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Web: www.bgsco.net 
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IM6-PM

12÷36 KV - 16÷20 KA

Pole Mounting 
Switch - Sectionalizer

IM6

12÷36 KV - 16÷20 KA

Load Break Switch

WL

12÷36 KV - 630÷1250 A-16÷20 KA

Vacuum Circuit Breaker

Remote Terminal Unit

SCADA System

A z a r  K e l i d
E n g i n e e r i n g  o f
E l e c t r i c a l  I n d s .

No.22 - 6th St. - Ahmad Qasir Ave. - Beheshti 

Ave. - TEHRAN - 1514644715 - IRAN

Tel:  +98 21 88540208

+98 21 8875691

Fax: +98 21 88732158

sales@azarkelid.com

www.azarkelid.com

تهران - خیابان بهشـــتی - خیابـــان احمد قصیر 
(بخارســـت)- کوچه ششـــم - پـــالک۲۲ - واحد۱

تلفن : ۸۸۵۴۰۲۰۸ ـ ۸۸۷۵۷۶۹۱   
فکس : ۸۸۷۳۲۱۵۸ 



رانیـن فراینـد
Runin Farayand

Official Integrator
MICOM VAMP SEPAM

Tel :  (021)  77 63 63 61_2

Fax:(021)  77 60 89 10

Email :  info@runinltd. ir
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We Make the Difference 

HUAWEI 

,,. A\\ '""""~fl(JJ ~o~p 
"'-'""<"' 

... ~.J$..,.,.J.:...:.S;. 

I!~ 

'I6P ........... ~ 
(!9 ~ -.. lllllPl. 

MTN ~--... 
.$l .... J.If .,.....~.:A.,l 

-· 

<l..l"I.I.S""'·.sT>uiJ-!.1 ..::..IJ-!I.:i:.., J_,.:;.;$ .s~ ~I;.;;..$ y:. 
Iran Control & Communication Systems Supply Co. 
No.6, Seoond 20m St., 27th St., Kordestan highway, Tehran-IRAN 
P.O.Box: 14335-164 Tel: 88330790-4, Fax: 88631192 

www.iccssco.com 





I 
I 

- __ L: --
1 l 

.. 



