط به صنعت آب و برق بوده و صاحبان این صنعت امیدهای بسیاری 
دارند که با حمایت مسولین از سازندگان و پیمانکاران صنعت برق شاهد افزایش سهم صادرات این 

صنعت در کشورهای هدف باشند.
کمیته توسعه صادرات سندیکای صنعت برق ایران با 24 عضو که همگی از صادرکنندگان کاال و یا 
خدمات فنی و مهندسی این صنعت هستند، در طول سال های فعالیت خود عملکردی قابل قبول 
داشته است. به طوری که بخش قابل توجهی از مصوبات این کمیته در طول سال های 94 و 95 

محقق شده و باقی آنها نیز در حال پیگیری است. 
این کمیته عالوه بر ارتباط موثر و مفید با دفتر توسعه صادرات وزارت نیرو، نسبت به جمع آوری 
و بروز رسانی بانک اطالعاتی کشورهای هدف منتخب از طریق کارگروه و هیات رئیسه کمیته نیز 
اقدام کرده و جمع بندی مطالبات شرکت های عضو سندیکا از وزارت برق و صنایع عراق، ارائه 
به مقامات ارشد کشور و پیگیری برای به نتیجه رساندن آن را نیز در کارنامه کاری خود ثبت کند. 
همچنین گنجانده شدن پیشنهادات کمیته در پیش نویس برنامه ششم توسعه، برنامه ریزی هیات 
های اعزامی با تایید اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و برگزاری جلسات هماهنگی مابین 
اعضای کمیته جهت جلوگیری از رقابت مخرب در مناقصات و بازارهای بین المللی از دیگر 

اقدامات اثرگذار این کمیته بوده است.
کمیته توسعه صادرات سندیکای صنعت برق ایران اقداماتی نظیر عقد تفاهم نامه با شرکت ارکان 
الخمسه بصره جهت تسهیل حضور شرکت های ایرانی در مناقصات و پروژه های برقی استان 
بازار  در  برق  افزایش سهم خصوصی صنعت  برای  مربوطه  پیشنهادات تخصصی  ارائه  بصره، 
کشورهای هدف صادراتی، میزبانی از مقامات و وزرای برق کشورهای هدف در حاشیه نمایشگاه 
ها و برگزاری سمینارهای تخصصی توسعه صادرات صنعت برق در نمایشگاه های مختلف را نیز 

در کارنامه کاری خود ثبت کرده است.
ضمن اینکه برگزاری جلساتی با مدیران ارشد وزارتخانه های نیروی کشورهایی نظیر ترکیه، 
تاجیکستان، قزاقستتان، ارمنستان، گرجستان، ایتالیا، لبنان و نیجر به منظور معرفی پتانسیل ها و 
توانمندی های صنعت برق کشور، انعقاد تفاهم نامه همکاری مشترک مابین کمیته توسعه صادرات 
و وزارت انرژی کشور نیجر و عضویت در Tenders Info  و اطالع رسانی مناقصات بین 

المللی از جمله دیگر فعالیت های این کمیته بوده است.
کمیته توسعه صادرات عالوه بر ایفای نقش محوری در خصوص برگزاری مجمع عمومی اتاق 
بازرگانی ایران و عراق و برگزاری جلسات با تشکل¬های عضو اتاق، معرفی کنسرسیوم¬های 
احداث خط انتقال ترکمنستان به وزارت نیرو و توانیر جهت معرفی به وزارت برق ترکمنستان را 

نیز دنبال کرده و به نتیجه رسانده است. 
این کمیته عالوه بر فعالیت هایی که به طور خالصه به آنها اشاره شد، ده هاجلسه با مسئولین و 
مدیران ارشد وزارت نیرو، سازمان توسعه تجارت، اتاق بازرگانی و سایر نهادهای مرتبط داشته 
است. در حقیقت در این هسته صادراتی تشکل محور تالش شده کلیه مشکالت و مسائل شرکت 
های عضو دنبال شود و در کنار آن زمینه برای توسعه صادراتشان فراهم شده و راه تا اندازه ای 

برایشان هموار شود. 
نکته قابل ذکر این است که با توجه به اینکه در حال حاضر تمرکز اصلی شرکت های صادرکننده 
کاال و خدمات فنی و مهندسی حوزه صنعت برق بر بازار عراق است و این کشور به لحاظ 
جغرافیایی و نیازهای قابل توجهش در این زمینه، یکی از اصلی ترین بازارهای هدف شرکت 

های ایرانی است، کمیته توسعه صادرات سندیکا هم توجهی ویژه به این کشور داشته است. 
بر اساس برآیند اطالعات ارائه شده از سوی شرکت های عضو کمیته، در حال حاضر عمده 
مشکالت آنها مطالبات معوق از عراق و همچنین عدم ابالغ مناقصاتی است که شرکت های ما 

در آنها برنده شده اند که رقم آنها در مجموع در سال 94-93 مبلغ 7۰۰ میلیون دالر بوده است.
اگرچه کمیته با وجود پیگیری های مستمر در این دو زمینه هنوز به نتیجه اثربخشی دست نیافته 
اما به نظر می رسد مساله تامین مالی پروژه ها و پیگیری مطالبات معوق اعضا از طریق حمایت 
دولت امکان پذیر خواهد بود. در همین راستا کارگروهی مشترک با وزارت نیرو تشکیل شده و 
قرار است ستادی با عضویت سندیکا و دفتر پشتیبانی صنعتی و توسعه صادرات این وزارتخانه 
باوریم که تقویت دیپلماسی  این  بر  حل مشکالت شرکت ها را در عراق عهده دار شود. ما 
اقتصادی در کشور عراق و سایر کشورهای هدف مهمترین راهکار موجود برای تسهیل و توسعه 

صادرات غیرنفتی است. 
اما با وجود تمام این مشکالت این روزها امیدهای بسیاری به صادرات غیرنفتی وجود دارد. 

امیدهایی که در صورت محقق شدن می تواند توسعه ای پایدار برای کشور رقم زند.
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پیام باقری
رییس کمیته توسعه صادرات
و نماینده شرکت پارصان

تهمینه حسینی
عضو هیات رییسه
و نماینده شرکت گام اراک

محمد زمانیفر
نایب رییس کمیته
و نماینده شرکت کابل ابهر

آرمان محققین
خزانه دار
و نماینده شرکت ایران ترانسفو

حسین جعفری
عضو هیات رییسه
و نماینده شرکت صانیر

محمدظفر مرادیان
دبیر کمیته توسعه صادرات سندیکا

ناصر یزدآبادی
عضو هیات رییسه
و نماینده شرکت نامدار افروز

 آریا نیت حقیقی
عضو هیات رییسه
و نماینده شرکت قم آلیاژ

هیات رییسه کمیته توسعه 
صادرات سندیکای صنعت  برق 

ایران پاسخگوی پرسش های 
روابط عمومی سندیکا در 

جهت تبیین اهداف، برنامه ها 
و دستاوردهای این کمیته طی 

سال های فعالیت آن بود. 
این میزگرد با حضور پیام باقری 
رییس کمیته توسعه صادرات و 

نماینده شرکت پارصان، ناصر 
یزدآبادی عضو هیات رییسه 

و نماینده شرکت نامدار افروز، 
محمد زمانیفر نایب رییس 

کمیته و نماینده شرکت کابل 
ابهر، حسین جعفری عضو 

هیات رییسه و نماینده شرکت 
صانیر، تهمینه حسینی عضو 

هیات رییسه و نماینده شرکت 
گام اراک، آریا نیت حقیقی عضو 

هیات رییسه و نماینده شرکت 
قم آلیاژ، آرمان محققین خزانه دار 

و نماینده شرکت ایران ترانسفو 
و محمدظفر مرادیان دبیر کمیته 

توسعه صادرات سندیکا برگزار 
شد که در ادامه مشروحی از اهم 
پرسش ها و پاسخ های ارائه شده 
در این نشست را خواهید خواند:

16
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در میزگرد کمیته توسعه صادرات مطرح شد

دورخیز برای تشکیل کنسرسیوم صادراتی

  روابط عمومی سندیکا
و  دنبال می کند  را  اهدافی  کمیته توسعه صادرات سندیکا چه  بفرمایید  لطفا 

تاکنون در این رابطه چه دستاوردهایی داشته است؟
  باقری 

در ابتدا باید خاطر نشان سازم رسالت کمیته توسعه صادرات از نام آن هویدا است؛ 
کمیته ای که در ذیل سندیکای صنعت برق و در کنار کمیته های دیگر تشکیل شده و 
هدف اصلی و رسالتی که بر دوش آن است توسعه صادرات صنعت برق و ایجاد بسترها 
و تسهیالت صادراتی مناسب است تا چالش ها و موانع پیش روی شرکت های عضو در 

زمینه صادرات به حداقل برساند.
البته این بدان معنا نیست که ما پرورش دهنده شرکت های صادراتی هستیم. تمامی این 
به امر صادرات  شرکت ها پیش از آنکه حتی عضو کمیته توسعه صادرات هم باشند 
مبادرت داشته اند، اما حسنی که این کمیته دارد نوعی هم افزایی و تجمیع ایده، افکار و 

توانمندی در قالبی بسیار بزرگتر، یعنی سندیکای صنعت برق است.
براین اساس از 6 سال پیش چنین ساختاری در حالی توسط شرکت های عضو ایجاد شد 
که دیگر شرکت ها به واسطه رونقی که در بازار داخلی وجود داشت التفات چندانی به 
بازارهای صادراتی نداشتند، که این خود نشان از اعتقاد و توجه شرکت های تشکیل دهنده 
کمیته توسعه صادرات به بحث صادرات و ایجاد مدیریت و ساختار صادراتی در دل این 
شرکت ها است. در واقع  امروز به واسطه رکود موجود در بازار داخلی بحث صادرات از 
اهمیت ویژه ای برخوردار شده تا جایی که شرکت های کوچک و متوسط )SME(  نیز 

عالقمند به فعالیت صادراتی هستند. 
براین اساس باید گفت این شرکت ها زمینه صرف کردن فعل صادرات را در شرکت های 
خود داشته اند. اما هدف ما آن است که این انرژی ها را جهت حضور در مراکزی که متولی 
بحث صادرات هستند تجمیع و هم افزایی کنیم تا بتوانیم خواسته های بخش خصوصی 
را در مراجع تصمیم گیری کالن اعم از مجلس یا دولت  به کرسی بنشانیم، با مخاطبین 
خود چه در داخل و چه در خارج از کشور ارتباط برقرار سازیم  و ولو در حد یک حکم 
یا دستورالعمل و حتی قانون جهت تسهیل مسائل صادراتی در برنامه های توسعه ای و 
باالدستی تاثیرگذار باشیم تا از این طریق بستر الزم برای تبدیل پتانسیل بلقوه صادراتی 

را به حالت بلفعل آن فراهم آوریم. 
خصوصا نظر به آنکه در حال حاضر همچنان این فاصله در صنعت برق و در سطح سندیکا 
بسیار زیاد است تا جایی که ما مدعی هستیم  قدرت  صادرات در حوزه صدور خدمات 
فنی مهندسی و کاال در مجموع صنعت برق 3۰ میلیارد دالر است در صورتی که امروز 
کمتر از یک دهم آن تحقق یافته است. باید در نظر داشت درصد قابل اغماضی از این 
فاصله به خود بنگاه های اقتصادی باز می گردد و درصد قابل مالحظه ای از آن در خارج از 
این بنگاه ها رقم می خورد.  به واسطه آنکه فعل صادرات زنجیره بلندی است که حلقه اول 
آن شرکت صادراتی است و حلقه آخر آن بهره بردار نهایی و در طول این زنجیره حلقه های 
متعددی اعم از نظام بانکی کشور، سازمان توسعه تجارت، ستاد همکاری های اقتصادی، 
گمرک و صندوق ضمانت صادرات و ...  وجود دارد که اگر هر کدام کار خود را به درستی 

انجام ندهند کار صادراتی  بر زمین می ماند.
 بنابراین یکی از اهدافی که در کمیته توسعه صادرات دنبال می کنیم آن است که بقیه 
حلقه ها را نیز به حرکت در آوریم تا نهایتا صادرات شکل بگیرد. براین اساس می توان 
به طور خالصه اهم اهداف کمیته توسعه صادرات را در وهله نخست تجمیع و هم افزایی 
توان فکری و عملی اعضا در زمینه صادرات و در وهله بعدی بسترسازی و  رفع موانع و 

مشکالت صادراتی اعضا برای محقق شدن اهداف صادراتی آنان دانست. 

  روابط عمومی سندیکا
در طی 6 سالی که کمیته فعالیت خود را آغاز کرده است میزان تحقق اهداف 

این کمیته را  با توجه به توان آن چگونه ارزیابی می فرمایید؟
  یزدآبادی: 

باید این نکته را به گفته های مهندس باقری اضافه کنم که یکی از مواردی که به حق از آن 
در این کمیته استفاده کرده ایم به اشتراک گذاشتن تجربیاتمان بوده است. چرا که گروهی که 
در این کمیته حضور دارند از آنجا که هم از تجربیاتی پیشینی برخورداند و هم تجربیاتی 
را در طی این سال ها ضمن کار صادراتی به کشورهای هدف حاصل کرده اند، به اشتراک 
گذاشتن این تجربیات در کمیته توسعه صادرات سبب می شود که شرکت ها به اقتضای کار 

خود از  تجربیات و اطالعات دیگر اعضا بهره مند شوند. 
ضمن تاکید بر بحث تجمیع توانمندی ها در رفع مشکالت صادراتی باید افزود که به نظر 
بنده قابلیت های فراوانی در مجموعه شرکت ها به خاطر سوابقشان در بحث صادرات 
وجود دارد و طبیعتا برخورد سندیکایی و جمعی کمک بسیار زیادی در بحث ارتباط با 

سازمان های مختلف ارائه می کند که قطعا نسبت به عملکرد شرکتی مفیدتر خواهد بود.
  حقیقی

همان طور که اشاره شد جلوگیری از تکرار تجربیات ناموفق و استفاده از تجربیات موفق 
یکدیگر یکی از اهداف بزرگی بوده که تا حدود زیادی بدان دست یافته ایم و مساله دیگر 
استفاده از این ظرفیت برای شناساندن قابلیت های شرکت های ایرانی در کشورهای هدف 
است. چرا که شاید صدای جمعی بسیار شنیدنی تر بوده و شاید از تریبون سندیکا و به 
پشتوانه آن، وزارتخانه، این گونه قابلیت ها برای کشورهای هدف و برای مشتریانی که در 

سایر نقاط هدف صادراتی بوده اند قابل اتکاتر شده است. 

  حسینی
چند نکته را مختصرا اضافه کنم. اول اشاره به خدماتی است که در قبال حق عضویت 
ناچیز دریافتی از طرف این کمیته به اعضا  ارائه می شود. از جمله این خدمات که شاخص 
و بسیار مهم بوده است، داوری ها و حل اختالفاتی  است که گاه مابین شرکت ها به جهت 
تعارض منافع و یا سوءتفاهمات پیش آمده و در این موارد شرکت ها، کمیته توسعه 
صادرات را به عنوان مرجعی مورد وثوق و اعتماد خود قرار داده اند که خود ذینفع نیست 
اما دلسوز و  حداقل حامی همه شرکت هایی است که عضویت آن را  دارا هستند که در 

این رابطه نقش اثربخش کمیته قابل تحسین است. 
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عالوه بر این خدمات دیگری از طریق کمیته توسعه صادرات 
قابل وصول است که شامل دستیابی به سرویس های اطالعاتی 
از جمله tenders info است که در اختیار اعضا قرار داده 
می شود و از جمله آن ها می توان به لیست مناقصات بین المللی 
اشاره داشت که به صورت روزانه و به رایگان مورد ارائه قرار 
می گیرد. درصورتی که  اگر هر شرکتی بخواهد این دستیابی را 

پیدا کند هزینه باالیی برای آن متصور است.
البته می بایست این خود انتقادی را هم  داشت که اگر کمی 
امکانات بیشتری در اختیارمان قرار داده می شد پتانسیل  بسیار 
بیشتری جهت ارائه این سرویس ها در کمیته وجود می داشت. 
ولی با تمام مضیقه های موجود سعی کرده ایم بدون فشار به 

اعضا از داشته های خود نهایت بهره برداری را داشته باشیم.
دارد و  راه پرهزینه ای  به خودی خود  خصوصا که صادرات 
کمیته توسعه صادرات نیز به سبب خدماتی که ارائه می دهد 
حتی در نقش تسهیل گر به سبب ارتباط مستمر با هیات های 

خارجی و ... مراوداتی دارد که همگی از جنس هزینه اند.
این مضیقه ها نیز  به نوعی هم شامل کمبودهای مالی بوده اند 
که  را شامل می شده است  اجرایی  و هم بحث ضمانت های 

به عنوان  صادرات  توسعه  کمیته  که  زمان هایی  در  خصوصا 
نماینده در مجامع بین المللی ظاهر می شده، به منظور  ارتقای 

توان تاثیرگذاری، خود را نشان داده است. 
بسیار زیبنده تر است که در نمایشگاه های بین المللی با توجه 
تک تک  حضور  برای  فعلی  شرایط  در  آن  باالی  هزینه  به 
شرکت ها، کمیته توسعه صادرات بتواند با امکانات بیشتری 
هدف  تحقق  منظور  به  نیز  نمایشگاه ها  در  و  یابد  حضور 
هم افزایی ذکر شد در قالب  گروه شرکت یابد و از آنجا که 
برای خود  منافعی  که  ارگانی غیرانتفاعی محسوب می شود 
را دارد که حمایت های  نظر من جای آن  به  نیست  متصور 

دولتی نیز دریافت کند.

  باقری
نیز  آن  مبلغ  و  تعیین حق عضویت  در خصوص چگونگی 
باید اضافه کنم مطابق آنچه در مجمع آغاز به کار کمیته توسعه 
صادرات با حضور نمایندگان قریب به 5۰ شرکت مطرح شد، 
به منظور اداره خودگردان این کمیته سه گزینه 5 میلیون تومان، 
1۰ میلیون تومان و 15 میلیون تومان  به عنوان حق عضویت 
در نظر گرفته شد، که نهایتا مبلغ 5 میلیون تومان به تصویب 
رسید و در تمام سال های پس از آن نیز این مبلغ افزوده نشد. 
ضمنا نباید از نظر  دور داشت برای شرکت هایی که در حوزه 
صادرات قدم برمی دارند نباید این ارقام زیاد باشد. البته شرایط 
دیگری نیز برای احراز صالحیت شرکت ها جهت عضویت در 
کمیته مد نظر است که می بایست  برای کمیته توسعه صادرات 

احصا شود و از جمله آن ها دارا بودن سوابق صادراتی است.
در خصوص میزان دستیابی به اهداف نیز، الزم به ذکر است 
زمانی که آمار را در شرایط فعلی اقتصادی کشور  بررسی 
است،  بوده  ما  اختیار  در  که  بضاعتی  به  توجه  با  می کنیم، 

درمی یابیم کارنامه کمیته توسعه صادرات چه به لحاظ کمی و 
چه به لحاظ کیفی حتی از نگاه های بیرونی قابل قبول و موفق 
بوده است. برای مثال در مجامع اخیر سندیکا مالحظه می شود 
که با فاصله معناداری تعداد جلسات کمیته توسعه صادرات، 
اعم از جلسات هفتگی هیات رییسه، جلسات عمومی هر دو 
ماه یکبار با اعضا و نشست های پرشمار این کمیته در خارج 
از سندیکا، از دیگر کمیته ها فاصله دارد که این خود نشانگر 
استقبال و عالقمندی اعضا است و رضایت خاطر آنان را از 

عملکرد کمیته می رساند.
همچنین میزان اثرگذاری کمیته توسعه صادرات در محافل 
نیز تا جایی است که برای مثال کاتالوگ  خارج از سندیکا 
این کمیته حتی در غیاب اعضا در باالترین سطوح مراودات 
بین المللی وزارت نیرو حضور دارد و در این وزارتخانه تبدیل 
به الگویی برای تهیه کتابچه توانمندی های صنعت آب و برق 

شده است. 
گذشته از این، دیگر دستاوردهای مهم این کمیته را نیز نباید از 
نظر دور داشت که امضای توافقات کمیته توسعه صادرات با 
وزارت برق عراق و وزارت برق سوریه به صورت یادداشت 
پروتکل، جمع آوری بانک اطالعاتی بسیار ارزشمندی که در 
عرض این 6 سال از تجربیات شرکت ها حاصل شده، بخشی 

از آن است.
همچنین  اظهار نظرهای کمیته در خصوص در برنامه ششم 
قرار  کشور  مسئولین  میز  روی  مشخص  به طور  که  توسعه 
گرفته و بخشی از آن را امیدواریم که بتوانیم به عنوان حکم 
و برنامه بتوانیم در مباحثی چون جوایز صادراتی، راهکارها و 
چالش های بانکی، در حوزه عراق و ... در برنامه ششم توسعه 
توسعه صادرات  کمیته  موارد  این  تمامی  در  و  سازیم  وارد 
حتی برای مسئولین عالی رتبه دولتی تبدیل به مرجعی جهت 

می توان به طور خالصه اهم اهداف کمیته 

توسعه صادرات را در وهله نخست تجمیع 

و هم افزایی توان فکری و عملی اعضا در 

زمینه صادرات و در وهله بعدی بسترسازی 

و  رفع موانع و مشکالت صادراتی اعضا برای 

محقق شدن اهداف صادراتی آنان دانست.
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دستیابی به به روزترین و کامل ترین اطالعات شده است.

  روابط عمومی سندیکا:
لطفا در ادامه نظر به ابراز تمایل سایر کمیته ها جهت 
برقراری ارتباط با کمیته توسعه صادرات سازوکار این 

همکاری را بیان فرمایید. 
  زمانیفر

الزم می دانم در ادامه به این نکته اشاره کنم که هر چند کمیته 
با وجود خودگردان  و  با 25 شرکت عضو  توسعه صادرات 
بودن در وهله اول ظاهرا به اعضای خود خدمات رسانی داریم 
داریم،  نفوذ  و  بیرون حضور  در  سندیکا  قالب  در  اما چون 
درصورت ارائه هر گونه خدمات قطعا برای دیگران نیز قابل 

دسترس خواهد بود. 
ما نیز متقابال تمایل به همکاری با سایر کمیته داریم و چند 
بار نیز فراخوان جهت عضویت شرکت ها داشته ایم اما مطابق 
آنچه از ابتدا برای این کمیته طراحی شده است، دارا بودن سابقه 

فعالیت صادراتی  برای شرکت های عضو ضروری است.
گذشته از آنکه زمانی که هر یک از اعضای هیات رییسه در 
اینجا صرف می کنند  نیز بخش دیگری از هزینه های جانبی 
کمیته ای چون  توسعه صادرات است که همان طور که اشاره 

شد همواره از فعال ترین کمیته ها بوده است.

  محققین
 در واقع بنده هم در تاکید باید اضافه کنم برای این کمیته هیچ 
محدودیتی برای عضوگیری از لحاظ تعداد اعضا، رتبه بندی 
برای  می توانند  سندیکا  اعضای  تمامی  و  ندارد  وجود   .. و 
عضویت در این کمیته درخواست دهند. قطعا خدماتی چون 
تبلیغات که  به طور خاص برای اعضا از طرف کمیته ارائه 
می شود، برای آنان نیز لحاظ خواهد شد. ثمره آن به صورت 

مستقیم یا غیر مستقیم شامل حال تمامی شرکت های عضو 
سندیکا می شود  و از جمله آن ها نتایج مهمی است که جهت 
تثبیت همکاری با شرکت های ایرانی در تمامی بازارهای هدف 

حاصل شده است.

  حقیقی
توسعه  کمیته  فعالیت های  از  حاصل  منفعت  است  گفتنی 
صادرات در راستای اعتالی سندیکا است و صنعت برق و در 

ابعادی بزرگتر کل صنعت کشور را منتفع می سازد. 
اعضای این کمیته با پرداخت این حق عضویت در واقع سعی 
کرده اند که هزینه ها و کار خود را به عموم تحمیل نکنند در 
عین حال که در هزینه های عمومی برای ادای وظایف عمومی 
مشارکت کرده اند. فکر می کنم امر خوب و قابل احترامی است 

که سزاوار نقد نیست.

  روابط عمومی سندیکا:
اهم برنامه های کمیته توسعه صادرات در سال 95 چه 

مواردی را شامل می شود؟ 
  باقری 

فضای  از  حداکثری  استفاده    95 سال  در  ما  اصلی  بحث 
را  خود  اصلی  رسالت  راستا  این  در  و  است  پسابرجام 
به  می بایست  بسترسازی  این  نهایتا  می داند.  بسترسازی 
این  البته  که  منتهی شود  ما  اعضای  کار صادراتی  و  فروش 
موضوع به بسیاری از عوامل بیرونی باز می گردد. آنچه در 
کلیت فعالیت های جدی کمیته توسعه صادرات طی سال 95 
در نظر گرفته شده تماما در راستای استفاده حداکثری از تمام 
ظرفیت های موجود است و بدین منظور یکی از فعالیت های 
در دست انجام بحث تشکیل کنسرسیوم صادراتی است که به 
سبب مالحظات و حساسیت های ویژه ای که در این زمینه 

وجود دارد و با وجود اضطرار و التزام آن یکی از دشوارترین 
کارها به حساب می آید که امید می رود تا قبل از پایان سال به 

نتیجه برسد.

  جعفری 
نکته پایانی که باید ذکر کرد آنکه در شرایط فعلی پاره ای از 
مسائل مرتبط با تحریم در زمینه صدور خدمات فنی و مهندسی 
و ... حل شده است اما همچنان مسائلی در زمینه ارتباطات بین 
بانکی حل نشده باقی مانده است. تا جایی که در حال حاضر 
در کشورهای آفریقایی هیچ گونه ارتباط بانکی نداریم و این 
در حالی است که مناقصاتی را در آنجا برنده می شویم. در این 
بانکی را به سمت  انتظار می رود سیستم  شرایط از سندیکا 
بازارهای هدف ما هدایت کند. همچنین مناقصات زیادی را  
در عراق و ... برنده می شویم که به علت همین مشکالت در 

مراودات بین بانکی و یا مسائل سیاسی ابالغ نشده است. 

  باقری
در پایان این نکته قابل ذکر است کمیته توسعه صادرات با 
توجه  به دریافت حق عضویت جداگانه در تصمیم گیری های 
مالی مستقل است و هیات ربیسه با نظر مجمع در خصوص 
کردن  هزینه  نحوه  و  کمیته  فعالیت های  با  مرتبط  اقدامات 

بودجه تصمیم گیری می کند. 

19

الزامات توسعه صادرات غیرنفتی



20

پرونده دوم

قانونی که اجرایی نشد



21

آن مواعید که کردی مرواد از یادت
گفت وگو با علیرضا دائمی، معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی 
وزیر نیرو درخصوص روند اجرای قانون رفع موانع تولید؛

اعتراضات فعاالن اقتصادی از شرایط نامساعد محیط کسب و کار هرروز بیشتر و بیشتر می شود و در این 
میان شاید پربیراه نباشد اگر بگوییم بیشترین کاری که انجام می شود تصویب قوانین گوناگون است. خوبی 
ما این است که درراستای حمایت از تولید و بهبود کسب و کار ظرفیت های قانونی فراوان داریم اما مشکل 
اینجاست که بیشتر این قوانین فرمایشی بوده و کسی کمر همت به اجرای آنها نبسته است. بازهم سقوط 
کرده ایم به ورطه ای که در آن از حرف تا عمل فاصله بسیار است. وانگهی حرف ها و قوانین هم از بی عملی 
پس از مدتی به فراموشی سپرده  می شوند و کمتر کسی را می یابی که از مواد و تبصره های قانون مطلع باشد 
تا آماری از چند و چون اجرای آنها به دست دهد. باتوجه به موضوع این شماره ستبران که روند اجرای قانون 
رفع موانع تولید است، به سراغ علیرضا دائمی، معاون وزیر نیرو در برنامه ریزی و امور اقتصادی رفتیم تا 
نحوه اجرا و تاثیرات این قانون را پس از گذشت بیش از یک سال از ابالغ آن بررسی کنیم:
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 در ماده 1 قانون رفع موانع تولید به دولت حداکثر 6 ماه مهلت داده شده تا جدول 
بدهی ها و مطالبات دولت و شرکت های دولتی را در سه طبقه تهیه و به کمیسیون های 

اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسالمی ارائه کند و ضمنا 
تکلیف شده است جدول مزبور هر سه ماه یک بار به روزرسانی شده، به کمیسیون های 

مذکور ارائه شود.
همچنین در ماده 2 مقرر شده است حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ الزم االجراء 

شدن قانون رفع موانع تولید، دولت بدهی های قطعی خود را به اشخاص حقیقی و 
حقوقی، تعاونی و خصوصی که تا پایان سال 1392 ایجاد شده، به واسطه اوراق تسویه 
ـ تاآنجا که به  خزانه با مطالبات قطعی خود از اشخاص مزبور تسویه کند. آیا این مواد 

صنعت برق مربوط می شودـ در بازه زمانی تعیین شده به اجرا رسید؟ 
به  سپس  و  داده  شرح  رابطه  این  در  را  نیرو  وزارت  پیش روی  دشواری  ابتدا  دهید  اجازه 
عملکردها بپردازم. دشواری ما این است که در قانون ذکری از شرکت های دولتی نشده و بحث 
بدهی های دولت مطرح بوده است. مشکلی که ما با دستگاه های باالدستی مانند سازمان برنامه 
و بودجه داریم این است که در بند پ ماده 1 این قانون دولت موظف شده است از سال 1394 
به  بعد، همزمان با ارائه الیحه بودجه، جدول بدهی ها و مطالبات قطعی شده و تعهدات دولت 
به اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی و مؤسسات عمومی غیردولتی و بانک ها و مؤسسات 
اعتباری و تعهدات آنها به دولت را که به تأیید سازمان حسابرسی کشور رسیده است، به مجلس 

شورای اسالمی ارائه کند.
وزارت نیرو دارای ساختاری شرکتی است؛ این بدین معناست که این وزارتخانه مجموعه ای 
بسیار کوچک است که اساسا مبادالت اقتصادی ندارد؛ بلکه مبادالت اقتصادی و کلیه امور 
تخصصی آن در شرکت های مادرتخصصی ازجمله توانیر، شرکت مدیریت منابع آب، شرکت 
آب و فاضالب کشور، برق حرارتی و ... انجام می شود. ما دارای شش شرکت مادرتخصصی 
هستیم که تعداد 1۰۰ هزار پرسنل وزارت نیرو در آنها سازمان یافته اند. یکی از مباحثی که ما 
هنوز نتوانسته ایم آن را به طور کامل حل کنیم این است که مطالبات و بدهی های شرکت های 

یادشده، مطالبات و بدهی های دولت هستند. 

توجه شما را به یک مثال جلب می کنم. هزینه تمام شده برق حدود 1۰5 تومان است و از سوی 
دیگر متوسط دریافتی از مردم ـ مثال در سال 1394ـ 5۰ تومان بوده است؛ یعنی به ازای هر 
کیلووات ساعت حدود 6۰ تومان زیان داده ایم. وقتی این رقم را در حجم برق تولیدی در سال 
1394ضرب کنید، می بینید صحبت از چیزی حدود 13 هزار میلیارد تومان مابه التفاوت است. 
مشکل اصلی ما این است که در قانون رفع موانع تولید در بیشتر جاها از دولت با عنوان عام 

یاد شده و نه از شرکت های دولتی. همین امر سبب شده برای ما محدودیت هایی ایجاد شود.
علی رغم این مشکالت، وزارت نیرو در ماه های پایانی سال 1394 حدود 2 هزار میلیارد 
تومان اوراق خزانه اسالمی بابت بدهی ها پرداخت کرد. ضمن اینکه فهرست بدهی های ما 

مشخص بود و بارها اعالم شده بود.
شرکت های زیرمجموعه وزارت نیرو حدود 1۰ هزار میلیارد تومان به بانک ها بدهکار هستند. 
این بدهی ناشی از تسهیالتی است که در گذشته به طور مستقیم یا به صورت فروش اوراق 
پیمانکاران و سازندگان  به  نیروگاه ها  انجام طرح های  بابت  و  است  مشارکت دریافت شده 

پرداخت شده است. 
بدهی دیگر ما به تولیدکنندگان بخش خصوصی برق است که رقم آن در حدود 12 هزار میلیارد 

تومان است.
بدهی دیگر وزارت نیرو نیز به پیمانکاران و سازندگان است که رقم آن کمتر و حدود 4 هزار 

میلیارد تومان است.
بنابراین بدهی های ما احصا شده و مشخص است. مجموعه بدهی های ما تا سال 1394 حدود 
25 هزار میلیارد تومان بود که سه بخش اصلی آن ذکر شد و همانطور که اشاره شد، 2 هزار 
در سال  پرداخت شد.  در سال 1394  اسالمی  اوراق خزانه  به واسطه  آن  از  تومان  میلیارد 
جاری نیز در همین 6 ماهه نخست، به رغم مشکالت اقتصادی خوشبختانه مبلغ 2 هزار و 7۰۰ 
میلیارد تومان از اوراق خزانه اسالمی استفاده شده است که هزار و 5۰۰ میلیارد تومان از آن به 
صنعت برق اختصاص داده شده و هزار و 2۰۰ میلیارد تومان از آن میان بخش های آب، آبفا و 
برق توزیع شده است. اسناد خزانه اسالمی بسیار ارزشمند است؛ چراکه به روز است و در پایان 
سال تسویه می شود. پیش بینی ما این است که در مهرماه نیز بتوانیم مبلغ دیگری از اسناد خزانه 
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اسالمی دریافت کرده و بدهی های خود را پرداخت کنیم. 
نکته دیگری که تالش داریم در شورای اقتصاد و دولت حل شود 
این است که براساس نوع انشای قانون که شامل شرکت های دولتی 

نشده هنوز نتوانسته ایم از اسناد تسویه خزانه استفاده کنیم.
روی عناوین باید دقت شود. بند )ح( تبصره 5 قانون بودجه سال 
95 دولت را مجاز ساخته اسناد خزانه اسالمی را با حفظ قدرت 
مسجل  بدهی  تسویه  جهت   ... سه ساله  تا  یک  سررسید  با  خرید 
خود بابت طرح های تملک دارایی و سرمایه و مابه التفاوت قیمت 
تمام شده برق و آب با قیمت تکلیفی فروش آن در سنوات قبل، 
در شرکت ها توزیع کند. مبلغ این اسناد 7 هزار و 5۰۰ میلیارد 
از آن را  تومان  میلیارد  تاکنون 2 هزار و 7۰۰  ما  بوده و  تومان 
استفاده کرده ایم )بخش های دیگری از این رقم نیز میان وزارت راه 

و شهرسازی و سایر دستگاه ها توزیع شده است(. 
در بند )و( تبصره 5 قانون بودجه سال 95 نیز به دولت اجازه داده شده در سال 95 بدهی های 
قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی را که در چارچوب مقررات مربوط 
تا پایان سال 93 ایجاد شده با مطالبات قطعی دولت از اشخاص مربوط تا مبلغ یکصد و 25 
هزار میلیارد ریال )12 هزار و 5۰۰ میلیارد تومان( ... تسویه کند؛ بدین منظور وزارت اقتصاد 
اوراق تعهدی خاصی را با عنوان اسناد تسویه خزانه صادر کرده و در اختیار اشخاص حقیقی و 

حقوقی،خصوصی و تعاونی، طلبکاران و متقابال بدهکاران قرار می دهد. 
بنابراین دو ظرفیت در قانون بودجه 95 پیش بینی شده است؛ یکی تحت عنوان اسناد خزانه 
اسالمی به مبلغ 7 هزار و 5۰۰ میلیارد تومان و دیگری اسناد تسویه خزانه به مبلغ 12 هزار 
و 5۰۰ میلیارد تومان. مشکلی که درخصوص اسناد تسویه خزانه داریم این است که نامی 
بند شامل شرکت توانیر نمی شود. طبق  این  از شرکت های دولتی برده نشده و براین اساس 
پیش بینی ها این امکان هست که درصورت اصالح قانون، حداقل 5 هزار میلیارد تومان از این 

مبلغ را به وزارت نیرو اختصاص یابد.
زمانی که عبارت دولت را به کار می بریم، تلویحا به شرکت های دولتی مانند توانیر نیز اشاره 
می شود. دیدگاه ما این است و بر همین مبنا در شورای اقتصاد مشغول بحث و بررسی هستیم. 
درصورتی که دیدگاه ما موفق شده و آیین نامه اصالح شود، بخش بزرگی از بدهی های وزارت 

نیرو از آن طریق پرداخت خواهد شد.