~~li~j&r ..,.i~et~t 
Jt~ j~ .9 J~ ~j 

25 CM ~ U ~ 4Wii ~ 24KV ~jiJ3 ~ .Jo) • 

35 CM ~ U ~ 4Wii ~ 36KV ~jiJ3 ~ .Jo) • 

Coming Soon 

~~li~j&r ..,.i~et~t 
Jt~ j~ .9 J~ ~j 

21 CM ~U~4WIH~ 24KV ~.JUJ~.Jo) • 

35 CM ~U~4WIH~ 36KV ~.JUJ~.Jo) • 

SF6 ~jL.....I J.9 :S...J j~ 
~ ~j&r 3 ~~ ~~J~.J~ et~t 24KV/36KV ~jl..s3 C~ .Jo) • 

~~~ 
24KV/36KV ~jl..s3 C~ .Jo) • 

lSI~I , lS~IjT ul~, ul~ 

~l§ .J-:O u~~ , lS~I jT u~~ 
1 ~~ , oliUt>~ ~ u~JL..t.51 ~~ 

24KV/36KV ~jl..s3 C~ .Jo) • 

WWW.EUCOPARS.COM 
Info@ Elkopars.com 
Sales@ Elkopars.com 

oP1-77o}C}C10o 

o P 1 - 7 7 o }C P"O 70 

oP1-77oo}C7VP 

oP1-77oPVA}CA oPl -77 oA }CP 7}C :~ 



تهران، خیابان گاندی، خیابان یکم، پالک 15، طبقه چهارم، واحد نهم، کدپستی: 1517616119
صنــدوق پســتی: 15855/181       تلفــن: 3-88672530       فاکــس: 88776071 

sales@rahshad.com www.rahshad.com  info@rahshad.com شرکت رهشاد الکتریک
تولید کننده محصوالت الکتریک و الکترونیک

Rahshad Electric Co.
Electric & Electronic Products Manufacturer

EN 61347
Reg. No. 40017573

EN 60252-1
Reg. No. 135005

خـــــازن Capacitor

COB المپ هایCOB Lamps

جرقه زن اجاق گاز Gas Ignitor

گرانول های مواد پالستیک Plastic Granules
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MiCOM
Modular Intregrated Communicable Overall Managment IED

   

MiCOM Relays  Hardware & Software Platforms 

 

 

 

 

Agile و  Micom تامين كننده و توزيع كننده رله هاى حفاظتى

Grid Solutions
 GE and Alstom joint venture

Alstom’s Agile range relays protects critical power system assets
, right from industrial systems, through distribution, rail,
generation and up to the highest transmission voltages.
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صاحب امتیاز/
سندیکای صنعت برق ایران
مدیر مسئول/
 غالمرضا ناصح
سردبیر/
پرویز غیاث الدین
اعضای شورای سیاست گذاری/

 ولی اله بیات، محمد پارسا، محمد صادق 
جنان صفت، عباس خالدنژاد، بهروز سلطان زاده، 
سید علیرضا سیاسی راد، محمد فارسی، 
علیرضا کالهی، حامد گرشاسبی، غالمرضا 
ناصح، محمد علی وحدتی، سعید مهذب ترابی
دبیر تحریریه/
 سمیه کاظم زاده دهکردی
تحریریه/

نفیسه زارع کهن، زهرا شریفی، 
نازنین احمدی، طیبه میرحسینی
مدیر اجرایی/ سپهر برزی مهر
طراح گرافیک/ مرتضی حق محمدی
سایت/ سجاد قربانی
توزیع/ سپیده گرجی
امور آگهی ها/ بهارک باقرپور
امور اداری ماهنامه/ سمیه برادران
لیتوگرافی، چاپ و صحافی/ فارابی

نشانی: تهران، خیابان فاطمی غربی 
خیابان سین دخت شمالی، پالک15
تلفکس: 66570930-6
فکس: 66944967
سازمان آگهی ها: 66570930-6
www.ieis.ir :سایت
setabran@ieis.ir :ایمیل

نشـریـه داخلی سنـدیکای صنعت بـرق ایـران
سـال پـانـزدهم،  شمـاره 109، شهریـور و مهـر   مـاه   96

بـه نـام خـدا

در این شماره می خوانید:
سرمقاله/ پایان مبهم تراژدی صنعت برق  

• پرونده / چالش های مالیاتی صنعت برق 
راه طوالنی خراج دولتی    

پیمانکاران در محاصره اصول ، مفروضات و استانداردهای حسابداری       
برق  گرفتگی مالیاتی صنعت برق        

بهترین روش های مالیاتی برای کسب و کار       
اولین گام برای حمایت از تولید؛ رهایی از تبعیض های مالیاتی      

ایجاد امکان تهاتر بدهی بنگاه های اقتصادی با مالیات     
گام اول؛ ایجاد وحدت نظر در رویه های اقتصادی         

اخذ مالیات از دخل خالی صنعت گران برقی           
فعالین برقی استحقاق معافیت موقت مالیاتی را دارند!          

تریبون آزاد     

• نگاه ویـژه/ قـراردادهــای صنعت بـرق
خوب، بد، زشت یک قرارداد تیپ          

فراز و نشیب های یک قرارداد برای تیپ شدن           
گره کور قراردادهای متوقف         

در باب انعکاس یک گالیه    
مکاتباتی با چاشنی اعتراض و پیگیری         

پیگیری مستمر کارگروه قراردادهای متوقف سندیکا در خصوص اقدامات اخیر برق خوزستان     
توانمندی هایی که نادیده انگاشته شد        

• گفت    وگو
سیاسي بازي با صنعت برق           

هدفمند سازی یارانه ها با صنعت برق ایران چه کرد ؟            
رونق تولید و صادرات با انضباط اقتصادی محقق می شود    

•    یادداشت
حرکت های کند وزارت نیرو در جهت دستیابی به انرژی خورشیدی         

چالش هـای وزارت نیـرو در دولت دوازدهـم      
راه نه چندان هموار صادرات صنعت برق          
جایگاه صنعت برق ایران در توسعه پایدار         

• رویـداد مـاه/ سی و دومیـن کنفرانس بین المللی بـرق
کنفرانسی دیرپا و ریشه دار        

تجربه ای به قدمت سی ودوسال     
یک کنفرانس فراگیر با جامعیتی اثربخش      

• مقـالـه
چالش های پرداخت هزینه رسیدگی به شکایات مناقصات    

• رپرتاژ آگهی
اترک انرژی شرکتی با هدف حل مسئله     

• اخبـار سندیکا     85
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روزگار صنعـت بـرق سـخت می گـذرد. چنـد 
سـالی اسـت که عرصه به فعالیـن این صنعت 
تنـگ شـده و آنقـدر در شـرح این سـختی ها، 
خبـر، گزارش، مصاحبه و یادداشـت نگاشـته و 
نشسـت برگـزار شـده که انـگار عمـق زخمی 
کـه بـر پیکـره این صنعـت نشسـته در تعدد و 
تکثر واژه ها و سـخن ها به فراموشـی سـپرده 

شـده است. 
دردهـا بسـیارند. صنعتـی که دخـل و خرجش 
سـال هاسـت نامیـزان شـده و بدهی هایـش 
و  بانکـی  سیسـتم  خصوصـی،  بخـش  بـه 
تولیدکننـدگان بـرق سـر بـه فلـک گذاشـته 
اسـت، نبایـد هـم حـال و روز خوشـی داشـته 
باشـد. البتـه هنـوز هـم بـرق یکـی از توسـعه 
یافتـه ترین، به روزتریـن و کارآمدترین صنایع 
ایـران اسـت، کـه اگـر اینگونـه نبـود بی هیچ 
تردیـدی ایـن صنعـت در همـان سـال هـای 
87 تـا 92 زمین گیـر می شـد. امـا پتانسـیل 
و توانمنـدی گسـترده ایـن صنعـت، در کنـار 
ازخودگذشـتگی بخـش خصوصـی و همراهی 
آن بـا دولت اجـازه نداد که صدمات وارد شـده 
بـه صنعـت بـرق بـه خانه هـای مردم رسـوخ 

کـرده و خاموشـی رخ دهـد. 
بـا ایـن همـه امـا بخـش خصوصـی چـه آنها 
کـه بـرق تولیـد مـی کننـد و چـه گروهی که 
در کسـوت سـازنده و پیمانکار و مشاور فعالیت 
دارنـد، علیرغـم تمـام توانمندی هایشـان بـه 
دلیـل فشـارهای ناشـی از بحران هـای حاکم 
بر صنعت برق، آسـیب پذیر و ضعیف شـده اند.

مشـکل اینجا اسـت کـه دولـت و وزارت نیرو 
علی رغم سهمـی کـــه در مشکالت ایـــن 
بخـش دارنـد، آنقدرهـا که باید و شـاید با آنها 
همراهـی نمی کننـد. در شـرایطی کـه حجـم 
بـاالی بدهی هـای وزارت نیرو به سـازندگان 
و پیمانـکاران صنعـت بـرق، بسـیاری از آنهـا 
را بـه مـرز ورشکسـتگی رسـانده، بخش های 
امـور  از جملـه سـازمان  از دولـت،  دیگـری 
ایـن  از  را  مالیاتـی مصرانـه مطالبـات خـود 

شـرکت ها طلـب می کننـد. 
تـالش سـندیکا بـرای تهاتـر بدهـی وزارت 
نیـرو بـه شـرکت ها و مطالبـات بخش هایـی 
ماننـد سـازمان امـور مالیاتی و یا بانک هــای 
دولتـی از همیـن شرکت هـــا بی ثمـر باقـی 
مانـد و در شـرایطی کـه تحریم ها، نوسـانات 
نـرخ ارز و فلـزات، مطالبات معوق و بسـیاری 
مشـکالت متعـدد دیگر شـرکت هـای برقی 
را تحت فشـار گذاشـته بـود، آنهـا عمال الی 
منگنـه مالیـات و اقسـاط بانکـی و بیمـه هم 

مـانـدنـد. 
البتـه ایـن داسـتان بـه اینجـا هم ختم نشـد. 
از کـم توجهـی دولـت بـه سـاخت داخـل، 
اسـتفاده از فاینانس و تقدیم بازارهــای کشور 
بـه شـرکت های خارجـی هـم کـه بگذریـم، 
داستـــان ضبـط ضمانت نامه هــای بانکـی 
مربـوط بـه قراردادهـای متوقـف، قطـع گاز 
واحدهـای تولیـد پراکنـده، علی رغـم دسـتور 
مستقیم وزیر وقت نیرو آخرین تیــر تــرکش 

وزارت نیـرو بـود. 

از  دیگـری  بخش هـای  اینکـه  وجـود  بـا 
دولـت، قراردادهـای مشـابه خود کـه در برهه 
سـال های 89 تـا 91 گرفتـار جهـش قیمـت 
ارز شـده بودنـد را بـه نحـوی حـل کـرده و 
بـی هیـچ دردسـری شـرکت های خصوصـی 
همـکار خـود را همراهی کرده بودنـد، اما این 
مسـاله در وزارت نیـرو بـه یـک بحـران بدل 
شـد. دامنـه این بحران آن قدر وسـیع شـد که 
در نهایـت به ضبط ضمانت نامه سـه شـرکت 
پیمانـکار منجر شـد. تـالش سـندیکا اما پای 
معـاون اول رییس جمهور، سـازمان بازرسـی 
کل کشـور و کمیسـیون انرژی مجلس را هم 
بــه ایــن مسـاله بــاز کرده تــا از ادامه این 

رونـــد جلوگیری کنــد. 
صنعـت برق بحـران زده بـا وزارتخانـه ای که 
هنـوز هـم سـکاندارش نامشـخص مانـده و 
شرکت هـــایی کـه بیم ورشکسـتگی آنهــا 
مـی رود بـه یـک داستـــان تـراژدی تبدیـل 
شـده کـه پایـان مبهمـش وهـم آور اسـت. 
هنـوز هـم سازنـــدگان، پیمانـکاران، تامیـن 
کننـــدگان و مشـاوران صنعـت بـرق روزگار 
سـختی دارنـد و وزارت نیـرو همچنـان بدون 
پیـش بینی یک راهکار مناسـب بـرای گذر از 
رکــود مخرب کنونی، راه حل هــای مقطعی 

را دنبــال می کنـد.
»اما و اگرهـا« درست مثل »ای کاش هــا« بی 
ثمر مانده اند، حال باید دید که وزیر آینده نیرو 
گـرهی از ایــن کالف سردرگم می گشـایــد 

یا صنعت برق باید منتظر معجزه بماند.

سـرمقالـه

2



چالش هـای مالیـاتی صنعت بـرق

پرونـده



چالش هـای مالیـاتی صنعت بـرق

کشورهای  در  می دهد  نشان  آمار  که  طور  آن 
توسعه یافته سهم مالیات از تولید ناخالص داخلی 25 
درصد یا باالتر است و در ایران حدود هفت درصد، 
همین آمار نگران کننده هم برای یک دولت عاقل 
کافی است تا دل نگران شود که مبادا با کم و زیاد 
شدن قیمت نفت تعادل اقتصادی جامعه برهم خورد 

و دخل و خرج حساب ها با هم جور درنیاید.
برهمین اساس هم باید به او حق داد به گونه ای 
برنامه ریزی کند که اتکا از نفت بی ثبات به سمتی 
حرکت کند که قابل اعتمادتر و اعنتا تر باشدو خوب 

مالیات یکی ازهمین راه هاست.
چنین هم بود که ترتیب درآمدی کشور از اتکای 
به نفت به اتکای به مالیات از برنامه سوم توسعه 
مبنا هم در سال  بر همین  و  تغییر کرد  اقتصادی 
و  شد  ابالغ  مستقیم  مالیات های  قانون   1380
در  مالیاتی  اطالعاتی  جامع  طرح  طراحی  بعدازآن 

کشور کلید خورد.
این  پنجم هم  برنامه چهارم و  بعدازآن و در طول 
جامع  طرح  ازآنجایی که  و  داشت  ادامه  موضوع 
اطالعاتی مالیاتی در کشور ضرورتی مبنی بر روزآمد 
بودن داشت و باید نیازهای روز دولت برای تدوین 
سیاست های مالیاتی در نظر گرفته می شد، مجدداً 
الیحه اصالحی قانون مالیات های مستقیم به مجلس 

رفت تا مجلس نشینان درباره آن تصمیم بگیرند.
امــا این تنهــا تغییــر مالیـــاتی در کشور نبــود 
کـه در ســال 1387 بـا تصویـب قانـون مالیات بر 
ارزش افـزوده ایـن نـوع مالیات یـا پایـه مالیاتی نیز 
به نظـام مالیاتـی کشـور اضافـه شـد. قانونـی کـه 
حواشـی بسـیار داشـت و نارضایتی هـای فراوانـی 

را دامـن زد.
مالیــات  پـرداخت  از  کاالهـــا  بـرخی  معافیت 
درحالی که زنجیره پیشین آن ها معاف نیست، نحوه 
استرداد و زمان بر بودن مطالبات مؤدیان از سازمان 
امور مالیاتی، نبود امکانات سخت افزاری و نرم افزاری 
و کمبود نیروی انسانی متخصص در اجرای قانون، 
عدم تنظیم دوره ها و تعداد فواصل زمانی پرداخت 
و ارائه اظهارنامه مالیاتی توسط مؤدیان با توجه به 
نبود امکانات نرم افزاری و آموزش آن ها و نوپا بودن 
قانون در کشور، عدم تعیین دقیق کاالهای معاف 
آن ها  انواع  از گستره  ناشی  مالیات و مشکالت  از 
ازجمله مشکالت تولیدکنندگان با این نوع مالیات 
بوده است. از سوی دیگر، دریافت مالیات بر اساس 

 نفیسه زارع کهن
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مدت دار  خریدوفروش های  از  خرید  برگ  تاریخ 
از مؤدیان، معضل استرداد اعتبار مالیاتی فعاالن 
اقتصادی نیز از مسائل و مشکالت به وجود آمده 
جانب  از  هم  بخش صنعت  تولیدکنندگان  برای 

اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده بود.
از  سال  ده  به  نزدیک  باگذشت  که  بود  چنین 
تصویب آن اصالح و دائمی کردن قانون مالیات 
بر ارزش افزوده در دستور کار دولت قرار گرفت و 
مرکز پژوهش های مجلس ایرادات آن را بررسی 
پژوهش های  مرکز  که  بود  به این ترتیب  و  کرد 
و  رفع  برای  پیشنهادهایی  گزارشی  در  مجلس 
هم  مواردی  و  کرد  ارائه  چالش ها  این  کاهش 
کاالها  برخی  کردن  صفر  نرخ  مشمول  چون 
برای پرداخت مالیات به جای معافیت آن ها، ارجاع 
استرداد مطالبات مالیاتی مؤدیان مشمول به قانون 
مالیات بر ارزش افزوده در دوره مشخص به جای 
قوانین  سایر  به  آن ها  مطالبات  استرداد  ارجاع 

مالیاتی را برای بهبود شرایط پیشنهاد داد.
و  حسابداری  و  نرم افزاری  سیستم  ایجاد  البته 
صندوق های فروش و صدور فاکتور آنالین برای 
کلیه مؤدیان توسط سازمان امور مالیاتی، مشخص 
کردن گستره انواع کاالهای مشمول نرخ صفر یا 
پرداخت مالیات بانام مشخص کاال، کاهش تعداد 
دوره ها و افزایش فواصل زمانی پرداخت مالیات 
اعطای  مؤدیان،  برای  مالیاتی  اظهارنامه  ارائه  و 
تخفیف مالیاتی به مؤدیان خوش حساب در مقابل 
پیشنهادهای  دیگر  از  متخلف  مؤدیان  جریمه 

مطرح شده بود.
مجلـس  پژوهش هـای  مرکـز  دیگـر  سـوی  از 
از  مالیاتـی  ضمانت نامـه  قبـول  هم چنیـن، 
بابـت  مالیاتـی  امـور  سـازمان  توسـط  مؤدیـان 
خریدوفروش هـای مدت دار و نسـیه برای کاهش 
فشـار بـر نقدینگـی و سـرمایه در گـردش آن ها، 
جـذب و آمـوزش نیـروی انسـانی متخصـص و 
خبره توسـط سـازمان امور مالیاتی برای رسیدگی 
سـریع تر و دقیق تر به پرونده هـای مالیاتی، فراهم 
آوردن زیرسـاخت های سـخت افزاری و نرم افزاری 
الزم بـرای اجرای بهتر و مناسـب تر قانون مالیات 
بـر ارزش افـزوده، اطالع رسـانی دقیـق و آمـوزش 
مقـررات مربـوط بـه مالیـات بـر ارزش افـزوده به 
مؤدیـان و ممیـزان مالیاتـی، شناسـایی دقیـق و 
بـه روز اعتبـار مالیاتـی مؤدیـان مالیاتـی و فعاالن 

اقتصادی توسـط سـازمان امور مالیاتی و دسـتگاه 
حاکمیتـی راهم پیشـنهاد داد.

این طور بود که قریب یک سـال بعد از پیشنهادات 
مرکز پژوهش هــای مجلس تیرمــاه سال جاری 
تصمیم بر اصالح قانون مالیات بر ارزش افــزوده 
گرفته شــد و محمد مسیحی معاون مالیــات بر 
ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی از اصالح قانون 
مالیات ارزش افزوده خبر داد و گفت که " جرائم این 

نوع مالیات کاهش خواهد یافت."
به گفته وی محورهای الیحه اصالح و دائمی شدن 
قانـون مالیــات بــر ارزش افــزوده شامل توسعـه 
معافیت ها باهدف حمایت از سبد مصرفی خانوار و 
همچنین حمایت از تولید، اصالح تاریخ تعلق مالیات 
به ویژه در بخش پیمانکاری، افزایش ضمانت های 
اجرایی باهدف تمکین خریداران کاال و خدمات، 
تعدیل )کاهش( جریمه مالیات، رفع ابهامات اجرایی 
و دیگر مباحث است.معــاون سازمـان امور مالیاتی 
در همین حال وصول مالیات عادالنه و مبتنی بـر 
واقعیت را از جمله اهداف اجرایی این نظام مالیاتی 

تلقی کرده بود.
مسیحی در مورد گالیه کارآفرینان و پیمانکاران 
دو  یکی  از  بعد  معمواًل  که  عمرانی  پروژه های 
ماه  سه  اما  می رسند  خود  کارکرد  پول  به  سال 
نگرفته  ارزش افزوده دستمزد  مالیات  باید  یک بار 
را به سازمان بدهند، گفته بود که در حال حاضر 
با ارائه تسهیالت مالیاتی نظیر تقسیط بلندمدت 
و همچنین بخشودگی جرائم بخش عمده ای از 
مشکالت پیمانکاران مرتفع می شود، بااین حال در 
الیحه جدید نیز جهت رفع مشکالت پیمانکاران 
تاریخ تعلق مالیات بر ارزش افزوده به فعالیت های 

پیمانکاری اصالح شده است.
ضمن آنکه پیش بینی شده در قراردادهای منعقده 
دستگاه های  دولتی،  دستگاه های  با  پیمانکاران 
مذکور با رعایت ترتیبات قانونی مکلف به تأدیه 

مالیات بر ارزش افزوده باشند.
با همه این هـــا امــا این مسـئله تنهـا به صورت 
الیحه مانده و باگذشـت سـه ماه هنـوز در صحن 

علنـی مجلس موردبررسـی قرار نگرفته اسـت.

مالیـات هــای مستقیـم
اما این یک بخش از ماجراست که به دنبال فرارهـای 
مالیاتی که صورت می گرفت در تیرماه سال جاری 

بخشی از قانون دریافت مالیات های مستقیم هم 
مورد اصالح قرار گرفت و بر اساس ماده 169 مکرر 
قانون مالیات های مستقیم دسترسی سازمان امور 
مالیاتی به کلیه اطالعات مالی، درآمدی و دارایی 
نیز  را  مؤدیان  آن که  ضمن  شد  میسر  اشخاص 
ملزم به در اختیار گذاشتن اطالعات مالیاتی کرد. 
طبق ماده 169 مکرر به منظور شفافیت فعالیت های 
اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه اطالعات مالیاتی، 
دارایی  و  عملکردی  هویتی،  اطالعات  پایگاه 
اطالعات  نظیر  مواردی  شامل  مالیاتی  مؤدیان 
و  سرمایه ای  معامالتی،  اعتباری،  و  پولی  مالی، 
ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی در سازمـــان 
به  توجه  با  می شود.  ایجاد  کشــور  مالیاتی  امور 
آیین نامه اجرایی موضوع تبصره 5 ماده  تصویب 
از  مستقیــم  مالیات هـــای  قانون  مکرر   169
سـوی وزیــر اقتصــاد و وزیر دادگستــری، همه 
وزارتخـانـــه هــا، شـرکت هــا و موسسه هــای 
دولتی، شهــرداری هــا، موسـسه هــای وابسـتـه 
به دولت و شهرداری هــا، موسسه هــا و نهادهای 
عمومی غیــردولتی، نهادهــای انقالب اسالمی، 
بیمه مـرکـزی و سایر شرکت هــای بیمه، بانک 
مرکزی، بانک ها و موسسه های مالی و اعتباری و 
سازمــان ثبت اسنـاد و امالک کشور موظف انـد 
بسته هــای اطالعاتی خود را از طریق بسترهای 
سازمـان  اطالعات  پایگاه  اختیـار  در  تعیین شده 

قـرار دهند.
به این ترتیب اشخاص حقوقی دولتی و غیردولتی 
)شامل نهادهای عمومی( که اطالعات موردنیاز 
در  را  مالیاتی  امور  سازمان  اطالعات  پایگاه 
اختیاردارند یا به هر شیوه اسباب تحصیل درآمد 
و  می کنند  فراهم  را  اشخاص  برای  دارایی  و 
اشخاص و مراجعی که در جریان عملیات مربوط 
به مالکیت، نگهداری، انتقاالت، خدمات بیمه ای 
و معامالت دارایی ها، اموال و امالک و همچنین 
این  مفاد  باید  نیز  دارند  قرار  آن ها  نقل وانتقال 

آیین نامه را رعایت و اجرا کنند.
چنین بود که بسیــاری از کارشنـاسـان حــــوزه 
اقتصـاد مهم تـرین پیامدهــای اجــرای مــاده 
169 مکــرر، را افـزایـش شفافیت هــای مالی و 
عدالت مالیاتی بین فعاالن اقتصادی کشور شامل 
نهادهای عمومی دانسته و تحلیل کردند که اجرای 
این ماده موجب اخذ مالیات عادالنه تر و جلوگیری 
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از فرارهای مالیــاتی با ایجاد شفافیت در مبادالت 
اقتصــادی و دسترسی به اطالعات فعاالن اقتصادی 

می شود. 

صنعت گـران چـه می گوینـد؟
با همه این اوصاف اما این رابطه سوی دیگری هم 
دارد و آن فعاالن عرصه تولید و صنعت هستند؛ خیل 
فعاالنی که از سیستم مالیات گیری ناراضی هستند، 
یعنی چه از قانون پرداخت مالیات به طور عام و البته 
چه به صورت خاص. چه از قانون چندساله مالیات بر 

ارزش افزوده و چه از قوانین مالیات مستقیم.
انتقادات این دسته آن وجهه از سیاست های مالیاتی 
است که باید با نگاه و همسازی با سایر سیاست های 
اقتصادی دولت و همین طور شرایط اقتصادی کشور 
طراحی و اجرا شود. اگرچه سیاست گذاران این حوزه 
معتقدند که کمک و نکات مثبتی برای اهالی صنعت 
اما مهم ترین  دارد دراین باره  مالیات وجود  در حوزه 
کم توجهی  آن ها،  اعتراض  مورد  مسئله  و  موضوع 
سیاست های  اتخاذ  ضرورت  و  اهمیت  به  دولت 

انبساطی در زمان رکود اقتصادی است.
رکودی که مانع فعالیت و رشد و توسعه صنایع و 
درآمدهای آن ها می شود و متأسفانه دولت به خوبی با 
آن ها آشناست. به گفته اهالی صنعت دولت در شرایط 
رکودی که طی این سال ها حاکم بوده است همه ساله 

درآمدهای مالیاتی خود را افزایش داده است.
بر  حاکم  رکود  از  صنایع  که  شرایطی  در  یعنی   
شعار  تحقق  برای  دولت  می برده اند  رنج  اقتصاد 
اقتصاد غیرمتکی به نفت از یک سو و جبران کاهش 
درآمدهای نفتی از سوی دیگر، درآمدهای مالیاتی 
خود را هرسال به طور چشمگیری افزایش داده است 
و فشار سازمان امور مالیاتی بر مؤدیان شناسایی شده، 

و نه فراریان مالیاتی، هرسال افزایش یافته است.
در ایـن میان بررسـی مجـدد عملکرد سـنوات قبل 
فعـاالن اقتصادی با شـدت و بـدون مالحظه دنبال 
شـده و تقریبـاً بـرای حصـول بـه اهدافـی کـه در 
قوانین بودجه سـنواتی بـرای میزان وصـول مالیات 
گذاشته شـده سـازمان امور مالیاتی از همـه ابزارهای 

در دسـترس خود اسـتفاده کرده اسـت.
اگـر پـای صحبت های اهالی صنعت بنشـینید آن ها 
معتقدنـد کـه اگـر قـرار باشـد دولـت مابه التفـاوت 
کاهـش درآمدهـای نفتی را از طریـق مالیات جبران 

کنـد، مشـکالتی ایجاد خواهد شـد.

قانون  اصالح   196 ماده  اگرچه  این که  ضمن 
بسته  بر    مؤدیان  را  فرار  راه  مستقیم  مالیات های 
متصدیان  و  مالیاتی  مأموران  نمی رسد  نظر  به  اما 
مأمور  یعنی ممیزان و گروه های  این طرح  اجرای 
رسیدگی به مالیات در سازمان امور مالیاتی، آموزش 
کافی را برای نحوه عمل در این زمینه دیده باشند 
و تمام و کمال برای این کار آماده باشند. همچنین 
اطالع رسانی و آگاه سازی و آموزش الزم به مؤدیان 
مالیاتی هم در قالب این طرح به طور کامل داده نشده 
و خود این موضوع می تواند به جهت کم اطالعی هر 
دو سوی کار موجب ایجاد چالش بیشتر بین مؤدیان 

و سازمان شود.

راه طوالنـی
اگرچه سخن از اصالح قانون مالیات بر ارزش افزوده 
است و قرار طرح جامع مالیاتی به طور کامل اجرایی 
شود. اما هنوز تا تکمیل این امر راه طوالنی مانده 
است و هنوز طرح جامع مالیاتی تام و تمام آغاز به 

کارنکرده و مرحله به مرحله پیش می رود.
هنـوز دولت به دنبـال دریافت مالیـات برای رهایی 
از چنـگال اقتصـاد نفتـی اسـت و هنـوز بخشـی از 
تولیدکننـدگان و صنعـت گـران ناراضیـان نـوع و 

شـیوه دریافـت مالیات هسـتند.
با همه این ها اما نقش درآمدهای مالیاتی و باألخص 
اهداف  پیشبرد  در  ارزش افزوده  بر  مالیات  جایگاه 
محوری  و  پررنگ  بسیار  نقشی  مقاومتی  اقتصاد 
است و بر همین اساس هم بوده که دولت یازدهم از 
ابتدای آغاز به کار موفق به وصول مبلغ 125 هزار 
و 575/2 میلیارد تومان مالیات و عوارض از مسیر 

اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده شده است.
در همین حال دولت تدبیر و امید از این رقم، مبلغی 
بالغ بر 7 هزار و 651/2 میلیارد تومان برای ارتقای 
سالمت تخصیص و بالغ بر 42 هزار و 494/3 میلیارد 
تومان نیز به حساب شهرداری ها و دهیاری ها برای 

عمران و آبادانی واریز کرده است.
پس در ضروری بودن این که باید مالیات داد شک 
نیست تنها مساله شیوه و روش کار است، راهی که 
به نظر دولت شروع به اصالح آن کرده نادر سرانجام 
هم مؤدیان و صنعت گران راضی باشند و هم اقتصاد 
راه سخت  ببیند،  به خود  بیمار کمی روی سالمت 
دریافت خراج دولتی کمی سخت و طوالنی است اما 

شدنی است هرچند دور باشد و دیر.

معاون مالیات بر ارزش افزوده 
سازمان امور مالیاتی در مورد 
گالیه کارآفرینان و پیمانکاران 
پروژه های عمرانی که معموالً 
بعد از یکی دو سال به پول 
کارکرد خود می رسند اما سه ماه 
یک بار باید مالیات ارزش افزوده 
دستمزد نگرفته را به سازمان 
بدهند، گفته بود که در حال حاضر 
با ارائه تسهیالت مالیاتی نظیر 
تقسیط بلندمدت و همچنین 
بخشودگی جرائم بخش عمده ای 
از مشکالت پیمانکاران مرتفع 
می شود، بااین حال در الیحه 
جدید نیز جهت رفع مشکالت 
پیمانکاران و تاریخ تعلق مالیات 
بر ارزش افزوده به فعالیت های 
پیمانکاری اصالح شده است

چالش هـای مالیـاتی صنعت بـرق
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در یادداشتی که خواهید خواند سعی شده است 
مشکالت مبتالبه پیمانکاران در مورد مالیات و 

مالیات بر ارزش افزوده به تفکیک تبیین شود.
 در حقیقت مشکل اصلی پیمانکاران در خصوص 
مالیات از اصول ، مفروضات و استاندارد حسابداری 
شماره 9 پیمانکاری شروع می شود که در ادامه 

مورد به مورد بررسی می شود.
اساسا مفروضات پنجگانه حسابداری که منشا و 
شالوده اصول حسابداری و مبنای تهیه و تنظیم 
صورت های مالی واحد اقتصاد هستند به ترتیب 
عبارتند از: فرض تفکیک شخصیت، فرض تداوم 