 اشاره کردید که در سال جاری مبلغ 2 هزار و 700 میلیارد تومان در قالب اسناد 
خزانه اسالمی توسط وزارت نیرو توزیع شده است اما بنابر شواهد و شنیده ها آثار 
توزیع این اسناد درمیان فعاالن بخش خصوصی ملموس نیست و ما نیز در سندیکا 
بازخورد مثبتی از اعضای خود نگرفتیم. آیا سهمی از این اسناد به بخش خصوصی نیز 

تخصیص پیدا کرد؟توزیع این اسناد به چه نحو صورت گرفت؟
همانطور که گفتم حدود هزار و 2۰۰ میلیارد تومان از این مبلغ میان بخش های آب، آبفا و 
برق توزیع شد و الباقی این این مبلغ برای تسویه بدهی ها تماما در اختیار توانیر قرار می گیرد. 

این کار هنوز انجام نشده است. احتماال توزیع این مبلغ تا پایان شهریورماه کامل می شود.
این را نیز باید در نظر داشت که بودجه سال 95 با دو ماه تاخیر ابالغ شد و اینکه اکنون که 
هنوز در فصل تابستان قرار داریم آیین نامه ها تدوین شده و شروع به استفاده از چنین رقم هایی 

کرده ایم، موفقیت بزرگی است. 
انجام  خوب  قانون  اجرای  مراحل  وگرنه  است؛  باال  بسیار  ما  انباشت شده  بدهی های  حجم 
می شود. اینکه دولت سرجمع 2۰ هزار میلیارد تومان در اسناد تسویه خزانه و اسناد خزانه 
در  انباشته  بدهی های  تسویه  اما  است  خوب  واقعا  است،  دیده  بودجه  قانون   5 تبصره  در 
سالیان طوالنی که از ابتدای دولت یازدهم رقم آن 25 هزار میلیارد تومان بود، کاری نیست 

بایستی  اینکه  مضاف بر  شود.  انجام  سال  یک  ظرف  که 
محدودیت های بودجه ای با شرایط اقتصادی فعلی کشور 
بود  این   93 سال  در  ما  پیش بینی  کرد.  مالحظه  نیز  را 
 95 سال  پایان  تا  حداقل  نفت  قیمت  کاهش  شرایط  که 
پایدار خواهد بود و به همین دلیل درآمدهای دولت کفایت 
پرداخت وجه عظیمی آن هم تنها در صنعت برق را نداشت. 
ما دارای ده ها صنعت دیگر نیز هستیم و اگر همه آنها را 
در نظر بگیریم متوجه می شویم دولت با حجم عظیمی از 

مشکالت مواجه است.
بودجه  ابالغ  ماهه  دوـ سه  تاخیر  به  باتوجه  خوشبختانه 
بتوانیم  نیرو عملکرد خوبی داشته است. اگر  95  وزارت 
خزانه  اسناد  ازطریق  تولید  موانع  رفع  قانون  از  بااستفاده 
اسالمی و اسناد تسویه خزانه رقمی بین 7ـ5 هزار میلیارد 
تومان را تسویه کنیم و هم زمان به استناد قیمت تکلیفی و مابه التفاوت و بدهی به بانک ها نیز 
حدود 1۰ هزار میلیارد تومان را تسویه کنیم، عمال بخش زیادی از بدهی تجمیعی خود را 
تسویه خواهیم کرد. برنامه ما این است که تا پایان سال 95 بتوانیم 17 هزار میلیارد تومان از 
بدهی ها را که 1۰ هزار میلیارد تومان از آن مربوط به بانک ها و 7 هزار میلیارد تومان مربوط 

به بخش خصوصی برق است، تسویه کنیم.
این نکته نیز حائز اهمیت است که به دلیل تفاوت جدی قیمت تمام شده و قیمت تکلیفی ما از 
منابع داخلی خود تنها قادر خواهیم بود هزینه های کمی به تولیدکنندگان برق بدهیم و قادر به 

پرداخت بدهی ها از این محل نخواهیم بود. 

 اخیرا وزیر نیرو اعالم کردند که برق تا پایان سال 95 گران نخواهد شد. دیدگاه شما 
در این رابطه چیست؟

ما اکنون با دولت درحال بحث هستیم تا هدفمندی یارانه ها را به حداقل برسانیم. در سال 94 
موفق شدیم مبلغ هدفمندی یارانه ها را کاهش دهیم. ما باید از محل فروش برق به مردم ساالنه 
حدود 3 هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان به هدفمندی یارانه ها پرداخت می کردیم که این رقم را 

به کمک دولت و شورای اقتصاد تا 2 هزار و 4۰۰ هزار میلیارد تومان کاهش دهیم. 

  البته گویا اعالم شد هدفمندی یارانه ها به کلی از برق حذف خواهد شد؛ آیا این مطلب 
درست است؟ 

بله مقرر است به جای افزایش قیمت تکلیفی برق و وارد آوردن فشار بر سبد هزینه ای مردم، 
دولت مبلغ هدفمندی یارانه ها را از درآمد برق کسر نکند. 

اما  مابه التفاوت حل شود  تا مشکل  افزایش می یافت  باید حدود 27/5 درصد  برق  قیمت 
طی جلسات متعدد با دولت پذیرفته شد که این رقم به جای افزایش قیمت برق، تاحدودی 
توسط کسر مبلغ هدفمندی یارانه ها جبران شود. بنابراین دولت از 1۰4 ریالی که به ازای هر 
کیلووات ساعت برق از وزارت نیرو اخذ می کرد، صرف نظر می کند و این کمک بزرگی به 

صنعت برق است. 

 در ماده 4 این قانون به دولت اجازه داده شده از محل اعتبارات بودجه های سنواتی 
تا پنجاه درصد )%50(  آن بخش از هزینه های تحقیقاتی یا ارتقای وضعیت محیط 
زیستی به واحدهای تولیدی دارای مجوز یا پروانه بهره برداری را که منجر به کسب 
حق امتیاز تولید کاال یا خدمات یا ثبت اختراع از مراجع ذی صالح داخلی یا بین المللی 
شده است، کمک کند. آیا از تاریخ ابالغ آیین نامه تاکنون فعالیت هایی از این دست در 

صنعت برق کشور اتفاق افتاده است؟
تحقیقات  انجام  و  نوین  فناوری های  توسعه  دانش بنیان،  شرکت های  تقویت  درخصوص 

برنامه ما این است که تا پایان سال 

95 بتوانیم 17 هزار میلیارد تومان 

از بدهی ها را که 10 هزار میلیارد 

تومان از آن مربوط به بانک ها و 7 

هزار میلیارد تومان مربوط به بخش 

خصوصی برق است، تسویه کنیم
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اقدامات  پژوهشی 
گسترده ای  بسیار 
است.  گرفته  صورت 
در  خوبی  نسبتا  منابع 
اختیار معاونت فناوری 
برای  جمهوری  ریاست 
قرار  هداف  این  اجرای 
حال  عین  در  و  گرفته 
اعتبارات  از  درصدی 
طرح های  و  عمومی 

با  طبعا  کار  این  عملیاتی  نتایج  البته  است.  شده  داده  اختصاص  کار  این  به  دارایی  تملک 
یک تاخیر زمانی انجام می شود. ده ها شرکت دانش بنیان در صنعت برق ایجاد شده است و 

قراردادهای بزرگی برای انجام خدمات تحقیق و توسعه منعقد شده است.
البته باید اذعان کنیم مشکالت و محدودیت های مالی ناشی از کاهش قیمت نفت در این 
بخش نیز موثر است. باید بپذیریم مادامی که اقتصاد ما وابسته به نفت است، نوسانات قیمت آن 
برنامه های ما را تحت تاثیر قرار خواهد داد. با این حال از دیدگاه من عملکرد خوبی داشته ایم 
و نمایشگاه برق که در مهرماه برگزار می شود گواه ایجاد نوآوری ها و فناوری های جدید است. 
این نکته نیز شایان ذکر است که بخش خصوصی نیز در این راستا نقش مهمی دارد و با تغییری 

که در رویه های تولید خود می دهد، افزایش بهره وری ایجاد می کند.

 اگر اجازه دهید مصاحبه را قدری مستندتر دنبال کنیم. لطفا بفرمایید دقیقا چه میزان 
بودجه سنواتی به بخش R&D تعلق گرفته است و درخصوص تخصیص 50 درصد از 
این بودجه به آن بخش از هزینه های تحقیقاتی که منجر به حق امتیاز تولید کاال یا ثبت 

اختراع شده است، تاکنون چه اقداماتی انجام شده است؟
با قدری دقت در نّص قانون متوجه مشکالت ما در صنعت برق خواهید شد. نّص قانون به 
عبارت »بودجه های سنواتی« اشاره کرده است و این درحالی است که ما تقریبا چیزی به نام 
بودجه سنواتی در بخش برق نداریم. صنعت برق از صنایعی است که حداقل استفاده را از 
بودجه های سنواتی می کند. سهم آب در ردیف های مختلف بودجه حدود 5 هزار میلیارد تومان 
و سهم برقابی حدود 4۰۰ میلیارد تومان است و برق تنها دررابطه با پست ها دارای بودجه است 
و رقم آن حدود 6۰۰ میلیارد تومان است. وانگهی تخصیص این بودجه بسیار ناچیز است و ما 
تا این لحظه تخصیصی از محل بودجه سال جاری دریافت نکرده ایم. بنابراین ما در برق وابسته 

به درآمدهای داخلی خود هستیم.
تمام واحدهای نیروگاهی ما توسط بخش خصوصی ساخته می شود و اگر توسط وزارت نیرو 

اقداماتی صورت گیرد از منابع داخلی آن و فروش برق است. 
مورد دیگر در این رابطه پژوهشگاه نیرو است که جهت آن در سال 1395 مبلغ 12 میلیارد 
تومان  میلیون  میلیارد و 6۰۰  تومان درآمد اختصاصی و 11  میلیارد  تومان هزینه ای، 22 
)جمعا حدود 46 میلیارد تومان( بودجه سنواتی دیده شده است. همچنین این پژوهشگاه از 
ـ که مطابق آن توانیر باید برای انجام امور  محل تبصره ۸ قانون تاسیس سازمان برق ایران 

تحقیقاتی به پژوهشگاه نیرو کمک کند ـ نیز حدود 16 میلیارد تومان دریافت می کند. 

 براساس ماده 6 قانون رفع موانع تولید، مواردی که بدهی های شرکتهای دولتی با تأیید 
سازمان حسابرسی، ناشی از تکالیف قانونی بوده است و بر اساس حکم قانونی، دولت 
مجاز به تضمین بازپرداخت آنها شده است با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی 
و تصویب هیأت وزیران به بدهی دولت منتقل می شود و طبق ماده )1( این قانون  یا 
از محل اعتبارات مصوب مربوط در قوانین بودجه سنواتی مورد تسویه قرار می گیرد. 

تاکنون چه فعالیت هایی در راستای اجرای این ماده قانونی صورت گرفته است؟

یکی از مواد قانون رفع موانع تولید که ما معتقدیم استفاده زیادی برای وزارت نیرو دارد همین 
ماده است. دولت به ما تکلیف کرده برق را کیلووات ساعتی 65 تومان بفروشیم و این یک 

تکلیف قانونی است. 
البته ارقام متنوع است؛ چراکه ما هنوز قیمت تمام شده را براساس حساب های دفتری آن را 
محاسبه می کنیم. قیمت منطقه ای برق ـ اگر متوسط قیمت برق در کشورهای همسایه را محاسبه 
کنیم ـ حدود 12 سنت است که تقریبا معادل 4۰۰ تومان است. نرخ بین المللی تمام شده برق 
بدون احتساب سوخت ـ چراکه دولت سوخت را به طور رایگان به ما می دهد ـ حدود 2 سنت، 
1/5 سنت انتقال و 1/5 سنت توزیع است؛ این بدین معناست که قیمت فروش برق ما باید 

حدودا به 5 سنت ـ نزدیک 15۰ تومان ـ نزدیک شود. 
نرخ خرید تضمینی ما از تولیدکنندگان برق مطابق قانون و مصوبات شورای اقتصاد حدودا 
75 تومان است و 3 سنت )حدود 1۰۰ تومان( نیز باید بابت انتقال و توزیع به این مبلغ 
بنابراین اگر نیروگاه های دولتی را کنار بگذاریم، قیمت تمام شده برق برای ما  اضافه کنیم. 
ناچیز  با قیمتی  نیروگاه های دولتی ما  کیلووات ساعتی یکصد و 7۰ تومان است. ازآنجا که 
برق را تولید می کند، برآیند قیمت تمام شده برق کمتر می شود و بنابراین برآورد ما از قیمت 

تمام شده برق در سال 1395حدود 1۰5 تومان است.  
درعین حال ما به دولت اعالم می کنیم قیمت تمام شده برق 1۰5 تومان است و ما 65 تومان 
از مردم دریافت می کنیم؛ بنابراین اصوال دولت باید بابت هر کیلووات ساعت برق حدود 4۰ 
تومان مابه التفاوت به ما پرداخت کند. این حق هم در سیاست های اصل 44، هم در برنامه پنجم 
توسعه، هم در تبصره 6 قانون حمایت از صنعت برق و هم در قانون رفع موانع تولید ذکر شده 
است. خواسته ما در وزارت نیرو این است که مطابق قانون، سازمان حسابرسی قیمت تمام شده 
را محاسبه کرده و مابه التفاوت را به ما پرداخت کند. درصورت تحقق این امر اقتصاد صنعت 

برق کامال شفاف خواهد شد و مشکالت ما برطرف می شود.

حرکتی  دیگر  سوی  از  و  می شود  تصویب  قانون  سویی  از  که  اینجاست  مشکل   
درراستای اجرای قوانین انجام نمی شود. از افزایش در قیمت برق هم که خبری نیست. 

چه باید کرد؟
البته شرایط تا این حد هم سیاه نیست. همین که هزار و 5۰۰ میلیارد تومان از منابع خزانه 
اسالمی به صنعت برق اختصاص یافته و امید آن می رود که حدود 5 هزار میلیارد تومان از 
اسناد تسویه خزانه نیز به صنعت برق تخصیص داده شود، نشانگر کمک های دولت است. اینکه 
در این شرایط سخت وزارت نیرو توانسته است بخشی از بدهی ها را پرداخت کند، جای تامل 
دارد. یک نکته حائز اهمیت است و آن این است که این بدهی ها در دوران منابع درآمدی 
باالی دولت و زمان نفت 1۰۰ دالری ایجاد شده است و حقیقتا تالفی کردن این بدهی ها در 
شرایط کنونی کار دشواری است. این قوانین توسط لوایح دولت تهیه شده اند. تصور می کنم 

این مسائل با تدبیر و بردباری حل خواهد شد.
صنعت برق سودآورترین صنعت تولیدی ایران است؛ مشروط به اینکه تعهداتی که ذکر شد 
انجام شود. به عنوان مثال برگشت سرمایه در برق تجدیدپذیر بین 4 تا 6 سال است و شما هیچ 
سرمایه گذاری را در کشور نخواهید یافت که ظرف 5 سال کل سرمایه خود را بازگرداند؛ آن هم 
صنعتی که قرار است حدود 5۰ سال بهره برداری شود. شرایط سرمایه گذاری در نیروگاه های 
مواجه  استقبال  با  برق  صنعت  با  که  است  دلیل  به همین  است.  به همین ترتیب  هم  گازی 
است. حتی در همین شرایط کنونی که برق در شرایط سختی به سر می برد، تعداد متقاضیان 
گازی وجود  نیروگاه های  و  تجدیدپذیر  نیروگاه های  پراکنده،  نیروگاه های  در  سرمایه گذاری 

دارند بسیار زیاد است. 
برخی از صنایع اگر با بازار خوبی مواجه نشوند، حتما دچار رکود می شوند و صنعت خودرو از 
آن جمله است. در سال گذشته اگر دولت ورود نکرده و وام های 25 میلیونی را تزریق نمی کرد، 
صنعت خودرو نابود می شد. ما در صنعت برق چنین مشکلی نداریم و سرمایه گذاران داخلی و 

با قدری دقت در نصّ قانون متوجه 

مشکالت ما در صنعت برق خواهید شد. 

نصّ قانون به عبارت »بودجه های سنواتی« 

اشاره کرده است و این درحالی است که ما 

تقریبا چیزی به نام بودجه سنواتی در بخش 

برق نداریم. صنعت برق از صنایعی است 

که حداقل استفاده را از بودجه های سنواتی 

می کند
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خارجی از یکدیگر سبقت می گیرند. 
ما در صنعت آب هزار مشکل داریم؛ از برداشت های غیرمجاز، چاه های غیرمجاز، کیفیت آب 
و تغییرات آب های زیرزمینی گرفته تا خشک شدن تاالب ها و دریاچه ها؛ ولی در صنعت برق 
تنها یک مشکل داریم و آن عدم پرداخت مابه التفاوت قیمت برق است. ما از سال 139۰ 
برق تولید کرده ایم؛ مبلغی از هزینه های خود را از مردم دریافت کرده ایم و بخشی را نیز دولت 
باید تقبل کند. قیمت برق سال به سال توسط سازمان حسابرسی تعیین می شود. ممکن است 
دررابطه با قیمت برق در سال 95 چند رقم مختلف گفته شود اما قیمت برق در سال 93 و 
94 کامال روشن است و حساب ها به صورت دفتری مشخص است. دولت و سازمان برنامه و 
بودجه نیز بر این حساب ها صحه گذاشته اند. ما وارد این مقوله نمی شویم که دولت همه هزینه 
را از مردم دریافت کند یا اصال برق را رایگان ساخته و تمام هزینه ها را از جیب خود پرداخت 
کند. آنچه برای ما مهم است تنها این است که مطابق قانون برنامه پنجم توسعه و سایر قوانین 

مابه التفاوت قیمت برق پرداخت شود.
دولت یارانه سنگینی بابت برق پرداخت می کند و به ازای هر کیلووات ساعت برق 3۰۰ تومان 
یارانه سوخت می دهد. ضمنا به جز سوخت رایگان، 5۰ تومان نیز روی قیمت برق به مردم 
یارانه می دهد. دررابطه با سوخت به دلیل وجود منابع سوخت ارزان قیمت در کشور می توان 
از آن  بتوان  تولید برق توسط بخش خصوصی چیزی نیست که  اما هزینه  چشم پوشی کرد 
چشم پوشی کرد. اینکه شما با حرکت دادن یک کلید دارای برق می شوید، بدین معناست که 

1۰۰ هزار پرسنل صنعت برق درحال زحمت کشیدن هستند.

قانون وزارت صنعت مکلف شده است ظرف مدت سه ماه ضمن  این   در ماده 8 
و محدودسازی  داخلی  کاالی  از  به منظور حمایت  و سیما  با سازمان صدا  همکاری 

تبلیغات کاالهای خارجی یک آیین نامه ساماندهی تبلیغات کاال و خدمات تهیه کند. 
تبلیغات  برای  به کاالهای داخلی  آیا  افتاد؟ مثال  اتفاق  به صورت جدی  این کار  آیا 
تلویزیونی تخفیف مناسبی تعلق می گیرد؟ تاثیرات این امر را در صنعت برق چگونه 

ارزیابی می کنید؟
به ۸۰۰ شهرک  نزدیک  یافته و  توسعه  به شدت  اکنون در کشور صنایع متوسط و کوچک 
صنعتی بزرگ در کشور ساخته شده است. این شهرک ها در حاشیه هر شهرستان و استان کشور 
قابل مشاهده هستند. این شهرک ها سرمایه های بزرگ کشور هستند. بنابراین ما سرمایه گذاری 
کرده ایم و حال الزم است در استفاده از آن دولت ورود کرده و با تسهیالت و مدیریت خود 
این صنایع را توانمند سازد. اهمیتی ندارد که این شهرک ها دولتی هستند یا خصوصی؛ مهم این 

است که تولید ملی افزایش یابد. به  گفته وزارت صنایع این شهرک های صنعتی تقریبا کمتر از 
5۰ درصد از ظرفیت خود تولید می کنند. ما باید اینها را به موقعیتی برسانیم که حداکثر ظرفیت 

خود را تولید کنند و با تولیدات خارجی رقابت کنند. 
شاید بیش از 1۰ هزار صنایع متوسط در کشور ایجاد شده و یکی از مشکالت ما این است که 
این صنایع حتی توان پرداخت پول آب و برق خود را ندارند. ما در همین شرایط که چیزی 
حدود 1۰ هزار میلیارد تومان به تولیدکنندگان برق بدهی داریم، 5 هزار میلیارد تومان از 
مصرف کنندگان دولتی و غیردولتی برق مطالبات داریم که توان پرداخت قبوض خود را ندارند. 
نهایت  کشور  در  موجود  سرمایه  از  که  است  این  تولید  موانع  رفع  قانون  مسائل  از  یکی 
بهره برداری انجام شود. برای ایجاد این صنایع مبالغ سنگینی هزینه صرف شده است. اگر چرخ 

صنایع موجود در کشور بچرخد، حتی معضل بیکاری حل خواهد شد.  
ما باید به جای اینکه مثال صنایع غذایی کشور را توسعه دهیم، صنایع غذایی موجود را که با 

ظرفیت 3۰ درصدی درحال کار است تقویت کنیم. چرا باید هزینه های جدید بتراشیم؟
وزارت صنایع نیز درحال تالش است. من اطالع دارم در فهرست اول نام 7 هزار و 5۰۰ 
مرکز صنعتی را ذکر کرده اند تا به کار آنها رسیدگی شده و تسهیالت اختصاص داده شود. امروز 
33 درصد برق کشور مصروف صنایع می شود و اگر این صنایع به راه بیفتند، این آمار به 5۰ 

درصد خواهد رسید. 

تضامین  وجود  عدم  است،  مواجه  آن  با  خصوصی  بخش  که  مشکالتی  از  یکی   
بازپرداخت برای سرمایه گذاری ها و احساس ناامنی در این زمینه است. ماده 12 قانون 
رفع موانع تولید رقابت پذیر با این مساله مقابله کرده و به وزارتخانه ها به ویژه وزارت 
نفت و نیرو اجازه داده دررابطه با موارد معین، تا سقف مبلغی مقرر سرمایه گذاری 
بخش خصوصی را جذب کنند و ضمنا دولت را مکلف کرده است کاالی تولیدشده 
را خریداری کند و اصل و سود سرمایه گذاری را به سرمایه گذار پرداخت کند. آیا این 

برنامه محقق شد؟ 
شاید مهمترین ماده ای که در قانون رفع موانع تولید دررابطه با صنعت آب و برق است، همین 
ماده 12 است که تاکنون در آب و برق به هیچ وجه اجرا نشده است. این ماده می گوید منابعی 
مانند سوخت و آب ثروت عمومی است که به همه مردم متعلق است و اگر سرمایه گذاری پیدا 
شود که میزان مصرف سوخت و آب را کاهش دهد، بایستی آن سوخت و آب صرفه جویی شده 
یا مبلغ معادل قیمت آن به آن سرمایه گذار داده شود. فرض کنید ما نیروگاهی داریم که با 
راندمان 35 درصد درحال تولید است و کسی پیشنهاد تغییر و ارتقای کیفیت آن را تا راندمان 
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مطرح  درصد   5۰
که  بدین معنا  می کند؛ 
به ازای  گذشته  در  اگر 
 3 گاز  مکعب  متر  یک 
برق  کیلووات ساعت 
تولید می کردیم، پس از 
بتوانیم  تغییرات  اعمال 
کیلووات ساعت   4/5
برق تولید کنیم. مطابق 
مبلغ  باید  قانون  این 
مصرفی  معادل سوخت 
کیلووات ساعت   1/5

برق را به سرمایه گذار مزبور پرداخت کنیم. 
شاید این تنها ماده قانون رفع موانع تولید است که به تولید اشاره نداشته و بهره وری را هدف 
گرفته است. طبق این ماده قرار نیست نیروگاه و چاه جدید بزنیم؛ بلکه قرار است منابعی را که 

در دسترس داریم درست مصرف کنیم. 
بنابراین این ماده بسیار ارزشمند است و اگر اجرایی شود، تضمین بازپرداخت نیز صورت 
اگر  آلودگی زیادی دارند.  بسیار کم کار کرده و  با راندمانی  ما  نیروگاه های  اکنون  می گیرد. 
سرمایه گذاران بخش خصوصی نیروگاه های اینچنینی را بازنشسته ساخته و نیروگاه های جدیدی 
صرفه جویی شده  سوخت  محل  از  هستیم  ملزم  ما  باشد،  داشته  باالتری  راندمان  که  بسازند 
منابع مرتبط را پرداخت کنیم. ولی مانعی بر سر راه این کار وجود دارد و آن این است که 
تولیدکنندگان ما سرمایه اولیه انجام این کار را ندارند؛ به این دلیل که آنها مطالباتی از وزارت 

نیرو دارند که پرداخت نشده است. 
اگر دولت این مطالبات را به وزارت نیرو بپردازد و وزارت نیرو نیز آن را به شرکت های 
بخش خصوصی تولید برق پرداخت کند، ماده 12 قانون رفع موانع تولید اجرا می شود و آنگاه 
در ادامه این چرخه عمال هم بهره وری باال می رود، هم اشتغال زایی ایجاد می شود و هم نیاز 
برق افزایش یافته و بازار صنعت برق بهبود می یابد. اگر صنایع حرکت کنند ما نیاز به 3۰ 
هزارمگاوات تولید جدید خواهیم داشت. در برنامه ششم توسعه ملزم هستیم حداقل 25 هزار 

مگاوات نیروگاه جدید یا افزایش راندمان نیروگاه های فعلی را داشته باشیم.
همانطور که پیش از این اشاره شد صنعت برق یک مشکل بیشتر ندارد. این صنعت مساله فنی 
ندارد، در سرمایه گذاری مشکلی ندارد، تولیدکنندگان بخش خصوصی آن بسیار فعال هستند 
و سندیکای بسیار خوبی هم دارد. عالوه بر این موارد، این صنعت قوانینی متعددی همچون 
قانون حمایت از صنعت برق، قانون رفع موانع تولید و قانون سیاست های اصل 44 را دارد و 
در قانون برنامه پنجم و ششم توسعه نیز جایگاه خاصی دارد. بنابراین صنعت برق ایران بسیار 
توانمند بوده، موتور پیشران آن بسیار قوی است و اگر مشکل سر زنجیره را حل کنیم، تا انتهای 

زنجیره به خودی خود پیش خواهد رفت.

مطالباتشان  دریافت  عدم  به رغم  خصوصی  بخش  سرمایه گذاران  می گویند  برخی   
توانایی تامین سرمایه را دارند اما آنچه نیاز دارند تضمین بازپرداخت سرمایه است و 
این چیزی است که در ایران نسبت به سرمایه گذاران خارجی اعمال می شود و نسبت 

به سرمایه گذاران داخلی در این خصوص کم لطفی می شود. عقیده شما چیست؟
ما به نیروگاه ها تضمین خرید برق را می دهیم و این کار را با قیمت خوب انجام می دهیم اما 

انتقاد بخش خصوصی این است که این کار سر موقع و به روز انجام نمی گیرد و آنگاه به عنوان 
مثال اقساط تسهیالت بانک ها عقب می افتد. اینکه ما پرداخت را به موقع انجام نمی دهیم، 
ضعف منابع مالی ما است. اگر وزارت نیرو مابه التفاوت برق را دریافت کند، این مشکل را 

حل خواهد کرد. 

 آیا دررابطه با بازپرداخت سرمایه به سرمایه گذاران خارجی نیز همین دیرکرد اتفاق 
می افتد؟ 

ضعف ناشی از عدم درآمد و کمبود منابع مالی، تاثیر عمومی دارد و تفاوتی نمی کند سرمایه 
از داخل باشد یا خارج. بخشی از سبد بدهی ما به بانک ها است، بخشی به تولیدکنندگان برق، 
پیمانکاران و سازندگان تجهیزات است و همچنین بخشی مثل مالیات و ارزش افزوده و غیره 
و ذلک به دولت است. این بدهی ها با درآمدی که وزارت نیرو کسب می کند همخوان نیست 
و به این علت است که دیرکرد در بازپرداخت رخ می دهد. ما مالیات خود را نیز دیر پرداخت 

می کنیم و این دررابطه با بانک ها و سایر بدهی ها نیز صادق است.
زمانی که  کنیم.  جذب  خارجی  سرمایه  نتوانسته ایم  تاکنون  ما  که  است  دلیل  به همین 
سرمایه گذاران خارجی به کشور ما می آیند شرایط ما را تحقیق و مطالعه می کنند و برای این 
کار با بخش خصوصی ما نیز مشورت می کنند. ما هنوز سرمایه گذار خارجی که از ما دریافتی 
داشته باشد نداریم؛ پس این ادعا که درخصوص سرمایه گذاران خارجی به گونه دیگری رفتار 

می شود گزاف است. 
این نکته نیز شایان ذکر است که صنعت باید خود را اصالح کرده و قابل رقابت سازد. بخش 
خصوصی نباید خواهان این باشد که وزارت نیرو به هر قیمتی روی به کارگیری کاالی داخلی 
تاکید کند. مباحث مرتبط با تغییر اقلیم، گازهای گلخانه ای، آالیندگی و سایر استانداردهای 
بین المللی باید توسط تولیدکنندگان ما رعایت شود. زمانی که یک موتور، ژنراتور یا نیروگاه 
خارجی به ازای هر یک مترمکعب گاز 5 کیلووات ساعت برق تولید می کند و واحدهای ما 
3 کیلووات ساعت برق تولید می کنند، ما ناگزیریم برای خودداری از هدررفت منابع ملی با 
خارجی ها قرارداد ببندیم. تولیدکننده ما باید بداند که برای بزرگ شدن باید اسباب بزرگی را 

نیز ایجاد کند.
فرض کنید شما چند سال پیش یک تکنولوژی برای تولید شکالت وارد یا تولید کرده اید. آیا 
اکنون می توانید انتظار کنید هیچ شکالتی وارد کشور نشود تا مردم شکالت قدیمی شما را 
مصرف کنند؟ هنر این است که شکالت باکیفیتی تولید کنید تا حتی به سایر نقاط جهان صادر 
شود نه آن که مردم را مجبور به مصرف تولیدات خود کنید. اینگونه سیاست ها دیگر کارآیی 

ندارد. 

 بندهای 16 و 17 قانون رفع موانع تولید که مرتبط با تغییر تدریجی نقش و فعالیت 
بنگاهداری بانک ها است، در چه حالی به سر می برد؟

محتوای این ماده حقیقتا درست است و ما نیز در ارتباط با تحقق آن درحال تالش هستیم. 
قرار نیست بانک تولیدکننده باشد و باید جایگاه خود را حفظ کند. اگر قرار باشد نیروگاه را به 
دستگاهی غیرتخصصی مثل بانک واگذار کنیم، آسیب می خوریم. وقتی بانک که تامین کننده 

تسهیالت و منابع مالی است، رقیب تولیدکنندگان شود کاری از پیش نخواهد رفت. 
تاجایی که من در جریان هستم ما در اجرای این ماده خوب پیش نرفته ایم. 

بخش خصوصی نباید خواهان این باشد که 

وزارت نیرو به هر قیمتی روی به کارگیری 

کاالی داخلی تاکید کند. مباحث مرتبط با 

تغییر اقلیم، گازهای گلخانه ای، آالیندگی و 

سایر استانداردهای بین المللی باید توسط 

تولیدکنندگان ما رعایت شود. تولیدکننده ما 

باید بداند که برای بزرگ شدن باید اسباب 

بزرگی را نیز ایجاد کند
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          قانونی که  رها شد!  
گفت وگوی اختصاصی ستبران با نایب رئیس کمیسیون 
انرژی مجلس درخصوص قانون رفع موانع تولید؛

  کدام یک از مواد قانون رفع موانع تولید با صنعت برق ارتباط دارد؟ لطفا توضیحی 
مختصر در رابطه با این قوانین بفرمایید.