فعالیت، فرض دوره مالی، فرض مبنای تعهدی و 

فرض واحد پول.
اولین مشکل شرکت ها در مفروضات حسابداری 
عمال بر سر فرِض "مبنای تعهدی" است، زیرا 
سازمان های دولتی بر مبنای نقدی عمل می کنند 
و این بدان معنا است که هر زمان اعتبار باشد 
صورت وضعیت ها پرداخت خواهد شد و در دفاتر 
مشکل  یک  به  این  کرد،  خواهند  ثبت  خود 
افزوده،  ارزش  اظهارنامه های  در  حاد  بسیار 
ماده های 169و110 قانون مالیات مستقیم برای 
که  چرا  می شود.  بدل  پیمانکاری  شرکت های 
پیمانکار صورت وضعیت خود را در دی  و اسفند 
ماه ارسال می کنند و توسط مشاور و واحد فنی 
اعتبار  نبود  علت  به  اما  می شود،  تایید  کارفرما 
کافی نزد کارفرما معموال در خرداد و تیرماه سال 
بعد پرداخت خواهد شد که این امر باعث کتمان 

درآمد و دیگر مسائل متعاقب آن خواهد بود.
اصول  از  بخشی  به  پیمانکاران  مشکل  دومین 
حسابداری مربوط می شوند. این اصول چهارگانه 
تمام شده، اصل تحقق  بهای  از: اصل  عبارتند 

درآمد، اصل تحقق درآمد با هزینه، اصل افشا
به  حسابداری،  اصول  در  پیمانکاران  دغدغه 
با  مربوط می شود.  و هزینه  درآمد  تحقق  اصل 
آنکه درآمد و هزینه هر پروژه باید در مقابل هم 
قرار گیرد، اما موارد متعددی مشاهده می شود که 
پیمانکار اصل پیمان را چند سال قبل به اتمام 
رسانده اما هزینه های دوره گارانتی، هزینه تمدید 
ضمانتنامه ها و همچنین صورت وضعیت تعدیل 
عمال دردسرساز شده است. این در حالی است 
که ممیز مالیاتی متاسفانه این گونه هزینه ها را رد 
می کند. عکس این هم  زمانی اتفاق می افتد که 

تعدیل در  درآمد ایجاد می شود. حال آنکه اوال 
عقد  سال  نرخ  به  افزوده  ارزش  بر  مالیات  نرخ 
قرارداد پرداخت می شود که درآمد شناسایی شده 
بدون هزینه است و ثانیا  هزینه هایی در سال های 
قبل شناسایی شده است_ به خصوص تعدیل نرخ 
به  را  مستقیم  مالیات  قانون  ماده 147  ارز_که 

چالش خواهد کشاند.
مشـکل سـوم از  اسـتاندارد شـماره 9 حسابداری 
اسـتاندارد شـرکت های  ایـن  نشـات می گیـرد. 
پیمانـکار را ملزم به شناسـایی درآمـد پیمانکاری 
بلندمـدت بـه روش درصد پیشـرفت کار _هزینه 
بـه هزینه_ می کنـد. در ایـن روش پیمانکار باید 
هزینه هـای کل پروژه را بـرآورد کرده و بر مبنای 
آن  و متناسـب بـا هزینه هـای واقعی تحقق یافته 

درآمـد هـر دوره مالی را شناسـایی کند.
نتایـج حاصـل از محاسـبات یادشـده همیشـه 
تاییدشـده  و  ارسـالی  صورت وضعیت هـای  بـا 
توسـط کارفرمایـان متفـاوت اسـت و اختـالف 
تایید شـده  صورت وضعیت هـای  بیـن  موجـود 
بـه  بـه روش هزینـه  درآمـد شناسایی شـده  و 
هزینـه در ترازنامـه تحـت عنـوان مبلـغ قابـل 
بازیافـت پیمان هـا و یـا مـازاد کار گواهی شـده 
لحـاظ  بـه  تامـل  قابـل  نکتـه  می شـود.  درج 
مالیاتـی این اسـت کـه وقتـی درآمد بـر مبنای 
ثبـت  و  شناسـایی  تحقق یافتـه  هزینه هـای 
می شـود اگـر هزینه ای توسـط ممیـزان مالیاتی 
برگشـت داده شـود یـا  بـه هـر دلیل غیـر قابل 
قبول شـناخته شـود، تکلیـف درآمـد متناظر آن 

بود. نخواهـد  معلـوم 
معضـل بعـدی پیمانـکاران بخـش 1 مـاده 11 
قانـون مالیـات بر ارزش افزوده اسـت کـه در این 
بنـد تاریـخ صورتحسـاب، بر حسـب هر کـدام از 
تاریخ هـای تحویـل کاال یـا تحقـق معاملـه که 
مقـدم باشـند محاسـبه می شـود. در توضیحـات 
قبلـی این مـاده، مفروض مبنای تعهـدی و اصل 
تحقـق درآمـد و هزینـه اصـول حسـابداری را به 
چالـش می کشـاند. خصوصا تجمیـع این معضل 
بـا  مسـاله اسـتفاده کارفرما از مبنـای نقدی و به 
موقـع پرداخـت نکردن مالیـات بـر ارزش افزوده 
صـورت وضعیت هـا متاسـفانه سـبب می شـود 
پیمانـکار  جیـب  از  پرداخـت  دیرکـرد  جریمـه 

شـود. پرداخت 

چالش هـای مالیـاتی صنعت بـرق
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دولـت در قانـون مالیـات بـر ارزش افزوده، 
پیمانـکاران را مامـور وصـول مالیـات بـر 
ارزش افـزوده از کارفرمایـان کـرده اسـت 
تـا ظرف مـدت 3 مـاه مالیات دریافت شـده 
را پرداخـت کننـد. بـه عنـوان مثـال اگـر 
مالیاتـی از کارفرمـا در اول فروردیـن گرفته 
شـد، از اول تیـر تـا 15 تیرماه بایـد آن را به 
سـازمان امـور مالیاتـی اعـالم و حداکثـر تا 

روز پانزدهـم پرداخـت کـرد.
تا  افزوده  ارزش  بر  مالیات  قانون  تصمیم 
اینجای کار آسان است، چرا که این قانون 
است.  شده  نوشته  نقدی  معامالت  برای 
یعنی زمانی که کاالیی به فروش می رسد 
قیمت  بر  عالوه  است  موظف  فروشنده 
کاالی خود، مالیات 9 درصد را نیز از خریدار 
دریافت کند. در واقع مالیات بر ارزش افزوده 
مربوط به استفاده کننده نهایی است و برای 
قیمت نهایی موجه است و این مصرف کننده 
نهایی است که باید 9 درصد مالیات بر ارزش 
افزوده را پرداخت کند. زمانی که فروشنده 
قیمت خود را اعالم می کند، خریدار باید 9 
درصد مالیات بر ارزش افزوده را پرداخت کند 
و در مالیات نقدی فروشنده به هر شکلی باید 
9 درصد مالیات دریافت و متعاقبا پرداخت 
آن،  دریافت  عدم  قبول  صورت  در  و  شود 

فروشنده باید آن را از حساب خود بپردازد.
پیمانکاران طبق  نقدی  اما در خدمات غیر 
قرارداد باید خدماتی را ارائه دهند و متعاقبا 
صورتحساب صادر کنند تا کارفرمایان این 
و  جرح  خود  نظر  طبق  را  صورتحساب ها 

تعدیل و در نهایت بپردازند.
این موضوع دارای 2 اشکال است: نخستین 
پیمانکاران  برای  بابت  این  از  که  مشکلی 
از  برخی  که  است  این  می آید  وجود  به 
ارزش  بر  مالیات  سازمان ها،  ذی حساباِن 
اشکال عدم  را نمی پردازد و دومین  افزوده 
پرداخت به موقع مطالبات و بالطبع مالیات 

بر ارزش افزوده است.
دسـت اندرکاران  تمـام  کـه  طـور  همـان 
بعضـی  در  مسـتحضرند  حرفه منـدان  و 
مـوارد قراردادهایـی منعقـد می شـوند کـه 
اعتبـار کافـی ندارنـد و یـا اعتبـارات آن دیر 

اعطـا می شـود.  اجرایـی  بـه دسـتگاه های 
اجرایـی  دسـتگاه های  وقتـی  آنکـه  حـال 
پیمانـکاران  نکرده انـد،  دریافـت  بودجـه ای 
چه طـور می تواننـد مالیـات بـر ارزش افزوده 
را بپردازنـد. نتیجـه ایـن وضعیـت صـورت 
حسـاب هایی اسـت کـه مربـوط بـه چندین 
سـال قبل اسـت که هنوز پرداخت نشـده اند 
و مالیـات بر ارزش افـزوده آن ها نیز پرداخت 

است. نشـده 
سازمان امور مالیاتی انتظار دارد تا مالیات بر 
ارزش افزوده آن از سوی پیمانکاران پرداخت 
شود. متن فعلی قانون مالیات بر ارزش افزوده، 
پیمانکاران را مامور وصول مالیات کرده است، 
در حالی که عمال رضایت قبول این ماموریت 
از پیمانکاران اخذ نشده و شرایط امکان آن 
در نظر گرفته نمی شود. باید پرسید زمانی که 
پیمانکاران قادر به وصول صورت حساب های 
خود نیستند چگونه می توانند نسبت به وصول 

مالیات ها نیز اقدام کنند؟
عدم  پیمانکاران  که  است  آن  واقعیت 
را  خود  صورتحساب های  به موقع  پرداخت 
مشکالت  زیرا  می کنند،  تحمل  حدی  تا 
وجود  این  با  می کنند،  درک  را  کشور 
و  صورتحساب ها  در  همواره  کارفرمایان 
و  می کنند  نظر  اعمال  صورت وضعیت ها 
معموال مبالغی که تایید می شود با صورت 
حساب های ارسالی متفاوت است. به همین 
صورت حساب ها هم پس از اعمال نظرات 
سال   2 از  بیش  با  مواردی  در  کارفرمایان 

تاخیر پرداخت می شود.
است  ذکر شده  نیز  قانون  این  ماده 3  در   
ارزش  که  زمانی  افزوده  ارزش  بر  مالیات 
تعیین  باشد  شده  مشخص  کاال  نهایی 
نرخ  هنوز  که  زمانی  بنابراین  می شود، 
پیمانکاران  و  کارفرما  میان  خدمات  نهایی 
مشخص نشده است، در واقع مبلغ مالیات 
قابل محاسبه نیست لذا جای سوال است که 
پیمانکاران چگونه می توانند مالیات بر ارزش 
افزوده  افزوده را بپردازند؟ مالیات بر ارزش 
در تمام دنیا وجود دارد و ما نسبت به این 
قانون اعتراضی نداریم زیرا یکی از  راه های 

درآمدزایی دولت است.
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شـاخص هاي  تریـن  اصلـي  از  یکـي  را  بـرق 
توسـعه در یـک کشـور میداننـد ، بیـش از 50 
درصـد از کشـور الئـوس فاقـد بـرق اسـت، به 
همیـن خاطـر نمیتـوان در مناطق دوردسـت آن 
بیمارسـتان ، کارخانـه یـا هر تاسیسـات رفاهي 
و تولیـدي دیگـري ایجـاد کـرد، در واقـع بـرق 
پایه هـاي هـر حرکـت عمرانـي و تولیـدي در 
کشـور اسـت. ایـن صنعـت امـا در کشـور مـا با 
یـک پارادوکـس مالي روبـه رو اسـت ، از طرفي 
مجبـور اسـت تا بـرق را ارزان تـر از نرخ معمول 

بفروشـد و از سـویي مالیـات بپـردازد.

قوانیـن مالیـاتي انـرژي
چـرا قانون گـذار بـا همـان منطق بدیهـي بودن 
نیاز شـهرها بـه خدمـات هتلي و گردشـگري و 
بیمارسـتاني، معافیت مشـابهي را بـراي صنعت 
آب و بـرق کشـور در نظـر نگرفتـه، یـا اهمیـت 

ایـن صنعـت را در قیـاس بـا فنـاوري اطالعات 
دسـتکم گرفتـه اسـت؟ در واقـع گرچـه ممکن 
اسـت بسـیاري تصـور کنند کـه این امـر صرفًا 
بـه دلیل نیـاز نامزدهاي انتخاباتـي به جلب راي 
بیشـتر در نظامهـاي مبتنـي بـر آراي عمومـي 
اسـت، بـا این همـه سـابقه اعطـاي معافیتهاي 
مالیاتـي، سـابقه ي چنـد هـزار سـاله و تقریباً به 
درازاي سـابقه اخذ مالیات اسـت و شاهان حاکم 
بـر کشـورما و دیگـر کشـورها نیز گرچـه اغلب 
درآمـد اصلیشـان از محل مالیات هـاي دریافتي 
از رعایـا تامیـن مي شـد، بـا ایـن همـه نظـر به 
مصالح بزرگ تــري که در نظر داشـتند، چنــان 
بصیرتـي داشـتند کـه براسـاس نظـرات وزرا و 
مستوفیانشـان، از مالیـات پیشـه ها یـا اقوامـي 
جغرافیایـي،  مشـخص  مناطـق  یـا  خـاص 
یـا ترکیبـي از ایـن مـوارد، بــراي سالیـــاني 

مي کردنـد. چشـم پــوشي 

مـاده 132
در قوانین مالیاتي کنوني ما نیز، قانون گذار از اهرم 
مالیاتي بـراي هدایت بخش هــاي مختلف سـود 
قانون   132 ماده  در  نمونـه  بـراي  است.  برده 
از  گستردهــاي  مستقیـم، طیف  مالیات هــاي 
دولتـي  برنامـه ریـزان  مـدنظـر  اهـداف کـالن 
را به خوبي مي بیینـم. در این مـاده ضمن ایـن 
که از همان آغاز ارجحیت فعالیت هــاي تولیدي و 
معدني به فعالیت هاي خدماتي لحاظ شده، با این 
همه اهمیت خدماتي ماننـد خدمات بیمارستاني، 
تـرابـري، هتلـداري و مراکــز گردشگـري نیــز 
مورد توجه قرار گرفته و همچنین شرکت هــاي 
فنــاوري اطالعات نیز جـزو واحدهـاي تولیـدي 

معاف منظـور شده انـد. 
همچنین اهداف دیگری ماننـد جـذب سرمایـه و 
فنـاوری خارجی، تشویق شرکت هـا به افـزایش 
سرمایـه، حمایت از پژوهش های علمی  و صنعتی 

چالش هـای مالیـاتی صنعت بـرق
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و ایجاد رابطه میان بخش تولید و دانشگاه ها ، باال 
رفتن اشتغال، افزایش صادرات، کاهش تمرکز بیش 
از اندازه و آلودگی در پایتخت و شهرهای بزرگ و در 
عین حال محرومیت زدایی از نقاط دورافتاده، تقویت 
مناطق ویژه اقتصادی و شهرک های صنعتی و حتی 
اهداف دینی و مذهبی نیز مد نظر قرار گرفته است.

دالیل قانـون گـذاری
یکی از موارد کلیدی این ماده قانون، چنان که ذکر 
شد، کاهش تمرکز بیش از اندازه و آلودگی در پایتخت 
و شهرهای بزرگ و در عین حال محرومیت زدایی 
مالیاتی و  نرخ صفر  یعنی  نقاط دورافتاده است.  از 
مشوق های موضوع این ماده شامل درآمد واحدهای 
تولیدی و معدنی مستقر در شعاع یکصد و بیست 
کیلومتری  پنجاه  و  تهران  استان  مرکز  کیلومتری 
مرکز استان اصفهان و سی کیلومتری مراکز سایر 
استان ها و شهرهای دارای بیش از سیصد هزار نفر 
جمعیت براساس آخرین سرشماری نفوس و مسکن 
نمی شود. با این همه قانون گذار با در نظر گرفتن 
این که خدمات بیمارستانی و هتلداری و گردشگری 
اصوال جزو خدمات شهری است، معافیت مالیاتی 
از مناطق  را شامل محدودیت فاصله  این خدمات 
خصوص  در  نساخته.  جمعیتی  تمرکز  دارای 
شرکت های فناوری اطالعات هم با در نظر گرفتن 
راهبردی بودن این صنعت در دنیای امروز، و این 
که چنین خدماتی از یک سو چندان آالینده نیست 
و از سوی دیگر نیاز به متخصصینی دارد که یافتن 
آنها در نقاط دورافتاده و محروم بسیار دشوار است، 
این گونه شرکت ها را هم به شرط داشتن مجوزهای 
نظر  در  است.  نساخته  این محدودیت  ویژه شامل 