به دنبال ابالغ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در اواخر سال 1392 با پیگیری های به عمل آمده 
قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در اواخر سال 1393 آماده طرح در 

صحن علنی مجلس شد که در تاریخ یکم اردیبهشت ماه سال 94 به تصویب مجلس نهم رسید. 
 در این قانون موارد مختلفی در حوزه انرژی )نفت، گاز، نیرو و آب( دررابطه با امور مالیاتی، 
بانکی،  امور مالی و  امور گمرکی، موسسات دانش بنیان، محیط زیست، فضای کسب و کار، 
بورس و اوراق بهادار و مواردی درخصوص دستگاه ها آمده که به تسهیل فضای کسب و کار و 
فعالیت های اقتصادی کشور، تنظیم رابطه شرکت ها و پیمانکاران با مصرف کنندگان دولتی کاال 
و خدمات، ترویج مصرف کاال و خدمات داخلی، تشویق تولیدکنندگان و صادرکنندگان، افزایش 

رقابت پذیری کاال و خدمات داخلی و مواردی از این قبیل کمک می کند. 
ماده 12 این قانون به وزارتخانه های نفت و نیرو و شرکت های تابعه آنها در کنار سایر دستگاه ها 
اجازه داده که ساالنه تا سقف 1۰۰ میلیارد دالر ارزی و 5۰۰ هزار میلیارد ریالی برای طرح های 
تولیدی، صادراتی، کیفیت بخشی، بهینه سازی و کاهش هزینه های تولید، مسائل زیست محیطی و 

ایمنی کار با اولویت بخش های خصوصی و تعاونی قرارداد منعقد کند.
آنچه در این ماده به آن توجه شده شبیه به چیزی است که ما در قانون حمایت از صنعت برق هم 
آوردیم و عالوه بر این در چند بودجه سنواتی هم آمد و آن این بود که کاال یا خدمات تولیدشده 
یا صرفه جویی شده حسب مورد از محل درآمد یا صرفه جویی یا ارزش حاصله توسط دستگاه های 

ذی ربط خریداری شود.
بند )پ( این ماده صراحتا درخصوص برق و نیرو است که به طرح های احداث نیروگاهی با 
راندمان باال و CHP، CCHP و DG یا مولدهای مقیاس کوچک و نیز توسعه انرژی های 
تجدیدپذیر، کاهش تلفات و برقی ساختن چاه های کشاورزی می پردازد. این بند اولویت انرژی 
چاه های کشاورزی را به برق خورشیدی می دهد و حتی به مصرف برق به جای گاز در مناطقی که 

توجیه اقتصادی دارد حکم می کند. 

 در برخی از ماده های قانون مزبور به دولت و زیرمجموعه های آن ضرب االجل داده 
شده تا وظایف محوله را به انجام برسانند. به عنوان مثال در ماده 1 این قانون به دولت 
حداکثر 6 ماه مهلت داده شده تا جدول بدهی ها و مطالبات دولت و شرکت های دولتی 
را در سه طبقه تهیه و به کمیسیون های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس 
شورای اسالمی ارائه کند و ضمنا تکلیف شده است جدول مزبور هر سه ماه یک بار 

به روزرسانی شده، به کمیسیون های مذکور ارائه شود.
یا در ماده 2 مقرر شده است حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ الزم االجراء شدن 
قانون رفع موانع تولید، دولت بدهی های قطعی خود را به اشخاص حقیقی و حقوقی، 
تعاونی و خصوصی که تا پایان سال 1392 ایجاد شده، به واسطه اوراق تسویه خزانه با 

مطالبات قطعی خود از اشخاص مزبور تسویه کند.

لطفا بفرمایید کدام یک از ماده های این قانون به اجرا درآمد؟
البته ماده 1 حکم کرده گزارش بدهی های دولت به بخش خصوصی و تعاونی طی جداولی به مجلس 
گزارش شود که گمان می کنم بررسی این مساله در حیطه مسئولیت های کمیسیون های اقتصادی و 
برنامه و بودجه باشد. البته قاعدتا بایستی آئین نامه اجرایی این کار نوشته می شد و به تصویب هیات 

وزیران می رسید که دررابطه با آن بی اطالعم.
اما درراستای تحقق ماده 2 برای تسویه مطالبات پیمانکاران اقداماتی انجام شده و اقدامات دیگری 

نیز در شرف اجرا است.

  براساس ماده 6 قانون رفع موانع تولید، مواردی که بدهی های شرکتهای دولتی با تأیید 
سازمان حسابرسی، ناشی از تکالیف قانونی بوده است و بر اساس حکم قانونی، دولت 
مجاز به تضمین بازپرداخت آنها شده است با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی 
و تصویب هیأت وزیران به بدهی دولت منتقل می شود و طبق ماده )1( این قانون و یا 
از محل اعتبارات مصوب مربوط در قوانین بودجه سنواتی مورد تسویه قرار می گیرد. 

قانونی  ماده  این  شامل  برق  صنعت  خصوصی  بخش  به  نیرو  وزارت  بدهی های  آیا 
می شود؟ اگر پاسخ مثبت است، تاکنون چه فعالیت هایی در راستای اجرای این ماده 

قانونی صورت گرفته است؟
قطعا موضوع این ماده شامل صنعت برق هم می شود؛ ولی درمورد تمامی این مواد می بایست در 
فواصل و مدت زمان های مختلف آئین نامه های اجرایی تنظیم و به تصویب برسد که ما گزارشی در 
این خصوص دریافت نکرده ایم. معموال در اینگونه موارد دستگاه ذی نفع یا سندیکاهای مرتبط 
گزارشی ارسال می کنند تا ما در کمیسیون انرژی آنها را پیگیری کنیم اما در این باره گزارشی به 

دست ما نرسیده است.

 از دیدگاه شما درصورت اجرای این مجموعه قوانین وضعیت تولید داخلی تا چه حد 
بهبود خواهد یافت؟

همانطور که اشاره کردم اجرای این احکام کمک خوبی به تسهیل فضای کسب و کار و فعالیت های 
اقتصادی خواهد کرد. دیوان محاسبات و دستگاه های نظارتی باید پیگیر اجرای این احکام باشند و 

درصورت عدم اجرا به مجلس یا قوه اطالع دهند اما من گزارشی ندیده ام.
البته اگر اشخاص حقیقی و حقوقی ذی نفع این قانون هم اطالعاتی از نحوه اجرا یا عدم اجرای این 
قانون به ما بدهند، آنها را پیگیری کرده و منتظر گزارش دستگاه های نظارتی نمی مانیم. به عنوان 
مثال درخصوص طرح جامع انرژی که از احکام برنامه پنجم توسعه است، چندین نامه به دولت 
ارسال کرده و آنقدر پیگیری کردیم تااینکه تاحدودی به نتیجه رسید و اخیرا سند ملی راهبردی 
انرژی که پیش درآمد طرح جامع انرژی است، آماده شد. گرچه می باید طبق حکم برنامه پنجم این 

سند به مجلس ارسال می شد و هنوز این اتفاق نیفتاده است.
درهرصورت ما از مسئولین مرکز پژوهش های مجلس درخواست خواهیم کرد گزارشی از نحوه 
عملکرد قانون رفع موانع تولید در حوزه انرژی تهیه و برای ما ارسال کنند تا روند اجرای این قانون 

را زیر ذره بین کمیسیون انرژی مجلس قرار دهیم.  

 اردیبهشت ماه سال 94 متن کامل قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور بعد از رفع ایرادهای 
شورای نگهبان به دولت ابالغ شد و پس از آن در تاریخ 4 تیرماه همان سال آیین نامه های اجرایی این قانون به 
وزارتخانه ها و سازمان های ذیربط ابالغ شد. لکن بنا به اظهارات فعاالن حوزه صنعت، بیشتر بندهای این قانون 
معطل مانده و اجرایی نشده اند؛ قانونی که درصورت اجرای آن بسیاری از مشکالت فعاالن بخش خصوصی اعم از 
صنعتکاران بخش برق حل خواهد شد. سوال این است که اگر این قانون قابلیت اجرا ندارد چرا طرح شده و حتی به 
تصویب می رسد؟ و اگر قابلیت اجرا دارد دلیل اجرایی نشدن آن چیست؟ یا حال که اجرا نشده است، مقصر اصلی 
کیست؟ در شماره حاضر با حسین امیری خامکانی، نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس دهم شورای اسالمی به 
گفت وگو نشستیم تا پاسخ را جویا شویم. 

پرونده: قانونی که اجرایی نشد
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در تاریخ 27 اردیبهشت 94، قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ابالغ شد. جامعه 
تولیدکنندگان کشور این قانون را با نام قانون خروج از رکود می شناسند. عمده تمرکز این قانون بر بهبود روابط 
مالی دولت با بخش غیردولتی، افزایش توان تأمین مالی بنگاه ها توسط سیستم بانکی، رفع برخی موانع کسب و 
کار و برخی مشوق های مالیاتی برای تولید و نوآوری است؛ لذا می توان قانون ابالغ شده را در 7 بخش اصلی 
تقسیم کرد که شامل تسویه بدهی دولت، واگذاری اموال و دارایی های مازاد بانک ها، افزایش سرمایه بانک ها، 
رفع موانع تولید، حمایت از تولید )تأمین مالی فعالیت های اقتصادی( و بهبود فضای کسب و کار و صندوق 

توسعه ملی است. 
با توجه به گستردگی موضوعات، بهتر دیدم رفتار دولت را در یکی از مهم ترین بندهای این قانون یعنی ماده 12 
به عنوان نمونه تحلیل و بررسی کنم. در این قانون »به کلیه وزارتخانه ها به ویژه نفت و نیرو و شرکتهای تابعه و 
وابسته به آنها و سازمان ها و مؤسسات دولتی و کلیه دارندگان عنوان و ردیف در قوانین بودجه کل کشور اجازه 
داده می شود ساالنه تا سقف یکصد میلیارد دالر به صورت ارزی و پانصد هزار میلیارد ریال به صورت ریالی 
درموارد مربوط به بندهای ذیل این ماده که سرمایه گذاری یا اقدام اشخاص حقیقی یا حقوقی خارجی یا داخلی 
)با اولویت بخش های خصوصی یا تعاونی( به تولید، صادرات، ارتقای کیفیت، صرفه جویی یا کاهش هزینه در 
تولید کاال یا خدمت و زمان و بهبود کیفیت محیط زیست و یا کاهش تلفات جانی و مالی می انجامد، برای نفت 
و گاز و میعانات گازی و فرآورده های نفتی و کاالها و خدمات قابل صادرات یا واردات به قیمت های صادراتی 
یا وارداتی به نرخ روز ارز بازار آزاد یا معادل ریالی آن با احتساب حقوق دولتی و عوارض قانونی و سایر 
هزینه های متعلقه و برای سایر موارد با قیمت های غیریارانه ای با احتساب حقوق دولتی و عوارض قانونی و 
سایر هزینه های متعلقه قرارداد منعقد کنند. در این ماده دولت مکلف شده است: 1- کاال یا خدمت تولیدشده یا 
صرفه جویی شده و منافع یا ارزش حاصله را حسب مورد و از محل درآمد، صرفه جویی، منافع یا ارزش حاصله 
خریداری کند و 2- اصل و سود سرمایه گذاری و حقوق دولتی و عوارض قانونی و سایر هزینه های متعلقه یا 

منافع اقدام موضوع این ماده را به آنان پرداخت کند ...«
موضوع  است،  احصا  قابل   )94/5/27 )مصوب  آن  اجرایی  آیین نامه  و  مذکور  قانون   12 ماده  از  آنچه 
»فعالیت های اقتصادی در حوزه انرژی« است. مفهومی که از فعالیت اقتصادی متبادر میشود به سودآور بودن 
آن اشاره دارد. به دلیل وجود نظام یارانه ای در حوزه انرژی )ازجمله کسب و کارهای مرتبط با برق، گاز و 
حمل و نقل( و و اصطالحا یارانه محور بودن آن، منافع ناشی از کسب وکارهای ناظر به بهینه سازی غیرمشهود 
است و این امر اقتصاد انرژی را مختل ساخته است. به عنوان مثال وقتی هر متر مکعب گاز مصرفی نیروگاه ها 
۸۰۰ ریال )یارانه ای( است، این سوال مطرح می شود که چرا باید سراغ سیکل کردن نیروگاه های گازی رفت؟ 
مدل مالی نیروگاه های گازی با راندمان 37 تا 4۰ درصد با این نرخ گاز، نیازی به استفاده بهینه از سوخت 
مصرفی برای تولید برق باقی نمی گذارد و صرفه جویی ناشی از آن، بخش سرمایه ای سیکل ترکیبی را پوشش 

نمی دهد و بنابراین اساسا واجد توجیه اقتصادی نیست.
در حال حاضر در کشور معادل بیش از 4/5 میلیون بشکه نفت خام، انرژی مصرف می شود. می توانیم معادل 
فروش یک میلیون بشکه نفت خام در مصرف انرژی صرفه جویی کرده و به تناسب آن به افزایش تولید ناخالص 
داخلی و اشتغال کمک کنیم. آنچه در مواد 16 و 19 قانون بودجه سال 1392 و در قالب بند »ق« تبصره)2( 
قانون بودجه سال 1393 و سپس در ماده 12 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور 
تعبیه شده است، فرصت های مناسبی برای سرمایه گذاری فراهم می کند و حسن این سرمایه گذاری ها این است 
که به سرعت به نتیجه می رسد و تا چندین سال، ظرفیت هایی برای تولید و اشتغال فراهم می کند. »افزایش 
بهره وری« و »اصالح نظام مصرف انرژی« از موارد مهمی است که در سیاست های اقتصاد مقاومتی نیز مورد 
تاکید قرار گرفته است  و می تواند به عنوان یکی از محورهای اصلی پساتحریم مورد توجه قرار گیرد. این مزیت 
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تیری که به چلّه ننشست 

سعید مرجوی، موسس  و  مدیرعامل  اسبق  مپنا 
و ریاست هیات مدیره رشکت هیربدان
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در کنار نیروی کار تحصیلکرده آموزش دیده و ظرفیت باالی تولید گاز طبیعی در کشور 
ازجمله مزیت های نسبی ایران تلقی می شود.

بایست   می  موضوع،  با  مرتبط  وزارتخانه های  سایر  و  نفت  وزارت  و  نیرو  وزارت 
به سرعت نسبت به برگزاری مناقصات مرتبط با آیین نامه اجرایی ماده 12 قانون رفع 
موانع تولید اقدام کنند. متاسفانه بعضًا دیده می شود برخی از وزارتخانه ها به دنبال ترک 
تشریفات و اعمال سلیقه در اجرای آیین نامه مزبور بوده اند که نتیجه آن این بوده که 
صرفًا اقداماتی روی کاغذ انجام شده )تولید بوروکراسی( و هیچ اقدام موثر و عملیاتی که 

دانش محور باشد، در این راستا انجام نشده است. 
)تعرفه های  یارانه ای  آثار  که  است  این  مذکور  قانون   12 ماده  مهم  نکات  از  یکی 
تا  با آن خنثی کرده است  تکلیفی( را بر مناسبات اقتصادی و کسب وکارهای مرتبط 
کسب وکارهای حوزه انرژی ازجمله حوزه بهینه سازی و صرفه جویی انرژی اقتصادی شده 

و از طرف دیگر  فقط مصرف کننده نهایی از یارانه برخوردار باشد.
متاسفانه با وجود اینکه بیش از یک سال از ابالغ آئین نامه ماده 12 می گذرد تا به حال 
اقدام موثر و قابل لمسی درخصوص آن انجام نشده است. پتانسیلی که در ماده 3 آئین نامه 
مذکور نهفته است بدین معناست که یک فعالیت اقتصادی در رابطه با سوخت صرفه جویی 
شده در هریک از حوزه های یادشده برق، گاز، صنایع ریلی و سایر صنایع مشابه می تواند 
شکل گیرد؛ ولی سوال اینجاست که چرا تاکنون این اتفاق در قالب سازوکارهای مناسب 
برای اجرا صورت نپذیرفته است. مقدار صرفه جویی ناشی از طرح های قابل اجرا در ماده 
12 این قانون و خصوصا ماده 3 آئین نامه اجرایی آن می توانست تبدیل به اوراق بهادار 
قابل معامله در بورس شود و تمامی بندهای این آئین نامه فضای مناقصه دارد؛ پس چرا 

تاکنون اقدامی انجام نشده است؟ 
به  بسته ها  این  تهیه  که  است  این  قانونی  ماده  این  اجرای  در  تسریع  راه های  از  یکی 
شرکت های واجد صالحیت سپرده شود و دولت طبق سیاست های کلی اصل 44 قانون 
اساسی، نقش خود را به سیاست گذاری، هدایت و نظارت تغییر دهد. اگر دولت بخواهد 
هم خود اجرا کند و هم تعیین کند این کسب و کار را به چه کسی واگذارکند، این طرح 
همچنان معطل می ماند. یکی از مصادیق حاد فعلی این است که مصرف سوخت در داخل 

کشور از صادرات آن بیشتر است. 
در صنعت برق نیز این ظرفیت هم در حوزه های تولید و هم در بخش توزیع وجود 

دارد. به عنوان مثال درمورد شبکه های توزیع برق، دولت می تواند به سرعت از نهادهای 
یا  هستند  بورس  سازمان  از  پروانه  دارای  که  مشاورانی  و  صالحیت  واجد  حرفه ای 
که  کند  درخواست  سرمایه  تامین  شرکت های  و  سرمایه گذاری  مشاور  شرکت های 
بسته های سرمایه گذاری و تشویقی درراستای استفاده از پتانسل این ماده قانونی را تهیه 
کنند و پس از آن فراخوان انجام شده و مراحل برگزاری مناقصه انجام گیرد؛ همان طور 
که در ماده 5 آیین نامه اجرائی  مذکور نیز تصریح شده است. شرکت های تامین سرمایه 
به  آنها  اجرای  نهایت  در  و  کرده  تهیه  را  توزیع  شبکه  بهینه سازی  بسته های  می توانند 
مناقصه گذاشته شود. بدیهی است برای جبران هزینه های این بخش، برنده مناقصه هزینه 
خدمات تهیه بسته های سرمایه گذاری را پرداخت خواهد کرد. ریسک های عدم النفع این 
سرمایه گذاری نیز توسط صندوق های پژوهش و فناوری از جمله صندوق پژوهش و 
فناوری صنعت برق و انرژی که یکی از ماموریت های اصلی آن پوشش ریسک های 

سرمایه گذاری در حوزه برق و انرژی است، پوشش داده خواهد شد.
بنابراین پیشنهاد می شود:

• این طرح ها برای سادگی در اجرا، در برگیرنده بسته جامع و یکپارچه ای از خدمات 
مرتبط با بهینه سازی )از جمله فناوری هاي جدید در زمینههاي روشنایي، کاهش تلفات، 
می شود  فرض  باشد.  شبكه(  بهینه سازي  و  اصالح  و  حرارت  و  برق  هم زمان  تولید 
شرکت های مشاور سرمایه گذاری یا تامین سرمایه در تدارک این بسته ها مشارکت فعال 

دارند و بالطبع هزینه مشاور از برنده مناقصه دریافت می شود.
• همچنین بسته های جامع مزبور به صورت یکپارچه در فرآیند رقابتی به شرکت برنده 

مناقصه واگذار می شود )به دلیل برخورداری از صرفه های اقتصاد مقیاس(.
به مثابه  پژوهش  و  فناوری  توسط صندوق های  از سرمایه گذاری  ناشی  ریسک های   •
ـ با نرخ مناسب برای ارائه این نوع خدمات ـ پوشش  صندوق سرمایه گذاری خطرپذیر 

داده می شود.
سوخت های  درخصوص   12 ماده  اجرایی  آیین نامه  اینکه  به  باتوجه  مهمتر  همه  از    
صرفه جویی شده، تحویل همان میزان از آن حامل انرژی و اجازه فروش و صادرات یا 
تحویل نفت خام به قیمت صادراتی روز در مبادی صادراتی یا وجه نقد معادل ارزش 
سوخت صرفه جویی شده )با قیمت صادراتی( را فراهم می کند، اجازه داده شود که این 

میزان صرفه جویی ، به  مثابه اوراق بهادار قابل معامله در بورس تلقی  شوند. 
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عدم تخصیص ارز مبادله به واردات کاالی ساخته شده را حداقل اقدام الزم در 
جهت اجرایی شدن قانونی می داند که تحقق راستین آن تنها با بسیج تمامی نهادها 
امکان پذیر است. ولی اله بیات از تولیدکنندگان کارکشته های صنعت برق است که 
به جهت تسلطش بر امور قانونی، از زیر و بم دست اندازهای مسیری که قانونی 
چون رفع موانع تولید رقابت پذیر برای اجرایی شدن با آن مواجه می شود آگاه است 
و به همین جهت در گفتگویی مکتوب با ستبران قاطعانه تاکید دارد چنین قانونی 
به نتایج مطلوب خود نخواهد رسید، مگر آنکه در مدت زمانی 5 ساله تمامی دیگر 
مقررات تحت الشعاع اجرای این قانون قرار گیرد. در ادامه تشریح نظرات وی را 

در خصوص بندهای مختلف این قانون می خوانید:

آن  زیرمجموعه های  و  دولت  به  تولید  موانع  رفع  قانون  ماده های  از  برخی  در   
ضرب االجل داده شده تا وظایف محوله را به انجام برسانند به عنوان مثال در ماده 
1 این قانون به دولت حداکثر 6 ماه مهلت داده شده تا جدول بدهی ها و مطالبات 
و  اقتصادی  کمیسیون های  به  و  تهیه  طبقه  در سه  را  دولتی  و شرکت های  دولت 
برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسالمی ارائه کند و ضمنا تکلیف شده 
است جدول مزبور هر سه ماه یک بار به روز رسانی شده، به کمیسیون های مذکور 

ارائه شود. 
یا در ماده 2 مقرر شده است حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ اجرایی شدن 
قانون رفع موانع تولید دولت بدهی های قطعی خود را به  اشخاص حقیقی و حقوقی، 
تعاونی و خصوصی که تا پایان سال 1392 ایجاد شده به واسطه اوراق تسویه خزانه 
با مطالبات قطعی خود از اشخاص مزبور تسویه کند. لطفا با توجه به تجربه شرکت 
تحت مدیریت خود بفرمایید عینا شاهد اجرایی شدن کدام یک از ماده های این 
قانون در بازه زمانی تعیین شده بوده اید و آیا تاکنون با مشکالتی به جهت عدم 

تحقق این مفاد قانونی روبرو شده اید؟
بپذیریم که هنوز وظایف  باید  از بدهی های دولت شنیده می شود،  ارقام متفاوتی  وقتی 
تعیین شده در قانون اجرایی نشده اند. ولی باید عنایت داشت در مورد شرکت های وزارت 
نیرو، نگرانی از اینکه در تهاتر مطالبات، منابع و بودجه شرکت مورد استفاده قرار گیرد؛ یک 
عامل بازدارنده است زیرا شرکت برای اداره یکساله خود منابع و بودجه نیاز دارد و اگر این 
منابع خارج از اختیار و کنترل او به صورت تهاتر استفاده شود، اداره کنندگان ترجیح خواهند 
داد که در ارائه ارقام بدهی قطعی و تایید شده تعلل کنند. ای کاش در قانون پیش بینی می شد 
و یا این اطمینان به شرکت ها داده می شد که محل تامین مبالغ بدهی و ارقام تهاتر شده، 
منابعی جداگانه از منابع و بودجه در اختیار شرکت است. در این صورت احتمال و شانس 

همکاری سازمان ها و شرکت ها برای اعالم بدهی ها خیلی بیشتر است. 

 در ماده 4 این قانون به دولت اجازه داده شده از محل اعتبارات بودجه های سنواتی 
تا پنجاه درصد )50%( آن بخش از هزینه های تحقیقاتی یا ارتقای وضعیت محیط 
به  منجر  که  را  بهره برداری  پروانه  یا  مجوز  دارای  تولیدی  واحدهای  به  زیستی 
کسب حق امتیاز تولید کاال یا خدمات یا ثبت اختراع از مراجع ذی صالح داخلی یا 
بین المللی شده است، کمک کند. آیا از تاریخ ابالغ آیین نامه تاکنون از تسهیالت 

این ماده قانونی برخوردار شده اید؟ 

متاسفانه خیر، علی رغم اینکه شرکت پارس سوییچ دقیقا در دوران تحریم 
از  گروه  سه  به طوری که  یافته  دست  حساسی  بسیار  تولید  تکنولوژی  به 
محصوالت تولیدی به عنوان دانش بنیان در سایت مرتبط نیز موجود است، 

اما تاکنون از هیچ کمکی برخوردار نشده است. 

 در ماده 8 این قانون وزارت صنعت مکلف شده است ظرف مدت 
سه ماه ضمن همکاری با سازمان صدا و سیما به منظور حمایت از 
کاالی داخلی و محدودسازی تبلیغات کاالهای خارجی یک آیین نامه 

ساماندهی تبلیغات کاال و خدمات تهیه کند.
آیا این کار به صورت جدی اتفاق افتاد؟ مثال آیا به کاالهای داخلی 
برای تبلیغات تلویزیونی تخفیف مناسبی تعلق می گیرد؟ تاثیرات 

این امر را در صنعت برق چگونه ارزیابی می کنید؟ 
کاالی تولیدی شرکت پارس سویچ ، به گونه ای نیستند که تبلیغ از طریق 
بنده کارشناسی  بنابراین قضاوت  باشد.  بازار آن ها موثر  صدا و سیما در 
تبلیغ  برای  که  نمی شود  احساس  چنین  حاضر  حال  در  ولی  بود.  نخواهد 
منابع  و  بودجه  تامین  لزوم  باشد  داشته  وجود  محدودیتی  خارجی  کاالی 

تولیدکنندگان  چشم انتظار قانونی که اجرایی نشد

ولی اله بیات، عضو هیات مدیره سندیکای صنعت برق ایران 
و

مدیرعامل رشکت پارس سوییچ
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مالی، هر استدالل و محدودیت دیگر را تحت تاثیر قرار می دهد. مدت ها در گوشه 
تلویزیون نام یک شرکت خارجی بدون هیچ تبلیغ و توضیحی منعکس بود، که باید 

پرسید آیا با قانون مورد اشاره همسویی دارد؟ 

وجود  عدم  است،  مواجه  آن  با  خصوصی  بخش  که  مشکالتی  از  یکی   
تضامین بازپرداخت برای سرمایه گذاری ها و احساس ناامنی در این زمینه 
است. ماده 12 قانون رفع تولید رقابت پذیر با این مساله مقابله کرده و به 
وزارتخانه ها به ویژه وزارت نفت و نیرو اجازه داده تا سقف مبلغی مقرر 
سرمایه گذاری بخش خصوصی را جذب کنند و ضمنا دولت را مکلف کرده 
است کاالی تولیدشده را خریداری کند و اصل و سود سرمایه گذاری را به 

سرمایه گذار پرداخت کند آیا نمودی از تحقق این برنامه مشاهده کرده اید؟
به مجریان قانون  این ماده قانونی  باشد، مفهوم  اگر استنباط صحیح  بنده  به نظر 
آنچنان که باید تشریح نشده است. در صورت اعتقاد به این قانون شیوه برگزاری 
مناقصات می بایست کامال دگرگون می شد. تولیدکننده )واقعی( داخلی نگرانی از 
بازار فروش نمی داشت. تسهیل در فرصت های وارداتی کاالهایی که تولید داخلی  
دارند، غیرقانونی تلقی می شد و نتیجه آن در اشتیاق سرمایه گذاران در ایجاد خطوط 
جدید تولید، مشارکت در طرح های کاهش تلفات، و موارد مشابه دیده می شد و 
متفاوتی  اخبار  دارد.  وجود  تولیدکنندگان  ظرفیت  کاهش  از  نگرانی  که  زمانی 
از توافق در واردات کاالهایی که تولید داخلی دارند و واردات حجم زیادی از 
تابلوهای برقی و سایر کاالهای صنعت برق، باید باور کنیم که اراده کافی برای 

اجرایی شدن این ماده قانونی وجود ندارد. 

 ماده 43 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر کلیه وزارتخانه ها را ملزم 
کرده است در برگزاری مناقصه ها از تولیدکنندگان داخلی موضوع مناقصه 
با اولویت محصوالت دانش بنیان دعوت بعمل آورده و در شرایط مساوی 
به لحاظ قیمت و کیفیت بین تولیدکنندگان داخلی و خارجی وزارتخانه ها را 

موظف به خرید و عقد قرارداد با تولیدکننده داخلی ساخته است. 
چه مواردی از عدم تحقق این ماده قانونی به خاطر دارید؟ آیا روند پیشرفت 
ساخت  یا  و  شد  سپرده  ها  کره ای  به  که  کنتورها  هوشمندسازی  پرونده 
نیروگاه ها که شرکتی ترکیه ای که به تازگی طرف قرارداد با وزارت نیرو 

قرار گرفته است را می توان موارد نقض این ماده قانونی دانست؟
محصول  و  داخلی  تولیدکننده  به  نسبت  خاصی  لطف  بند،  این  در  قانون  اوال 
دانش بنیان نداشته است، توصیه به خرید محصول دانش بنیان ایرانی در شرایط 
برابر به لحاظ کیفیت و قیمت چه مزیت حمایتی دارد؟ آن هم زمانی که می دانیم 
تولیدکننده  که  در حالی  قرار می گیرد.  ارزیابی  مورد  وارداتی  کاالی  برند  اغلب 
داخلی باید کیفیت خود را در اذهان بدبین و سختگیر گروه مشاوران و متخصصین 
اثبات کند که خود حاکی از شرایطی نابرابر است. همچنین کاالی وارداتی با نرخ 
ارزی ارزیابی می شود که اغلب باور دارند قیمت پایین تر از نرخ واقعی است و 
تولیدکننده داخلی باید در شرایط ناعادالنه محیط کسب و کار تولیدات خود را 
عرضه کند. با این حال هنوز مجریان محترم با سماجت کاالی واردات را برخالف 
عرف مدنظر دارند. ابالغیه هایی که اخیرا از طرف معاونت هماهنگی توزیع شرکت 
توانیر و مشاور عالی وزیر در توسعه صنعتی و فناوری در ممنوعیت خرید خارجی 
کاالیی که تولید داخلی دارد صادر شده مبین عدم اجرای این قانون بود و باید در 

آینده نسبت به تاثیر دستورالعمل صادر شده اظهار نظر و قضاوت کرد. 

البته باید به این نکته توجه کنیم چند درصد از بخش خصوصی و فعاالن صنعتی 
خودشان را مقید به استفاده از محصوالت تولید داخل می دانند؟ بنابراین ابتدا باید 
بخش خصوصی، دولتی، و عمومی و .... به این باور برسند که از صنعت و تولید 

داخلی حمایت و از تولیدات آن ها استفاده کنند. 

 با توجه به اینکه تصویب چنین قانون هایی به منظور وضعیت نابهنجار 
به  با وجود تصریح  این قانون  تولید در کشور است علت عملیاتی نشدن 
محدود بودن زمان آن در متن قانون چیست؟ از دیدگاه شما چه اقداماتی 

می تواند سبب تسریع اجرای این قانون شود؟
واقعا همین طور است که گفته شده و تصویب قانون به دلیل وضعیت بحرانی تولید 
و اشتغال انجام پذیرفته است. شرایط بحرانی ایجاب می کرد که اجرای قانون در 
شرایط ویژه انجام می پذیرفت. نمی توانیم  به اجرای قانون مقید باشیم و نگران 
سخت شدن شرایط واردات باشیم، یا با روش ناصحیح دم از الحاق به سازمان 
تجارت جهانی بزنیم. به نظر می رسد در مجمع عوامل تصمیم ساز حاکمیت دغدغه 
سختی و هزینه باالی واردات کاال، به شانس رونق تولید داخل می چربد و دم زدن 
از اقتصاد مقاومتی هم برای همسو نشان داده شدن با شعار روز است،  وّاال برای 
تسریع در اجرای  این قانون راه حل ها خیلی پیچیده نیستند: با اجرای مصوبه هیات 
وزیران و کامل کردن لیست 1۸5ردیفی که ممنوعیت واردات اعالم شده است و 
یا حداقل با عدم تخصیص ارز مبادله به واردات کاالی ساخته شده می توان جهت 

تسریع اجرای قانون اقدام کرد. 

تولید  وضعیت  قوانین  مجموعه  این  اجرای  صورت  در  شما  دیدگاه  از    
داخلی تا چه حد بهبود خواهد یافت؟

از دید حقیر، تسریع در اجرای قانون از دو منظر به رونق تولید کمک کننده خواهد 
بود. اول، در خصوص صنایعی که با ظرفیت محدود فعالند که امیدوارانه به سمت 
در  اقدام  به  و دوم تشویق سرمایه گذاران  تولید می پردازند  کامل کردن ظرفیت 

سرمایه گذاری و رونق.
 اما حاکمیت باید بپذیرد قانونی را که برای نجات از بحران تولید تصویب شده 
بهانه  تعرفه ای،  از حمایت  استفاده  به عدم  بودن  مقید  نظر داشتن و  با در  است، 
رقابت و .. اجرا کند و باید برای مدت محدود حداقل 5 ساله تمام مقررات دیگر 
تحت الشعاع اجرای این قانون قرار گیرد. همچنین اگر باور به حقی است، باید همه 
دستگاه ها و قوای نظام، پشتیبان این رویه باشند و احیانا مسیر دیوان عدالت اداری 

یا سایر ظرفیت های قانونی موجب شکاف در این تصمیم نباشند. 