گرفتن این همه اهداف کالن در یک ماده قانون 
موارد  برخی  که  نیست  نامحتمل  طبعاً  مالیاتی، 
از  یکی  باشد.  مانده  دور  قانون گذار  از چشم  مهم 
مهم  ترین این موارد، توجه الزم به صنعت راهبردی 
آب و برق کشور است. صنعتی که مهم تر از مزیت 
صادراتی آن، برای نمونه تفاوت ارزش برق صادراتی 
به کشورهای همسایه  با گاز صادراتی  در مقایسه 
که در صورت فروش به نرخهای متداول جهانی و 
منطقه ای، بدون نیاز به سرمایه گذاری عظیم جهت 
لوله کشی گاز، می توان برق حاصل از تبدیل همین 
مورد  خام فروشی  از  وسیله  این  به  و  صادر  را  گاز 
انتخاباتی هم پیشگیری  نامزدهای  از  اشاره برخی 
کرد، نیاز راهبردی صنعت کشور و نیز شهروندان 

و روستانشینان به آب تصفیه شده و برق است که 
در صورت کمبود آن، چنان که در کمبود برق ناشی 
از رشد سریع صنعت و شهرنشینی در سال 1356 
کردن  هزینه  با  نمی توان  حتی  بودیم،  شاهد  نیز 
از کشورهای دیگر وارد  را  نفتی هم آن  دالرهای 

یا به سرعت در کشور تولید کرد.

تشویـق سرمـایـه گـذاری
با وجود اهمیت انکارنشدنی این نیاز، بنا به دالیلی 
که ذکر آن خواهد رفت، تشویق سرمایه گذاری در 
صنعت آب و برق کشور مورد توجه قانون گذار قرار 
نگرفته است. این کوتاهی در باره شرکت های تصفیه 
آب که اصواًل جزو صنایع آالینده نیستند و قاعدتًا 
باشند  شهرها  از  ممکن  فاصله  کوتاه ترین  در  باید 
روشن تر است. برای نمونه حتی تصور دلیل منطقی 
برای تشویق شرکت های تصفیه کننده آب تهران به 
انتقال به خارج از شعاع یکصد و بیست کیلومتری این 
شهر، ناممکن است. در خصوص نیروگاه های تولید 
برق گرچه می توان به آالینده بودن این نیروگاه ها 
استناد کرد، اما حتی در این مورد هم نباید از نظر دور 
داشت که مکانیابی نیروگاه ها توسط شبکه سراسری 
برق و از جمله با توجه به نیازهای صنعتی و خانگی، 
در دسترش بودن منابع سوخت و کمینه کردن افت 
شبکه انجــام می شود. یعنی ساخت نیروگاه هــای 
بــرق هم در محــدوده جغرافیایی غیر معاف و هم 
در خارج آن به یک اندازه ضروری است، در حالی 
که به دور از عدالت الزم، صاحب یکی بــرخــوردار 
محروم  مزیت  ایــن  از  دیگــری  و  معافیت  از 
با خوشبینی فرض  اگر  نتیجه حتی  در  می شــود، 
کنیم که این امر باعث ایجاد هیچ رانتی در اعطای 
موجب  دستکم  نشــود،  هم  نیروگاه هــای  امتیاز 
بی میلی سرمایـه گـــذاران در ایجاد نیــروگاه هـــا 
در نزدیک مراکــز جمعیتی و صنعتی، افزایش افت 
شبکه و مجبور شــدن دولت به ایجـــاد نیروگاه در 
چنین مناطقی می شــود که به خودی خود مغایــر با 
سیاست کلی کاهش تصدیگری دولت و آزاد شــدن 

منابع دولتی بــرای نیازهای ضروری دیگر است.
طبعـاً پرسشـی کـه در ایـن جـا بـه ذهـن خواننده 
می رسـد ایـن اسـت کـه پس دلیـل عـدم توجه به 
ایـن موضـوع مهـم در قانـون مالیات هـا چیسـت؟ 
چـرا قانون گـذار بـا همـان منطـق بدیهـی بـودن 
نیـاز شـهرها بـه خدمـات هتلـی و گردشـگری و 
بیمارسـتانی، معافیـت مشـابهی را بـرای صنعـت 

آب و بـرق کشـور در نظـر نگرفتـه، یـا اهمیـت 
ایـن صنعـت را در قیـاس بـا فنـاوری اطالعـات 
دسـتکم گرفتـه اسـت؟ به نظر می رسـد کـه علت 
ایـن  بـودن  دولتـی  در  بی توجهـی،  ایـن  اصلـی 
صنعـت در دهه هـای گذشـته بـوده، کـه بـه دلیل 
عـدم شـمول معافیـت مالیاتـی بـه صنایـع دولتی، 
اصـواًل لزومی بـرای در نظـر گرفتـن معافیت برای 
صنایعـی کـه بخـش خصوصـی دسـت اندرکار آن 
نبـوده، وجـود نداشـته اسـت. در سـال های اخیـر 
نیـز کـه بخـش خصوصـی وارد این عرصه شـده، 
مدیـران و مالـکان عمـده ایـن صنعـت همچنـان 
مدیـران باسـابقه پیشـین بخش دولتی هسـتند که 
بـه دلیـل طـرز تفکـر قبلـی شـان اصـواًل در فکر 
اعتـراض بـه ایـن امـر و تـالش جهـت برقـراری 
معافیـت مالیـــاتی شرکت هـــایشان نبوده انـــد. 
چنـان کـه نـه تنهـا قانـون مالیات های مسـتقیم، 
بلکـه بخشـنامه سـازمان امـور مالیاتـی هـم کـه 
برخـالف هـدف اصولـی واگـذاری صنایـع دولتـی 
بـه بخـش خصوصـی، معافیـت صنایـع دولتـی را 
کـه اصـواًل شـمول معافیـت بـه آنها بی معناسـت، 
از ابتـدای شـروع بـه کار این صنایع فـرض کرده و 
سـرمایه گذاران بخـش خصوصـی را عمـاًل از تمام 
یا بخشـی از معافیـت مالیاتی در هنـگام خرید این 
صنایـع محـروم میکند، هرگز مـورد اعتراض جدی 
سـندیکای صنعـت بـرق و مالـکان نیروگاه هـای 
خریـداری شـده از بخش دولتی قرار نگرفته اسـت.
در پایان این نوشته، که تنها از سر احساس وظیفه 
آتی آب و برق هم  برابر کمبودهای  نگرانی در  و 
میهنانم به نگارش در آمده و تا جایی که اطالع دارم 
این موضوع مهم  به  که  است  نوشته ای  نخستین 
می پردازد، امید دارم که انتشار آن گامی کوچک ولی 
توجه  با جلب  آن  پایان  در  باشد که  راهی  آغازگر 
مجلس،  محترم  نمایندگان  نیرو،  وزارت  مقامات 
به ویژه کمیسیون انرژی، سندیکای صنعت برق و 
شرکت های تولید برق و تصفیه آب کشور، با اصالح 
قانون مالیات های مستقیم، و برقراری معافیتی که 
این  در  کشور  پایدار  خودکفایی  شد،  اشاره  آن  به 
تامین  آن، ضمن  مازاد  با صادرات  و  تامین  زمینه 
جایگاه ایران در میان همسایگان و تامین نیازهای 
ضروری شهروندان این کشورها، ارز مورد نیاز جهت 
دیگر ضروریات کشور تامین و از اتکای اقتصاد به 

صادرات نفت نیز کاسته شود.
* برگرفته از روزنامه آفتاب اقتصادی
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این مقاله به قلم گریگوری منکیو یکی 
از برجسته ترین اقتصاددانان حال حاضر 
جهان است. نوع نگاه این اقتصاددان 
مجلس  طرح  و  اجرایی  مسایل  به 
در  تغییراتی  خصوص  در  کشورش 
سیستم مالیاتی این کشور حاوی نکات 

ارزشمندی است.
شنیدن جزییات کد مالیاتی شاید شما را 
به هیجان نیاورند اما بسیار مهم هستند 
و در نهایت ممکن است تغییر کند. در 
زمان  یک  به  آینده  ماه   12 حقیقت 

حساس تبدیل می شود.
بـا وجود شـروعی ناهمـوار، اصالحات 
مالیاتـی در دسـتور کار کنگـره قـرار 
دارد و ایده هایـی کـه در نظـر گرفتـه 
می شـوند به خصـوص در مورد مالیات 
بـر کسـب و کار، صرفـا اصالحاتی در 
سیسـتم انعطاف ناپذیـر مـا محسـوب 
بـه طـور  تصمیمـات  آن  نمی شـوند. 
درآمـد  کسـب  چگونگـی  جـدی 
انگیـزه  و  می دهنـد  تغییـر  را  دولـت 
بخش خصوصـی  تصمیم گیرنـدگان 
بـرای  ایـن  می سـازد.  دگرگـون  را 
کسـانی کـه مثـل مـن عالقه منـد به 
سیاسـت های مالیاتی هسـتند، بسـیار 
جـذاب اسـت. امـا درک آن برای همه 

دارد. اهمیـت 
اصالحات  پس  در  انگیزشی  نیروی 
نرخ  که  است  این  کسب و کار  مالیات 
مالیات قانونی بر شرکت ها در ایاالت 
در  باالترین ها  از  یکی  آمریکا  متحده 
رفتارهای  انواع  باال  نرخ  است.  جهان 
ناسازگار را تشویق می کند از قبیل نگه 
در  تابعه  شرکت های  در  پول  داشتن 
خارج از کشور و دستکاری ساختارهای 
نرخ های  از  برای سوءاستفاده  شرکتی 

پایین تر در خارج از کشور.
مالیات بر شرکت های فعلی مورد قبول 
کوین آ.هاست نیست؛ اقتصاددانی که 
ترامپ  رییس جمهور  به وسیله  اخیرا 
اقتصادی  ریاست شورای مشاوران  به 
منصوب شده است. برخی از تحقیقات 
که  می دهد  نشان  آقای هاست 

بزرگ  شرکت های  بر  ما  مالیات های 
ممکن است چنان تحریف شده باشد 
که کاهش در نرخ ممکن است درآمد 

مالیاتی را افزایش دهد.
در یکی دیگر از مقاله ها، آقای هاست 
دریافت که مالیات بر شرکت ها دستمزد 
را برای کارگران بخش صنعتی کاهش 
دارای  می دهد. در جهانی که سرمایه 
نیست،  کار  نیروی  و  است  تحرک 
سرمایه از کشورهای با مالیات باال فرار 
بهره وری  بار  باید  کارگران  و  می کند 

کمتر و کاهش درآمد را تحمل کنند.
از  فراتر  کنگره  در  بحث  حال  این  با 
است.  مالیات  نرخ های  ساده  بحث 
نقشه راه بهتر، همان طور که به وسیله 
سخنگوی پارلمان پاول راین و نماینده 
جمهوریخواه کنگره کوین بردی، مورد 
تغییرات  وعده  گرفت،  قرار  حمایت 
اساسی در ماهیت مالیات بر کسب وکار 
را می دهد که بیشتر این تغییرات از نظر 
اما  است  درست  مسیر  قدمی در  من، 

چهار مساله کلیدی وجود دارد.
جهانی در برابر کشوری: اکثر کشورها 
فعالیت های  بر  را  مالیات  دارند  قصد 
سرزمین شان  داخل  در  که  اقتصادی 
چنین  کنند.  اعمال  دارد  قرار 
در  می شود.  نامیده  سیستمی کشوری 
مقابل ایاالت متحده دارای مالیات بر 
است.  جهانی  سیستم  با  شرکت هایی 
ایاالت  در  مستقر  شرکت  یک  اگر 
متحده یک محصول در خارج از کشور 
تولید و سپس آن را به خارج از کشور 
بفروشد، خزانه داری ما هنگامی که آن 
بازگردانده  کشور  داخل  به  محصول 
به عنوان  را  سود  از  بخشی  می شود، 

مالیات از آن دریافت می کند.
طرح مالیاتی مجلس سیستم ما را به 
حرکت  جهانی  استانداردهای  سمت 
می دهد. شرکت های آمریکایی قادر به 
رقابت در خارج از کشور و با شرایطی 
دیگر  کشورهای  شرکت های  با  برابر 
برای  مالیاتی  انگیزه  بود.  خواهند 
انحراف های شرکتی حذف خواهد شد.

چالش هـای مالیـاتی صنعت بـرق
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اقتصاددانان  از  بسیاری  مصرف:  مقابل  در  درآمد 
بحث کرده اند که مالیات بندی باید براساس مصرف 
مصرف  بر  مالیات های  گیرد.  صورت  درآمد  نه  و 
کاهش  کمتر  را  پس انداز  و  سرمایه گذاری  انگیزه 
می دهند و در نتیجه برای رشد اقتصادی مطلوب تر 
هستند. عالوه بر این، مالیات های بر مصرف به طور 
بر  مالیات ها  این  هستند:  عادالنه تر  توجهی  قابل 
می برند  لذت  آن  از  مردم  که  زندگی ای  استاندارد 

بسته می شوند و نه بر ارزش آنچه تولید می کنند.
بر مصرف حرکت  مالیات  به سمت  طرح مجلس 
می کند و اجازه می دهد تا کسب وکارها هزینه های 
سرمایه گذاری خود را بالفاصله کسر کنند، برخالف 
به  را  هزینه ها  این  آن کسب وکارها  در  که  حالتی 
معافیت  با  کنند.  مستهلک  زمان  طی  آرامی و 
مجددا  که  درآمدهایی  بر  مالیات  از  وکارها  کسب  
سودهای  اساسا  دولت  می کنند،  سرمایه گذاری 

مصرف شده را مالیات بندی می کند.
در حال حاضر مالیات بندی مبدا- محور پایه اصلی 
سیستم  این  در  شرکت هاست.  بر  مالیات  سیستم 
مالیات بر سود کاالهایی که در ایاالت متحده تولید 
می شوند بسته می شوند و توجهی به جایی که این 
کاالها مورد مصرف قرار می گیرند صورت نمی گیرد. 
جایگزین پیشنهاد شده در طرح مجلس، این گونه 
خواهد بود که در آن تمام کاالهای مصرف شده در 
ایاالت متحده، صرف نظر از جایی که ساخته شده اند 
این رویکرد مقصد- محور،  مالیات بندی می شوند. 
واردات را مالیات بندی می کند و صادرات را از آن 
معاف می سازد، این سیستم گاهی اوقات اصالح مرز 
نامیده می شود. به این ترتیب مالیات بر کسب وکار 
شباهت بسیاری به مالیات های ارزش افزوده در اروپا 

خواهد داشت.
بعضی از طرفداران این سیستم استدالل می کنند که 
تغییر به مالیات مقصد- محور، کاالهای آمریکایی 
را رقابتی تر می کند و کسری تجاری ما را کاهش 
که  کرده اند  مطرح  نیز  منتقدان  برخی  می دهد. 
این کار به شدت به شرکت هایی که به واردات و 
مشتریان شان وابسته هستند، آسیب می رساند اما هر 

دو استدالل احتماال اشتباه هستند.
واضـح اسـت کـه تاثیـر فـوری ایـن تغییـر کاهش 
واردات و تشـویق صـادرات اسـت امـا در عین حال 
بـه معنی کاهـش عرضـه  دالرهـای آمریکایـی در 
بـازار ارز خارجـی و افزایـش تقاضـای دالر توسـط 
افزایـش  دالر  ارزش  نتیجـه،  در  خارجی هاسـت. 
بـرای  را  خارجـی  کاالهـای  و  یافـت  خواهـد 
آمریکایی هـا ارزان تـر و کاالهای آمریکایـی را برای 
خارجی هـا گران تـر می کنـد. تغییـر نـرخ ارز، تاثیـر 

اولیـه بـر واردات و صـادرات را جبـران می کنـد.
بودن  آسان تر  محور  مقصد-  مالیات  اصلی  مزیت 
شناسایی مکان مصرف یک کاال به نسبت شناسایی 
مکان تولید آن است. در دنیایی که شرکت های چند 
ملیتی کاالها را با استفاده از قطعاتی از سراسر جهان 
تولید می کنند، مالیات های مبدا - محور شرکت ها را 
تشویق می کند تا با دست کاری قیمت های انتقال، 
سیستم را دور بزنند. مالیات برمبنای مقصد به آسانی 

قابل دور زدن نیست.
بنگاه ها  حاضر،  حال  در  سهام:  مقابل  در  بدهی 
اوراق  صاحبان  به  بهره ای  پرداخت های  می توانند 
اما  دهند  قرار  مالیاتی  کسورات  جزو  را  قرضه 
این  جزو  سهام  صاحبان  سهامی به  پرداخت های 
را  شرکت ها  روش،  این  نمی گیرد.  قرار  کسورات 

تشویق می کند تا روش تامین مالی خود را به جای 
سهام، بر بدهی استوار کنند و این باعث آسیب پذیری 

بیشتر آنها از لحاظ مالی خواهد شد.
طرح مجلس این رفتار نامتقارن با بدهی و سهام را 
با پایان بخشیدن به معافیت مالیاتی پرداخت های 

بهره ای اصالح می کند.
جریان  مبنای  بر  کسب وکار  مالیات  طرح  این  در 
منهای  درآمد  یعنی  بود:  خواهد  آن  نقدی  وجوه 
پرداخت های دستمزدی و هزینه های سرمایه گذاری. 
حال اینکه پس از آن این جریان پول نقد چگونه و 
به چه ترتیبی به صاحبان سهام و صاحبان بدهی 

پرداخت می شود بی اهمیت خواهد بود.
در حالـی کـه مـن گزینه هـای سیاسـتی پیشـنهاد 
شـده توسـط طرح مجلـس را می پسـندم، اما همه 
اقتصاددانـان در ایـن مـورد توافـق ندارنـد. برخـی 
ایـن طـرح را بسـیار افراطی و با عواقـب پیش بینی  
نشـده  بی شـمار می داننـد. دیگـران نگران هسـتند 
کـه انتقـال از سیسـتم قدیمی بـه سیسـتمی جدید، 
ارزش هزینه هـای ناشـی از آن را نـدارد، حتـی اگر 

روش جدیـد بهتر باشـد.
بـدون تردیـد، مناظـره  پیـش رو در ایـن مـورد بـا 
بازی هـای سیاسـی فراوان همـراه خواهد بـود. هر 
گونـه تغییـر بـزرگ مالیاتـی برنـدگان و بازندگانی 
کـه  می کننـد  کاری  مطمئنـا  بازنـدگان  و  دارد 
صدایشـان شـنیده شـود امـا مهم ترین مسـاله این 
اسـت که این تغییرات در کل بـرای ایاالت متحده 
و نـه تنهـا برای ذی نفعـان خاصی، بهتر باشـد. هر 
چـه رای دهندگان بیشـتر آگاه شـوند بـرای همه ما 

بهتـر خواهـد بود.
* برگرفته از روزنامه جهان صنعت
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 بخش صنعت کشـور امـروز در حوزه 
مالیـات با چـه چالش هایی روبروسـت و این 

چالش هـا ریشـه در چه مـواردی دارند؟
یکـی از چالش هـای مهـم بخـش صنعـت کشـور 
عـدم آگاهـی کامل نسـبت بـه قوانیـن و مقـررات 
مالیاتی و عدم اسـتفاده از فرصت های قانونی اسـت. 
قوانیـن مالیاتی در بخش تولیـد و صنعت معافیت ها 
و بخشـودگی های قابـل توجهـی پیش بینـی کرده 
اسـت که معموال صنعتگـران از تمامی ظرفیت های 

آن اسـتفاده نمی کنند.
بیشـماری  مالیاتـی  مودیـان  صنعـت  بخـش  در 
بیـن  هماهنگـی  عـدم  همچـون  دالیلـی  بـه 
اظهارنامه هـای ارزش افـزوده و مالیـات عملکـرد 
و  فـروش  و  خریـد  فهرسـت های  و  دفاتـر  بیـن 
بعضا بیـن اظهارنامه هـا و گزارش های حسابرسـی 
باعـث عـدم پذیـرش دفاتـر و ایجـاد مشـکالت 
بعـدی می شـود، البتـه میـزان آشـنایی کادر مالـی 
شـرکت ها با مقـررات مالیاتـی و آیین نامـه تحریر 
دفاتـر در ایـن موضوع بسـیار اثرگـذار اسـت لذا تا 

زمانـی کـه جریـان اطالعـات اقتصادی به سـمت 
سـازمان امور مالیاتی کامل نشـود مأمورین مالیاتی 
ناگزیـر با تردید حرفه ای رسـیدگی و احتمال وجود 
معامـالت ثبـت نشـده را بررسـی خواهنـد کـرد از 
اینـرو اطمینـان عملی بیـن طرفین ایجـاد نخواهد 
شـد لـذا شایسـته اسـت کلیـه مودیـان مالیاتی در 
تحریـر دفاتـر، ثبـت کامـل معامـالت و ارائـه بـه 
و   مالیاتـی  اظهارنامه هـای  هماهنـگ  و  موقـع 
فهرسـت های خریـد و فـروش و سـایر تکالیـف 

دقـت حرفه ای داشـته باشـند.
بـا توجـه بـه چالش هـای مطـرح شـده در بـاال 
بدیهـی اسـت که همـواره با معضـالت این چنینی 
مواجـه شـوند البتـه دالیـل بیشـمار دیگـری در 
ایـن موضـوع دخیـل هسـتند، از طرفـی پرداخـت 
کننـدگان مالیـات تالش و عالقه دارنـد که مالیات 
کمتـری پرداخـت کنند و دریافت کننـدگان مالیات 
بالعکـس و ایـن مشـکل زمانـی حـل می شـود که 
دسـتگاه های مالیاتـی اطمینـان داشـته باشـند که 
غیـر از اطالعات ابرازی مـودی و اطالعات موجود 

صاحب نظران حوزه اقتصاد رهایی از اتکای 
کشور به درآمدهای نفتی را شرط بهبود 

و تثبیت اوضاع اقتصادی کشور مطرح 
می کنند لذا نیل به این هدف نقش مالیات را 

بیش از پیش در تامین درآمدها پر رنگ تر 
کرده است به طوری که در بودجه ریزی و 
بودجه نویسی باید بخشی از هزینه ها را با 

درآمدهای مالیاتی تامین کرد اما این امر 
به خصوص در حوزه صنعت با چالش هایی 

مواجه است. درباره شناسایی آسیب ها و 
چالش هایی که حوزه صنعت در مالیات 
با آنها مواجه است با »حسین وکیلی« 

کارشناس مالیاتی که دوره ای هم در سمت 
معاون سابق مالیات های مستقیم سازمان 

امور مالیاتی کشور مشغول بودند، گفت و گو 
کردیم.  

چالش هـای مالیـاتی صنعت بـرق
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در سیسـتم های مالیاتـی، معامـالت دیگـری وجود 
نـدارد و صرفاً بایسـتی بـه آن ها اسـتناد کنند. 

آنچه بعد از دو سال بازنشستگی از سازمان مالیاتی 
در خصوص مودیان یافته ام، این است که بزرگ ترین 
مقررات  و  قوانین  به  آشنایی  عدم  آن ها  مشکل 
مالیاتی است چرا که قوانی به گونه ای تنظیم شده که 
آشنایان با آن کمتر دچار معضالت مالیاتی می شوند.

 در حالـی صنعتگـران بـه دولـت از 
لحـاظ مالیاتـی بدهـکار هسـتند کـه همیـن 
صنعتگـران مطالباتـی از دولت دارنـد آیا بهتر 
نیسـت بـه جـای سـخت گیری تهاتـری در 

ایـن حـوزه صـورت بگیرد؟
نیز  مالیاتی  سازمان  مطلوب  قطعاً  موضوع  این 
مالیاتی  سازمان  در  نیز  ما  هست  خاطرم  هست، 
هیچگاه با این موضوع مخالفتی نداشتیم اما مشکل 
در اینجا بود که قوانین بدون نظرخواهی از سازمان 
نوشته و تصویب می شد  ناقص  به طور  مالیاتی و 
و نمی توانستند به حساب های مربوط ثبت کنند و 
خزانه تأییدیه درآمد به سازمان امور مالیاتی نمی داد. 
قطعا این موضوع هم به نفع مودیان مالیاتی و هم 
اخیر  البته در قوانین  نفع سازمان مالیاتی است  به 

تاحدودی مشکالت حل شده است. 

 مالیـات بـر ارزش افـزوده در حـوزه 
صنعـت چـه جایگاهـی دارد و چـرا تکلیـف 
صنعتگـران در این حوزه مشـخص نیسـت و 

هسـتند؟ بالتکلیف  همچنـان 
مالیات  نوعی  واقع  در  افزوده  ارزش  بر  مالیات 
مصرف  اصلی  کننده  پرداخت  و  است  مصرف  بر 
با  مالیاتی  مودیان  اگر  هستند،  نهایی  کنندگان 
قوانین و فرآیند های اجرایی مالیات بر ارزش افزوده 
آشنایی داشته باشند در و اقع مالیات بر ارزش افزوده 
می تواند کمک حال آن ها باشد به طوری که تأمین 
مالی 15 روزه تا 105 روزه برای آن ها انجام دهد به 
گونه ای که  چون معموال فروشها دارای حاشیه سود 
هستند پس مالیات بر ارزش افزوده دریافتی بیشتر 
از مالیات پرداختی است و 15 روز بعد از هر فصل 

فرصت پرداخت به سازمان مالیاتی را دارند.
اشکال موضوع در این است که کلیه تولید کنندگان 
به طور همزمان مقررات مالیاتی را رعایت نمی کنند 
نکرده  رسیدگی  مالیاتی  سازمان  که  زمانی  تا  و 
است کسانی که مالیات بر ارزش افزوده را دریافت 
نکرده اند با شرایط بهتری می توانند در بازار حضور 

داشته باشند که در این خصوص الزم است سازمان 
رعایت  را  قانون  که  مودیانی  درباره  مالیاتی  امور 
موجبات  و  رسیدگی  به  اقدام  سریع تر  نمی کنند 

عدالت مالیاتی را فراهم کند.

 در حـوزه مالیـات بـر ارزش افـزوده 
و  اسـت  شـده  اندیشـیده  تمهیداتـی  چـه 
آیـا اقتصـاد کنونـی کشـور آمادگـی پذیرش 

مالیـات بـر ارزش افـزوده را دارد؟
بعـد از گذشـت 9 سـال از اجـرای قانـون مالیـات 
بـر ارزش افـزوده قطعا زمان پذیـرش و بحث های 
چرایـی و چیسـتی مالیـات بر ارزش افزوده سـپری 
شـده و بحث هـای مطرح شـده دربـاره مالیـات بر 
فـروش بـه دلیـل نواقـص و کاسـتی های بسـیار 
آن، قابـل اجـرا نیسـتند امـا بایـد این نـوع مالیات 
صنعتگـران  کـه  کنیـم  اجرایـی  گونـه ای  بـه  را 
آسـیب نبیننـد، بـرای نیل بـه این مقصـود مودیان 
مالیاتی باید با قوانین آشـنایی کافی داشـته باشـند 
و آگاهانـه اقـدام کنند و سـازمان مالیاتی شایسـته 
اسـت با توسـعه اطالعات دریافتـی از تبعیض های 
مالیاتـی جلوگیری و رسـیدگی های شـخص محور 

را بـه رسـیدگی های سیسـتمی تبدیل کنـد.

 چـرا دولت دربـاره کاالهـای تولیدی 

بـا ارزش افـزوده بـاال از مالیـات بـه عنـوان 
ابـزار حمایتـی اسـتفاده نمی کنـد و مالیات به 
عنـوان هزینه مطرح اسـت؟ ایـن رفتار دولت 

از چـه تفکـری منشـا می گیرد؟
در قوانیـن موجـود تولیـد کننـدگان بـه طـور اعم، 
مـورد حمایت های مالیاتـی از طریـق معافیت های 
مالیاتـی مختلـف، تشـویق ها و تسـهیالت خاصی 
برخـوردار هسـتند و مودیانـی ماننـد صنعتگـران 
می تواننـد در صـورت نیـاز بـه معافیـت مالیاتی، از 
طـرف دسـتگاه های مربـوط یا نماینـدگان مجلس 

پیگیـر معافیت هـای مـورد نظـر خود باشـند.
بر  مالیاتی  معافیت  مستقیم  مالیات های  قانون  در 
بر  مالیات  قانون  در  و  تولیدکنندگان  برای  درآمد 
کاال های  به  مربوط  معافیت های  افزوده  ارزش 
اساسی، بهداشتی، آموزشی و دفاعی نیز منظور شده 
است. قطعا دولت می تواند با حمایت از بخش های 
واقعی  درآمدهای  باال،  افزوده  ارزش  با  کاال  تولید 
بیشتری داشته و در اداره کشور موفق تر عمل کند.

 بـا توجــه بـه رکــود اقتصـــادی، 
مشـکالت بخـش خصوصـی  صنعـت بـرق 
و مطالباتـی کـه شـرکت های حـوزه بـرق از 
دولـت دارنـد آیـا می تـوان بـه منظـور حفـظ 
تـوان رقابـت شـرکت های داخلـی بـا اصالح 
قانون مالیـات بر ارزش افـزوده و  برای مدتی 

ایـن شـرکت ها را معـاف از مالیـات کـرد؟
در حوزه برق با تسهیالتی که دولت و سازمان امور 
مالیاتی در نظر گرفته، موافقت شده است تا مالیات 
بر ارزش افزوده در حلقه آخر و توسط مصرف کننده 
فرآیند  به  توجه  با  شود.  پرداخت  مستقیم  طور  به 
اجرایی مالیات بر ارزش افزوده این مالیات در صنعت 
برق به صورت تأمین مالی برای تولیدکننده عمل 
کرده و از معدود بخش هایی است که وجود مالیات 
بر ارزش افزوده کاماٌل به نفع آن است. در بخش 
صنعت برق هیچگونه تبعیضی وجود نداشته و کلیه 
و  آن هستند  پرداخت  به  ناگزیر  کنندگان  مصرف 
هیچ فروشنده برقی نمی تواند این مالیات را وصول 
نکند، از این رو قطعا د صنعت برق نه تنها مشکل 
مالیات بر ارزش افزوده وجود ندارد بلکه برای این 
این  تنها مشکل  واقع شود،  صنعت می تواند مفید 
است که حلقه های واسط بعضاً در استرداد مالیات بر 
ارزش افزوده های پرداختی با مشکل مواجه می شوند 
که قانوناً سازمان امور مالیاتی باید مالیات پرداختی 

آن ها را ظرف مهلت قانونی مسترد نماید.

چالش هـای مالیـاتی صنعت بـرق
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 بـه نظر شـما فراینـد مالیاتـی موجود 
در حـوزه صنعت بـرق تا چه میزان با شـرایط 

اقتصادی کشـوری انطباق دارد؟ 
فرایند  دو  برق  تولید  مراکز  و  توزیع  شرکت های 
ارزش  بر  مالیات  بخش  در  دارند،  مستقل  مالیاتی 
افزوده پرداخت کننده مالیات که طرف تعهد سازمان 
مثل  برق  تولید  شرکت های  عموما  است،  مالیاتی 
این  به  توانیر  شرکت های  که  هستند  نیروگاه ها 
در  تاخیر  و  هستند  بدهکار  تولیدی  شرکت های 
پرداخت این بدهی باعث ایجاد مشکل در حساب ها 
و گاهی مسدود شدن اسناد می شود. طبق تصمیم 
بدهی های  می توانند  شرکت ها  این  دولت  هیئت 
مالیاتی خود را تهاتر کنند که این امر تا بخشی به 
تا  تولید  توانیر کمک کرده است، مسیر  و  شرکت 
توزیع برق فرایندی دارد که اگر در این مسیر قوانین 
اصالح شود و تهاتر بدهی با مالیات پیش بینی شود، 
بخش عظیمی از مشکالت موجود حل خواهد شد. 

 نقـش مالیات در حـوزه صنعت مثبت 
اسـت یا منفی؟ مهمترین چالـش صنعتگران 

در مواجهـه با بحث مالیاتی چیسـت؟
اقتصاد در کشور  تاثیری متقابل در عرضه  مالیات 
دارد به طوری که هم می تواند تکمیل کننده باشد 
و هم تاثیرات منفی خود را بگذارد لذا باید  قوانین 
اولیه  قیمت  مالیات  شود.  اجرایی  درستی  به  آن 
محصوالت را گران تر نشان می دهد اما کاال هایی 
هستند که قیمت شان حساب شده است و نمی توان 