  کدام ارگان را در عدم اجرای کامل این قانون مقصر می دانید؟ 
بهتر است سوال شود کدام ارگان مقصر نیست؟ از نظر بنده از هر ارگان مطلعی 

می توان انتظار داشت.
در پایان عرض می کنم مفاد اثرگذار دیگری هم از این قانون وجود دارند که اجرایی 
نمی شوند. مانند ماده 4۰ که مربوط به اخذ حق بیمه از قراردادها  است و قانون در 
شرایطی که لیست بیمه کارکنان قرارداد یا پروژه ارائه شود قرارداد را از شمول حق 
بیمه به مبلغ قرارداد منع کرده است. در حالی که با تعبیر و تفسیر متفاوت ماموران 

سازمان تامین از پذیرش قانون خودداری می کنند. 
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دولــــت، 
اصلـــی ترین مانـــع 

در برابر یک قانون حامیتگر
گفت وگو با سیدعلی کهفی قانع،

عضو هیات مدیره سندیکای صنعت برق ایران 
و رییس هیات مدیره شرکت سهند انرژی توان

 لطفا پیش از طرح هر سوالی مختصرا قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر 
و ارتقای نظام مالی کشور را از موضع یک فعال صنعت برق و آشنا با امور 

حقوقی و قانونی تشریح و توضیح بفرمایید. 
قانون رفع موانع تولید در اردیبهشت سال 94 به دولت ابالغ شده و می توان گفت تنها 
قانونی است که به نفع بخش خصوصی به تصویب رسیده است و نیازمند بهره برداری 
است  قانون  این  اجرایی  آیین نامه های  دیگر   نکته  است.  خصوصی  بخش  مناسب 
که مسئولیت هایی را به بخش های مختلف دولت قرار داده است. باید گفت این تنها 
قانونی است که اکثر  آیین نامه های آن نوشته شده و بالغ بر 3۰  آیین نامه آن به تصویب 

رسیده است. 
اما مشکل اجرای این قانون، ریشه در فربه بودن و بی تحرکی بخش دولتی ما دارد که 
در تضاد با نیاز های امروز جامعه است. این بدنه فربه مانع از اجرای قانون شده و در 
مسیر اجرای آن سنگ اندازی می کند. تجربه هایی مانند قانون اجبار به بازگشایی LC از 
طرف دولت برای بخش خصوصی وجود دارد که اگر این قانون به درستی اجرا می شد 
امروز با حجم سنگین بدهی های دولت به بخش خصوصی که باعث فلج و ناتوانی این 
بخش شده است، مواجه نبودیم. با ضعیف شدن بخش خصوصی و سلب امکانات از 

این بخش، عمال نمی توان واگذاری بخش های دولتی به خصوصی را عملی کرد و این 
ناتوانی بهانه ای برای برخی از دولتی ها شده که پروژه های بزرگ را به خارج از کشور 
ارجاع دهند. ضعف بخش خصوصی و ناتوانی در عهده گیری پروژ های بزرگ به گردن 
مسئولین دولتی است که با ضعف در مدیریت و اجرای درست قانون و عدم پرداخت 

مطالبات به این مساله دامن زده اند. 
با کاهش فروش نفت و پایین بودن قیمت فروش، دولت به دریافت مالیات روی آورده 
است؛ در حالی که الزمه دریافت مالیات، تولید در داخل کشور و هرچه فعال تر شدن 
بخش خصوصی است. اگر قرار است هزینه های دولت از طریق مالیات بخش خصوصی 
تامین شود ـ که البته کار بسیار درستی است ـ نبایستی از منافع  این بخش غافل شد و به 
آن ضربه زد. متاسفانه برای دریافت مالیات شاهد فشار روی شرکت هایی هستیم که در 
شرایط سخت رکود به سختی توانسته اند سرپا بمانند و دولت در دریافت مالیات بدون 
توجه به وضعیت آن ها به بدتر شدن شرایط دامن می زند. اگر دولت به فکر دریافت 
مالیات و تامین هزینه های خود از این راه است باید تمامی شرکت هایی را که نیمه فعال یا 
غیر فعال شده اند از این حالت دربیاورد تا به مرحله سوددهی و طبعا مالیات دهی برسند. 
در این میان شرکت های خصولتی و بسیاری از شرکت های فراری از مالیات وجود دارند 

هنگامی که در اردیبهشت ماه سال گذشته قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظاام بانکی کشور به تصویب مجلس 
شورای اسالمی می رسید بارقه های از امید به قانونی حمایتگر در میان بخش خصوصی صنعت برق تابید که اندک اندک با آنچه 

توسط فعاالن صنعتی کم کاری در اجرای این قانون خوانده می شود، رو به افول رفت.
 سیدعلی کهفی قانع، عضو هیات مدیره سندیکای صنعت برق  ایران در گفتگوی اختصاصی با ستبران با دیدی انتقادی به عملکرد 
متولیان اجرای این قانون راهکارهایی ارائه می دهد تا بتوان همچنان از  مواضع حمایتی قانونی راهگشا برای بخش خصوصی 

کشور برای صنعت برق کشور بهره  جست.
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که دولت هیچ برنامه ای برای آن ها ندارد و حتی شاید از رویارویی با آن ها هراس دارد. 
قاچاق کاال مقوله دیگری است که به طرز عجیبی کمر تولید را شکسته است. با نبستن 
درهای کشور به روی قاچاق، ضعف قانون در این زمینه و کم کاری محرز مسئولین، 

دولت به کاهش ظرفیت تولید کشور دامن می زند.

 لطفا واضح تر بفرمایید که منظور شما از این کم کاری چیست و دولت چه 
اقدامی را می تواند به طور مشخص انجام دهد؟

ببینید امروز اگر تروریستی بخواهد وارد کشور شود ظرف مدت چند ساعت عملیات او 
شناسایی و منهدم می شود. مگر می توان باور کرد که با ورود حدودا 3 هزار کانتینر قاچاق 
در روز نتوان این کاالها را شناسایی و نسبت به جلوگیری آن از کشور اقدام کرد؟ به 
نظرم دولت و به طور کلی دستگاه های حکومتی با آگاهی کامل نسبت به این مساله ورود 
قاچاق را بدون کنترل رها کرده اند و در بهترین حالت می توان گفت زورشان به این حجم 
قاچاق نمی رسد و ناتوانند. این در حالی است که ضرر های این حجم کاالی قاچاق و از 
بین بردن تولید داخلی و فلج شدن اقتصاد کمتر از ورود داعش به کشور خسارت به بار 

نمی آورد. 
مشتری تجهیزات تولیدشده توسط شرکت های خصوصی، دولت و وزارت نیرو است 
ایجاد می کنند که  بین شرکت کنندگان رقابت هایی را   متاسفانه شرکت های دولتی  و 
مناقصات به شیوه اصولی و قانونی انجام نشود. حتی دولت پس از اینکه شرکتی برنده 
مناقصه شد درخواست تخفیف می کند و قیمت ها را به سود برخی افراد اعالم می کند 
که تمامی این کارها برخالف نص صریح قانون معامالت است. ضمن اینکه دولت در 
مورد پرداخت وجه و پیش پرداخت نیز به درستی عمل نکرده و باعث به وجود آمدن این 

حجم وسیع از مطالبات ازسوی شرکت های خصوصی می شود. 
مساله مهم دیگر مالیات بر ارزش افزوده است. شرکت های خصوصی ما با اینکه هنوز 
بسیاری از مطالبات خود را دریافت نکرده اند اما مجبورند مالیات بر ارزش افزوده آن را 
پرداخت کنند. از سوی دیگر شاهد هستیم که در بسیاری از اصناف مانند طالفروشان 
و ... با اینکه مالیات به تمامی  از مشتری دریافت می شود، این اصناف بازهم از پرداخت 
آن به ادارات مالیاتی امتناع می ورزند. این دوگانگی و تبعیض که در میان بخش های 

مختلف خصوصی وجود دارد کامال به ضرر شرکت های ما است. 
درباره بانک ها نیز وضع به همین منوال است. در حقیقت اولویت اول با بانک ها، اولویت 
بعدی با اصناف و اولویت آخر با شرکت های خصوصی تولیدکننده است. اگر روزی 
اختالف یا تضاد منافعی میان تولیدکنندگان داخلی با بانک ها به وجود بیاید، قطعا این 
بانک ها هستند که ُبرد کرده اند و اصوال ضعیف ترین و آسیب پذیر ترین بخش در این 
میان تولیدکننده محسوب می شود. سود تضمین شده ای که بانک ها برای خودشان متصور 
هستند و حمایتی که دولت از آن ها انجام می دهند باعث شده حتی در شرایط تحریم 
شاهد تاسیس شعبات پر زرق و برق بانک ها در شهر ها و محله های گوناگون باشیم. این 
اقتصاد کامال بانک محور است و بانک در ارایه تسهیالت انواع تضامین را از مشتری 

دریافت می کند؛ بدون اینکه بخش خصوصی  تضمینی برای آینده خود داشته باشد. 

فعالیت های اصطالحا  برای  بازدارنده ای  اقدامات  قانون  این  از   در موادی 
قبیل  این  اگر ممکن است در خصوص  بانک ها پیش بینی شده،  بنگاهداری 

فعالیت ها و تعریف صحیحی از آن توضیح فرمایید. 
 کامال درست است. بانک ها به جای اینکه سرمایه مردم را جمع و در قالب تسهیالت آن 
را به تولیدکننده ارایه کنند و بعد از بازگشت پول و کم کردن کارمزد خود، بقیه را به عنوان 
سود به سرمایه گذاران و مردم پرداخت کنند، به بنگاه داری و در واقع ساخت و ساز روی 
آورده اند. در شهر های مختلف می بینید که پروژه ها و کارگاه های عظیم ساختمان سازی و 
پاساژ سازی دایر کرده اند که سود باالیی برایشان دارد. اما نکته اینجا است که ساختمان 

اگر  اما  ندارد.  مورد وجود  این  در  ارز آوری چندان  اصوال  و  کرد  نمی توان صادر  را 
شرکت هایی را که در داخل تجهیزات می سازند را در نظر بگیرید که قابلیت صادرات در 
خارج و تامین نیاز داخلی را داشته باشند، هم ارزآوری دارند و هم اشتغال ایجاد می کنند. 
بانک ها به شرکت داری روی آروده اند و این شرکت ها ساختمانی بوده و بدترین نوع 
فعالیت شرکتی برای بانک از لحاظ ارز آوری و اشتغال زایی محسوب می شوند. یعنی 
اگر قرار بود در یک رشته خاص اقدام به فعالیت شرکتی کنند، ساختمان سازی و عملیات 
عمرانی بدترین رشته ممکن بود چون نه می توان مصالح ساختمانی را به خارج صادر کرد 
و نه با برنده شدن مناقصات در خارج کشور و انجام پروژه های عمرانی بین المللی کارگر 

 ایرانی در کشور مد نظر مشغول به کار می شود. 

 ماده 16 و 17 قانون رفع موانع تولید صراحتا برای مدیران بانکی که به چنین 
گرفته  نظر  در  سنگین  جریمه های  می زنند  دست  بنگاهدارانه  فعالیت های 
است. فکر می کنید با وجود چنین قوانینی چرا هنوز شاهد مسائلی هستیم که 

جنابعالی به آن اشاره داشتید؟
در مورد قوانین مساله مهم اراده ای است که در اصول منطبق بر توسعه فراگیر وجود 
دارد. قوانینی که تحت اقتصاد مقاومتی تعریف می شوند و لوایح و مصوباتی که برای 
آن به وجود می آید زمانی موثر است که کل مجموعه و بدنه دولت بر اجرای آن اصرار 
داشته باشند. متاسفانه بدنه فربه دولت بسیار ترسو است و هر قدم مثبت دولت را تخریب 
کرده، اجازه حرکت نمی دهد. از طرفی فساد در ارگان های دولتی خود مزید بر این عدم 

اجرای قوانین است. 
در هر صورت زمانی می توان فساد در بخش های میانی و پایین دولت را حل کرد تا 
قوانینی مانند قانون رفع موانع تولید یا هر قانونی که از توسعه حمایت می کند، با اراده 
کافی اجرا شود. کشوری مانند گرجستان حدود 15 سال پیش از نظر فساد اداری یکی 
از فاسدترین کشور ها بود اما با اراده ای که داشت امروز در آمارها رتبه بسیار خوبی دارد. 

پس با وجود اراده بر اصالح امور می توان هر قانونی را به خوبی اجرا کرد. 

 در ماده 12 قانون رفع موانع تولید به بحث تهاتر اشاره شده است، چقدر 
تهاتر هایی که در این مدت انجام شده را مثبت ارزیابی می کنید؟ آیا اقدامات 

تهاتری صورت گرفته را در راستای اجرای این ماده می دانید؟
در مورد تهاتر بایستی وزارتخانه های نفت و نیرو و سازمان های تابعه آن ها به درستی 
عمل کنند. وزارت نیرو به شرکت های خصوصی بدهکار است، از طرفی این شرکت ها 
باید به سازمان هایی مانند مالیات پول بپردازند. وظیفه بخش خصوصی در اینجا فقط 
پیگیری بسیار جدی موضوع است و عمال کاری از دستش بر نمی آید. همان طور که 
عرض کردم بایستی این وزارتخانه ها با سازمان های دیگر تعامل داشته باشند. در این 
مسیر سندیکا نمی تواند متولی بحثی مانند تهاتر باشد چرا که اجرای آن تنها و تنها 
هماهنگی ها و تعامالت سازمان های دولتی با یکدیگر را می طلبد. نقش سندیکا در اینجا 

پیگیری این قضیه و مطالبه گری است. 
از طرف دیگر بحث جذب سرمایه گذار را داریم که دولت چندی است در دستور کار خود 
قرار داده است و به نظرم کامال غیر اصولی و دارای اشکال است. نمونه آن قرارداد اخیر 
با ترکیه بود که به بهانه انعقاد قرارداد با خارجی ها و جذب سرمایه، شرکت های خصوصی 
فعال داخلی را نادیده می گرفت. دولت از طرفی با عدم پرداخت مطالبات و عدم اجرای 
قوانین حمایتی از صنعتگران داخلی، باعث ضعیف شدن آن ها شده و از طرف دیگر این 

ضعف شرکت های داخلی را بهانه می کند تا سراغ خارجی ها برود. 
اینکه به شرکتی از ترکیه اجازه صادرات برق داده شود، گاز با قیمت کم فروخته شود، 
تضمین های آنچنانی در قرارداد داده شود و ساورین گارانتی داده شود و  در مقابل 
شرکت های داخلی با هزاران مشکل مواجه باشند و هیچ یک از این امتیازات به آن ها 
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داده نشود، قطعا شرکت های داخلی در برابر خارجی ها ضعیف خواهد ساخت. بسیاری 
از شرکت های داخلی در شرایط امتیازات برابر  موفق تر از شرکت های خارجی عمل 
می کنند؛ به عنوان مثال شرکتی مانند مپنا توانمندتر، بزرگ تر و تولیدکننده ای به مراتب 
قوی تر از شرکت ترکیه ای است که پیش تر به آن اشاره شد. این موضوع در کمیسیون 
آینده شاهد چنین  امیدواریم در  و  پیگیری می شود  به جدیت  بازرگانی  اتاق  انرژی 

موضوعاتی نباشیم.

 نظر شما در مورد اتحاد سندیکا ها و تشکل های مختلف مرتبط با این صنعت 
در راستای اجرایی شدن قوانینی مانند رفع موانع تولید چیست؟ چقدر این 
برای  شدن  صدا  یک  و  تشکل ها  و  شرکت ها  منافع  تضاد  حل  در  حرکت 

پیگیری اجرای این قانون موثر است؟
هر قانونی می تواند در بخش های مختلف تضاد منافع  ایجاد کند. به طور مثال بحث هایی 
در مورد ممنوعیت وارادات کاالهایی که مشابه داخلی آن وجود دارد مطرح شده است. 
این قانون درصورت رعایت برخی موارد بسیار مبارک و میمون است. مثال ما قصد 
نداریم شرکت های واردکننده و بازرگانی را به طور کل فلج کنیم و از دور خارج کنیم 

که متاسفانه در این قانون این شرکت ها مظلوم واقع شدند. اگر یک شرکت بازرگانی 
مواد اولیه خام یک کارخانه را وارد کند که در داخل تولید نمی شود یا به اندازه کافی 
تولید نمی شود، آن شرکت بازرگانی لزوما واردکننده بدی نیست و باید حمایت شود. اگر 
کمبودی در کشور وجود دارد باید یا آن کاال را وارد کنیم یا  با برنامه بسیار فشرده به 
تولید بیشتر آن تا حد نیاز کمک کنیم. موارد این چنینی در تشکل هایی مانند سندیکای 
صنعت برق و انجمن ها و سندیکاهای دیگر وجود دارد که در صورت به بحث گذاشتن 

آنها در اتاق بازرگانی می توان به حل موارد اختالفی کمک کرد. 

 ضمن تشکر اگر مورد تکمله ای در نظر دارید بفرمایید.
باید اضافه کنم ماده 39 و 4۰ تکلیف ما و سازمان تامین اجتماعی را روشن کرده و باید 
ظرفیت های قانونی آن مشخص و شناسایی شود تا اجازه سوء استفاده از شرکت ها توسط 
سازمان تامین اجتماعی را بگیرد. اقدامات سازمان در سال های اخیر برای بسیاری از 
شرکت ها مشکالت زیادی به وجود آورده که باعث تحمیل هزینه و وقت یا گرفتن 
انرژی شرکت ها شده است. وجود چنین بند هایی در قانون رفع موانع تولید فرصت خوبی 
است و باید تا آنجا که می توان از آن استفاده کرد تا مشکالت صنعت کشور  مرتفع شود. 

پرونده: قانونی که اجرایی نشد
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 زمانی که از میزان کاربست قوانین صحبت می شود به جز موانع حوزه اجرا، بررسی اصولی 
متن قانون، کاستی ها و ابهاماتی که در مغفول واقع شدن آن بی تقصیر نبوده اند، شاید اولین و 
اساسی ترین راهکار در جهت اصالح روندی باشد  که موجب به حاشیه رفتن قانون مزبور 

می شود.   
در این راستا برای تشریح آنچه بر قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر در طی بیش از یک سال 
تدوین آن رفته است و اساسا شان صدور این قانون، به سیروس رضا مقدم مراجعه کرده ایم تا 
به مدد دانش حقوقی و آگاهی باالی صنعتی خود در گفتگویی اختصاصی ما ر ا در شناخت این 

قبیل موانع یاری رساند، در ادامه مشروح این گفتگو را می خوانید:

  لطفا مختصرا درخصوص آنکه قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور 
در چه شرایط و بر اساس چه نیازهایی تنظیم شده است توضیحاتی بفرمایید.

همان طور که استحضار دارید، از چند سال گذشته یعنی قبل از 1392 انضباط مالی کشور برهم خورد 
که یکی از علل آن حذف سازمان برنامه و بودجه بود و در نتیجه به دولت بدهی های فوق العاده سنگینی 
تحمیل شد. بدهی های دولت شامل بدهی به بانک ها، اشخاص حقوقی، خصوصی و ... است که در متن 
قانون به آن ها اشاره شده است. این قانون در درجه اول برای سر و سامان دادن به این بی نظمی تهیه شده 
و به تصویب مجلس شورای اسالمی رسیده است؛ به همین علت اغلب مواد و تبصره ها و بندهای آن به 

نظم بخشی به نظام مالی دولت مربوط می شود.

  آیا در این قانون، موضوع طلب اعضای سندیکای برق دیده شده است؟
بله. خوشبختانه دولت به این موضوع توجه کرده و در ماده )1(، )2(، )6( و تبصره های مربوط به این 
و  دولتی  به خصوص شرکت های  دولت،  بدهی  شفاف سازی  برای  های الزم  راه حل  و  مکانیسم  مواد 
باالخص شرکت های وابسته به وزارت نیرو دیده شده است و عملیات شفاف سازی تا اندازه ای شروع 
شده اما متاسفانه عمال شرکت های خصوصی نتوانسته اند به طلب خود دسترسی پیدا کنند و احتماال این 

بدهی در قالب اوراق بهادار پرداخت می شود.

  علت تاخیر در وصول مطالبات مذکور را چه می دانید؟
اوال، آیین نامه های اجرایی بعضی از مواد این قانون هنوز نهایی نشده است.

ثانیا، همان طور که می دانید تخریب در هر نهادی به آسانی انجام پذیر است؛ ولی نظم دادن و برگشت 
انضباط بسیار سخت و زمانبر است. این از بدیهیات است، شما می توانید یک ساختمان ده طبقه را در 
یک بازه زمانی 4-5 ساعته تخریب کنید؛ ولی ساخت آن چندین سال طول می کشد. عدم نظارت در 
یک نهاد مالی می تواند نهادها را با بی انضباطی گسترده روبرو کند و برقراری انضباط در آن نهاد زمان بر 

است. امیدواریم دولت تدبیر و امید بتواند نظم و انضباط مالی را به سیستم دولت برگرداند.

  در عین حال از بخش اول نام این قانون با عنوان »رفع موانع تولید رقابت پذیر« بر می آید که 
حمایت از تولید داخلی نیز در آن مورد نظر بوده است. جایگاه این بخش در قانون نامبرده کجا 

است؟
همان طور که در جواب سوال اول شما عرض کردم این قانون برای انضباط مالی دولت تهیه شده است؛ ولی 

آیین نامه های غیراجرایی، تحریف کنندگان اصلی قانون 

سیروس رضا مقدم، رییس هیات مدیره رشکت نیروتابلو

پرونده: قانونی که اجرایی نشدپرونده: اصالح  ساختار اقتصادی برق 
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درمورد رفع موانع تولید هم موادی آمده است. اگر من به جای دولت بودم این دو 
بخش را از هم جدا می کردم و برای هر کدام الیحه جداگانه ای به مجلس ارائه 

می کردم.

  لطفا باتوجه به جایگاه خود در کمیته حقوقی و قراردادهای سندیکای برق 
توضیح بفرمایید که این قانون چه کمکی به افزایش تولید داخلی می کند؟

پاسخ این سوال را می توان در چند بخش طبقه بندی کرد:
الف( مسائل مالی شامل مالیات، بدهی ها، بستانکاری ها، بیمه و سایر امور مالی

پیمانکاران و فروشندگان کاال مشکالت زیادی دارند. از یک طرف از یک نهاد 
دولتی طلبکار و از طرف دیگر به وزارت دارایی و سازمان تامین اجتماعی بدهکار 
هستند. این موضوع مانع روند عادی وظیفه پیمانکاران و سازندگان است و به 

تعطیلی کارگاه یا کارخانه و ممنوع الخروج شدن صاحب کار را منجر می شود.
ب( در ماده ۸ این قانون تا اندازه ای مساله برند مورد توجه قرار گرفته؛ امری که 
تاکنون فراموش شده و البته خود به بحث مفصلی نیاز دارد که پس از تصویب 
آیین نامه ساماندهی می توان در مورد این بخش اظهار نظر دقیق تری کرد. فعال به 

مسائل مهم تری می پردازیم.
ج( از موارد برجسته این قانون تسهیل در خرید قسمتی از کاالهای به کار گرفته 
شده در یک طرح "به درصد" توسط کارفرما و تحویل آن به پیمانکار است. البته 
این بخش وابسته به تدوین آیین نامه اجرایی ماده 11 قانون مزبور است که اگر 
خوب تهیه شود پیمانکاران و سازندگان برای انجام تعهدات خود به سرمایه کمتری 

احتیاج خواهند داشت و از نکات مثبت قانون به شمار می رود.
د( یکی دیگر از تسهیالتی که برای تولیدکنندگان یا سرمایه گذاران داخلی در این 
قانون دیده شده است، ماده 12 است که تا سقف یکصد میلیارد دالر و پانصد هزار 
میلیارد ریال برای پاره ای از خدمات که در قالب قرارداد با نهادهای وابسته به 
وزارت نفت و نیرو توسط بخش خصوصی ارائه می شود، اجازه تعهد مالی داده 
است. در قالب همین ماده قانونی سازمان های ESCO )انرژی سیوتیک کمپانی( 
تشکیل شده و تفاهم نامه هایی هم بین بخش خصوصی و دولتی به امضا رسیده 
است؛ ولی چون مکانیسم تامین اعتبار مورد نیاز آن شفاف دیده نشده است و 
بانک ها معموال اعتبارات الزم را برای اجرای این ماده در اختیار بخش خصوصی 
ـ زیرا بانک های ایران تماما تجاری هستند و بعضی از آن ها هم  قرار نمی دهند 
بنگاهداری می کنندـ  اجرای این ماده پیشرفت چندانی نداشته است. اگر این قانون 

انجام شود، بسیار مفید و سازنده خواهد بود.
در این حالت دولت می بایست بعضی از بانک ها را موظف و مکلف می کرد تا 
در طرح هایی که توجیه اقتصادی دارد و در قالب ماده 12 می گنجند، به کمک 

پیمانکاران و سازندگان بیایند و طرح ها را فاینانس کنند. بانک های ایران هنوز 
به این سطح از پیشرفت نرسیده اند که خارج از اعطای وام و بهره کار دیگری 

انجام دهند.
و  است  سرمایه بر  بسیار  است  شده  دیده   12 ماده  در  که  اجرایی  عملیات 
سرمایه گذاران داخلی قادر به قبول آن نیستند. ساخت نیروگاه، بندر، مخازن بخار 

و گاز، افزایش راندمان و ... اموری نیستند که با سرمایه کم قابل اجرا باشد.
چندین طرح در همین قالب تهیه شده اما به علت فقدان منابع مالی درصد خیلی 
کمی اجرا شده است. شواری اقتصاد این طرح ها را مصوب کرده است که البته 
اغلب آن ها مربوط به موسسات دولتی و عمومی بوده و کمتر بخش خصوصی در 
آن مشارکت دارد. البته اگر بانک های کشور حاضر بودند در این قسمت با بخش 
خصوصی همکاری کنند و منابع الزم برای طرح ها و پروژه ها را در اختیار این 
بخش قرار دهند هم منافع فوق العاده نصیب دولت و مردم می شد و هم فرصت های 
شغلی فراوانی ایجاد می  شد و ضمنا بانک ها نیز سود خود را کردند که متاسفانه از 
این فرصت استفاده نشده است. البته اگر وزارت نیرو تصمیم بگیرد و یک گروه 
متشکل از پیمانکاران و سازندگان سیستم بانکی و شرکت های توزیع تشکیل دهد 
و عملیات کاهش تلفات را سرعت بخشد. اگر از بخش انرژی تلف شده سالیانه 
فقط 2 درصد کاهش یابد، به ازای هر یک درصد کاهش تلفات چیزی در حدود 
2/5 میلیارد کیلووات انرژی بدست می آید که معادل مبلغ بیش از 25۰ میلیارد 
تومان است؛ ولی هزینه کاهش این تلفات کمتر از 35۰ میلیارد تومان است و 
هیچ موسسه بانکی حاضر نیست در تبادل طرح و پروژه کاهش تلفات که توجیه 
اقتصادی دارد این حجم پول را به چند پیمانکار و سازنده و مشاور بدهد. این 
مشکل ساختار موسسات است که به یکدیگر اعتماد ندارند. بانک ها فقط در تبادل 
وثائق ارزشمند حاضر به اعطای وام هستند و از وام دادن به پروژه ها و طرح هایی 
که توجیه اقتصادی دارد ـ حتی اگر دولت هم آن را تایید کند ـ خودداری می کنند. 
راه حلی برای این نوع همکاری در این قانون دیده نشده است. باید دنبال مکانیسم 

یا قانونی باشیم که موسسات بانکی بتوانند این نوع پروژه ها را فاینانس کنند. 
EPC به طور   را  اجرایی  انجام عملیات  تعهد  حتی سندیکای برق حاضر است 
انجام دهد؛ ولی سرمایه مورد نیاز آن را بایستی یک بانک تامین کند. تاکنون 
هیچ بانکی حاضر نشده است این تعهد مالی را انجام دهد. دولت بایستی بانک ها 
را موظف کند بخشی از اعتبارات خود را در اختیار این نوع پروژه ها قرار دهند 
که بسیار سودآور است و حداقل یکی دوسال دولت را از سرمایه گذاری برای 
احداث نیروگاه ها بی نیاز می  کند. سرمایه مورد نیاز برای احداث نیروگاه چندین 

برابر هزینه کاهش تلفات است.

  آیا دولت تسهیالت مالی برای بخش خصوصی در این قانون پیش بینی 
کرده است؟

تقریبا بله. در دهه های قبل سرمایه گذارانی از بخش خصوصی تسهیالتی به صورت 
شد  ایجاد  ارز  نرخ  در  که  اغتشاشاتی  از  پس  داشته اند.  دریافت  دولت  از  ارز 
پرداخت بدهی این سرمایه گذاران به صورت ارز تقریبا غیر ممکن شد چراکه نرخ 
یورو 6 تا 7 برابر شد. موسسات اعتباردهنده شدیدا به دنبال وصول مطالبات خود 
بودند. سرمایه گذاران داخلی هم امکان پرداخت بدهی 7 برابر شده خود به اضافه 
سود تسهیالت را نداشتند. اتفاقات عجیب و غریبی در این زمینه به وقوع پیوست 
که هم برای موسسات و هم برای سرمایه گذاران بخش خصوصی مشکل ایجاد 
کرد. در ماده 2۰ این قانون تا اندازه زیادی این مشکل مرتفع شده و این امکان 

دولت می بایستی بعضی از بانک ها را موظف 

و مکلف می کرد تا در طرح هایی که توجیه 

اقتصادی دارد و در قالب این ماده می گنجد، به 

کمک پیمانکاران و سازندگان می آمدند و طرح ها 

را فاینانس می کردند. بانک های ایران هنوز به 

آن سطح از پیشرفت امور مالی نرسیده اند که 

خارج از وام دادن و بهره گرفتن کار دیگری 

انجام دهند

پرونده: قانونی که اجرایی نشد
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به سرمایه گذار بخش خصوصی داده شده است که در عرض سه ماه ارز دریافتی 
را به قیمت زمان گشایش اعتبار پرداخت کند. تعداد زیادی از کارخانه دارها از 
این تسهیالت استفاده کرده و بدهی خود را پرداخت کردند. البته نمی دانم آیا در 
سندیکای برق هم از این نوع سرمایه گذاری داشته ایم یا خیر؛ ولی درکل عملی 

مثبت و باارزش بوده که مشکل عده زیادی را مرتفع ساخت.
را  مشارکتی  سرمایه گذاری  در  انتظار  مورد  سود  حداقل  که   3۰ ماده  همچنین 

تضمین می کند از موارد بسیار خوب این قانون است.
سایر موارد که تسهیالت مالیاتی برای سرمایه گذاران منظور کرده هم از موارد 

خوب این قانون است.
مورخ  جلسه  در  وزیران  محترم  هیات  که  کنم  اضافه  نیست  بد  رابطه  این  در 
94/4/21 آیین نامه اجرایی ماده 12 را تهیه و در تاریخ 94/5/27 به وزارت 
نیرو ابالغ کرد اما متاسفانه این آیین نامه با روح ماده 12 هم سویی ندارد و مشکل 
اجرای ماده فوق را چندین برابر کرده است. برای مثال مالحظه فرمایید در ماده 3 

این آیین نامه  آمده است:
 به یکی از صور زیر هزینه جبران سرمایه گذاری به سرمایه گذار پرداخت می شود:

الف- در خصوص سوخت های صرفه جویی شده آب تحویل همان میزان از آن 
حامل انرژی پر از کسربهای داخلی آن و اجازه فروش و صادرات.

در این قسمت کسربهای داخلی چه معنی دارد؟ معنی کسربها در مورد برق این 
است که اگر یک سرمایه گذار در یک شبکه اقدام به کاهش یک درصد از تلفات 

کند، این یک درصد انرژی بازیافت بوده و همه آن متعلق به سرمایه گذار است و 
نبایستی بهایی بابت قیمت برق پرداخت کند.

 موضوع دومی که در این آیین نامه مغفول مانده است نحوه فروش است که احتیاج 
به دستورالعملی مفصل تر دارد. انرژی برق به دست آمده را که نمی توان ذخیره کرد 
بایستی به یک گردآورنده )aggregator( معتبر سپرد. باید بازیافت این مقدار 
به بخش خصوصی  یا  بازار برق  او آن را در  به سرمایه گذار داده شود و  انرژی 
بفروشد؛ ولی چون قیمت فروش برق در ایران همراه با یارانه است، امکان فروش 
آن کمتر امکان پذیر است؛ مگر به مصرف کنندگانی که در نوبت خاموشی قرار 
گرفته باشند و حاضر شوند که برق را به قیمت باال خریداری کنند. این موضوع 
بسیار دقیق و ظریفی است که این آیین نامه برای استفاده از روح ماده 12 بسیار 

ناقص و ناکافی است.
 همچنین مالحظه فرمایید در بند )د( درخصوص گاز طبیعی صرفه جویی شده 
وزارت نفت مکلف است نفت خام به سرمایه گذار واگذار کند و او آن را در بازار 
آزاد و در خارج بفروشد. چنین چیزی اصال امکان پذیر نیست؛ فرض کنید در 
شهری کوچک یک گروه مهندسی در صدد هستند که تلفات شبکه را 2 یا 3 درصد 
کاهش دهند و این شهر در طول سال با داشتن یکصد هزار نفر جمعیت 6۰-7۰ 
میلیون کیلووات ساعت برق مصرف می کند. 3 درصد این حجم مصرفی معادل 2 
میلیون کیلووات ساعت برق است که نفت خام معادل آن بالغ بر 3 هزار و 2۰۰  
بشکه می شود. محاسبات مربوط به این تهاتر چگونه قرار است انجام شود؟ بحث 
از این هم مفصل تر است اما من به این مثال اکتفا می کنم. آیین نامه ماده 12 بایستی 
آیین نامه  قانون،  داشتن روح  نظر  در  با  است سندیکا  بهتر  البته  بازنگری شود؛ 
اجرایی آن را تدوین و به  دولت ارائه دهد که قابل اجرا برای بخش خصوصی باشد.

  جز این چه راهکار دیگری را جهت تاثیرگذاری بیشتر سندیکای صنعت 
برق ایران در روند اجرایی شدن هر چه بهتر این قانون و قوانین مسکوت 

مانده مشابه پیشنهاد می کنید؟
مطابق آنچه پیش از این هم پیشنهاد شده بود، سندیکا به عنوان تشکلی به نمایندگی 
از بخش خصوصی در صنعت برق می بایست جهت اعمال نفوذ و فشار اجتماعی 
برای اجرایی شدن چنین قوانینی، با تشکل های صنعتی دیگر که منافع مشترکی در 
اجرای قوانین مزبور دارند، تحت اقدامی مشترک به رایزنی و تدوین راهکارهایی 
بپردازد که تک تک نهادهای مسئول در ارتباط با این قوانین را مورد پرسش مداوم 
و پیگیر قرار دهند و از این طریق در استیفای حقوق قانونی خود اقدام کارسازی 

را به عمل آورند.

  به پاره ای اشکاالت در آیین نامه اجرایی قانون رفع موانع تولید اشاره 
کردید. آیا نواقص و ابهاماتی در متن اصلی قانون وجود دارد که موجب 

مغفول ماندن موارد در آیین نامه شده باشد؟
از نظر بنده یکی از دالیل اجرایی نشدن یا اجرای ابتر این قانون و قوانین مشابه، 
نبود شروط جزای مشخص در ارتباط با نهادهای مسئول است. به این معنی که 
مجازات های مشخصی برای خاطیان از این قبیل قوانین وجود ندارد و درواقع 
موارد موجود نیز آنچنان در هاله ابهام قرار می گیرد که امکان تشخیص مورد تخطی 
وجود ندارد. همچنین چنان که مفصال گفته شد، خأل تدوین آیین نامه های اجرایی 
یا آیین نامه های بعضا مبهم که گاه حتی اصل قانون را زیر سوال می برد، از جمله 
عواملی است که در همان گام های اول اجرای قوانین را با مشکل روبرو می سازد.