با افزایش مالیات،  قیمت آنها را تغییر داد که در 
صنعت برق قیمت موجود، قیمت تمام شده نیست 
و پرداخت مالیات آن نهایی نبوده و کمتر از مقداری 

است که باید مالیات برای آن پرداخت شود. 
یکی از چالش هــای حــوزه صنعت به طــور عــام 
و نیروگاه های برق به طور خاص، بحث نقدینگی 

آنهاست لذا در وصول مالیات ها زمان اهمیت باالیی 
و  است  زمان  محور  بر  مالیاتی  پرداخت های  دارد، 
وقتی رسیدگی مالیاتی انجام شد،  مهلتی به شرکت 
پرداخت کند. طرف  را  تا بدهی خود  داده می شود 
زمانی  اما  دولت هست  نیز  نیروگاهی  شرکت های 
که نه خود دولت و نه شرکت آمادگی پرداخت را 
ندارند، مشکل ایجاد می شود، وصول مالیات باید در 
زمان کوتاه و سریع باشد تا بتواند چرخه اقتصاد را به 
گردش در بیاورد و این وصول مالیاتی هر چه زودتر 
باشد بیشتر به تامین بودجه و هزینه ها کمک می کند. 

 آیا مالیات دریافتـی از بخش صنعت، 
صرف توسـعه همیـن حوزه می شـود؟ چگونه 
می تـوان با مالیـات نحوه عملکرد شـرکت ها 

را محک زد؟ 
در بسـیاری از کشـورها مالیـات دریافـت شـده از 
هـر ارگان و شـرکتی صـرف تامیـن هزینه هـای 
زیرسـاختی همان مجموعه می شـود اما در کشـور 
مـا ایـن درآمد معمـوال صـرف بودجه هـای جاری 
کشـور شـده و کمتـر به حـوزه عمرانـی اختصاص 
داده می شـود لـذا  ایـن موضـوع بایـد فراگیـر و 
فرهنگـی شـود تـا بتوانیـم درآمدهـای مالیاتـی را 

صـرف توسـعه زیرسـاخت ها کنیـم. 
ارتباط سنجی عمل  ابزار  به عنوان  مالیات گاهی   
می کند به این معنی که با سنجش نحوه پرداخت 
مالیات عمکرد شرکت هـا مشخص می شود در واقع 
واحد هایی که نمی توانند مالیات بر ارزش افزوده خود 
را پرداخت کنند، راندمــان پایینی دارند و نمی توانند 
به تعهدات مالیــاتی خــود پایبند باشند و در مقابل 
شرکت هــایی هستند که در پرداخت هــای مالیاتی 
خود تاخیـر نــدارنــد و بـه عنـوان مودیــان خوش 

حساب شناخته شده انـــد. 
شرکت های  از  افزوده  ارزش  مالیاتی  درآمد های 

و  حقوق  خصوصی،  بخش  شرکت های  بزرگ، 
مستقالت دریافت می شود که بخش صنعت یکی 
از آنهاست که دریافت مالیات از آنها باید بر مبنای 
قانون باشد و قانـون هم با توجه به شرایط برای 
صنعت معافیت هــایی قــرار داده است لـذا مسئله 
سیستم  کل  در  نمی تواند  مالیاتی  فشار  و  تبعیض 
صنعت اختالل ایجــاد کند هر چند گاهی به علت 
برداشت هــای شخصی و خطای مامور مالیــاتی 

مشکالتی به وجود آمده است. 

 وظیفـه دولت و سـازمان امور مالیاتی 
در حمایـت از بخـش صنعـت چیسـت؟ آیا با 
حمایـت می تـوان شـرایط اقتصـادی برخـی 

صنایـع را بهبود بخشـید؟ 
سازمـــان مالیـــاتی ساختـــار پـویـایــی دارد و 
در معافیت های مالیاتی با انعطاف برخورد می کند، 
صادرات و سرمایه گــذاری از بخش هـــایی هستند 
که در معافیت هـــای مالیاتی مورد توجه بوده انــد. 
صنایع نوپا و صنایعی که از فناوری های روز استفاده 
می کنند نیز در راستای خودکفا شدن باید بیشتر از 
مشوق های مالیاتی برخوردار باشند تا بتوانند موقعیت 
خود را تثبیت کنند و بعد از این مرحله می توان با 
احتساب هزینه هــایشان بــرای آنها مالیات در نظر 
گرفت، البته باید در نظر داشته باشیم که کمک ها و 
بخشودگی های مالیاتی باید هدفمند باشند تا باعث 
افزایش کیفیت و بهره وری شوند چرا که کمک های 
بی هدف نمی توانــد به استمرار صنایع کمک بکند. 
مختلف  مالیاتی  مشوق های  باید  همچنین  دولت 
برای شرکت هــا در نظر بگیرد تا بتوانند در حــوزه 
قدم  رقابت  توان  افزایش  و  سرمایه گذاری خارجی 
بردارند و کاالهایی با استاندارد جهانی در بازار عرضه 
و بازار فروش ایجاد کنند که در این مسیر سیستم 
مالیاتی، مالی، بانکی و گمرکی تاثیرگذار خواهد بود.

صنعت به دلیل در اختیار داشتن مزیت های باال از مهم ترین بخش های کشور به شمار می رود 
که به طور قطع می تواند در رشد و توسعه صنعتی تاثیرگذار باشد. همچنین با دارا بودن ارزش 
افزوده باال، اشتغالزایی باال و تنوع محصوالت جایگاه خوبی در بخش صادرات کشور دارد اما 
این حوزه مهم گاهی با چالش های مالیاتی روبرو است که در این زمینه با »سیاوش غیبی پور« 
کارشناس اقتصادی و مالیاتی گفت و گو کرده ایم. 
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 بـه نظـر شـما چالش هـا و معضالت 
اصلـی صنعت کشـور چیسـت و ریشـه آن را 

بایـد در کجـا جسـتجو  کرد؟ 
بـا اجرایـی شـدن نظـام مالیاتـی جدید از سـال 95 
مشـکالت عدیـده ای بـرای تمامی تولیدکننـدگان 
بـه ویـژه بـرای  صنعت گران ایجاد شـده اسـت چرا 
که نتوانسـتند و یا نخواسـتند زیر سـاخت  های الزم 
اجـرای این قانـون را بـرای همه فعـاالن اقتصادی 
چه خرد و چه کالن، چه رسـمی و  چه غیر رسـمی  
فراهـم کننـد. بـه نظـر بنـده قانـون جدیـد زمانـی 
می  توانـد به طـور کامل اجرایی شـود و برای جامعه 
مفید باشـد کـه تمام سـطوح جامعـه را دربربگیرد و 
همـه از تمامی مـوارد و تبصره هـای آن آگاه باشـند. 

 مشـکالت مربـوط بـه حـوزه مالیات 
بـر ارزش افـزوده کدامنـد و چگونـه باید آنها 

را مدیریـت و سـاماندهی کرد؟  
زمانی که قوانین مربوط به مالیات بر ارزش افزوده 
در حال تدوین بود بارها به دوستان تذکر دادیم که 
این  با  کشور  در  موجود  اقتصادی  زیرساخت های 
سایر  همانند  بخواهیم  که  ندارد  همخوانی  قانون 
کشورها آن را عملیاتی کنیم اما متاسفانه حرف های 

ما به جایی نرسید و امروز با معضالتی در این حوزه 
باید  را  افزوده  ارزش  بر  مالیات  هستیم.  رو  روبه 
مصرف کننده پرداخت کند به این معنی که  این 
مالیات باید مالیات بر مصرف باشد. عمل به قانون 
است  رها شده  کاره  نیمه  افزوده  ارزش  بر  مالیات 
چرا که رئیس دولت وقت استثنائاتی از قبیل خرده 
فروش ها و مغازه داران را بر آن اعمال کردند و بنا 

شد این مالیات از تولیدکنندگان دریافت شود. 
برای حل این مشکل همه تشکل های تخصصی، 
اتاق های بازرگانی و خانه های صنعت و تشکل های 
همگن باید دیدگاه ها و نظرات خود را به نمایندگان 
را  افزوده  ارزش  بر  مالیات  و  کنند  اعالم  مجلس 
مالیات بر مصرف قرار دهنــد و تنها در این صورت 
است که گیـــر و گروهــای واحدهای تولیدی رفع 
خواهد شد. شفاف ســازی و ایجاد صندوق هــای 
تمام  و هزینه  درآمــد  بـرای محاسبه  الکترونیک 
است  ضروری  امری  اقتصـــادی  فعالیت هــای 
به طوری که همه مشاغل از پینه دوزی گرفته تا 
فعالیت های اقتصادی کالن باید عضو این صندوق 
باشند و فعالیت اقتصادی شان حساب و کتاب داشته 
باشد، با این روش هم درآمدهای مالیاتی افزایش 
خواهد داشت و هم با کاالهــای قاچاق مبـــارزه 

صنعت از پایه های اصلی 
توسعه هر کشوری است 
که هر نوع سهل انگاری در 
امور مربوط به این حوزه 
باعث آسیب دیدن اقتصـاد 
جامعه و بخش تولید خواهد 
شد. در گفت و گویی با علی 
اصغر جمعـه ای:  رئیس 
اتاق بازرگانی استان سمنان 
مشکالت بخش مالیاتی 
صنعت کشور را بررسی و 
راهکاری مورد نیـاز را از وی 
پیگیری کردیـم. 
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قاچاقی  کاالی  هیچ  که  چرا  شد  خواهد 
نمی تواند در صندوق الکترونیک وارد شود 
و تمامی کاالهای قاچاق و سرقتی به راحتی 

آشکار خواهد شد. 

امور  سازمان  و  دولت  وظیفه   
مالیاتی در این برهه اقتصادی چیست 
و چه سیاست هایی باید برای پیشبرد 

امور اقتصادی اتخاذ شود؟ 
دولت باید با توجه به بازار داخلی و خارجی، 
هزینه تمام شده کاالها و مقایسه قیمت آن 
اقتصادی  وضعیت  و  خارجی  کاالهای  با 
صنعتگران و فعاالن اقتصادی یک استراتژی 
اقتصادی کامل در پیش بگیرد و همه قوا 
عمل  واحد  استراتژی  این  طبق  نهادها  و 
کنند و چند صدایی در حوزه سیاست های 
تاکید می کنم که  باشیم.  نداشته  اقتصادی 
اولویت اول دولت دوازدهم باید ایجاد وحدت 
نظر در سیاست های اقتصادی چه در رابطه با 
سیاست تولید، چه بازار فروش و چه ارتباطات 
جهانی باشد و نقشه راهی در اختیار بخش 
خصوصی قرار دهد تا بر اساس آن حرکت 
بداند  کنند به طوری که هر واحد تولیدی 
اگر از قانون تخطی کند به جریمه بسنده 
نکرده بلکه از مسیر کسب و کار و تولید کنار 

گذاشته خواهد شد. 
در  تا  بخواهد  مجلس  از  می تواند  دولت 
بررسی قوانین مالیاتی کاالها را طبقه بندی 
کند به طوری که مثال بیشترین مالیات را 
بر کاالهای لوکس، مدرن و تشریفاتی قرار 
استراتژیک  اساسی و  بر کاالهای  دهند و 
کمترین مالیات و حتی صفر قرار دهند در 
این صورت است که هر مصرف کننده بنا 
افزوده  ارزش  بر  مالیات  خود  مصرف  بر 
اساس  این  بر  کرد  خواهد  پرداخت  را 
تمامی موارد مالیاتی قابل کنترل خواهد بود. 

کاالهای  درباره  دولت  چرا   
تولیدی با ارزش افزوده باال از مالیات 
به عنوان ابزار حمایتی استفاده نمی کند 
و مالیات به عنوان هزینه مطرح است؟ 
هنوز زیر ساخت های اولیه برای پیاده سازی 
این اندیشه وجود ندارد، ما قانون و قواعدی 

ایجاد کردیم که زیر ساخت های مربوط به آن 
فراهم نیست و بخش خصوصی زیر بار آن 
له می شود که باید با نشست ها و بررسی های 
کارشناسی این مشکل را رفع و از آسیب های 
آن جلوگیری کرد که نه مصرف کنندگان 

ضرر کنند و نه تولید کنندگان. 

 آیـا دولـت در حـوزه مالیات تا 
جایـی که الزم اسـت به یـاری بخش 
صنعت شـتافته و حمایت هـای الزم را 

کرده اسـت؟ 
دولت و سازمان امور مالیاتی باید از مودیان 
خوش حساب حمایت کنند و بخشودگی ها 
و مشوق های مالیاتی برایشان در نظر بگیرند 
که این امر هم می تواند شامل معافیت و هم 
شامل کاهش درصد مالیات باشد، در کنار 
خود  پرداخت های  در  که  مالیاتی  مودیان 
دچار تاخیر و مشمول جریمه شده اند باید از 

خوش حسابان حمایت کرد. 

 بـه نظر شـما اوضـاع صنعت 
چـه  و  اسـت  چگونـه  کشـور  بـرق 
انجـام  حـوزه  ایـن  در  فعالیت هایـی 

شـده اسـت؟ 
در صنعت برق با توجه به اطالعاتی که از  
ارزنده ای هم  فعالیت های  داریم،  تشکل ها 
در داخل کشور و هم در خارج انجام شده 
که نشان می دهد پروژه های مهمی در دست 
دارند که برای زمین گیر نشدن این بخش 
نیز باید سیاستگذاری های دقیقی انجام شود 
توزیع  و  تولید  و شرکت های  نیروگاه ها  تا 

برق تقویت شوند. 
با توجه به وجود انرژی های طبیعی همانند 
باد و نور خورشید نیز می توان به سمت تولید 
هر چه بیشتر انرژی های پاک حرکت کرد و 
قوانین مالیاتی در این زمینه را تسهیل کرد. 
ما در حوزه فنی برق نیز تجربه خوبی داریم 
که باید نهایت استفاده از آن را ببریم و با 
تکیه بر سرمایه گذاری و استفاده از اصول 
فنی در خارج برای کشور ارز آوری داشته 
باشیم چرا که امروزه دیپلماسی اقتصادی به 
دیپلماسی سیاسی گره خورده است و باید با 

نقشه راه دقیق مسیر را طی کرد.

چالش هـای مالیـاتی صنعت بـرق
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چالش های مالیاتی که اعضای سندیکا  با آن دست به گریبان اند مساله ای ریشه دار است، اما 
طی سال های اخیر به موجب برخی سخت گیری های مضاعف مالیاتی، تحرکی از سمت سندیکا 
صورت گرفت تا در مورد این موضوع به طور جدی وارد عمل شود و در راس این عملیات 

کارشناسانه سیدهادی هاشمی مشاور مالیاتی سندیکا قرار داشت که شاید 
بیش از هر کسی با پیچ و خم  داالن های مالیاتی که اعضای سندیکا با آن 

درگیرند آشنایی داشته باشد و این آشنایی که از مطالعه و بررسی استعالمات 
دریافت شده از اعضا و ساعت ها ارائه مشاوره مالیاتی به ایشان حاصل آمده 

است، موجبات اقدامات مثبتی چه در حوزه مشاوره موردی به اعضا و چه 
در میادینی است که نیازمند اصالحات ساختاری در قوانین و روش های 

اجرایی مالیات است. مشروح این مصاحبه  را که حاوی توضیحات 
مبسوطی در خصوص اهم مشکالت مالیاتی اعضای سندیکا و راهکارهای 

رویارویی با آن ها است، در ادامه تقدیم می شود:

چالش هـای مالیـاتی صنعت بـرق

 لطفـا در ابتـدا قـدری در مورد ریشـه مشـکالت فزاینده 
طـی  اقتصـادی  فعالیـن  سـایر  و  سـندیکا  اعضـای  مالیاتـی 
سـال های اخیر توضیـح داده و  بفرمایید اقدامات سـندیکا جهت 

رفـع مشـکالت مالیاتـی طـی ایـن مدت چـه بوده اسـت؟