پرونده: قانونی که اجرایی نشد
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صنعت برق یکی از صنایع زیرساختی و حساس کشور به شمار می رود که به دلیل وابستگی مستقیم تمامی بخش های اقتصادی به آن، 
تاثیر مستقیمی بر توسعه دارد. در ســال های اخیر این صنعت به دلیل تحوالتی که در نظام اقتصاد کشور مانند هدفمندسازی یارانه  و 
خصوصی سازی رخ داده است دستخوش تغییراتی شده که ادامه سیاست ها و راهبردهای قبلی را ناممکن شده است. درنتیجه کسب و 
کارهای این صنعت با مســائل و چالش هایی مواجه شده اند که بر روی رقابت پذیری و رشدشــان تاثیر زیادی داشته است. از این رو 
ضروری است که مسائل کلیدی صنعت از منظر کسب و کارهای بخش خصوصی تحلیل شود و راهبردهای کارآمدی جهت حل آن ها 
شناسایی و به کار گرفته شود. بر این اساس سندیکای صنعت برق ایران به عنوان نهاد صنفی فراگیر کسب و کارهای صنعت برق طرح 
»تدوین سند راهبردی کسب و کارهای صنعت برق« را از دی ماه 1394 در دستور کار خود قرار داد و در شهریور ماه 1395 به پایان 
رساند. خروجی های این مطالعه معطوف به دو دسته از مخاطبان تدوین شده است. از یک جهت، سیاست های پیشنهادی به دستگاه های 
سیاستگذار ارائه می شود تا در فرایند سیاستگذاری های کشور به کار گرفته شود و از سوی دیگر راهبردهایی برای ارتقای رقابت پذیری 
بنگاه ها به کسب و کارهای صنعت برق ارائه می شــود. بنابراین انتظار می رود این سند، به عنوان برآیند دیدگاه های بخش خصوصی 

زمینه توسعه صنعت برق را با مشارکت و محوریت بخش خصوصی ایران فراهم آورد.
در این پروژه 4۰۰۰ صفحه از اسناد داخلی، گزارش های باالدستی و منابع خارجی مطالعه شده است. همچنین ۸  جلسه پانل تخصصی 
با حضور خبرگان صنعت، دانشگاه و دولت برگزار شد. به منظور کسب اطالعات شرایط موجود و چالش های صنعت برق 15جلسه 
مصاحبه با صاحب نظران صنعتی و دانشگاهی صنعت برق برگزار شد. به منظور ارزیابی پیشرفت پروژه 2۰ جلسه کمیته فنی با حضور 

کارشناسان طرح برگزار شد. در مجموع برای تکمیل پروژه 1۰۰ پرسشنامه از خبرگان جمع آوری شده است. 
برای تدوین این سند، ابتدا شرایط کنونی صنعت برق مورد ارزیابی قرار گرفت تا شناخت دقیقی از صنعت و روند تغییرات آن حاصل 
شود. سعی شده است که در این گزارش روند صنعت برق متناسب با برنامه های توسعه کشور ارزیابی شود و علل رشد و موانع توسعه 

نیز در زمان های مختلف مورد تحلیل قرار گیرد تا تصویر درستی از آنچه تاکنون اتفاق افتاده به دست آید. 
پس از جمع آوری اطالعات و گردآوری و مرور اســناد باالدستی صنعت برق، گزارش های آماری، عملکرد وزارت نیرو در 3۰ سال 
گذشته و دیگر منابع و مراجع مرتبط کلیاتی از مسائل استراتژیک صنعت برق ایران شناسایی شد. این مسائل استراتژیک به طور کلی 
در پنج دسته اصلی طبقه بندی شــدند که عبارتند از: »اقتصاد صنعت برق«، »تجدید ساختار نهادی برق«، »کاهش تلفات و بهره وری 
برق«، »تغییرات فناوری و نوآوری در صنعت برق« و »ســاختار رقابت و محیط کسب و کار صنعت برق«. در هریک از موضوعات 
ذکر شــده پانل های تخصصی خبرگان در ســندیکای صنعت برق ایران برگزار شــد ترکیب پانل خبرگان به گونه ای بود که متشکل از 
خبرگان صنعتی هم در بخش خصوصی و هم در بخش دولتی و متخصصان دانشگاهی باشد. در این جلسات ابتدا نتیجه مطالعات تیم 
کارشناســی به خبرگان ارائه می شد و سپس با اســتفاده از نظرات خبرگان در پانل های تخصصی، مهم ترین  مسائل راهبردی کسب  و  

کارهای صنعت برق اولویت گذاری شد.
در مرحله دوم طرح که شــامل شناسایی راهبردهای توسعه کســب و کارهای صنعت برق بوده است، متناســب با هر یک از مسائل 
راهبردی، راهکارهایی با مراجعه به نظرات خبرگان و تحلیل های کارشناسی، شناسایی و جمع بندی شد. در مجموع هشت دسته راهبرد 
کلیدی اولویت گذاری شــده است که این راهبردها و مجموعه اقدامات پیاده ســازی آن ها تدوین شد. این راهبردها و برنامه عملیاتی 
در جلســه  ای با حضور نمایندگان هیات مدیره سندیکا و خبرگان و نمایندگان مرکز پژوهش مجلس شورای اسالمی ارائه شد و مورد 

ارزیابی قرار گرفت و نهایی شد. 
این سند در حال حاضر آماده انتشار و ارائه به مقامات و دستگاه های مسئول و شرکت های عضو است که در نظر است به زودی عالوه 

بر انتشار فیزیکی در یک جلسه عمومی ارائه شود.

        درآمدی بر تدوین سند راهربدی کسب و کارهای صنعت برق

تهیه شده در : معاونت آموزش و پژوهش سندیکای صنعت برق ایران
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مقایسه احکام بودجه وزارت نیرو 
تهیه شده در : معاونت آموزش و پژوهش سندیکای صنعت برق ایران

معاونت آموزش و پژوهش سندیکای صنعت برق ایران تیرماه سال جاری طی ارائه گزارشی در 14 ردیف  موضوعی به مقایسه 
احکام بودجه مرتبط با وزارت نیرو کشور در دو سال متوالی اخیر پرداخته است. این قیاس کارشناسانه به وضوح تغییرات حاصله 
را در احکام مزبور روشن می سازد که خود نیازمند تحلیلی ثانویه از خط مشی دولت نسبت به بخش های تابعه وزارت نیرو است. 

در ادامه مشروح این گزارش طبقه بندی شده را مالحظه خواهید کرد:

1- مقایسه احکام بودجه وزارت نیرو در سال 1394 و 1395

از آنجا که تکالیف وزارت نیرو و دستگاه های مرتبط در قانون بودجه مشخص می شود بررسی احکام قانون بودجه نشان می دهد 
که سیاست های وزارت نیرو برای حل مسائل صنعت برق چگونه است. در این گزارش احکام و قوانین مرتبط با وزارت نیرو از 
قانون بودجه سال 1394 و 1395 استخراج شده و به طور موضوعی با یکدیگر مقایسه شده است و تغییرات آن ها در جدول 1-1 

بیان شده است. مقایسه این احکام نشان می دهد که:
• تامین مالی طرح های وزارت نیرو از طریق انتشار اوراق مشارکت ریالی و یا صکوک اسالمی تا سقف یکصد هزار میلیارد ریال 

با اولویت پروژه های با راندمان باال و تولید همزمان برق و آب و برق و گرما
• تخصیص حدود هفتصد میلیارد تومان برای توســعه و نگهداری شــبکه برق روســتایی و انرژی تجدیدپذیر از محل دریافت 

عوارض از مشترکان
• افزایش سقف واگذاری اسناد خزانه اسالمی با حفظ قدرت خرید از پنجاه هزار میلیارد ریال به هفتاد و پنج هزار میلیارد ریال 

جهت تسویه بدهی پیمانکاران
• حذف احکام مرتبط با تامین مالی طرح های توسعه نیروگاه  ها برای صادرات برق در قانون بودجه سال 1395

گزارش تحلیلی
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تغییراتسال 1395سال 1394موضوع

انتشار اوراق 
مشارکت 

برای تامین 
مالی طرح ها

به شرکت های وابسته و تابعه وزارتخانه های 
نیرو، نفت، راه و شهرسازی، ورزش و جوانان، 
دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، ارتباطات و 
فناوری اطالعات، صنعت، معدن و تجارت و 

جهادکشاورزی و سازمان انرژی اتمی ایران اجازه 
داده می شود با رعایت قانون نحوه انتشار اوراق 
مشارکت مصوب 1376/6/3۰ تا سقف یکصد 

هزار میلیارد )1۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ( ریال 
برای اجرای طرح های انتفاعی دارای توجیه فنی، 
اقتصادی و مالی با اولویت گذاری اوراق مشارکت 
ریالی و یا صکوک اسالمی و با رعایت ماده )۸۸ ( 
قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و برای 
طرح هایی که به تصویب شورای اقتصاد می رسد، با 
تضمین خود درخصوص اصل و سود، منتشر کنند.

به شرکت های وابسته و تابعه وزارتخانه های نیرو، نفت، راه و شهرسازی، 
ورزش و جوانان، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، ارتباطات و فناوری 

اطالعات، صنعت، معدن و تجارت و جهادکشاورزی و سازمان انرژی اتمی 
ایران اجازه داده می شود با رعایت قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب 

1376/6/3۰ تا سقف یکصد هزار میلیارد )1۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ 
( ریال برای اجرای طرح های انتفاعی دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی با 

اولویت اجرای پروژه ها و طرح های میادین نفت و گاز مشترک با همسایگان 
و مهار آب های مرزی، طرح های حمل و نقل به ویژه وسایط نقلیه برق، 

طرح های آبرسانی و تامین آب، احداث و تکمیل طرح های آب شیرین کن، 
تکمیل شبکه جمع آوری و انتقال فاضالب، تصفیه خانه های آب و فاضالب، 
نیروگاه های برق، شبکه های انتقال و توزیع برق، اوراق مشارکت ریالی و یا 
صکوک اسالمی و با رعایت ماده )۸۸( قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی 
دولت و برای طرح هایی که به تصویب شورای اقتصاد می رسد، با تضمین  خود 

درخصوص اصل و سود، منتشر کنند.

اولویت اجرای پروژه ها 
و طرح های فنی در موارد 

مختلف بدون تغییر است و 
تنها در خصوص نیروگاه های 

برق اولویت به پروژه های 
با راندمان باال مانند تولید 

همزمان برق و آب شیرین و 
برق و گرما )CHP( و برق 
  )CCHP(و گرما و سرما

شبکه های انتقال و توزیع برق 
تغییر یافته است.  

دریافت 
عوارض برق 
از مشترکان 
برای توسعه 

برق روستایی 
و انرژی 

تجدیدپذیر

وزارت نیرو موظف است، عالوه بر دریافت بهای 
برق به ازای هر کیلووات ساعت برق فروخته شده، 

مبلغ سی )3۰ ( ریال به عنوان عوارض برق 
در قبوض مربوطه درج و از مشترکان برق از 

جمله باغ شهرها و خانه باغ های اطراف روستاها 
و شهرها به استثنای مشترکان خانگی روستایی و 
چاه های کشاورزی دریافت کند. وجوه حاصله به 
حساب خاصی نزد خزانه داری کل کشور واریز 
می شود و حداکثر تا سقف چهار هزار میلیارد 
)4.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ( ریال صرفا بابت 
حمایت از توسعه و نگهداری شبکه های برق 

روستایی و تولید برق تجدیدپذیر و پاک، توسط 
شرکت توانیر هزینه می شود.

وزارت نیرو موظف است، عالوه بر دریافت بهای برق به ازای هر 
کیلووات ساعت برق فروخته شده، مبلغ سی )3۰(  ریال به عنوان عوارض 

برق در قبوض مربوطه درج و از مشترکان برق از جمله باغ شهرها و 
خانه  باغ های اطراف روستاها و شهرها به استثنای مشترکان خانگی روستایی 

و چاههای کشاورزی دریافت کند. وجوه حاصله به حساب خاصی نزد 
خزانه داری کل کشور واریز می شود و حداکثر تا سقف هفت هزار میلیارد 

)7.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ( ریال صرفا بابت حمایت از توسعه و نگهداری 
شبکه های برق روستایی و تولید برق تجدیدپذیر و پاک، توسط شرکت توانیر 

هزینه می شود.

میزان عوارض دریافتی 
از مشتریان به ازای هر 

کیلووات ساعت فروخته شده 
بدون تغییر باقی مانده است 

اما سقف هزینه از درآمد 
حاصله در حمایت از توسعه و 
نگهداری شبکه برق روستایی 

و تولید برق تجدیدپذیر و 
پاک از چهار هزار میلیارد 
ریال به هفت هزار میلیار 
ریال تغییر پیدا کرده است.

واگذاری 
اسناد خزانه 
اسالمی به 

منظور تسویه 
بدهی

دولت مجاز است اسناد خزانه اسالمی با حفظ 
قدرت خرید را با سررسید یک تا سه سال به صورت 
بی نام و یا بانام، صادر کند و به منظور تسویه بدهی 

مسجل خود بابت طرح های تملک دارایی های 
سرمایه ای و مابه التفاوت قیمت تمام شده برق و 

آب با قیمت تکلیفی فروش آن در سنوات قبل به 
شرکت های برق و آب مطابق ماده )2۰( قانون 
محاسبات  عمومی  کشور مصوب 1366/6/1 

به قیمت اسمی تا سقف پنجاه هزار میلیارد 
)5۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰( ریال به طلبکاران 
غیردولتی واگذار نماید. اسناد مزبور از پرداخت 
هرگونه مالیات معاف بوده و به  عنوان ابزار مالی 

موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمی 
ایران مصوب 13۸4/9/1 محسوب شده و با 

امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی صادر می شود.

دولت مجاز است اسناد خزانه اسالمی با حفظ قدرت خرید را با سررسید 
یک تا سه سال به صورت بی نام و یا بانام، صادر کند و به منظور  تسویه بدهی 

مسجل خود بابت طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای و مابه التفاوت 
قیمت تمام شده برق و آب با قیمت تکلیفی فروش آن در سنوات قبل به 
شرکت های برق و آب مطابق ماده )2۰( قانون محاسبات  عمومی  کشور 
مصوب 1366/6/1 به قیمت اسمی تا سقف هفتاد و پنج هزار میلیارد 

)75.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰( ریال به طلبکاران غیردولتی واگذار کند. اسناد 
مزبور از پرداخت هرگونه مالیات معاف بوده و به  عنوان ابزار مالی موضوع 

قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمی ایران مصوب 13۸4/9/1 
محسوب شده و با امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی صادر می شود. اسناد 
خزانه اسالمی از قابلیت داد و ستد در بازار ثانویه برخوردار است و سازمان 

بورس و اوراق بهادار باید ترتیبات انجام معامله ثانویه آن ها را در بازار 
بورس یا فرابورس فراهم کند. خرید و فروش این اوراق توسط بانک مرکزی 

جمهوری اسالمی ایران ممنوع است.

واگذاری اسناد خزانه اسالمی 
با حفظ قدرت خرید جهت 
تسویه بدهی پیمانکاران از 
پنجاه هزار میلیارد ریال به 

هفتاد و پنج هزار میلیارد ریال 
افزایش یافته است.

گزارش تحلیلی

مقایسه احکام بودجه وزارت نیرو 



42

گزارش تحلیلی

تغییراتسال 1395سال 1394موضوع

تامین هزینه 
نصب کنتور 

حجمی 
هوشمند 
چاه های 

کشاورزی

به وزارت نیرو اجازه داده می شود کل هزینه های مربوط به تهیه و نصب کنتور حجمی 
هوشمند چاه های کشاورزی را از محل اعتبارات ردیف های طرح »تعادل بخشی، تغذیه 

مصنوعی و کنترل سیل موضوع ردیف 1435۰۰ پیوست شماره )2( این قانون« 
پرداخت و به صورت اقساطی با روشی که وزارت نیرو تعیین می کند از صاحبان 

چاه ها دریافت و به حساب خزانه داری کل کشور واریز کند. صددرصد )1۰۰%( وجوه 
واریزی صرفا برای اجرای طرح های تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی در اختیار 

وزارت نیرو قرار می گیرد.

به وزارت نیرو اجازه داده می شود کل هزینه های 
مربوط به تهیه و نصب کنتور حجمی یا هوشمند 

چاههای کشاورزی را از محل اعتبارات طرحهای 
»تعادل بخشی، تغذیه مصنوعی و کنترل سیل 

پیوست شماره )1( این قانون« پرداخت و طی سی 
و شش ماه )36( و بدون سود از صاحبان چاه ها 
دریافت و به حساب خزانه داری کل کشور واریز 

کند. صددرصد )1۰۰%( وجوه واریزی صرفا برای 
اجرای طرح های تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی 

در اختیار وزارت نیرو قرار می گیرد.

بدون تغییر

نحوه تعیین 
تعرفه خدمات 

آب و 
فاضالب

تعرفه خدمات آب و فاضالب براساس قیمت تمام شده و با لحاظ نمودن هزینه های 
بهره برداری و استهالک به پیشنهاد شرکت آب و فاضالب شهری توسط شورای 
اسالمی هر شهر در چارچوب دستورالعملی که به پیشنهاد وزارت نیرو به تصویب 

شورای اقتصاد می رسد تعیین می  شود.

در سال 1395 حذف شده است.

اضافه 
دریافت از 

مشترکین آب 
برای توسعه 

شبکه آبرسانی 
روستایی

وزارت نیرو از طریق شرکت های آبفای شهری سراسر کشور مکلف است عالوه بر 
دریافت نرخ آب بهای شهری، به ازای هر متر مکعب فروش آب شرب مبلغ یکصد 
)1۰۰( ریال از مشترکین آب دریافت و به خزانه داری کل کشور واریز نماید. صد 
درصد )1۰۰%( وجوه دریافتی تا سقف سیصد و نود میلیارد ریال از محل حساب 

مذکور صرفا جهت آبرسانی شرب روستایی اختصاص می یابد. اعتبار مذکور بر اساس 
شاخص کمبود آب شرب سالم بین استان های کشور در مقاطع سه ماهه از طریق 

شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور توزیع می شود تا پس از مبادله موافقتنامه بین 
سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ها و شرکت های آب و فاضالب روستایی استان 
هزینه شود. وجوه فوق به عنوان درآمد شرکت ذی ربط محسوب نشده و مشمول مالیات 

نمی شود. 

وزارت نیرو از طریق شرکت های آبفای شهری 
سراسر کشور مکلف است عالوه بر دریافت نرخ 

آب بهای شهری، به ازای هر متر مکعب فروش آب 
شرب مبلغ یکصد و پنجاه )15۰( ریال از مشترکان 
آب دریافت و به خزانه داری کل کشور واریز کند. 
صد درصد )1۰۰%( وجوه دریافتی تا سقف هفتصد 

میلیارد ریال از محل حساب مذکور صرفا جهت 
آبرسانی شرب روستایی و عشایری اختصاص 
می یابد. اعتبار مذکور بر اساس شاخص کمبود 
آب شرب سالم بین استان های کشور در مقاطع 

سه ماهه از طریق شرکت مهندسی آب و فاضالب 
کشور توزیع می شود تا پس از مبادله موافقتنامه 
بین سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ها و 
شرکت های آب و فاضالب روستایی استان ها 

هزینه شود. وجوه فوق مشمول مالیات نمی شود. 

سقف وجوه 
دریافتی از 39۰ 
میلیارد ریال به 

7۰۰ میلیارد ریال 
برای اختصاص 
جهت آبرسانی 

شرب روستایی و 
عشایری افزایش 

یافته است.

قراردادهای 
بخش عمومی 

و خصوصی 
بخش برق 

برای توسعه 
نیروگاه ها و 

صادرات برق

به وزارت نیرو اجازه داده می شود به منظور اجرای طرح های افزایش بازدهی نیروگاه ها 
با اولویت نصب بخش بخار در نیروگاه های چرخه )سیکل( ترکیبی، توسعه استفاده 
از انرژی های تجدیدپذیر و نو، کاهش تلفات، بهینه سازی و صرفه جویی در مصرف 
سوخت مایع، جایگزینی مصرف برق به جای گاز یا فرآورده های نفتی در مناطقی که 

توجیه اقتصادی )با تصویب شورای اقتصاد( دارد و افزایش سهم صادرات برق تا سقف 
یکصد و بیست هزار میلیارد ریال به روش بیع متقابل، با سرمایه گذاران بخش های 
خصوصی و عمومی با اولویت استفاده از تجهیزات ساخت داخل قرارداد منعقد کند. 

دولت مکلف است در قبال این تعهد، سوخت صرفه جویی شده یا معادل آن نفت خام 
را با محاسبه میزان صرفه جویی حاصله به سرمایه گذاران تحویل کند. وزارت نیرو 

مجاز است در تبدیل نیروگاه های گازی موجود به سیکل ترکیبی که در لیست واگذاری 
قرار دارند ولیکن تا ابتدای سال 1394 واگذار نشده اند بر اساس این بند اقدام و پس 
از بهره برداری نسبت به واگذاری اقدام کند. توجیه فنی، اقتصادی، زیست محیطی و 

زمان بندی بازپرداخت به تصویب شورای اقتصاد می رسد.

در سال 1395 حذف شده است.
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گزارش تحلیلی

تغییراتسال 1395سال 1394موضوع

قراردادهای 
 BOT

طرح های 
توسعه ای آب

به وزارت نیرو اجازه داده می شود برای اجرای طرح های آب و فاضالب، بهینه سازی و 
صرفه جویی مصرف آب، مهار و بهره برداری از آب های مشترک و مرزی، اجرای طرح های 
جمع آوری و دفع بهداشتی فاضالب و طرح هایی که به مدیریت تقاضای آب می انجامد و 

زهکشی اراضی کشاورزی، تا سقف 2 میلیارد دالر یا معادل ریالی آن به روش بیع متقابل یا 
ساخت و بهره برداری و تحویل )BOT( و سایر روش های مشابه موضوع بند "ب" ماده 214 
قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران و تضمین خرید آب با سرمایه گذار 

خصوصی یا تعاونی قرارداد منعقد یا مجوز صادر کند.

در سال 1395 حذف شده است.

توسعه 
انرژی های نو

در اجرای مواد 133 و 139 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران در 
خصوص توسعه انرژی های نو و با هدف امنیت بخشی به انرژی کشور و کاهش آالیندگی، 

دولت مجاز است در سال 1394 طرح نصب نیروگاه های کوچک و پیش گرم کن های 
خورشیدی بر فراز بام ها، بوستان ها و معابر کشور اجرا نماید. این طرح بصورت مشارکت 
پنجاه درصد )5۰%( با متقاضیان و از محل منابع حاصل از بند "ز" تبصره 9 این قانون اجرا 

می شود.

در سال 1395 حذف شده است.

اضافه 
دریافت از 
مشترکین 
برق برای 

بیمه 
خسارات

به هریک از وزارتخانه های نفت و نیرو از طریق شرکت های تابعه ذی ربط اجازه داده می شود 
هر دو ماه از هر واحد مسکونی مشترک گاز مبلغ یک  هزار )1.۰۰۰( ریال و از هر واحد 

مسکونی مشترک برق مبلغ پانصد )5۰۰( ریال اخذ نمایند و نسبت به بیمه خسارات مالی 
و جانی اعم از فوت و نقص عضو و جبران هزینه های پزشکی ناشی از انفجار، آتش سوزی 
و مسمومیت مشترکان شهری و روستایی گاز و برق از طریق شرکت های بیمه با برگزاری 

مناقصه اقدام کنند. این مبالغ جزء درآمدهای شرکت های ذی ربط وزارتخانه های نفت و نیرو 
محسوب نمی شود و مشمول مالیات نیست.

در سال 1395 حذف شده است.

تخصیص 
وجوه 

دریافتی از 
مشترکین 
به حساب 

وزارت نیرو

صد درصد )1۰۰%( منابع حاصل از افزایش قیمت برق و آب در سال های 1393 و 1394 
به حساب خاصی نزد خزانه داری کل کشور واریز و بر اساس مفاد ماده ۸ قانون هدفمند کردن 

یارانه ها به صنعت برق و آب اختصاص می یابد.
در سال 1395 حذف شده است.

ارائه 
تسهیالت 
آب و برق 

به مددجویان 
کمیته امداد و 

بهزیستی

مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی )ره( و سازمان بهزیستی کشور از پرداخت 
هزینه های صدور پروانه ساختمانی، عوارض شهرداری و هزینه های انشعاب آب و فاضالب 

و برق و گاز برای یک بار و در حد یک واحد مسکونی مطابق الگوی مصرف معافند و 
دستگاه های ارائه دهنده خدمات مذکور موظف به ارائه این خدمات به صورت رایگان به 
مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی )ره( و سازمان بهزیستی کشور هستند.

در سال 1395 حذف شده است.

پرداختی 
شرکت های 

تولید برق 
حرارتی و 

برق منطقه ای

شرکت های تولید نیروی برق حرارتی و شرکت های برق منطقه ای 
مکلفند منابع تعیین شده در بودجه مصوب ساالنه خود را به ترتیب به 
شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی و شرکت توانیر بابت 
رد دیون و یا سرمایه گذاری در توسعه نیروگاه حرارتی و توسعه شبکه 

انتقال کشور پرداخت کند. شرکت های فروشنده برق نیروگاه های 
آبی موظفند تمام وجوه حاصل از فروش انرژی های برق خود را 

پس از وضع هزینه های تولید برای سرمایه گذاری در توسعه نیروگاه 
برق آبی به مصرف برسانند. وجوه پرداختی توسط شرکت های یاد شده 
برای سرمایه گذاری موضوع این بند بعنوان هزینه قابل قبول مالیاتی 
محسوب می شود. دستورالعمل حسابداری این بند با رعایت مقررات 

قانونی مربوط به تصویب وزرای امور اقتصادی و دارایی و نیرو 
می رسد.

معافیت 
مالیاتی نقل و 
انتقال شرکت 

توانیر

نقل و انتقال اموال و دارایی ها و قراردادهای بین شرکت  مادرتخصصی 
توانیر و شرکت های توزیع نیروی برق از پرداخت هرگونه مالیات معاف 

می باشد.

مقایسه احکام بودجه وزارت نیرو 



44

2- خالصه بودجه وزارت نیرو

جدول 1-2- خالصه بودجه وزارت نیرو را در سال های 1394 و 1395 نمایش می دهد. مقایسه این بودجه ها نشان می دهد که:
• مطابق با قانون بودجه سال 1395، مجموع هزینه های جاری 57 درصد نسبت به سال 1394 رشد داشته است.

• میزان تخصیص تملک دارایی های سرمایه ای در سال 1395 نسبت به سال 1394، 2 درصد کاهش داشته است.
• مجموع هزینه های جاری و غیر سرمایه ای 4 درصد کل بودجه وزارت نیرو را در سال 1395 تشکیل می دهد.

جدول 1-2 خالصه بودجه وزارت نیرو در سال های 1394 و 1395
جمعتملک دارایی های مالیتملک دارایی های سرمایه ایاختصاصی سالجمع هزینه های جاریسایرحقوق و مزایای مستمرسال

17۸65۰136663۰15452۸۰2۸1۰۰۰7۰1۰۸۰99۰71934379سال 1394
215۰2۰2216429243144942۰۰۰۰69162۸۸6۰72۰14335سال 1395
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مردی متام نشدنی
 با میراث ده ها کنفرانس علمی

دی ماه سال گذشته بود که خبر رسید پدر کنفرانس های برق ایران درگذشت. مرحوم قدرت ا... حیدری پس از یک سال جدال با بیماری سرانجام پایش 
به بیست و یکمین کنفرانس توزیع و دیگر کنفرانس های برق سال 95 نرسیده و صنعت برق این مرز و بوم را از حضور پیگیرانه و تالش های مستمر خود 

محروم کرد. 
آشنایی من با مرحوم دکتر حیدری به دوران دانشجویی من در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی امیرکبیر بازمی گردد. ما اولین دوره های کارشناسی 
ارشد در رشته مهندسی برق و قدرت را می گذراندیم و به همین دلیل بسیاری از مسائل برایمان تازگی داشت. مثال اینکه یک کنفرانس علمی چگونه برگزار 

می شود یا چه جریاناتی در آن می گذرد، جزو اموری بود که برای ما تازگی داشت. 
فکر می کنم حدودا سال 1366 بود که فردی به نام دکتر حیدری به پاخاسته بود و برای اولین بار کنفرانس بین المللی را ـ آن هم در حوزه تخصصی برق و 

قدرت ـ در کشور تأسیس می کرد. من در آن زمان سال اول دوره کارشناسی ارشد را می گذراندم. 
اولین باری که نام دکتر حیدری را شنیدم همان زمان بود و بعد با برخی از دوستان برآن شدیم تا کنفرانس برق را که اگر اشتباه نکنم برای نخستین بار در 

تاالر رودکی برگزار می شد ببینیم. اینکه کسی در کشور چنین نوآوریی ایجاد کرده است برای ما که دانشجوی این حوزه بودیم جالب بود. 
مرحوم تالشی فوق العاده در توانیر و سایر مراجع مرتبط می کرد تا سطح کنفرانس را باال برد و اتفاقا در کار خود بسیار موفق بود. وی با عالقه مطالب 
را دنبال می کرد تا این کنفرانس در بهترین سطح برگزار شود. حتی می توان گفت نتایجی که هم اآلن از کنفرانس کسب می کنیم، مرهون تالش ها و 
پیگیری های وی بوده است. در یک کنفرانس نویسنده ها می نویسند، سخنرانان سخنرانی می کنند و مدیران بحث می کنند اما کارهای اجرایی یک کنفرانس 
است که همه این افراد را گرد هم می آورد. یکی از خصوصیات بارز مرحوم حیدری این بود که توانسته بود افراد را حول یک محور جمع کند. یکی از 
مشکالتی که ما در جهان سوم داریم این است که به راحتی نمی توانیم افراد را طوری حول یک محور جمع کنیم که از آن ارزش افزوده ای حاصل آید. 

مرحوم حیدری این کار را عملی کرد. 
مرحوم حیدری روحیه بسیار بازی داشت؛ یعنی مطالب را به راحتی می پذیرفت و در به کرسی نشاندن نظر خود پافشاری نداشت. روحیه همکاری در این 
شخص بسیار باال بود. با افراد بحث و مشورت می کرد و امور را بررسی می کرد؛ آنگاه به یک جمع بندی مناسب می رسید. همیشه به دنبال این بود که در 

کارها از همفکری و نظرات افراد دیگر استفاده کند.
هنوز خاطرات زیادی از دوران تحصیل و کار با دکتر حیدری به یاد می آورم. به خاطر دارم یکی از مقاالت من پذیرفته شده بود و چکیده انگلیسی را نیز 
آماده کرده بودم. در آن زمان دفتر دکتر حیدری سمت خیابان برزیل بود. پس از تحویل مقاله، دکتر از من پرسید نمی خواهی یک بار دیگر مقاله را بررسی 
کنی تا احیانا کم و کسری در آن نباشد؟ من نیز به تبع غرور جوانی گفتم قبال آن را بررسی کرده ام. دکتر چندبار اصرار کرد مقاله را بازبینی کنم و مرا به شک 
انداخت. بنابراین مقاله را گرفتم تا برای آخرین بار به آن نگاهی بیندازم. به محض اینکه مقاله را گرفتم، دیدم در تیتر انگلیسی مقاله یک غلط امالیی وجود 
دارد و آن را اصالح کردم. مرحوم این اشتباه را دیده بود و به همین دلیل اصرار داشت روی مقاله خود مرور دیگری داشته باشم. این تنها یکی از خاطرات 

خوش من از مرحوم حیدری است. 
من در سال های پس از تحصیل نیز با ایشان در رابطه بودم. طبیعتا به دلیل فعالیت در کنفرانس ها سالیان سال با ایشان همکاری داشتم و افتخار این را داشتم 

که در جلسات گوناگون، چه جلسات مرتبط با کنفرانس و چه جلسات انجمن با مرحوم حیدری در ارتباط نزدیک قرار گیرم. 
 کارهای اجرایی همه کنفرانس های توزیع به عهده مرحوم حیدری بود. حتی از سال های پس از فارغ التحصیلی و زمانی که در زمره هیأت علمی دانشگاه قرار 
گرفتم مواردی را به خاطر دارم که دکتر حیدری حتی روی حروفچینی هم دقت داشت. در آن زمان سیستم های کامپیوتری توانایی پردازش متن و ... را 
نداشتند و بسیار محدود بودند؛ درنتیجه کار مشکل بود. دکتر حیدری برخی از مقاالت را صفحه به صفحه و لغت به لغت بررسی می کردند تا ظاهر کار هم از 

کیفیتی که باید و شاید، برخوردار باشد.
کنفرانس در 3ـ2 روز برگزار می شد اما پیش از برگزاری ماه ها تالش پشت آن بود. به کنفرانس که نزدیک می شدیم، نتایج مقاالت چاپ شده و در قالب یک 
مجموعه مقاالت در اختیار افراد قرار می گرفت. من پس از گذشت اینهمه سال هنوز مجموعه مقاالت کنفرانس ها را به عنوان یادگاری نزد خود حفظ کرده ام. 

یادداشت

گئورک قره پتیان؛
معاون پژوهشی پژوهشگاه نیرو 
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یکی از خدمات مرحوم حیدری پایه گذاری انجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران بود که سال ها دبیری آن را به عهده داشت. این نیز از توانایی های 
ایشان بود که افراد را دور هم جمع کرد و انجمنی را که اکنون حدود چند هزار نفر عضو دارد و در کل کشور بیش از بیست شعبه تأسیس کرده است، راه 
اندازی کرد. این انجمن هم اینک یکی از انجمن های نمونه کشور است. استاد حیدری در قالب این انجمن توانست کنفرانس های دیگری را راه اندازی 
کند. یعنی در جوار کنفرانس تحت عنوان کنفرانس بین المللی برق، کنفرانس توزیع و کنفرانس نیروگاه های برق را تأسیس کرد و تالش داشت مسائل 
به صورت گسترش یابنده ادامه یابد. منظورم این است که مرحوم اینگونه نبود که بعد از انجام یک کار به نتایج آن رضایت داده و رهایش کند؛ بلکه 

همیشه به دنبال اصالح و بهبود بود. 
از آنجا که مرحوم بیشتر در مسأله کنفرانس ها عمیق شده بود، به دنبال آن بود که نتایج کنفرانس ها کاربردی شود. ضمنا دغدغه دیگر او درخصوص 
ورودی کنفرانس ها نیز این بود که کیفیت مقاالت را حفظ کرده و سطح آنها را باالتر برد. مشکلی که هم اکنون نیز با آن مواجه هستیم این است که پس 
از ارائه کنفرانس ها، برنامه ای برای استفاده از کنفرانس ها وجود ندارد. کنفرانس با ارائه آن تمام می شود و برنامه ای برای بهره گیری از آن نداریم. افراد 
مقاله ای را که طی یک کنفرانس به چاپ رسیده است، تکمیل کرده و در کنفرانس و سمیناری دیگر ارائه می دهند. این استفاده سازمان نیافته است و 
تنها به فرد وابسته است. ما آن کاربرد سازمان یافته و منسجم را برای کنفرانس نداریم. دکتر حیدری هم در برخی موارد به این امر اشاره می کرد. البته 

ایشان همان گردهمایی را نقطه مثبتی می دید اما اینکه نظام و سازمانی برای بهره گیری از کنفرانس ها وجود نداشت، به مذاق ایشان خوشایند نبود. 
بزرگترین ایرادی که من به کنفرانس های برق و توزیع وارد می دانم این است که جنبه بین المللی آنها بسیار ضعیف است. ما خوشبختانه به لحاظ 
پتانسیل علمی در جایگاهی هستیم که تولید علم کشورمان در سطح دنیا چشمگیر است و ضمنا فارغ التحصیالنمان نیز واقعا کیفیت باالیی دارند؛ 
به طوری که اساتید خارجی ترجیح می دهند با دانشجویان ایرانی کار کنند. اساتید خارجی در کنفرانس های خارج از کشور که من شرکت داشته ام، بارها 

این مسأله را صراحتا به من اعالم کرده اند. 
به لحاظ بین المللی تمام امکانات برای ما مهیا است اما شاید مقداری به دیپلماسی مناسب احتیاج داشته باشیم تا بتواند برای نویسندگان، محققان و 

صنعتگران خارجی انگیزه شرکت در کنفرانس های ما را ایجاد کند.
از مرحوم حیدری فرزند ایشان، دکتر مازیار حیدری به جا مانده اند. دکتر مازیار دانشجوی دانشگاه صنعتی امیرکبیر دانشجوی من بوده اند و به همین خاطر 
تعصب خاصی روی ایشان دارم. ایشان مدارج عالی را طی کرده اند و آرزو دارم مدارج مدیریتی را نیز همانند پدر طی کنند. انتظاری که داریم این است 

که دکتر مازیار حیدری که تنها فرزند مرحوم حیدری هستند، همچون خود ایشان درراستای خدمت به کشور فعالیت کنند. 
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گزارشی مخترص از برگزاری چهارمین کنفرانس نانو؛        

       نانو شاهراه توسعه فناوری صنعت انرژی

چهارمیــن کنفرانس تخصصــی فناوری نانــو در صنعت برق و 
انرژی دوم و ســوم شهریور ماه سال جاری با حضور جمع کثیری 
از مدیران و کارشناســان صنعت برق و انرژی و صنایع وابسته و 
در محل پژوهشگاه نیرو در حالی برگزار شد که دبیرخانه سندیکای 
صنعت برق ایران از اصلیترین حامیان معنوی آن به شمار میرفت.

در این دور از کنفرانس نانو نیز که با روزهای آغازین هفته دولت 
مصادف بود، آشنایی بیشتر با فناوری نانو و کاربردهای گسترده 
آن در صنعت بــرق، تجارب موفق ایران و جهان در بهرهبرداری 
از فناوری های نانو در صنعت برق و انرژی، بررســی فرصت ها 
و چالش های به کارگیری فنــاوری نانو در صنعت برق و انرژی، 
توسعه بهکارگیری فناوری نانو در صنعت برق و انرژی، برقراری 
ارتباط و تبادل نظــر میان صاحب نظران حوزه بــرق و انرژی و 
فناوری نانو و تشویق پژوهشــگران حوزه نانو برای فعالیت در 

زمینه های برق و انرژی از جمله اهم اهداف بود. 

براین اســاس در ابتدای آییــن افتتاحیه این کنفرانس نســترن 
ریاحی نوری ضمن تشریح فعالیتهای مرکز توسعه فناوری نانو 
پژوهشگاه نیرو من جمله پردهبرداری از سند راهبردی فناوری 
نانو در صنعت برق با حضور وزیر نیرو در اردیبهشتماه سال جاری 
و ذکر نمونههای موفق کاربست فناوری نانو طی یک سال گذشته، 
به تبیین اولویتهای آتی این مرکز در رابطه با ابعاد مختلف صنعت 

برق و انرژی پرداخت.
 وی با  اشاره به برنامه این کنفرانس در بخشهای مختلفی چون ارائه 
سخنرانیهای کلیدی، ارائه مقاالت و به موازات آن برگزاری یازده 
کارگاه و سه نشستهای تخصصی در خصوص کاربردهای فناوری 
نانو در سه بخش اصلی توزیع، انتقال و تولید، از ارائه محصوالت 
نانو فناوری 12 شرکت داخلی در نمایشگاه جانبی کنفرانس خبر 

داد.

رئیس مركز نانو در حوزه برق و انرژي پژوهشگاه نیرو در خالل 
صحبتهای خود ضمن اشــاره به امضای پنج تفاهمنامه همکاری 
مرکز توسعه فناوری نانو پژوهشگاه نیرو با دانشگاههای تهران، 
صنعتی شریف، یزد، کاشان و فردوسی مشهد خاطر نشان ساخت: 
حمایت از طرح های تحقیقاتی براســاس نقشه راه تدوین شده از 

اولین اولویتهای مرکز توسعه فناوری نانو پژوهشگاه نیرو است.
این مراسم با سخنرانی محسن مرجانمهر قائم مقام پژوهشگاه نیرو 
پی گرفته شد که در تشــریح برنامههای پژوهشگاه نیرو در حوزه 
نانو فناوری بر ثروتآفرینی این فناوری و نگاه منوط به توســعه 
صادرات در این زمینــه تاکید کــرد و آن را از اولین و مهمترین 

اهداف این مرکز طی تمام سالهای فعالیت آن برشمرد. 
در ادامــه حســن غفوریفــرد رییــس انجمن مهندســین برق و 
الکترونیک با یادی از شــهدای گرانقــدر وزارت نیرو و تبریک 
هفته دولت، سخنان خود را با شرح مختصری از تارخچه انقالب 
فنــاوری نانو، کاربردهای آن و مهمتــر از همه اهمیت اخالق در 

چنین فناوریهایی پرداخت. 
ســید زمان حســینی معاون هماهنگــی انتقال توانیــر از دیگر 
ســخنرانان این مراســم بود که در صحبتهای خــود ارتقاء تنوع 
نیروگاهها در سالهای گذشته را مورد  اشــاره قرار داد و بیان کرد: 
به لطف خدا در طول انقالب توانستیم صنعت برق را از وابستگی 
95 درصدی به خودکفایی 95 درصدی برسانیم و این صنعت را 
به نیروگاههای متنوعی همچون حرارتی،  بخار، تلمبه ذخیره ای و 

اتمی مجهز سازیم.
وی در ادامه به رشــد ســاالنه 5 درصدی پیک مصــرف برق در 
سال اشــاره و بیان کرد: این افزایش رشد در حوزههای صنعتی،  
خانگی،  کشــاورزی و مصارف عمومی به وضوح قابل مشاهده 
است به گونهای که هم اکنون 33/7 درصد از مصرف برای بخش 
خانگی،  31/5 درصد برای بخش صنعت،  16 درصد برای بخش 

کشاورزی و مابقی به مصارف عمومی اختصاص یافته است.

حسینی تصریح کرد: بنابر برنامهریزیهای صورت گرفته تا پایان 
افق برنامه 14۰4،  11۰هزار مگاوات به ظرفیتهای نیروگاهی برق 

کشور اضافه خواهد شد.

برگزاری مراسم اختتامیه چهارمین کنفرانس نانو
در مراســم اختتامیه ای که پایان روز دوم کنفرانس نانو با حضور 
فعاالن حوزه های مختلف صنعت برق و کارشناســان و اساتید 
فناوری نانو برگزار شد، ضمن نمایش چند کلیپ مرتبط با عرصه 
فناوری نانو برای حضار، رئیس مركز نانو در حوزه برق و انرژي 
پژوهشگاه نیرو به ارائه گزارشی از عملکرد چهارمین کنفرانس نانو 

در حوزه برق و انرژی پرداخته پرداخت. 

نســترن ریاحی نوری ضمن تقدیر و تشــکر از دست اندرکاران 
برگزاری این کنفرانس ازجمله پژوهشــگاه نیرو، شرکت توانیر، 
ســتاد ویژه توســعه فناوری نانــوي معاونت علمــي و فناوری 
ریاست جمهوری گفت: جا دارد از معاونت هاي فناوری، پژوهشی 
و پشتیبانی پژوهشگاه نیرو، حراست پژوهشگاه، امور زیربنایی و 
زیرساخت پژوهشگاه، واحد شبكه و دبیرخانه کنفرانس که در تمام 
مراحل برگزاری کنفرانس با ما همراهی کردند و زحمات زیادی 

متحمل شدند قدردانی کنم. 

وی بااشاره به 5 توافقنامه ای که میان پژوهشگاه نیرو با دانشگاه ها 
در افتتاحیــه کنفرانس منعقد شــد، اظهــار کرد: قرار اســت در 
طول یکی دو ســال آینده الباقی دانشــگاه هایی نیز که در حوزه 
ســلول های خورشــیدی فعالیت می کنند شناســایي و به جمع 
این 5 دانشگاه بپیوندند. ما دســت یاری خود را به سمت تمامی 
دانشگاه ها و محققانی که در زمینه سلول های خورشیدی نسل سه 
و نانوســاختارها کار می کنند دراز می کنیم و امیدواریم این راه را 

به درستی ادامه دهیم. 

گــزارش
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گــزارش

ریاحی ادامــه داد: طــی دو روز کنفرانــس ما 15 
تفاهمنامه با شرکت های دانش بنیان و پژوهشگاه  از 
یک سو و صندوق پژوهش یا شرکت های بهره بردار  
از ســوی دیگر منعقد کردیم. طی این تفاهمنامه ها 
مقرر شد پژوهشگاه نیرو، شرکت های دانش بنیان 
و صندوق پژوهش یا شــركت هاي بهــره بردار از 
پژوهش هــای نانوفناوري مرتبــط با صنعت برق 
و انرژي در زمینه دســتیابی به استانداردهای الزم 
و ورود محصــوالت نانو به صنعت بــرق و انرژی 
همکاری کنند و امیدوار هستیم بتوانیم در پنجمین 
کنفرانس نانو که در ســال آینده برگزار خواهد شد، 
نتایج ایــن همکاری ها و ورود محصــوالت آن به 

صنعت را اعالم کنیم. 
وی درخصوص نحوه برگزاری کنفرانس عنوان کرد: 
برگزاری سه نشســت تخصصی دررابطه با کاربرد 
فناوری نانو در حوزه های تولید، توزیع و انتقال برق 
که در پایان آنها شــاهد گفت وشنود علمی دوستان 
بودیــم، از دیدگاه من از بهترین نقاط این کنفرانس 
بود. همچنین در این کنفرانس نمایشگاهی جانبی 
برگزار کردیم که محل ارائه محصوالت تولید داخلی 
بود. به جز یکی دو محصــول که به صورت پایلوت 
وارد صنعت شده اند، بقیه این محصوالت هنوز به 

صنعت برق ورود پیدا نکرده اند.
به گفته ریاحی ارائه مقاالت و پوسترها و برگزاری 
هشــت کارگاه آموزشــی از دیگر بخش های این 

کنفرانس بود. 

در ادامه مراسم اختتامیه چهارمین کنفرانس نانو با 
شرکت های نانوپوشش فلز، نانو ماد پارس، مهندسی 
توسعه مواد و فناوری های پیشرفته آپادانا، ادوات 
نوری نانوساختاری ایســاتیس، کاوش یاران فن 
پویا، فناوران ســخت آرا، نانو عرشیا یاران میهن و 

بهران فیلتر تبادل تفاهمنامه صورت گرفت.  

در بخش بعدی مراسم نیز از سخنرانان نشست های 
تخصصی ازجمله محمدحسین عقدایی دبیر انجمن 
صنفی کافرمایی شــرکت های توزیع برق و اسدا... 
صبوری نایــب رئیس ســندیکای شــرکت های 
تولیدکننده بــرق، نویســندگان مقــاالت برتر و 
برگزارکننــدگان کارگاه های آموزشــی تخصصی 

کنفرانس تشکر و قدردانی به عمل آمد.
شــایان ذکر است شــرکت نانو ماد پارس به عنوان 
غرفه برتر در نمایشگاه جانبی چهارمین کنفرانس 
نانو در حوزه برق و انرژی برگزیده شــد و مقرر شد 
این شرکت به منظور حمایت به صندوق پژوهش و 

نوآوری معرفی شود.
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عنوان  با  حقوقی  مقاله ای  انتشار  ستبران  نشریه   102 شماره  مقاالت  بخش  در 
"بررسی جواز برگزاری ترکیبی مزایده مناقصه در واگذاری طرح ها و پروژه ها" که 
توسط حمید حسین زاده، علی قره داغلی و حمید سادات نگاشته شده بود از سوی 
دو تن از خوانندگان کارشناس در امور حقوقی مورد ارزیابی قرار گرفت که در این 

شماره متن نظرات ارسالی این بزرگوارن در ادامه  تقدیم می شود.

ولی اله بیات، رییس کمیته حقوقی قراردادهای سندیکای صنعت برق ایران:
با  واگذاری طرح  مزایده عمومی در زمان  برگزاری  به  الزام  به  نتیجه گیری  مقاله چاپ شده  در 
مقاله  اساس  براین  است.  آمده  عمل  به  عمومی  مناقصه  برگزاری  بر  مبنی  ضمن العقدی  شرط 
مورد اشاره مطالعه و به متن قانون نیز  مراجعه شد که نتیجتا علی رغم تاکید در بندهای مختلف 
قانون به برگزاری مزایده و مناقصه عمومی، استنباط حقیر چنین است که در واگذاری طرح قابل 
واگذاری یا نیمه تمام، از متن قانون انجام مزایده عمومی مستفاد می شود. ولی در خرید کاال یا 
خدمات آن طرح، انجام حتمی مناقصه مورد تردید است. زیرا حسب موضوع طرح ممکن است 
تنها شرط استفاده از خدمات و کاال برای مدت مشخص کافی باشد که با ذکر دو مثال می توان 

منظور را به استحضار رساند:
... سال  برای مدت  از هتل  استفاده  باشد شرط  واگذاری هتل  قابل  که طرح  الف( در صورتی 
از  از خدمات هتل در سال های مختلف طبق ضوابط  استفاده  زیرا هزینه  باشد.  کافی  می تواند 

طریق دیگری تعیین می شود و انجام مناقصه عرف نیست.
ب( در صورتی که طرح نیروگاهی قابل واگذاری باشد، محصول آن نرخ مشخصی دارد که توسط 

وزارت نیرو و براساس شرایط تعیین می شود و انجام مناقصه عمومی عرف نیست.
 در نهایت زمانی می توان کاالی یک طرح را به صورت مناقصه و برای مدت مشخص با شرایط 
نیز طبق شرایط زمان  تولید کاال و خدمات  توالفق کرد که شرایط و هزینه های محیطی  ثابت 
برگزاری مناقصه ثابت بماند. بنابراین به  نظر می رسد در واگذاری طرح ها، انجام مزایده عمومی 
امکان پذیر و در خرید خدمات یا کاالی حاصل از واگذاری، شرط استفاده بیشتر کاربرد داشته و 
انجام مناقصه عمومی به شرطی می تواند کاربرد داشته باشد که تغییرات شرایط هزینه و محیط 
کسب وکار جزو تعهدات خریدار لحاظ شده باشد. در هر حال استنباط حقیر بود و با چاپ مقاله 

خواننده قضاوت و بهره برداری خواهد کرد. 

حسین امیری طیبی، مشاور حقوقی سندیکای صنعت برق ایران:
به استحضار می رساند نویسندگان  این مقاله در خصوص طرح تئوری مطلب، زحمت کشیده اند 
ولیکن بررسی تئوری مطروحه راهکار اجرایی و راهبردی موضوع را مستند به قوانین و مقررات 
مربوطه تعریف و صراحتا بیان نکرده اند برای روشن شدن موضوع به مواردی به شرح زیر اشاره 

می شود:
موظف  را  دولت  مالی کشور  نظام  ارتقای  و  رقابت پذیر  و  تولید  موانع  رفع  قانون  کلیت  اوال 
کرده است جدول بدهی ها و مطالبات دولت و شرکت های دولتی را به کمیسیون های اقتصادی و 

برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسالمی ظرف مدت شش ماه از تاریخ الزم االجرا 
شدن این قانون ارائه کند. 

ثانیا به منظور اجرای کلیت قانونی که به اختصار فوقا به آن اشاره شد مقرر شده است از ابتدای 
سال 1395 واحد جداگانه ای در وزارت امور اقتصاد و دارایی ایجاد شود این واحد موظف است 
خالصه مطالبات، بدهی ها و تعهدات دولت را احصاء و ثبت کند و عالوه بر گزارش های فصلی، 
گزارش  کند.  تهیه  اسالمی  شورای  مجلس  و  جمهور  رییس  به  ارائه  ساالنه جهت  گزارش های 

ساالنه باید به تایید سازمان حسابرسی کشور برسد
ثالثا بر اساس ماده 7 قانون مذکور به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اجازه داده می شود تا 
با هماهنگی وزارتخانه ها و شرکت ها و موسسات دولتی کاالها و خدمات ناشی از اجرای طرح ها 
و پروژه ها و فعالیت های مورد واگذاری را در صورت ضرورت تا سقف هزینه یا قیمت تمام شده 
برای خود با عقد قرارداد به مدت مندرج در مزایده یا مناقصه از بخش غیر دولتی خریداری و 
در صورت عدم نیاز به خرید، اجازه بهره برداری یا فروش در داخل و یا خارج را به بخش غیر 

دولتی بدهد.
 در بند 3 ماده 7 آمده است:

رعایت شرایط رقابتی و برگزاری مزایده عمومی برای خریداران طرح ها، پروژه ها و فعالیت ها 
و برگزاری مناقصه عمومی برای فروشندگان کاالها و خدمات ناشی از اجرای طرح ها و پروژه ها 
و فعالیت ها الزامی است بنابراین در این قانون و قوانین و مقررات مربوط به برگزاری مناقصات 
و مزایده از برگزاری ترکیبی مزایده - مناقصه تعریفی نشده و در این مقاله نیز تعریف کاربردی 

و اجرایی از آن ارائه نشده است . 
از طرف دیگر در معامالت دولتی برگزاری مزایده اعم از حضوری )حراج( و کتبی با تشریفات 
و  مالی  آیین نامه  و  عمومی  محاسبات  قانون  رعایت  با  که  است  فرایندی  دارای  خود  خاص 
معامالتی هر دستگاه اجرایی دولتی برای انعقاد قرارداد )پیمان  های عمومی( برای فروش کاال و 
خدمات خود با درج آگهی در روزنامه کثیراالنتشار و یا روزنامه رسمی کشور به رقابت عمومی 
برگزاری  و  سازد  منعقد  می کند،  پیشنهاد  را  بها  بیشترین  که  با شخصی  را  قرارداد  و  می گذارد 
مناقصه نیز فرآیندی دارد که دستگاه های اجرایی دولتی برای خرید کاال یا خدمات مورد نیاز 
خود را به رقابت می گذارند و با کمترین قیمت با مناسب ترین شرایط پیشنهادی معامله را انجام 

می دهد.
بنابراین برگزاری مزایده و مناقصه دارای شرایط و فرایند مستقل است ممکن است آگهی مزایده 
و مناقصه همزمان منتشر و برگزار شود. آن هم منوط بر این است که فروش کاال و خدمات در 
صوررت ضرورت و خرید آن بر اساس نیاز وجود داشته باشد و مبلغ خرید و فروش و نحوه 
پرداخت آن بر اساس شرایط مندرج در آگهی مزایده و مناقصه که منتهی به انعقاد قرارداد است، 
اعمال خواهد شد لذا برگزاری ترکیبی مزایده و مناقصه که دو مقوله جداگانه و با اهداف معین 

است نه ممکن است و نه مجوزی برای آن تصویب شده است.
و  نظرات  جلب  و  چالش  ایجاد  به منظور  ستبران  نشریه  در  آن  انتشار  و  چاپ  مع الوصف 

پیشنهادات مفید است.

جوابیه ای بر مقاله ای حقوقی

مقاله حقوقی
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1. مقدمه
قبل از تولید ترانزیستورها1  مدارهای الکترونیکی وابسته به المپ های خأل2  بودند. المپ های 
خأل حجیم بوده و برای کار کردن نیاز به ولتاژهای باال داشتند. این ادوات الکترونیکی همچنین 
توان مصرفی باالیی داشــتند و ازآنجاکه بخش عمــده ای از توان مصرفــی در آن ها به صورت 
حرارت آزاد می شد، بحث خنک نگه داشــتن آن ها نیز چالش بزرگی در سر راه استفاده از آن ها 

بود]1[.
 

1. Transistor

2. Vacuum tube

در ســال 1947 گروه تحقیقات فیزیک حالت جامد3  آزمایشگاه های بل4  به سرپرستی ویلیام 
شــاکلی5 ترانزیســتور را اختراع و به عنوان جایگزین حالت جامد برای المپ های خأل به بازار 
معرفی کرد]3[. ترانزیستورها نسبت به المپ های خأل ابعاد کوچک تر و وزن کمتری داشتند و 
انرژی کمتری مصرف می کردند. ترانزیستورها این قابلیت را داشتند که در ولتاژهای پایین تری 
کار کنند و حرارت ناشی از کار کردن آن ها به مراتب کمتر از المپ های خأل بود. به همین دلیل 
در مدت کوتاهی ترانزیســتورها انقالبی در صنعت الکترونیک ایجاد کردند و جای المپ های 

خأل را در همه زمینه ها گرفتند.

 

3. Solid-state physics group

4. Bell Labs

5. William Shockley
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از المپ های خالء تا نانوتراشه ها
تهیه و تنظیم: کارگروه توسعه و ترویج فناوری نانو در صنعت برق و انرژی )ستاد فناوری نانو ریاست جمهوری(

فناوری

تصویر ۱: چند منونه المپ خأل]۲[
 تصویر ۲: منونه ای از اولین ترانزیستور ساخته شده در آزمایشگاه های بل]4[ منونه المپ خأل]۲[
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ترانزیستورها روی قطعاتی از بلورهای نیمه هادی1 ایجاد می شوند و همین نکته باعث شد که ایده 
مجتمع سازی2 آن ها مطرح شود. مجتمع سازی به این معنا است که روی یک  تکه بلور نیمه هادی 
به جای یک ترانزیستور، مجموعه ای از چند ترانزیستور )به همراه سایر عناصر مداری موردنیاز( 
پیاده سازی شــود. افراد و گروه های مختلفی در این زمینه به مطالعه پرداختند، ولی در این میان 
جک کیلبی3 از کمپانی تگزاس اینسترومنتز 4 برای نخستین بار موفق به تدوین و ثبت ایده مدار 
مجتمع 5 در ســال 1959 شد]5[.  اولین مشــتری این ایده هم نیروی هوایی ایالت متحده بود. 
کیلبی بعدها در سال 2۰۰۰ به دلیل نقشــی که در اختراع مدار مجتمع داشت به اخذ جایزه نوبل 

فیزیک نائل شد]6[.
مدارهای مجتمع یا IC به نوبه خود انقالب دیگری در صنعت الکترونیک ایجاد کرد. برای درک 
این تغییر بزرگ کافی ســت تصور کنیم که رایانه همراه مــا در زمان المپ های خأل چه ابعادی 

داشته و هزینه تهیه، نصب و راه اندازی، نگهداری و مصرف انرژی آن چقدر بوده است.

2 . انواع ترانزیستور
ترانزیستورها از ادوات نیمه هادی هســتند که به عنوان تقویت کننده6 و یا سوییچ7  در مدارهای 
الکترونیکی مورداستفاده قرار می گیرند. ترانزیستور از مواد نیمه هادی تشکیل شده و حداقل سه 
پایانه۸  برای اتصال به مدار دارد. ترانزیســتورها دارای انواع مختلفی هستند که هر کدام دارای 
ساختار و ویژگی های خاص خود است. اولین نوع ترانزیستور که به صورت تجاری تولید شده و 
مورداستفاده قرار گرفته ترانزیستور دوقطبی یا BJT 9  است که توسط ویلیام شاکلی اختراع شده 

است. انواع پرکاربرد ترانزیستور به قرار زیر هستند:
BJT -1

 1۰ FET -2
 11 JFET -3

 12 MOSFET -4
MOSFET یکی از ساختارهای متداول ترانزیستور در مدارهای مجتمع است که خصوصا در 
 pMOS و nMOS ها خود به دو نوع MOSFET .مدارهای دیجیتال کاربرد وســیعی دارد
تقسیم می شوند که در اولی جنس کانال ترانزیستور از نیمه هادی نوع n و در دومی جنس کانال 
از نیمه هادی نوع p اســت. معموال در مدارهای مجتمع امروزی از ترکیب دو نوع ترانزیســتور 
nMOS و pMOS اســتفاده می شــود. فناوری ســاخت مدارهای مجتمع که در حال حاضر 
به عنوان فناوری غالب در این صنعت مورداســتفاده قرار می گیرد با نام  CMOS13  شــناخته 
می شود. دو ویژگی مهم فناوری CMOS که باعث شده به عنوان فناوری غالب صنعت مدارهای 

مجتمع شناخته شود عبارت اند از:
1- مصونیت14  باال نسبت به نویز

2- توان مصرفی استاتیک15 و16 پایین
آنچه در ادامه آمده است عمدتا مربوط به ترانزیستورهای MOSFET و فناوری CMOS است.

1. Semiconductor

2. Integration

3. Jack Kilby

4. Texas Instruments

5. Integrated Circuit

6. Amplifier

7. Switch

8. Terminal

9. Bipolar Junction Transistor

10. Field Effect Transistor

11. Junction-gate Field Effect Transistor

12. Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect-Transistor

13. Complementary Metal-Oxide-Semiconductor

14. Immunity

15. Static power consumption

توان  مصرفی در حالتی که مدار فعال نیست .16

 3 .  کوچک سازی 17 ترانزیستورها در مدارهای مجتمع
ســطح مجتمع ســازی مدارهــا در ابتدا بســیار پایین بــود، به این معنــی که با توجه بــه ابعاد 
ترانزیستورهای پیاده سازی شــده روی مدار، تنها تعداد محدودی ترانزیستور روی یک تراشه 
گنجانده می شــدند. تعداد ترانزیستورهای روی یک تراشه در ابتدا محدود به ده ترانزیستور بود 
که به تدریج و با پیشــرفت فناوری این رقم در ســال 19۸4 در مدارهــای  1۸ULSI به بیش از 

یک میلیون ترانزیستور رسید]5[.
گوردون مور19 با بررســی پیشــرفت صنعت الکترونیک و مدارهای مجتمع در سال 1965 به 
این نتیجه رســید که تعداد ترانزیستورهای قابل مجتمع سازی روی یک تراشه هر سال دو برابر 
می شــود]7[. این نتیجه گیری کلی بعدها به عنوان قانون مور شهرت یافت. بعدها سرعت رشد 
صنعت الکترونیک کاهش پیدا کرد و مدت زمان الزم برای دو برابر شدن ترانزیستورهای روی 
تراشه به تدریج افزایش پیدا کرد تا جایی که در حال حاضر این رقم تقریبا هر دو سال یک بار دو 
برابر می شــود. بااین وجود قانون مور همچنان یکی از قواعد اساسی در برنامه ریزی های صنعت 

الکترونیک است.
پنج انجمن بزرگ تولیدکنندگان ادوات نیمه هــادی در دنیا برنامه ای را پایه ریزی کرده اند که در 
آن سرعت پیشــرفت مقرون به صرفه کارایی مدارهای مجتمع پیش بینی و برای آن برنامه ریزی 
می شود. این برنامه که از آن با عنوان »نقشه راه بین المللی فناوری نیمه هادی ها« یا 2۰ITRS یاد 
می شود با هدف تضمین ســالمت صنعت مدارهای مجتمع پایه گذاری شده و از طرف نهادهای 

بین المللی زیر حمایت می شود]۸[:
)21 ESIA( 1- انجمن صنعت نیمه هادی اروپا

)22 JEITA( 2- انجمن صنایع الکترونیک و فناوری اطالعات ژاپن
)23 KSIA( 3- انجمن صنعت نیمه هادی کره

) 24 TSIA( 4- انجمن صنعت نیمه هادی تایوان

17. Miniaturization

18. Ultra Large Scale Integration

19. Gordon Moore

20. International Technology Roadmap for Semiconductors

21. European Semiconductor Industry Association

22. Japan Electronics and Information Technology Industries Association

23. the Korean Semiconductor Industry Association

24. the Taiwan Semiconductor Industry Association

CMOS در فناوری pMOS و nMOS تصویر ۳: سطح مقطع شامتیک دو ترانزیستور

CMOS در فناوری pMOS و nMOS تصویر ۳: سطح مقطع شامتیک دو ترانزیستور

]ITRS8[ تصویر ۴: آمار تولیدکنندگان رشکت کننده در نشست های
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)1 SIA( 5- انجمن صنعت نیمه هادی ایاالت متحده
 

نقشــه راه بین المللی فناوری نیمه هادی ها با هدف تامین نیاز بازار و تضمین ســالمت صنعت 
مدارهای مجتمع ابعاد ترانزیستورها و ســطح مجتمع سازی را مشخص می کند. تولیدکنندگان 
بزرگ نیز با توجه به عالقه ای که به حفظ و افزایش سهم خود در بازار دارند همواره می کوشند تا 
در چارچوب این نقشه راه حرکت کرده و لذا همواره در تالش برای کاهش ابعاد ترانزیستورها و 

درنتیجه افزایش تعداد ترانزیستورهای مجتمع شده روی یک تراشه هستند.

4 . مزایای کوچک سازی ترانزیستورها
مهم ترین مزیت کوچک سازی ترانزیستورها این است که با کوچک تر شدن ترانزیستورها تعداد 
ترانزیستور بیشــتری قابل گنجانیدن روی یک تراشه خواهند بود. ترانزیستور بیشتر به معنای 
داشتن گیت های منطقی2 بیشتر است و گیت های بیشتر نیز به نوبه خود به معنای تعداد عملیات 
قابل انجام بیشتر است. به این ترتیب می توان گفت که هر چه ابعاد ترانزیستورها کوچک تر شوند 

می توانیم تراشه های قدرتمندتری داشته باشیم.
سایر مزایای کوچک سازی نیز به شرح زیر است:

1- افزایش سرعت ترانزیستور
2- کاهش ولتاژ کاری مدار

3- کاهش توان مصرفی و کاهش هزینه انرژی
4- کاهش ابعاد کلی ابزارهای الکترونیکی

5- بهینه تر شدن )کاهش وزن و افزایش مدت زمان شارژ دهی باتری( ابزارهای قابل حمل مثل 
رایانه های قابل حمل و گوشی های تلفن همراه

5 . چالش های کوچک سازی ترانزیستورها
کوچک ســازی ترانزیســتورها همان طور که گفته شــد مزایای زیــادی دارد و در صنعت رو به 
رشــد مدارهای مجتمع فرآیندی اجتناب ناپذیر اســت. بااین وجود کوچک ســازی، مشکالت 
و چالش هایــی نیز دارد. اولین چالشــی کــه در این مســیر وجود دارد، بحث فناوری ســاخت 

ترانزیستورها است.

5-1- فناوری ساخت مدارهای مجتمع
در فرآیند ساخت مدارهای مجتمع نواحی مختلف ترانزیستورها با روش های مختلفی روی بلور 
واحدی که معموال از آن با عنوان ویفر3 یاد می کنیم ســاخته می شود. به عنوان مثال اگر ویفری از 
 nMOS داشته باشــیم و بخواهیم از آن برای ساخت یک ترانزیستور p جنس نیمه هادی نوع
استفاده کنیم باید دو ناحیه n+ روی ویفر برای سورس4 و درین5 ترانزیستور ایجاد کنیم. حال 
اگر فرض کنیم که عرض هرکــدام از این نواحی در طراحی 2۰۰نانومتر باشــد و میزان خطای 
فناوری مورداستفاده 1۰ نانومتر باشــد، عرض ناحیه نهایی ایجادشده بین 19۰ تا 21۰ نانومتر 
خواهد بود. اما اگر بخواهیم از همین فناوری برای ایجاد نواحی با عرض 2۰ نانومتر استفاده کنیم 
نواحی نهایی ایجادشده عرضی بین 1۰ تا 3۰ نانومتر خواهد داشت. البته در عمل معموال خطای 
فناوری ساخت به صورت افزایش ابعاد ناحیه ایجادشده بروز می کند که این نکته باعث می شود، 
برخی نواحی که باید در حالت عادی از هم مجزا باشــند، در یکدیگر فرو بروند و یا برخی نواحی 

کال تحت تاثیر نواحی مجاور قرارگرفته و خاصیت خود را از دست بدهند.
با توجه به آنچه گفته شــد، معموال برای هر فناوری ســاخت مدارهای مجتمع معیاری به عنوان 
حداقل اندازه ویژگی6 تعریف می شــود. این معیــار درواقع بیان می کند کــه حداقل ابعادی که 

1. United States Semiconductor Industry Association

2. Logic Gate

3. Wafer

4. Source

5. Drain

6. Minimum feature length

توســط فناوری خاصی قابل پیاده سازی است، در چه حدی اســت. به عنوان مثال وقتی در مورد 
فناوری ۰.35میکرون صحبت می کنیم، یعنی این فناوری قادر است ویژگی های ترانزیستورها 
را با ابعادی به ریزی35۰ نانومتر روی زیرالیه7 پیاده کند. عرض ناحیه گیت ترانزیســتورها در 
فناوری CMOS معموال برابر همین معیار حداقل اندازه ویژگی است. به این ترتیب در فناوری 

22 نانومتر، ما ترانزیستورهایی خواهیم داشت که عرض گیت آن ها تنها 22 نانومتر است.

5-2- محدودیت عرض ناحیه گیت
کوچک تر شــدن ابعاد ترانزیســتور به معنای کاهش عرض ناحیه گیت خواهــد بود. در ابتدای 
کار تنهــا عاملی که ما را در کوچک شــدن عرض گیت محدود می کند بحــث توانمندی فناوری 
مورداستفاده است که به آن اشــاره شد. اما وقتی عرض گیت از حد مشــخصی کمتر شود، رفتار 
متعارف گیت دستخوش تغییر شده و ترانزیستور دیگر آن طور که انتظار می رود، کار نخواهد کرد.

در حالت عادی در یک MOSFET جریان بین ســورس و درین در حالتی برقرار می شــود که 
روی گیت ولتــاژ اعمال کنیم. با اعمال ولتاژ روی گیت زیر گیت کانالی تشــکیل می شــود که 
امکان ایجاد جریان را فراهم می آورد. در کوچک کردن ترانزیستورها عمدتا طول گیت و اندازه 
ولتاژ کار ترانزیستور به یک نسبت کاهش می یابد. به این ترتیب ضمن کاهش طول گیت اندازه 
میدان الکتریکی اعمال شده روی آن ثابت می ماند. طبیعی است در چنین شرایطی میزان نیروی 
واردشــده بر حامل های بار افزایش پیدا می کند. وقتی این روال ادامــه پیدا کند نیروی وارده بر 
حامل های بار به نحوی خواهد بود که حتی بدون اعمال ولتاژ روی گیت ترانزیستور بین دو پایانه 
سورس و درین جابجا خواهند شد. به این ترتیب می بینیم که امکان کاهش طول گیت ترانزیستور 

بیش ازحد معینی امکان پذیر نخواهد بود.

5-3- خنک کاری مدارهای مجتمع
قباًل اشاره کردیم که ترانزیستورهای کوچک تر توان مصرفی پایین تری دارند و همچنین میزان 
توانی که به صورت حرارتی تلف می کنند، نیز کمتر اســت. بااین وجود وقتی تراکم باالیی از این 
ترانزیستورها روی یک تراشه به صورت هم زمان باهم کار می کنند به تولید حرارت قابل توجهی 
منجر می شــود که در صورت عدم خنک کاری مناســب، عالوه بر کاهش کارایی مدار مجتمع 

ممکن است، حتی باعث وارد آمدن آسیب فیزیکی به مدار شود.
برای خنک کاری مدارهای مجتمع معموال از راهکارهای زیر استفاده می شود:

1- استفاده از رادیاتور۸ خنک کننده
2- استفاده از رادیاتور به همراه پروانه9 خنک کننده

3- استفاده از سیال

6 .  فناوری نانو در ترانزیستورها و مدارهای مجتمع
با کاهش ابعاد ترانزیســتورها به ابعاد زیر 1۰۰نانومتر، عمال فنــاوری تولید مدارهای مجتمع 
زیرمجموعه فناوری نانو قرار گرفت و محققین و صنعتگران این شاخه، از الکترونیک که بعضا از 
آن با نام نانوالکترونیک1۰ نیز یاد می شود، کوشیدند چالش های موجود را شناسایی و برای حل آن 
راهکارهایی ارائه دهند. برخی از این راهکار هنوز در مرحله تحقیق و مطالعه اســت، ولی برخی 

دیگر به طور گسترده در صنعت مورداستفاده قرار می گیرند که در ادامه آن ها را بررسی می کنیم.
11 SOI 6-1- ترانزیستورهای

در ساخت ترانزیســتورهای SOI به جای زیرالیه ســیلیکونی از زیرالیه ای با ساختار الیه ای 
سیلیکون-عایق-سیلیکون استفاده می شــود که جنس عایق استفاده شده بسته به کاربرد ممکن 
اســت متفاوت باشد. ترانزیســتورهای SOI ازنظر ســاختار و فناوری ســاخت بسیار مشابه 
ترانزیستورهای ساخته شده روی زیرالیه سیلیکون هستند. بااین وجود انتخاب این نوع زیرالیه، 

7. Substrate

8. Heat Sink

9. Fan

10. Nano-Electronics

11. Silicon On Insulator

فناوری



57

ســبب بروز ویژگی های بهتری نســبت به زیرالیه عادی می شــود که برخی از آن ها عبارت اند 
از]9[:

1- کاهش خازن های پارازیتی  1
2- کارایی بیشتر در ولتاژ یکسان
3- توانایی کار در ولتاژ پایین تر

4- کاهش جریان های نشتی 2
 

RS64-     4 در میکروپروسسور SOI برای اولین بار در سال 2۰۰۰ از فناوری IBM 3  کمپانی
IV استفاده کرد. همچنین  AMD 5 بعد از سال 2۰۰1 در تولید پردازنده های 6  تک، دو، چهار، 
شش و هشت هسته ای خود در فّناوری های 13۰نانومتر، 9۰نانومتر، 65نانومتر، 45نانومتر و 
PlaySta- و Xbox360 32نانومتر از همین فناوری اســتفاده کرده است. کنسول های بازی

tion3 نیز نمونه هایی از محصوالت شناخته شده ای هستند که از این فناوری بهره می برند]9[.
 

FinFET 6-2- ترانزیستورهای
ســاختار ترانزیســتورهایی که در باال بررسی کردیم planar یا مســطح بود. در تالشی دیگر 
برای رفع چالش های کوچک ســازی ترانزیستورها ساختارهای ســه بعدی مطرح شدند. یکی 
از ســاختارهای سه بعدی ترانزیســتور که با اقبال خوب نیز مواجه شده و به شکل گسترده ای در 

صنعت مورداستفاده قرار گرفت FinFET است.
ایده اولیه ترانزیســتور FinFET از ترانزیســتورهای دوگیتی7  گرفته شــد. ترانزیستورهای 
دوگیتی ساختاری مشابه MOSFET های معمولی دارند با این تفاوت که دارای دو گیت در دو 

1. Parasitic Capacitance

2. Leakage Current

3. International Business Machines

4. Microprocessor

5. Advanced Micro Devices

6. Processor

7. Double Gate

طرف کانال هدایت هســتند. چنین ساختاری باعث می شود که گیت کنترل بیشتری روی کانال 
داشته باشد.

همان طور که در تصویر 7 می بینیم در ساختار یک ترانزیستور دوگیتی کانال به شکل بدنه نازکی۸  
Fin-از نیمه هادی بین دو گیت ترانزیستور قرار گرفته است. این ساختار در ادامه تکامل یافته و 

FET بر مبنای آن ساخته شده است. بدنه نازک در ساختار FinFET به نام Fin شناخته می شود 
و دلیل نام گذاری این نوع ترانزیستور نیز همین است.

 همان طور که در تصویر 7 دیدیم ترانزیســتور دوگیتی ساختاری بسیار مشابه ترانزیستورهای 
مســطح معمولی دارد. اما ساختار FinFET حالت سه بعدی دارد. در تصویر ۸ در ادامه می بینیم 
که در ساختار FinFET گیت به طور کامل کانال را احاطه می کند و کنترل بسیار خوبی روی آن 
دارد. عالوه بر این ساختار نوع مشــابهی از ترانزیستور نیز وجود دارد که توسط کمپانی اینتل9 
طراحی شده و استفاده می شود. این ساختار توسط اینتل با عنوان TriGate معرفی می شود. ما 

در ادامه این ساختارها را ترانزیستورهای سه بعدی می نامیم.
همان طور که گفتیم یکی از تولیدکنندگان ترانزیســتورهای ســه بعدی اینتل اســت. ساختاری 
که اینتل تحت عنــوان TriGate از آن یــاد می کند در پردازنده های ســری Ivy Bridge و 
Haswell این شرکت مورداســتفاده قرارگرفته اســت. طبق ادعای اینتل این ساختار باعث 
کاهش جریان نشتی شــده و توان کمتری مصرف می کند. به این ترتیب پردازنده هایی که از نوع 
ترانزیستور استفاده می کنند عملکردی تا 37 درصد باالتر از سری های قبلی دارند و تا 5۰ درصد 

توان کمتری مصرف می کنند]11و12[.
در بین تولیدکنندگان پردازنده شــرکت های AMD، IBM و Freescale نیز از ساختارهای 
غیر مسطح بهره می برند. این شــرکت ها فناوری مورداستفاده خود را FinFET معرفی می کنند 

با این وجود ساختارهای مورداستفاده آن ها عمدتا مشابه ترانزیستورهای دوگیتی است]13[.
6-3- ترانزیستورهای تک الکترونی 

ســاختارهایی که در باال بررســی کردیم یک نقطه اشتراک داشــتند و آن هم تالش برای حفظ 
ساختار ترانزیستور ضمن فرآیند کوچک سازی بود. این ساختارها اگرچه موفق عمل کرده اند و 
در عمل در صنعت مورد استفاده گسترده قرار گرفته اند، برای آینده صنعت الکترونیک مناسب 
نیستند. تاکنون شرکت های بزرگ سازنده مدارهای مجتمع توانسته اند ابعاد ترانزیستورها را تا 
حد 14نانومتر کاهش دهند و امیدوارند در آینده بتوانند این اندازه را تا حد 1۰ نانومتر نیز کاهش 
دهند. اما این فرآیند بیش از این امکان پذیر نیست و به همین دلیل محققان و صنعتگران به دنبال 

راهکارهای دیگری برای ادامه فرآیند کوچک سازی هستند.
یکی از این راهکارها اســتفاده از ترانزیســتورهای تک الکترونی یا  SET 1۰ ها اســت. ساختار 
شماتیک یک ترانزیستور تک الکترونی در تصویر 9 آمده است. SET یک ساختار سوییچینگ  
اســت 11  که با استفاده از پدیده تونل زنی12 کنترل شــده، جریان را تقویت می کند. همان طور که 

8. Thin Body

9. Intel Corporation

10. Single Electron Transistor

11. Switching

12. Tunneling

SOI تصویر ۵: مقایسه ساختار ترانزیستور روی زیرالیه سیلیکون و ترانزیستور با فناوری

PlayStation3]10[ تصویر ۶: پردازنده کنسول بازی

تصویر ۷: ساختار شامتیک یک ترانزیستور دوگیتی
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در شکل نیز می بینیم SET از دو پیوند تونلی1 تشکیل شده است که دارای یک الکترود مشترک 
هســتند. هرکدام از پیوندهای تونلی نیز به نوبه خود از دو تکه فلز که با استفاده از یک الیه نازک 

)در حد 1نانومتر( عایق2 از هم جدا شده اند تشکیل شده است.
 

7 . تولیدکنندگان مدارهای مجتمع با فناوری نانو
گفتیم که با توجه به »نقشــه راه بین المللی فناوری نیمه هادی ها« همه تولیدکنندگان بزرگ فعال 
در صنعت الکترونیک  برای حفظ ســهم خود از بازار ناگزیر از کوچک ســازی ترانزیستورهای 
به کاررفته در مدارهای مجتمع خود هســتند. این روال باعث شده است که تولیدکنندگان بزرگ 
مدارهای مجتمع همگی وارد حیطه فناوری نانو شده و با استفاده از این فناوری تحقیق، طراحی 
و ســاخت محصوالت خود را پیش می برند. برخی از شــرکت های بزرگ فعال در این زمینه در 

جدول 1 آمده است.

جدول 1: برخی رشکت های فعال در عرصه تولید مدارهای مجتمع و آخرین فناوری مورداستفاده آن ها]14[

8 . جمع بندی
افزایش روزافزون نیازهای پردازشــی باعث شــده که بازار همواره نیاز به تراشه های کارآمدتر 
با توان پردازشــی باالتر داشــته باشــد. از همین رو نقشــه راه بین المللی فناوری نیمه هادی ها 
تولیدکنندگان را ملزم به افزایش مداوم کارایی مدارهای مجتمع تولیدی خود می کند. اصلی ترین 

راه افزایش توان پردازشی تراشه ها نیز به نوبه خود مستلزم کاهش ابعاد ترانزیستورهاست.
کاهش ابعاد ترانزیســتورها در وهله نخســت به تولیدکننده اجازه می دهد تعداد ترانزیســتور 
بیشتری را روی یک تراشه مجتمع کند. به این ترتیب توان پردازشی تراشه باالتر می رود. کاهش 
ابعاد ترانزیســتورها از طرفی باعث کاهش توان مصرفی نیز می شود. درنتیجه می توان گفت هر 

چه ترانزیستورها کوچک تر شوند ما تراشه هایی کارآمدتر و کم مصرف تر خواهیم داشت.

1. Tunnel Junction

2. Insulator

با کاهش مداوم ابعاد ترانزیســتور کم کم صنعت الکترونیک وارد عرصه فناوری نانو شــده و با 
چالش ها و راهکارهای جدیدی مواجه شد. کاهش ابعاد به مقداری کمتر از 1۰۰نانومتر در ابتدا 
باعث ناکارآمد شــدن ساختارهای متداول طراحی و روش های ســاخت ترانزیستورها شد. در 
ادامه با ابداع روش های فناوری نانو در الکترونیک ساختارها و روش های جدیدی ابداع شد که 
نه تنها چالش های به وجود آمده را به خوبی رفع می کرد بلکه باعث بهبود 

عملکرد ترانزیستورها نیز می شد.
محققان عرصه نانوالکترونیک پیش بینی می کنند، ساختارهایی که در 
حال حاضر به مدد فناوری نانو به طور گســترده ای در صنعت مدارهای 
مجتمــع بــه کار می روند در آینــده ناکارآمــد خواهند شــد. به زودی 
ترانزیســتورها برای حفظ روال رو به رشــد توان پردازشی مدارهای 
مجتمع ناگزیر وارد عرصه زیر 1۰نانومتر خواهند شــد. ســاختارهای 
فعلی علیرغم ویژگی هــای مطلوبی که دارند در ابعــاد زیر 1۰نانومتر 
به تدریج دچار چالش های جدیدی خواهند شد. از همین رو دانشمندان 
نانوالکترونیک به دنبال ساختارها و روش های جدیدتری هستند که بر 
این چالش ها فائق آیند. این ساختارها هنوز به تولید صنعتی نرسیده اند، 
بااین وجود امیدواری زیادی در صنعت مدارهای مجتمع ایجاد کرده اند.
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1.  مقدمه
مصرف باالی سوخت توسط وســایل نقلیه موتوری در سطح جهان با توجه به کاهش منابع 
سوخت فســیلی و آالیندگی بیش از حد محیط زیست توسط این مصرف کنندگان، موجب 
توجه روزافزون به استفاده از سایر منابع انرژی شده است. این موضوع در برخی کشورهای 
توسعه یافته به علت محدودیت منابع سوخت فسیلی، همچنین توجه جدی به محیط زیست 
به مراتب جدی تر پیگری می شود. یکی از مناسب ترین روش ها جهت دستیابی به این هدف، 
در کنار روش هایی نظیر استفاده از هیدروژن و پیل های سوختی، استفاده از وسایلی است، که 
نیرومحرکه آن ها توسط انرژی الکتریکی تامین می شود ]1[. از این رو توجه به خودروهای 
برقی به شدت افزایش یافته است. خودروهای برقی شامل باتری و موتور الکتریکی به ترتیب 
جهت ذخیره ســازی انرژی الکتریکی و تبدیل آن به نیروی محرکه مکانیکی هستند. انرژی 
ذخیره شــده به عنوان نیروی محرکه موتور الکتریکی خودرو و هم چنین جهت تامین انرژی 

الزم برای سایر تجهیزات همچون روشنایی، گرما و ... استفاده می شود.  
مزایای اصلی این خودروها شامل کاهش آالیندگی، وزن کمتر و راندمان باال است. شارژر 
خودروهــای الکتریکی در انــواع هدایتی، القایی و یا مکانیکی دســته بندی می شــود ]2[. 
برای یک شــارژر هدایتی، انتقال توان از طریق اتصال مســتقیم الکتریکی )فلز به فلز( بین 
اتصال دهنده پورت شارژر و خودرو صورت می گیرد. تزویج القایی یک روش دیگر جهت 
انتقال توان به صورت مغناطیسی )غیرمستقیم( است. این فناوری مزایایی از قبیل امنیت، 
سازگاری توان، استحکام اتصاالت و ماندگاری برای استفاده کنندگان از خودرو الکتریکی را 
به همراه می آورد و در قبال آن نیازمند هزینه باالتر، بازده پایین تر و هم چنین نیاز به تجهیزات 
اضافی در ایستگاه های شارژ خواهد بود. شارژرهای القایی به دو دسته شارژر القایی ثابت و 

شارژر القایی کف جاده ای تقسیم می شوند ]2[.

2. شارژ بدون اتصال 
انتقال توان بدون اتصال الکتریکی، باعث امنیت، ســازگاری و اســتحکام اتصاالت شده و 
می تواند برای کاربردهایی همچون سامانه خودروهای برقی استفاده شود. یک شارژر القایی، 
توان را به صورت مغناطیسی منتقل می کند. این نوع از شارژر در خودروهایی تا رنج توانی 
5۰ کیلووات ساخته شده است. پیشنهاد ها برای انتخاب شارژر القایی و میزان توان نامی آن، 
توسط استاندارد SAE در سال 1995 منتشر شده است ]3[. مزیت واضح شارژرهای بدون 
تماس )القایی(، راحتی برای کاربر و ایزوالسیون گالوانیک می باشد. در این روش، کابل و 
سیم ها حذف شده است. از طرفی، به جای ســیکل عمیق شارژ، باتری خودرو می تواند دائمًا 
در خانه یا محل کار، هنگام خرید یا حتی در ترافیک شــارژ شــود. می توان با استفاده از زیر 
ساخت های مناسب راه سازی و تعبیه نوارهای شارژی در بزرگراه خودرو هنگام رانندگی نیز 
شــارژ شود. بنابراین، شارژ القایی به شدت می تواند نیاز به یک زیرساخت شارژ با توان باال 

را کاهش دهد. اصول اساسی انتقال توان به روش القایی، مشابه ترانسفورماتور است؛ اگرچه 
در موارد بسیاری، کوپلینگ مغناطیسی، ضعیف و شار نشتی باال است. شارژرهای القایی، 

ممکن است ثابت و یا متحرک )شارژ کف جاده ای( باشد. 

 2 .  1. شارژر القایی ثابت
یکی از اولین کوپلرهای تجاری توســط شــرکت General Motors ســاخته شد. این 
خودرو با شــارژ القایی ثابــت، دارای مبدل )Transducer( اولیه و ثانویه اســت. مبدل 
اولیه، یک Paddle از ایســتگاه شارژ و مبدل ثانویه، یک پورت شارژ روی خودرو جهت 

شارژ القایی است. زمانی که Paddle در محل شــارژ قرار می گیرد، یک مدار مغناطیسی 
 Paddle شکل گرفته و توان از طریق مبدل لینک فرکانس باال منتقل می شود. در شکل  زیر

به همراه پورت شارژ در خودروی EV1 مشاهده می شود.
 ســطح انتقال توان شــارژ القایی ثابت در رنج ۰.5 وات  تا 5۰ کیلووات با فاصله هوایی 1 تا 
Delco Elec- 15۰ میلی متــر، تنوع دارد. یکی از اولین کوپلرهای القایی تجاری، توســط
tronics توســعه یافت و برای خودروی General Motor EV1 به کار گرفته شد ]4[. 
مزیت های شارژ القایی ثابت شامل چگالی توان باال ،کوپل بهتر، تنظیم، و بازدهی باالتر است.

 2 .  2.  شارژر القایی کف جاده ای 
سامانه های شارژ القایی نوع دوم، برای انتقال توان کف جاده ای در نظر گرفته شده است. در 
این روش، خودرو می تواند ثابت )در حاشــیه جاده( و یا در حال حرکت باشد. شارژ القایی 
کف جاده ای می تواند برای کاهش ســایز و وزن باتری خودرو اســتفاده شود. از آنجایی  که 

شارژ القایی خودرو؛ از واقعیت تا عمل!
محمد جهانی: کارشناس ارشد برق قدرت دانشگاه صنعتی امیرکبیر، کارشناس فنی HV رشکت مهندسی آفرینه طوس

امین پورولی: کارشناس برق الکرتونیک دانشگاه فردوسی مشهد

EV1 در خودروی Charge Port به همراه Paddle :۱شکل
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بخشــی از توان مورد نیاز توسط زیرســاخت جاده ای تحویل داده می شــود، محدودیت در 
ذخیره سازی انرژی در خودرو می تواند با سامانه های شارژ جاده ای برطرف شود. این نوع از 
سیستم انتقال توان، از یک منبع اولیه ثابت )مسیر یا حلقه( تعبیه شده زیر سطح جاده به یک 
یا چند حلقه ثانویه نصب شده در یک خودروی متحرک، متصل است که در شکل2 نشان داده 
شده است. چالش های شارژ کف جاده ای شامل چگالی توان پایین، جریان مغناطیسی باال و 

به تبع بازده پایین، تجهیزات ولتاژ باال و ... است.
 

3.  نمونه های تجاری
یکی از نمونه های تجاری شارژ القایی ثابت توسط توسط شرکت Tesla Motors عرضه 
شــد که در شــکل3، نمونه ای از محل  تعبیه شده در پارکینگ، جهت شــارژ مجدد خودرو را 

مالحظه می کنید.
 سایر شرکت های معتبر اتومبیل سازی نیز توجه ویژه ای در این بخش و به خصوص در بخش 
شــارژرهای القایی کف جاده ای دارند. ایده اولیه شــارژهای کف جاده ای توســط دانشگاه 
اســتنفورد و در سیســتم حمل و نقل اتوبوس رانی کره جنوبی پیاده سازی شد ]5[. هم چنین 
اخیرا شرکت BMW  با ارائه محصولی مشابه به طور جدی فعالیت خودروی برقی با شارژ 
القایی را در بازار آغاز کرد. در شــکل4، نمونه ای از شــارژر القایی در حال حرکت مشاهده 

می شود.
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به همت شرکت نصب، تعمیر ونگهداری نیروگاه های برقابی خوزستان
بهینه سازی یکی از بزرگرتین واحدهای نیروگاهی برقابی کشور

سد شهید عباسپور در 55 کیلومتری شمال شرقی مسجد سلیمان در استان خوزستان واقع شده است. نیروگاه اول این سد با ظرفیت 1۰۰۰ مگا ولت آمپر 
که دارای 4 واحد 25۰ مگاولت آمپری است، همزمان با ساخت بدنه سد در سال 1355 توسط شرکت فرانسوی آلستوم و مشاور آمریکایی هارزا نصب 

و راه اندازی شد.

مشخصات فنی واحد:
 • توان ژنراتور : 25۰ مگاولت آمپر

• ولتاژ ژنراتور: 1۸۰۰۰ ولت
• سرعت نامی : 166.66 دور در دقیقه

• هد نامی آب: 17۰ متر
• نوع توربین: فرانسیس

• سنگین ترین قطعه: رتور به وزن 54۰ تن
،  • بزرگترین قطعه : استاتور به قطر 132۰۰ میلی متر 

ارتفاع 4۰۰۰ میلی متر و وزن 275 تن

در  واحدها  این  ظرفیت  از  حداکثری  بهره برداری  با 
دهه اول عمر کاری شان، مشکالت عدیده ای در هسته 
مشکالت  دلیل  به  واحدها  این  استاتور  پیچ  سیم  و 
طراحی به وجود آمد به طوری که تا کنون بیش از 35 

مورد آسیب در عایق سیم پیچی استاتور ایجاد شده بود که با خروج واحد از شبکه وانجام تعمیرات الزم، این واحدها با ظرفیت محدود به بهره برداری 
رسیدند. به همین دلیل حداکثر توان تولیدی این واحدها به حدود ۸۰ درصد توان نامی کاهش داده شد.

 بنا بر توجیه فنی و اقتصادی در توان بخشی و نوسازی این واحدها، سازمان آب و برق خوستان به عنوان کارفرما، پروژه بهینه سازی این واحدهای 
نیروگاهی را تعریف و به مناقصه قرار داد که شرکت نصب، تعمیر و نگهداری نیروگاه های برق آبی خوزستان به دلیل داشتن تجارب تخصصی در نصب، 

راه اندازی و نگهداری نیروگاه های آبی، به عنوان پیمانکار انتخاب شد.
واحد شماره 4 به عنوان اولین واحد برای انجام عملیات بهینه سازی در اختیار پیمانکار قرار داده شد. این واحد در تاریخ 3 اکتبر 1977 )11 مهر 1356( 

اولین چرخش آزمایشی را داشته و 23 روز بعد در تاریخ 26 اکتبر 1977 )4 آبان 1356( اولین بار با شبکه سراسری سنکرون شده است.

رپرتاژ آگــهی



63

رپرتاژ آگــهی

مهمترین قسمت های نوسازی شده این واحد عبارتند از:
هسته استاتور، سیم پیچ استاتور، سیستم کنترل DCS، شفت سیل، سامپ روغن یاتاقان توربین، شفت اکسایتر رینگ، تاپ کاور ژنراتور، بوش های برنزی )حدود 26۰ عدد در 

ابعاد و متریال مختلف( سیستم جمع آوری غبارات ترمز، آببندهای آلومنیومی و PVC یاتاقان های ژنراتور و... در داخل کشور طراحی و ساخته شده اند.
سیستم کنترل این نیروگاه از نوع قدیمی رله و تله تایپی بوده است که با استفاده از به روزترین سخت افزار و نرم افزار با دانش بومی در این پروژه، بهینه سازی شده است 

به طور ی که کلیه اطالعات آنالوگ و دیجیتال مجموعه با دقت میلی ثانیه ای ثبت می شود.
با عبور از چالش های ساخت و تامین تجهیزات در داخل کشور به همت و کوشش جهادی کارکنان، در تاریخ 95/5/1 اولین چرخش واحد شماره 4 به دست پرتوان مهندسان 

ایرانی بدون حضور سوپروایزرهای خارجی در شرایط تحریم کشورمان انجام 
شد. پس از انجام تست های الزم، واحد در ساعت 2:1۰ بامداد روز 95/5/11 

با موفقیت به شبکه برق کشور متصل شد.
این واحد به مدت یک ماه به صورت آزمایشی با توان 25۰ مگاولت آمپر در 
بهره برداری  برای  واحد  شرایط،  تثبیت  با  ان شااهلل  که  است  بهره برداری  حال 
تجاری در اختیار شبکه برق کشور قرار خواهد گرفت. با انجام این پروژه 5۰ 
مگاولت آمپر به ظرفیت محدود شده این واحد برگردانده شد به تعبیری دیگر 25 

درصد افزایش تولید به وجود آمده است.
 ان شااهلل با استفاده از تجارب به دست آمده در انجام عملیات بهینه  سازی واحد 
شماره 4 و برنامه ریزی دقیق تر، 3 واحد دیگر مطابق برنامه زمانی کارفرما از 

مدار خارج و بهینه سازی خواهند شد. 
موفقیت در انجام این پروژه در شرایط تحریم کشور از سوی صاحبان تکنولوژی 
و صنعت روز دنیا مصداقی است در به کارگیری منابع داخلی و تقویت صنعت 
کشور در سال اقتصاد مقاومتی همراه با اقدام و عمل که افتخاری برای صنعت 

نیروگاهی کشورمان در سطح بین الملل به شمار می آید.
و  مشاور  کارفرما،  کارشناسان  از  متشکل  گروهی  کار  حاصل  موفقیت  این 
پیمانکاران است. به امید پیروزی و سربلندی کشور عزیزمان، روزی فرا رسد تا 

کوچکترین وابستگی به خارج از مرز و بوم ایران عزیز نداشته باشیم.

خالصه شرح کارهای انجام شده:
- تعویض شینه ها

Endwinding و Airgap ، نصب سیستم ویبریشن مانیتورینگ -
Partial Discharge نصب و راه اندازی سیستم -

- نصب سیستم Clean Earth در تابلوهای سیستم کنترل
- بهینه سازی سیستم های تحریک، گاورنر، سیستم توزیع AC، کولینگ ترانس و 

ژنراتور
- نصب رک باتری 22۰ ولت و سیستم باتری شارژر و اینورترها

-  بهینه سازی سیستم دریچه آبگیر
- سندبالست و رنگ آمیزی پن استاک و شیرپروانه ای و ضخامت سنجی آن

- طراحی و ساخت شیرها ، اتصاالت وتعمیر و سرویس کلی سروموتور در 
شیرپروانه ای

- طراحی و اجرای سیستم جدید گریس کاری گیت های توربین
- سندبالست و رنگ آمیزی کلیه تجهیزات متعلقه توربین

- جوشکاری، تعمیر و تنش زدایی کن رانر
- سندبالست و رنگ آمیزی درفت تیوب و طراحی و ساخت پلت فرم جدید

- طراحی و اجرای سیستم پمپ های اینجکشن )اضافه کردن الکتروپمپ های جدید AC & DC و تعویض الین و اتصاالت مربوطه(
- طراحی و اجرای کامل سیستم کولینگ نیروگاه )الین ، اتصاالت ، شیرآالت و ....(
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28 و 29 دی ماه با همکاری کمیته اتوماسیون و مخابرات سندیکا برگزار خواهد شد؛

یازدهمین کنفرانس بین المللی  اتوماسیون در سیستم های قدرت
یازدهمیــن کنفرانس بین المللی حفاظت و اتوماســیون در سیســتم های قــدرت روزهای 2۸ و 29 دی ماه بــا همکاری کمیته 

اتوماسیون و مخابرات سندیکا در محل دانشگاه علم و صنعت ایران برگزار می شود.
معرفی توان ملی در حفاظت و اتوماســیون صنعت برق و معرفی پایان نامه هــای برتر از اهداف یازدهمین کنفرانس بین المللی 
حفاظت و اتوماسیون بوده و امنیت و قابلیت اطمینان در سیستم های حفاظتی و اتوماسیون، طرح های حفاظت از سالمت شبکه 
برق، سیســتم های حفاظتی خاص، اثرات تولیدات پراکنده در حفاظت سیستم های قدرت و بومی سازی سیستم های حفاظتی و 

اتوماسیون برخی از محورهای آن را تشکیل می دهد.
گفتنی است در پی جلسه ای که پیش از این در مردادماه سال جاری باحضور هیات رئیسه کمیته اتوماسیون و مخابرات سندیکا، 
شهرام جدید استاد دانشکده مهندسی برق دانشگاه علم و صنعت و سیدمحمد شهرتاش دبیر کنفرانس حفاظت و اتوماسیون شبکه 
های قدرت درخصوص نحوه همکاری کمیته اتوماســیون با دانشــگاه علم و صنعت در برگزاری این کنفرانس برگزار شد، مقرر 
شد ضمن تشــکیل کارگروه مشترک سندیکا و دانشــگاه برای هماهنگی و راهبری موضوع و اطالع رسانی به توانیر، سندیکا از 
همه بســترها و کانال های ارتباط جمعی و اطالع  رسانی خود در ارائه اطالعات به شرکت  ها و مخاطبین و هماهنگی و مدیریت 
نحوه حضور شرکت های عضو استفاده کند تا آنها ضمن حضور موثر در برگزاری کنفرانس و کارگاه  های آموزشی و نشست  های 
تخصصی آن نسبت به پیشنهاد محورهای اصلی جهت جلسات ارائه مطالب اقدام کنند. همچنین در جلسه مزبور توافق شد کمیته 

اتوماسیون و مخابرات سندیکا پاویونی را در محل کنفرانس دایر سازد.
شایان ذکر است آخرین مهلت ارسال مقاالت به دبیرخانه این کنفرانس دهم آذرماه و آخرین مهلت ارسال مدارک پایان نامه های 

منتخب 17 آبان ماه است. 
جهت اطالعات بیشتر، دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی اتوماسیون به شماره تماس 7724۰354 پاسخگوی مخاطبان 

خواهد بود.

درراستای حل مشکالت اعضای کمیته سازندگان تابلو برق، مطرح شد؛

لزوم ارتباط تنگاتنگ میان هیات رئیسه با شرکت های عضو
 

جلسه هیات رئیسه کمیته سازندگان تابلوهای برق بیست و چهارم مردادماه باحضور اعضا ی هیات رئیسه برگزار شد.
در ابتدای این جلســه درخصــوص کمبود نقدینگی و عدم تکافوی بودجه ســندیکا به دلیل پرداخت هزینــه های تغییر کاربری 
ساختمان فعلی از مسکونی به اداری، پرداخت مالیات عملکرد و تکلیفی و همچنین هزینه های تجهیز ساختمان سندیکا، بحث و 
تبادل نظر به عمل آمد و مقرر شد از اعضای کمیته تابلوسازان درخواست شود تا در اسرع وقت جهت پرداخت بدهی های معوق 

و حق عضویت خود اقدام کنند تا بخشی از مشکالت مالی سندیکا از این طریق رفع و رجوع شود.
در ادامه این جلســه موارد مهم جلســه مورخ بیســت وچهارم مرداد ماه هیات مدیره ســندیکا ازجمله بررسی وضعیت مالیات 
تعیین شده سندیکا در سال 93 و ارجاع آن جهت حل و فصل به مشاور مالیاتی سندیکا، تعیین سیاست های هیات مدیره سندیکا 
برای کارگروه مشــترک سندیکا و شرکت برق منطقه ای تهران، تشــکیل کمیته حفاظت و ارتینگ در سندیکا، معرفی منتخبین 
هیات مدیره سندیکا در کارگروه مشترک سندیکا و برق تهران جهت پروژه 312 پست و همچنین درخواست وقت از حمید نعمت 

زاده، وزیر صنایع به منظور تشکیل جلسه با اعضای هیات مدیره سندیکا به اطالع اعضا رسید. 
ضمنا با تصویب کمیته، حســین شجاعی به عنوان نماینده کمیته تابلوســازان برای حضور در کمیته تامین مالی و همکاری های 

مشترک انتخاب شد. 
در این جلســه بحث و بررسی رئوس ســر فصل ها و برنامه های اجرائی کمیته تابلوسازان مطرح شد و موضوعاتی چون بررسی 
تعرفه های تابلوسازی، بررسی مشکالت شرکت های عضو کمیته تابلوسازان و اقدام در زمینه رفع آنها، تهیه آئین نامه ارزیابی به 
منظور ارزیابی شرکت های جدید متقاضی عضویت در کمیته تابلوسازان و انجام ارزیابی ها براساس آئین نامه ارزیابی مصوب 
کمیته تابلوسازان به عنوان برنامه اجرایی کمیته تابلوسازان تعیین شد و طی درخواست سپهر معاف مبنی بر تدوین برنامه ارتباط 
نزدیک تر با اعضای کمیته مقرر شــد درجلساتی که باحضور دیگر شــرکت های عضو کمیته تابلوساز به عنوان میهمان تشکیل 
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می شود، مواردی ازجمله بیان رســالت و اهداف هیات رئیسه کمیته، دریافت مسائل و مشکالت و انتظارات میهمانان جلسه و 
پاسخگویی و پیگیری مشکالت مطروحه از مراجع ذیربط به عنوان حداقل ها در دستورکار هیات رییسه تابلوسازان قرارگیرد.

در جلسه کمیته تابلوسازان درجهت کاهش قیمت تمام شده صورت گرفت؛

اعالم موارد پیشنهادی به کمیته ساخت داخل 

در جلسه هیات رئیسه کمیته ســازندگان تابلوهای برق که چهارم مهرماه برگزار شد، اعضا دررابطه با مشکالت پیش روی کمیته 
جهت اعالم به کمیته ساخت داخل به اجماع رسیدند.

درآغاز این جلسه، نماینده تعیین شده کمیته درکمیته های عمومی سندیکا باتوجه به شرکت در جلسه کمیته ساخت داخل باحضور 
مدیرکل توســعه صادرات و خدمات فنی و مهندســی وزارت نیرو، به موارد دهگانه پیشنهادی کمیته ساخت داخل اعم از تامین 
اجتماعی، بهره بانکی، مالیات، قیمت مواد اولیه داخلی، مشــکالت ترخیص کاال در گمرکات، طوالنی بودن گردش کاال، جایزه 

صادراتی، تعرفه گمرکی، مشکالت نرخ ارز و قانون کار به عنوان مشکالت پیش روی سازندگان تجهیزات برقی اشاره کرد. 
به دنبال بحث و تبادل نظر در ادامه جلســه، اعضا دررابطه با مشکالت پیش روی کمیته )باالخص دررابطه با کاهش قیمت تمام 
شده( به اجماع رسیدند و مقرر شد هزینه های خرید سرمایه، مالیات، قیمت مواد اولیه، تعرفه و ترخیص کاال در گمرکات و تامین 

اجتماعی به عنوان مشکالت کمیته به طور کتبی به اطالع دبیر کمیته حمایت از ساخت داخل برسد.
در بخش بعدی جلســه، پیش نویس گزارش عملکرد دوره ای هیات رئیســه کمیته تابلوســازان توســط دبیر کمیته ارائه شد و  

پیش نویس پس ازانجام اصالحات به منظور ارائه در مجمع عمومی تابلوسازان مورد تایید قرار گرفت.
همچنین مصوب شد جلسه آتی مجمع تابلوسازان دو بخش ارائه گزارش عملکرد دوره ای هیات رئیسه و انتخابات کمیته را شامل شود.

در جلسه کمیته انرژی های تجدیدپذیر تاکید شد؛

شتابگیری فعالیت های کمیته  با معرفی دبیر جدید 

جلسه کمیته انرژی های تجدیدپذیر هشتم شهریورماه با حضور اعضا در محل سندیکای صنعت برق تشکیل شد.
در بخش ابتدایی این جلســه پیرو انتقاد اعضای هیات رئیسه از عدم تشکیل منظم جلسات، مقرر شد آن دسته از اعضا که غیبت 
مکرر داشته اند، از هیات رئیسه حذف و اعضای دیگری جایگزین آنها شوند. همچنین بر تشکیل منظم جلسات در هفته های آینده 

تاکید شد.
در ادامه جلســه کمیته انرژی های تجدیدپذیر، اعضا درخصوص تشــکیل ســندیکایی جدید تحت عنوان انرژی های نو بحث و 
گفت وگو کردند و ضمن اشاره به اینکه عدم اقدام در این رابطه موجب ورود افراد نامرتبط به این حوزه خواهد شد، بر فعال شدن 
هرچه بیشتر کمیته در جهت اطالع رسانی موقعیت ها و پروژه های جدید حوزه انرژی های تجدیدپذیر به شرکت های عضو تاکید 

کردند. 
در بخش بعدی جلســه، اعضا در ارتباط با اولویت های کاری کمیته در ســال جاری، تنظیم تقویم برگزاری جلسات و کم وکیف 

جلسات مربوط به تشکل های خارج از سندیکا در حوزه تجدیدپذیر به بحث و تبادل نظر پرداختند.
مصوبات این جلســه کمیته انرژی های تجدیدپذیر شامل برگزاری جلسات کمیته هردو هفته یکبار در روزهای سه شنبه، تشکیل 
جلســاتی ـ هر ســه ماه یکبار ـ باحضور تمامی اعضای کمیته به منظور ارائــه گزارش از روند کاری کمیته و برگزاری جلســاتی با 

کارشناسان، مدیران و مسئوالن ذی ربط در حوزه تجدیدپذیر بود. 
شایان ذکر است در این جلسه علی تبیانیان به عنوان دبیر جدید کمیته انرژی های تجدیدپذیر معرفی شد.

در جلسه کمیته انرژی های تجدیدپذیر بررسی شد؛

مشارکت سندیکا در کنفرانس تجاری سازی پروژه های انرژی تجدیدپذیر

در جلســه کمیته انرژی های تجدیدپذیر که ششم مهرماه برگزار شــد، اعضای کمیته به بررسی نحوه تعامل سندیکا و شرکت های 
عضو در کنفرانس تجاری سازی پروژه های انرژی تجدیدپذیر در ایران پرداختند.
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این جلســه باحضور نایب رییس کمیته رســمیت یافت و در پی توضیحات مجری کنفرانس »تجاری سازی پروژه های انرژی 
تجدیدپذیر در ایران« دررابطه با جزئیات کنفرانسی که 2۸ مهرماه سال جاری به همت شرکت سوالرپالزا در محل اتاق بازرگانی، 
صنایع، معادن و کشــاورزی ایران برگزار خواهد شــد، اعضــای کمیته به بحث و تبادل نظر درخصوص نحوه تعامل ســندیکا و 

شرکت های عضو در این رویداد پرداختند. 
عالوه بر این حضار جلسه برگزاری همایش سرمایه گذاری انرژی ایران و نشست تخصصی سرمایه گذاری در بخش انرژی های 

تجدیدپذیر ایران 2۰16 در تاریخ 11 و 12 آبان ماه را نیز به بحث گذاشتند.
در بخش بعدی جلســه مفاد برنامه ششم توسعه بررسی شد و اعضا به این نتیجه رســیدند که به علت کلی بودن این الیحه و عدم 
تصویب آن در مجلس شــورای اســالمی و نیز مشــخص نبودن جزئیات آن در بخش انرژی های تجدید پذیر بررسی آن را به 

جلسات آتی کمیته موکول کنند. 
همچنین پیگیری درخصوص اطالعات سفارتخانه های کشورهای فعال در حوزه فعالیت کمیته و کتاب زرد واحدهای بازرگانی و 
بازاریابی این سفارتخانه ها بخصوص کشور کره جنوبی به منظور تبادل اطالعات و گسترش ارتباط در دستور کار کمیته قرار گرفت.
در پایان دبیر کمیته آخرین اخبار مرتبط با حوزه انرژی های تجدید پذیر را به اطالع اعضا رساند و مقرر شد به منظور اطالع رسانی 

درخصوص رویدادهای مهرماه و آبان ماه نامه ای به شرکت های عضو ارسال شود.
پیگیری درخصوص برگزاری جلســه با رییس سازمان ســانا و نگارش نامه ای خطاب به سازمان برنامه و بودجه کشور درجهت 

درخواست رتبه بندی شرکت های فعال در حوزه انرژی های تجدیدپذیر از دیگر مصوبات این جلسه بود.

در کمیته سازندگان تجهیزات برقی مورد بحث قرار گرفت؛

موانع کاهش قیمت محصوالت تولیدی در داخل

کمیته سازندگان تجهیزات برقی چهاردهم شهریور ماه سال جاری در حالی تشکیل جلسه داد که راهکارهای کاهش قیمت تمام شده 
محصوالت تولید شده در داخل کشور و موارد پیشنهادی برای اصالح حقوق و تعرفه گمرکی در خالل این نشست بررسی شد.

بر این اســاس در ابتدای جلسه پس از طرح موارد متعدد از مشکالت و تجربه های مشــابه در رابطه با موضوع قیمت تمام شده، 
اعضا بر روی 1۰ مورد از موانع عمده تولید در کشــور به جمع بندی رسیدند و تصمیم بر آن شد تا با تهیه دو فهرست از این موارد، 
در جلســه ای با همایون حائری رییس مرکز پشتیبانی صنایع آب و برق و توســعه صادرات وزارت نیرو مشکالت پیش روی 

سازندگان طبق اولویت مطرح شود. 
در این راستا موارد چون تامین اجتماعی، بهره بانکی، مالیات، قیمت مواد اولیه داخلی و مشکالت ترخیص کاال در گمرکات، در 
کنار موضوعاتی شامل طوالنی بودن گردش کاال از زمان تامین مواد اولیه تا فروش محصول، جایزه صادراتی در مورد کاالهای 
رقیب تولید داخلی و نیز تعرفه گمرکی، همچنین مشکالت نرخ ارز و قانون کار و به عنوان عامل مانع افزایش بهره وری به ترتیب 

به عنوان اولویت های فهرست پیشنهادی تعیین شد.  
در ادامه جلســه ضمن طرح موضوع تهیه موارد پیشنهادی و کارشناسی برای اصالح حقوق و تعرفه گمرکی، مقرر شد اطالعات 
الزم در مورد تعرفه کاالهای مختلف صادراتی و وارداتی توســط کمیته از شــرکت های ســازند تجهیزات برقی عضو سندیکا 
جمع آوری شــود؛ به نحوی که این شرکت ها مواد اولیه و محصوالت خود را به صورت جداگانه و به تفکیک کد ۸ رقمی مشخص 
شــده در کتاب تعرفه ها اعالم کنند. بدین ترتیب با گرد آمدن اطالعات فوق تا انتهای مهر ماه، کمیته ســازندگان در مورد درصد 

تعرفه کاال ها و مواد مختلف پیشنهاد دقیق وکارشناسی ارائه خواهد داد.
در پایان به تصویب رسید جهت تسریع در اقدام شرکت ها برای ارسال این اطالعات به سندیکا، نامه ای به تمامی شرکت ها ارسال شود.

در جلسه کمیته حقوقی و قراردادهای سندیکا مطرح شد؛

لزوم تاکید بر حل مشکالت بیمه در جلسه سندیکا با وزرای کار و نیرو

جلسه کمیته حقوقی و قراردادها هفتم شهریورماه باحضور اعضا برگزار شد.
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در ابتدای این جلســه دبیر کمیته درخصوص اقدامات صورت گرفته در کارگروه های بیمه و تامین اجتماعی، مالیات و مالیات بر 
ارزش افزوده، قراردادهای متوقف و جلسه مشترک با وزیر نیرو در ارتباط با حل معضل 79 فقره قرارداد متوقف گزارشی ارائه 
کرد و پس از آن طی تبادل نظر اعضا مقرر شد کارگروهی که با دستور وزیر نیرو در ارتباط با قراردادهای متوقف تشکیل خواهد 

شد، اقدامات خود را با شرکت هایی آغاز کند که نسبت به سایر شرکت ها از حساسیت کمتری برخوردارند.
عالوه بر این درخصوص قوانین و بخشــنامه های مخل مقرر شد مواردی که ســابق بر این تنظیم و ارسال شده بود، ضمن اضافه 

نمودن موارد جدید، مجددا برای اتاق ایران و شورای هماهنگی فرستاده شود. 
همچنین در ادامه جلســه کمیته حقوقی و قراردادها مصوب شــد در جلسه مشــترک این کمیته با وزیر نیرو و وزیر کار که در ارتباط 
با مشکالت بیمه و تامین اجتماعی تشــکیل خواهد شد، بر درخواست اجرای بخشــنامه 14/5 برای پیمانکاران به همراه اصالحات 
پیشــنهادی، اجرای ماده 4۰ قانون رفع موانــع تولید رقابت پذیر در مورد تولیدکنندگان اصلی و ســازندگان فرعی )قطعه ســازان و 
شرکت های خدماتی( و جلوگیری از برخورد سلیقه ای در تعیین میزان حق بیمه قراردادها و ایجاد وحدت رویه در این راستا تاکید شود.

در جلسه کمیته حقوقی و قراردادها صورت گرفت؛

تعیین مشکالت بیمه ای قابل طرح در جلسه سندیکا با وزرای نیرو و کار

در جلسه کمیته حقوقی و قراردادها که یازدهم مهرماه باحضور اعضا برگزار شد، مشکالت بیمه و تامین اجتماعی اعضا جهت طرح 
در جلسه مشترک سندیکا و وزرای نیرو کار ـ که مقرر است با پیگیری های کمیته حقوقی تشکیل شود ـ مورد بررسی قرار گرفت.

اجرای معافیت حق بیمــه از بخش خرید تجهیزات در قراردادهای پیمانکاران و تولیدکنندگان، اصالح بخشــنامه 14 و 14/5 
)شــامل حذف دستگاه های خاص از بخشنامه و حذف واژه کلید در دست از بخشــنامه 14/5(، اجرای بی قید و شرط قوانین و 
مقررات ازجمله ماده 4۰ قانون رفع موانع تولید و ماده 14 قانون حداکثر ...، مســتثنی شدن کلیه فاکتورهای خرید از شمول حق 
بیمه، اصالح ترکیب اعضای هیات های بدوی و تجدیدنظر با تعداد برابر و مســتقل از دو طرف و حضور نماینده تشــکل های 
مرتبط و همچنین شفافیت و صراحت در صدور بخشنامه ها و آیین نامه های اجرایی براساس نص صریح قانون و اعالم عمومی 
آنها با هدف پیشگیری از برداشت های سلیقه ای از مســائل و مشکالتی بود که جهت طرح در جلسه مشترک سندیکا و وزرای 

نیرو و کار تعیین شد.
در ادامه جلســه باتوجه به راه اندازی کارگروه سندیکا و مجلس مقرر شد هریک از اعضا موضوعات و موارد پیشنهادی خود را به 

منظور طرح در کارگروه به علی محمدی، دبیر کارگروه ارائه کند.
ارسال نامه به مدیرعامل شرکت توانیر درجهت اصالح اقدامات یکسویه برق منطقه ای باختر در مناقصات نیز از دیگر مصوبات 

جلسه کمیته حقوقی و قراردادها بود.

در جلسه هیات رئیسه کمیته مهندسی بازرگانی تصویب شد؛

تقاضای تجدیدنظر در اجرای مصوبه هیات وزیران

در جلسه هیات رئیسه کمیته مهندسی بازرگانی مقرر شد این کمیته با ارسال نامه ای خواستار تجدیدنظر در اجرای مصوبه هیات 
وزیران شود.

در بخش نخست جلسه کمیته مهندسی بازرگانی که ششم مهرماه با حضور اعضای هیات رئیسه برگزار شد، به دنبال بحث و تبادل 
نظر اعضا پیرامون دو نوبت عدم برگزاری جلسه هیات رئیسه کمیته، اولتیماتومی تعیین شد تا آن دسته از اعضا که 3 غیبت متوالی 

یا 5 غیبت غیرمجاز دارند، از هیئت رئیسه حذف شوند.
همچنین در ادامه جلسه مقرر شد باتوجه به نامه مصوبه هیات وزیران درخصوص بحث یکسان سازی نرخ ارز و حمایت از ساخت 
داخل، کمیته طی ارسال نامه ای به دبیرخانه سندیکا خواستار تجدیدنظر در اجرای این مصوبه شود. متن نامه کمیته به شرح ذیل است:
»با توجه به مصوبه هیئت محترم وزیران مبني بر اهمیت حمایت از ســاخت داخل و عدم خرید كاالي مشابه خارجي در راستاي 
پیشرفت و تعالي كشور، این كمیته نیز ضمن تایید حمایت از ساخت كاالهاي داخلي و عدم خرید كاالهاي واراداتي بي كیفیت، 
باستحضار مي رساند لحاظ نمودن این موضوع به صورت قطعي شامل تبعاتي براي كلیه شركت هاي مهندسي و بازرگاني عضو 
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سندیكا خواهد بود كه بعضي از موارد آن به صورت ذیل مي باشد.
با توجه به تجربه 4۰ ســال اخیر صنعت خودرو، اجراي قوانین فوق باعث بروز مشكالتي از قبیل انحصاري شدن بازار، كاهش 
كیفیت و به روز نبودن تكنولوژي و عدم انتقال تكنولوژي روز، تعطیلي بنگاه هاي تجاري و بازرگاني و افزایش نرخ بیكاري در 
سطح كشور و ... مي گردد. از طرف دیگر حمایت بدون ضابطه و چارچوب از صنعت داخلي كه خود زمینه ساز اعمال محدودیت 
به واردات و به نوعي رانت را به دنبال خواهد داشت با تالش كشور جهت پیوستن به سازمان تجارت جهاني )WTO( كامال در 

تضاد بوده و بعد از مدتي بایستي به دنبال راه حلي جهت حل این  معضل باشیم.
شایان ذكر است با توجه به اهمیت تامین برق پایدار و مطمئن در كلیه صنایع و مصارف خانگي و تامین اینگونه تجهیزات فقط از 
بازار داخلي بدون توجه به موارد فوق و سرعت چشمگیر تغییر تكنولوژي هاي روز در جهان كه به صورت لحظه اي احساس مي 
گردد باعث تحمیل ریسك باالیي به سایر صنایع خواهد بود. لذا بررسي بیشتر موارد فوق و كاالهاي مورد اشاره در آن به نظر مي 
رســد نیاز به بررسي بیشتر و كارشناسي تري دارد و به صرف ادعاي ظاهري افراد و با توجه به موقعیت هاي كنوني، اجراي آن بر 
اساس مباني درســتي در راستاي حمایت از سازندگان كوشا و متعهد و خالق كشور پایه گذاري گردیده، متاسفانه به روش فوق، 

نیتجه مطلوبي به بار نخواهد آورد.
در این راســتا، این كمیته آمادگي خود را جهت هر گونه همكاري و حضور در جلســات كارشناسي با نهادها و ارگان هاي ذیربط 

اعالم آمادگي مي نماید.«

کمیته سازندگان یراق آالت توزیع تصویب کرد:

درخواست از شرکت های توزیع جهت حفظ اعتبار گواهی نامه های توانیر

کمیته سازندگان یراق آالت توزیع هشتم شهریور ماه ســال جاری در حالی تشکیل جلسه داد که بر پیگیری و انجام اقداماتی در 
خصوص پاره ای موارد تاکید شد.

بر این اساس مقرر شد پیرو برگزاری مناقصات و استعالم های شرکت های توزیع نیروی برق همدان و کرمانشاه، با ارسال جداول 
چک لیســت کنترل کیفی تجهیزات به معاونت هماهنگی توزیع شرکت توانیر و مدیرکل دفتر امور تحقیقات برق شرکت توانیر 
در خصوص یکسان سازی رویه و حفظ اعتبار گواهی نامه های صادره شرکت توانیر توسط شرکت های توزیع نیروی برق مکاتبه 

شود.
عالوه بر این به تصویب رسید در صورت ارائه اعتراض کتبی شرکت نگین پروژه پاسارگاد در خصوص مناقصه شماره 95-17 

شرکت توزیع نیروی برق سیستان و بلوچستان با طرح در کمیته اقدام شود.
همچنین مقرر شد عالوه بر پیگیری تهیه و تدوین مشخصات فنی محصوالت تولیدی از نماینده یا نمایندگان دفتر فنی شرکت های 
توزیع نیروی برق مورد نظر کمیته، با تعیین اولویت، دعوت شــود تا در جلسات نمایندگان کمیته شامل علی محمودیان، حامد 
گرشاسبی و احسان فکار به منظور تبیین مشــخصات فنی محصوالت تولیدی یراق سازان در سندیکا حضور یابند یا نمایندگان 

کمیته با حضور در شرکت توزیع مورد نظر نسبت به تبیین نظرات کمیته اقدام و نتیجه را به اعضا منعکس سازند.
نهایتا مصوب شد نامه شماره ۰۰341-95 مورخ 95/۰3/26 ارسالی سندیکا خطاب به معاونت هماهنگی توزیع شرکت توانیر 
در خصوص درخواست مالقات حضوری مجددا طی نامه دیگری که توسط نایب رییس کمیته تهیه  خواهد شد مورد پیگیری و 

اقدام قرار گیرد.

در جلسه کمیته سازندگان یراق آالت توزیع مطرح شد؛

ضرورت مالقات حضوری با معاونت هماهنگی توزیع توانیر

جلسه کمیته سازندگان یراق آالت توزیع پنجم مهرماه باحضور اعضا برگزار شد و طی آن مقرر شد درخواست مالقات حضوری 
با معاونت هماهنگی توزیع توانیر به منظور تعیین تکلیف مطالبات اعضا مورد پیگیری کمیته قرار گیرد.

همچنین در جلسه اعالم شد استانداردسازی مشخصات فنی یراق آالت فلزی و بخش خودنگهدار در دست تهیه است و مراتب 
پس از تکمیل کار و اعمال نظرات و اصالحات اعضای کمیته ضمن انعکاس در سایت و گروه تلگرامی سندیکا، به مدیرکل دفتر 

اخبـــــــار
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امور تحقیقات برق شرکت توانیر اعالم خواهد شد.
از دیگر مصوبات این جلسه آماده سازی پیش نویس نامه کتبی دررابطه با شرح خدمات و فعالیت های کمیته سازندگان یراق آالت 
توزیع درراســتای اخذ گواهی کیفیت از شورای ارزیابی فنی ـ بازرگانی شــرکت توانیر بود تا از این طریق کمیته به شرکت های 

توزیع نیروی برق کشور معرفی شود.
به عالوه پیرو قرائت آیین نامه کمیته های تخصصی سندیکا مقرر شد مطابق بند 17ـ9 از ماده 9 این آیین نامه چنانچه عضو هیات 
رئیســه غیبت غیرموجه بیش از سه جلسه متوالی یا 6 جلسه غیرمتوالی در ســال داشته باشد، از حضور در جلسات هیات رئیسه 

کمیته عزل شود. الزم به ذکر است این مصوبه کمیته از جلسه آتی به مرحله اجرا گذاشته خواهد شد.
در ادامه طرح موارد و مشکالت پیش روی سازندگان یراق آالت توزیع با حضور دبیر سندیکا در دستورکار جلسه آتی کمیته قرار 
گرفت و مقرر شد درجهت جلب تشریک مساعی هیات مدیره سندیکا با کمیته، ازطریق تلگرام از اعضای کمیته درخواست شود 

تا سواالت خود را از دبیر سندیکا مطرح کنند.
در خاتمه مقرر شد دبیر کمیته لیست نامه های ارسالی کمیته را در 6 ماه گذشته به صورت جدول تهیه و نتیجه را به کمیته ارائه کند.

طی پیگیری های کارگروه قراردادهای متوقف سندیکا صورت گرفت؛

تعیین ضرب االجل سه ماهه برای حل مشکل قراردادهای متوقف 

جلسه کارگروه قراردادهای متوقف هفتم شهریورماه با حضور اعضا در محل سندیکای صنعت برق برگزار شد.
در ابتدای جلسه باتوجه به پیگیری های این کارگروه در خصوص مالقات با وزیر نیرو، دبیر کارگروه دررابطه با جلسه مشترک با 
وزیر در تاریخ دوم شهریورماه سال جاری گزارشی ارائه داد و پس از آن اعضا نحوه ادامه تعامل کارگروه با وزارت نیرو را مورد 

بررسی قرار دادند. 
همچنین در ادامه جلسه مقرر شد کارگروه ضمن ارسال نامه ای به آرش کردی، مدیرعامل شرکت توانیر خواستار معرفی نمایندگان 
توانیر شود تا با حضور آنان در جلسات کارگروه مشترک وزارت نیرو و سندیکا سریعا نسبت به تهیه برنامه زمان بندی حل مشکل 

قراردادهای متوقف طی برگزاری جلساتی باحضور نماینده برق های منطقه ای ذیربط اقدام شود.
شایان ذکر است برای ارائه گزارش از روند حل مشکل قراردادهای متوقف به وزیر نیرو 3 ماه زمان درنظر گرفته شده است.

در جلسه کارگروه قراردادهای متوقف در راستای حل مشکالت بیمه مطرح شد؛

ضرورت برگزاری نشست مشترک سندیکا و وزرای کار و نیرو 

جلسه کارگروه قراردادهای متوقف سوم مهرماه باحضور اعضای کارگروه و دبیر سندیکا برگزار شد.
در این جلسه مقرر شد موضوع تدوین روند کارگروه مشترک قراردادهای متوقف سندیکا و وزارت نیرو پیگیری شده و مکاتبات 

و جداول کارگروه قراردادهای متوقف جهت مذاکره با آرش کردی، مدیرعامل شرکت توانیر در اختیار دبیر سندیکا قرار گیرد.
همچنین به دنبال بحث و تبادل نظر اعضا درخصوص 32 فقره قرارداد که مشکالت حق بیمه آنها بررسی شده است، مقرر شد طی 

ارسال نامه ای به دفتر وزیر نیرو جهت برگزاری نشست مشترک نمایندگان سندیکا، وزیر نیرو و وزیر کار اقدام شود.
مذاکره تلفنی با قائم مقام مدیرعامل برق منطقه ای آذربایجان درخصوص موضوع شــرکت ساپتا و تصمیم گیری نهایی در این 

رابطه از دیگر مصوبات جلسه کارگروه قراردادهای متوقف بود. 

درراستای هماهنگی سندیکا با سازمان امور مالیاتی کشور صورت می گیرد؛

استعالم مجدد از اعضای سندیکا درخصوص مشکالت مالیاتی

کارگروه مالیات و مالیات بر ارزش افزوده ســندیکا از تمامی شرکت های عضو جهت انعکاس موارد و مشکالت مالیاتی دعوت 
به عمل آورد.

کارگروه مالیات و مالیات بر ارزش افزوده که از کارگروه های زیرمجموعه کمیته حقوقی و قراردادهای ســندیکای صنعت برق 
است، جهت حل و فصل مشکالت مالیاتی شرکت های عضو سندیکا از آنان جهت ارسال مدارک دعوت به عمل آورد.

اخبـــــــار
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شایان ذکر است برگزاری جلسه با مدیرکل مالیات بر ارزش افزوده استان تهران و عقد قرارداد با مشاوران مجرب درجهت ایجاد 
زمینه برای بررسی، پیگیری و حل مشکالت مالیاتی اعضا از اقدامات پیشین این کارگروه است. 

برگزاری سمینار »راهکارهای مدیریت منابع انسانی در شرایط رکود«

سمینار »راهکارهای مدیریت منابع انسانی در شرایط رکود« شانزدهم شهریور ماه سال جاری در محل سندیکای صنعت برق ایران 
در حالی برگزار شــد که ادامه رکود در صنعت برق پیامدهای مختلفی در بنگاه ها از جمله در حوزه منابع انسانی داشته است، به نحوی 
که مدیریت منابع انسانی با راهکارهای شرایط رونق مقدور نیست. بر این اساس در این سمینار به بررسی راهکارهای مناسب برای 

حفظ منابع انسانی شرکت ها در شرایط رکود و تنگناهای مالی پرداخته شد.
 در ابتدای جلســه پرویز غیاث الدین دبیر سندیکا ضمن خوشــامدگویی به حاضرین به ایراد ســخنانی مرتبط با دوره های آموزشی 

پرداخت و پتانسیل باالی سندیکا را در برگزاری دوره های آموزشی یادآورد شد.
 در ادامه ایثار خدادادی مدیرعامل شرکت بهین مشاوران آتیه ساز مدیریت در ارتباط با استقرار سیستم جامع  مدیریت منابع  انسانی 
توضیحاتی را ارائه داد که در همین چهارچوب اســتراتژی های مدون و مشخص ســازمان در کالن و استراتژی های وظیفه ای واحد 
مدیریت منابع انسانی بررســی شــد. وی ســپس به ارائه مطالبی درخصوص اولویت بندی پروژه های بهبود در حوزه منابع انسانی 

مطالبیپرداخت و طراحی و استقرار فرآیندهای دینامیک مدیریت منابع انسانی پایان بخش این سخنان بود. 
در بخش پایانی سمینار، ضمن ایراد سخنانی در رابطه با نقش سرمایه های انسانی در بهره وری توسط رضا جوشن مدیرعامل شرکت 
فراروش صبا، راهکارهایی در جهت بهبود مستمر ارائه شد و مشکالت چند شرکت و راه حل های پیشنهادی مورد بررسی قرار گرفت. 

اخبـــــــار

اخبارسندیکا

صعود رتبه صانیر  به 170 در رتبه بندی پیمانکاران بین المللی
شــرکت صادرات تجهیزات و خدمات صنایع آب و برق ایران )صانیر( موفق شد در رتبه بندی جدید پیمانکاران بین المللی که 
توسط مجله Engineering News Record هر ساله منتشر می شود با 345 میلیون دالر درآمد صادراتی در سال 2۰16 

با شش پله صعود در جایگاه 17۰ جهانی قرار گیرد. 
گفتنی است شرکت های کیسون و استراتوس از دیگر شرکت های ایرانی این فهرست پس از صانیر هستند.

شرکت رانین صنعت، واحد نمونه سال در استان یزد
شرکت رانین صنعت گستر به عنوان واحد نمونه صنعتی استان یزد در سال 1395 برگزیده شد.

در مراســمی که باحضور امام جمعه استان یزد، معاون وزیر صنعت و معدن، معاونت استاندار یزد، نمایندگان استان در مجلس 
شورای اسالمی و سایر مسئولین استان یزد در محل پارک علم و فناوری یزد برگزار شد، شرکت رانین صنعت گستر )از اعضای 
سندیکای صنعت برق( به عنوان واحد نمونه صنعتی استان یزد در ســال 1395 معرفی شده و امیر کالنترزاده، مدیرعامل این 

شرکت به نمایندگی از کلیه کارکنان تندیس و لوح افتخار دریافت کرد.

اخبار رشکت های عضو
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جناب آقای مهندس باقری 
عضو محترم هیات مدیره سندیکا

باکمال تاثر و تاسف مصیبت وارده را خدمت جنابعالی و خانواده محترمتان صمیمانه تسلیت عرض نموده 
و از درگاه خداوند متعال برای آن مرحومه علو درجات و برای بازماندگان صبر و بردباری مسئلت داریم.

روابط عمومی سندیکای صنعت برق ایران

گروه محترم مپنا
با کمال تاثر و تاسف درگذشت آقای مهندس مصلی را خدمت همکاران گرامی و جامعه صنعت برق 

تسلیت عرض نموده، برای آن مرحوم علو درجات و برای بازماندگان صبر و شکیبایی آرزومندیم.
روابط عمومی سندیکای صنعت برق ایران

تسلیت

1. شرکت نوین رای کنترل
به مدیریت: جناب آقای مجید غالمی

زمینه فعالیت: طراحی، تامین، نصب و راه اندازی سیستم های برق، کنترل، اتوماسیون، مخابرات 
و انرژی های نو تلفن: ۸۸۰66۰39-۰21 و ۸۸39۰4۰7-۰21/ نمابر: ۰21-۸۸391421

2. شرکت محور آزمای فارس
به مدیریت: جناب آقای مصطفی اوجی

زمینه فعالیت: طراحی و تولید رله های حفاظتی و سیستم های کنترل پست های برق
تلفن: 36341216-۰71/ نمابر: ۰71-3634121۸

3. شرکت صنعتی و تولیدی هزاوه اراک
به مدیریت: جناب آقای احمدرضا هزاوه

زمینه فعالیت: ساخت انواع اسپیرینگ ساپورت ، فنر شیرآالت اطمینان صنایع نفت و گاز
تلفن: 2-33553391-۰۸6/ نمابر: ۰۸6-33553393

4. شرکت تجهیزات سیستم زمین 
به مدیریت: جناب آقای ناصر پارسایی سیرت

زمینه فعالیت: تجهیزات ارتینگ و حفاظت از صاعقه 
تلفن:  77959۰32-۰21/ نمابر: ۰21-7795352۸

5. شرکت نورآوران نیرو
به مدیریت: جناب آقای شهرام افشاری

زمینه فعالیت: برق، مخابرات، تاسیسات، تجهیزات، ابنیه 
تلفن: 57425621-۰31/ نمابر: ۰31-5742۸299

6. شرکت مهندسی تونیر
به مدیریت: جناب آقای مهدی فیض آبادی

زمینه فعالیت: سیستم ارتینگ و صاعقه گیر و حفاظت ثانویه
تلفن: ۸۸47۰256-۰21 و ۸۸47۰۸34-۰21/ نمابر: ۰21-۸۸47۰۸34

7. شرکت توان کادوس نیرو
به مدیریت: جناب آقای علی پیشرفت ثابت

زمینه فعالیت: خرید و فروش تجهیزات برقی
تلفن: ۸۸2477۸6-۰21 و ۸۸2474۸5-۰21 / نمابر: ۰21-۸۸24751۸

8. شرکت راد پایا تدبیر
به مدیریت: جناب آقای رضا حسن زاده

زمینه فعالیت: صاعقه گیر، ارتینگ، سرچ ارستر و سیستم های اعالم و اطفاء حریق
تلفن: 2-۸۸9264۰۰-۰21/ نمابر: ۰21-۸۸926399

9. شرکت موننکو ایران
به مدیریت: جناب آقای علیرضا شیرانی

زمینه فعالیت: خدمات طراحی و مهندســی در فازهای طراحی مفهومی، پایه و تفصیلی، بازنگری 
طراحی، طراحی مشخصات فنی، اسناد مناقصه و برگزاری آن، مهندسی و نظارت کارگاهی

تلفن: ۸1961-۰21/ نمابر: ۰21-۸۸7712۰6

10. شرکت هیربدان
به مدیریت: جناب آقای ابراهیم منظری توکلی

زمینه فعالیت: نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی
تلفن: ۸۸۰6332۰-۰21 / نمابر: ۰21-۸۸۰63319

11. شرکت نوآوران سامانه ارتباط پویا
به مدیریت: جناب آقای امیر لطیفی

زمینه فعالیت: مخابرات، اتوماسیون، کنترل
تلفن: 46۰49631-۰21/ نمابر: ۰21-46۰49631

12. شرکت مهندسین مشاور بهبود صنعت نیرو 
به مدیریت: جناب آقای مجید محمودوند

زمینه فعالیت: خدمات، مشاوره مهندسی در زمینه برق
تلفن: 224۰31۰6-۰21/ نمابر: ۰21-2241۰593

13. شرکت ایجاد کاران آینده نیک
به مدیریت: جناب آقای حمید درخشانی

زمینه فعالیت: تولید و فروش تجهیزات و قطعات برق و الکترونیک و طراحی و اجرای ارتینگ و 
سیستم حفاظت در برابر صاعقه

تلفن: 663414۰1-۰21/ نمابر: ۰21-663414۰2

14. شرکت پایا طرح پارسیس
به مدیریت: جناب آقای ایمان رجایی

زمینه فعالیت: خدمات مهندسی بازرگانی و پیمانکاری
تلفن: 2225۰751-۰21/ نمابر: ۰21-2225114۰

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:

سندیکای صنعت برق ایران، مقدم اعضای جدید را گرامی می دارد.

تربیک و تسلیت