بدیهـی اسـت مالیـات همواره محـل چالش و اختـالف بوده اسـت، زیرا 
بحـث تضـاد منافع اسـت. یک طـرف می خواهـد مالیات ندهـد و طرف 
دیگـر بـه دنبـال دریافـت مالیـات اسـت. بحـث انتقـال ثـروت اسـت و  
همیشـه در ایـن مـوارد اختـالف نظـر وجـود دارد و ایـن اختـالف امری 
طبیعـی و بدیهی اسـت. در چند سـال اخیـر با توجه به اینکـه درآمدهای 
نفتـی دولـت کاهـش یافـت، دولت ناچـارا به سـمت درآمدهـای مالیاتی 
بیشـتر سـوق یافـت. بـر ایـن اسـاس سـخت گیری هایی کـه دولـت 
می توانسـت پیـش از آن نیـز در خصـوص مالیـات انجـام دهـد، اکنـون 
بـه سـمتی هدایـت شـد کـه انجـام دهـد. زیـرا دولـت عمال محتـاج به 
درآمدهـای مالیاتـی شـد، در حالـی کـه مـادام کـه درآمدهـای نفتـی به 
حـد کافـی وجود داشـت کمتر بحـث مالیات جـدی گرفته می شـد. البته 
اقتصادهـای سـالم دنیـا اصـوال بر اسـاس مالیـات اداره می شـوند. اما در 
کشـور مـا به هـر حال با توجـه به سـابقه درآمد نفتـی مالیـات در درجه 

گفت و گو با سید هـادی هاشمی؛ مشاور مالیـاتی سنـدیکا
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دوم اهمیـت قـرار داشـت. پس از مشـکالت پیش 
آمـده بـر اثر کاهـش قیمـت نفت و نحـوه حصول 
درآمدهـای نفتـی، دولت به درآمـد مالیاتی متکی تر 
شـد و پـی برد بایـد این قسـمت را تقویـت کند. با 
توجـه بـه اتکای بیشـتر بـه درآمدهـای مالیاتی به 
ناچـار می بایسـت از مودیـان مالیات های بیشـتری 
وصـول می شـد. اما مشـکلی کـه از دید مـن وجود 
دارد آن اسـت که دولت نتوانسـت پایه های مالیاتی 
جدیـد را تعریـف کنـد. افـرادی پیش از ایـن نیز در 
پرداخـت مالیات هـای خـود منظم بوده انـد، که این 
اشـخاص حقوقـی بر اسـاس قانون تجـارت دارای 
دفاتـر قانونـی بودنـد و ریـز معامالت ایشـان ثبت 
و ضبـط می شـد. زمانـی که دولـت بـه درآمدهای 
مالیاتـی متکی تـر  شـد قاعدتا بایـد مـواردی را که 
فـرار مالیاتـی  وجود داشـت یـا آن دسـته  پایه های 
مالیاتـی را کـه کمتر شـناخته شـده بود شناسـایی 
می کـرد. امـا متاسـفانه بـه نظـر می آیـد کـه در 
آن مـوارد تـالش چندانی نشـد، بنابراین بیشـترین 
فشـار بـرای وصول مالیـات بر اشـخاص و مودیان 
موجـود وارد آمـد. در سـندیکا نیـز بـه عنـوان یک 
نهـاد حرفـه ای بـا توجـه بـه اینکـه ایـن مودیـان 
یـا همـان اعضـای سـندیکا در مباحـث مالیاتـی 
مشـکالت عدیده ای داشـتند، کارگروهی تشـکیل 
شـد و در آن مشـکالتی کـه اعضـا در عمـل بـا 
ادارات مالیاتـی داشـتند را احصا کردیـم و برای این 
منظـور اسـتعالمی  از کل اعضـای سـندیکا گرفتیم 
کـه در خـالل آن عده ای از اعضا همـکاری کردند 
و مشـکالتی کـه بـا آن برخورد کـرده بودنـد را به 
صـورت مکتـوب با مـا مطرح کردند. یک سـری از 
اعضـا هم به هر حال به واسـطه مشـغله یـا به هر 
دلیل همـکاری خاصی در این زمینـه انجام ندادند.

و  تدوین  کارگروه  برای  که  مشکالتی  میان  از 
کار  برای شروع  از چندین جلسه،  بعد  ارسال شد، 
موارد مربوط به اصالح ساختار یا پیشنهاد اصالح 
اصلی  در 5 سرفصل  مقررات  و  قوانین  یا  ساختار 
اعضای  عمده  که  این سرفصل ها  شد.  جمع بندی 
سندیکا و به نوعی سایر مودیان مالیاتی با آن سرو 
کار داشتند، جهت جناب آقای دکتر تقوی نژاد رییس 
کل سازمان امور مالیاتی کشور ارسال شد تا بدین 
طریق جلسه ای با ایشان یا معاونین شان به منظور 
مطرح کردن مسائل هماهنگ شود. آن دوستان هم 
موافقت اولیه ای را مبنی بر برگزاری جلساتی در این 
خصوص اعالم کردند که در آخرین لحظه به دلیل 

مالیاتی  سازمان  معاون  برای  که  کاری  ماموریتی 
پیش آمد کنسل شد و بعد از آن هم تاکنون فرصتی 
پیش نیامد تا جلسه ای به این منظور برقرار شود. 
البته این مهم باید به زودی توسط سندیکا پیگیری 
شود تا این جلسه به هر حال برقرار شده و مشکالت 
اعضا را در آن به صورت حضوری مطرح کنیم. در 
نیز اعالم  مالیاتی  امور  راستا دوستان سازمان  این 
آمادگی کردند که اگر مسائل قابل حل باشد طرح  و 

بررسی خواهند کرد.

 بـه عنـوان مشـاور مالیاتی سـندیکا، 
اسـتعالمات حضـوری  اسـاس  بـر  تاکنـون 
را  مسـائلی  چـه  دریافت شـده  مکتـوب  و 
در اولویـت مشـکالت مالیاتـی اعضـا رصـد 
کرده ایـد و هـر یـک از ایـن اولویت هـا برای 
حـل و فصل به چـه پیش زمینه هـا و اقداماتی 

نیـاز دارد؟
برای پاسخ به این سوال مطابق ترتیبی که در نامه 
خطاب به دکتر تقوی نژاد مطرح شده است مشخصا 
مشکل اعضا را ذکر کرده و راه حل پیشنهادی برای 

آن ها را نیز مطرح می کنم.
همـان طـور که مسـتحضر هسـتید در  سـال های 
اخیـر دچـار رکـود اقتصـادی شـدیم و ایـن رکـود 
اقتصـادی بیـش از همـه دولـت را گرفتار کـرد و با 
توجـه به طرح هـا و پروژه هـای عمرانی کـه دولت 
داشـت، به دلیل کمبـود بودجه عمال نتوانسـت آن 
پیمانـکاران و کسـانی که با دولـت کار می کردند را 
حمایـت کنـد و پرداخت هـا را به موقع انجـام دهد. 
امـا وقتی یک شـرکت بـه عنـوان مـودی مالیاتی 
تشـکیل و در صنعتـی صاحب برند شـده و فعالیت 
می کنـد، مثـل یـک مغـازه معمولـی نیسـت کـه 
امـروز بـاز شـود و فـردا صنعتـش را عـوض کنـد. 
ایـن اشـخاص بایسـتی دوران رکـود را بـا همـه 
مشـکالت متعاقـب آن پشـت سـر بگذارنـد تـا به 
رونق برسـیم. مسـلما در ایـن دوران هزینه هایی را 
متحمـل خواهیم شـد. متاسـفانه در رسـیدگی های 
مالیاتـی سـنوات اخیـر بـا توجه بـه اینکه بسـیاری 
از اعضـای سـندیکا بـه واسـطه آنکـه بسـیاری از 
ایشـان بـا دولـت کار می کردنـد و دولـت در ایـن 
مـدت پـروژه ای را تعریـف نکرده و یا مطالباتشـان 
را پرداخـت نکـرده بـود، درآمـد چندانی نداشـتند و 
هزینه هـای ثابتشـان منجر به کسـب درآمد نشـده 
بـود. در قانـون مالیات هـای مسـتقیم اصلـی کلی 

وجـود دارد مبنـی بر آنکـه هزینه هایـی قابل قبول 
اسـت کـه در راسـتای کسـب درآمـد باشـد. امـا 
ایـن برداشـت اشـتباه در سـال های اخیـر در میان 
دوسـتان حاضـر در سـازمان مالیاتـی وجود داشـته 
اسـت کـه حتما بایـد منجر به کسـب درآمد شـود. 
امـا  درواقـع ایـن منظـور قانون گـذار نبوده اسـت، 
منظـور آن بـوده کـه در راسـتای کسـب درآمـد 
بـوده باشـد. اجـازه بفرماییـد مثـال سـاده ای را در 
ایـن راسـتا بزنم؛ فـرض بفرماییـد شـرکتی که در 
کار تولیـد تابلـو بـرق اسـت، ممکـن اسـت یـک 
سـری هزینه های تفریحـی مدیرعامل خـود را نیز 
پرداخـت کنـد. ایـن هزینه هـا، از آنجا کـه به قصد 
و هـدف کسـب درآمد نبوده اسـت، از نظـر مالیاتی 
بـه موجـب مـاده 147 قانـون مالیـات قابـل قبول 
نیسـت. آنجایی مشـکل پیش می آید که برداشـت 
برخـی از مامـوران مالیاتـی بـه ایـن سـمت سـوق 
می یابـد کـه فکـر می کننـد اگـر  درآمـدی کسـب 
نکـرد پـس هزینـه اش هـم قابـل قبـول نیسـت. 
آن سـال شـرکت هزینه هـای  در  اسـت  ممکـن 
ثابتـی انجـام دهـد، از جملـه هزینه هـای مـکان، 
صـدور ضمانت نامـه و پرداخـت حقـوق ثابـت را 
کمـاکان داشـته باشـد. در واقع ایـن هزینه ها اتفاق 
افتـاده امـا منجـر بـه کسـب درآمد نشـده اسـت و 
ایـن امـر بایـد به لحـاظ مالیاتـی پذیرفته می شـد، 
امـا در عمل شـاهدیم بسـیاری از اعضای سـندیکا 
از ایـن امر شـاکی هسـتند که می گویند: امسـال با 
آنکـه درآمـدی نداشـته ایم و کاری نکرده ایم هزینه 
مـا را رد می کننـد. در صورتـی که ممیـزان مالیاتی 
تاییـد  و  می  پذیرفتنـد  را  مـوارد  ایـن  می بایسـت 
می شـد و آنـگاه در سـال های بعـدی کـه به سـود 
می رسـیدند از آن سـودها کسـر می شـد. این امری 
اسـت کـه در بنـد 12 ماده 148 مالیـات هم به این 
شـکل آمده که » زیان تاییدشـده سـنوات گذشـته 
قابل کسـر اسـت«. باید پرسـید این امر از چه چیز 
ناشـی می شـود؟ واضح اسـت که ناشـی از کسری 
درآمـد نسـبت بـه هزینه هـا بـوده اسـت و در غیـر 
ایـن صـورت چه لزومی داشـت در قانون ذکر شـود 
که » قابل کسـر اسـت« ؟! این یکی از مشـکالتی 
بـود کـه مـا، در نامه بـه رییـس کل سـازمان امور 

مالیاتـی لحـاظ کرده ایم. 
از سال  که  است  آن  دارد  وجود  که  دیگری  مورد 
1390سامانه ای تحت عنوان خرید و فروش فصلی 
توسط سازمان امور مالیاتی راه اندازی شد. این امر 
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اثنای  اقدامی خوب و مترقی است که در  در اصل 
آن مودیان مالیاتی  نسبت به ثبت و ضبط خریدها 
و  می کنند  اقدام  داده اند  انجام  که  فروش هایی  و 
دفاتر  می کند  ارائه  مودی  که  اطالعاتی  براساس 
مالی اشخاص طرف مقابل کنترل می شود تا از این 

طریق در واقع راه فرار مالیاتی بسته شود.
بـرای توضیـح نحـوه عملکرد ایـن سـامانه فرض 
کنیـد کاالیـی از خـارج وارد می شـود، در ابتـدای 
ورود، مشـخصات ایـن کاال در گمـرک در سـامانه 
وارد می شـود، سـپس شـخص واردکننـده عمـده، 
در سـامانه بیـان می کنـد کـه ایـن کاال را بـه چـه 
اشـخاص  آن  و  اسـت  فروختـه  خرده فروشـانی 
هـم در سـامانه وارد می کننـد کـه آن را بـه چـه 
افـرادی فروخته انـد، بـه ایـن ترتیـب عمـال کل 
زنجیره شـفاف خواهد شـد و راه فرار مالیاتی بسـته 
می شـود. بنابرایـن نفـس راه انـدازی ایـن سـامانه 
اقدامی مترقـی اسـت تـا بـا وارد کـردن اطالعـات 
در سـامانه امـکان فـرار مالیاتـی اشـخاص سـوء 
اسـتفاده کننده مسـدود شـود. اما متاسـفانه سـابقه 
عملـی قوانیـن و مقـررات در کشـور نشـان داده 
اسـت که هـر زمان قانونـی وضع می شـود عده ای 
اشـخاص سـودجو آن را بـرای سـوء اسـتفاده خود 
مصـادره می کننـد. در ایـن مورد خاص نیـز افرادی 
سـودجو کـد اقتصـادی و مجـوز ثبـت شـرکتی را 
دریافـت می کننـد و با آن اقـدام به فاکتورفروشـی 
یـا به عبـارت دیگـر کدفروشـی می کننـد و از این 
طریـق بـه اشـخاصی کـه نتوانسـته اند از مبـادی 
رسمی اسـناد خریـد تهیـه کننـد، ایـن فاکتورهـا را 
ارائـه  کـرده و در قبـال آن بـه ناحـق کارمزدهایـی 

دریافـت می کننـد. 
از ســوی دیگــر مشکل عمــده ای کــه ایــن 
فاکتور فروشی ها ایجاد می کند زمانی اتفاق می افتد 
که بسیاری از مودیان بخش عمده ای از ملزوماتشان 
را از بازار تهیه می کنند و در نتیجه لزوما این اقالم از 
شرکت های رسمی صاحب برند خریداری نمی شود. 
این بدان معنا است که برای مثال شخص مودی با 
تهیه ملزومات خود از بازار تهران فاکتوری دریافت 
جهت  دارایی  که  سامانه ای  در  سپس  می کند، 
پیگیری اعتبار فاکتور تعبیه کرده است، اعتبار این 
فاکتور را چک می کند و به نظر می آید که مطابق 
استانداردهای سازمان امور مالیاتی و مورد تایید آن 
است. اما چند ماه بعد شخص فروشنده آن ملزومات، 
به انجام تکالیف مالیاتی و ارائه اظهارنامه های خود 

سیاه  لیست  در  اصطالحا  نتیجه  ودر  نمی پردازد 
سازمان امور  دارایی قرار می گیرد. نتیجه آنکه مودی 
طرف معامله با وی که اتفاقا در زمان مقرر تکالیف 
قانونی  خود راانجام داده  بود نیز تنبیه می شود و این 
امر نتیجه ای جز رد دفاتر این مودی خوش حساب 
در آن سال و حتی در سال های بعد نخواهد داشت.  
مشکل دیگری که در ارتباط با این سامانه رخ می دهد 
به  کارفرمایان  و  پیمانکاران  مابین  چالش های  در 
در  می دانید  که  چنان  است.  مشاهده  قابل  کرات 
نظر  اختالف  یا   claim بحث  پیمانکاری  صنعِت 
بین کارفرما و پیمانکار امری عادی است که همواره 
در جریان بوده است. شخص پیمانکار طبق آن چه 
قلمداد  صحیح  خود  حرفه ای  استانداردهای  به  بنا 
می کند، به صدور  صورت وضعیت  و ارسال و ثبت 
اختالف  بنابر  آنکه  حال  می پردازد،  سامانه  در  آن 
نظر مذکور، بخشی از آن مورد تایید کارفرما قرار 

نمی گیرد و اصطالحا خط خورده یا کسر می شود. 
 دیگر مسائل متعاقب این سامانه ناشی از اشتباهات 
در  اطالعات  مثال  برای  که  است  دیگر  اشخاص 
سامانه با اسم مشابهی ثبت شده و این امر باعث 
می شود طرف مقابل هم در هنگام مراجعه، اشخاص 
اصلی طرف معامله را در سامانه پیدا  نکند. هر چند 
اما ضمن  این خطا معموال سهوا صورت می گیرد 
اطالعات  اصالح  بار  زیر  افراد  این  معموال  آنکه 
اطالعات  این  از  شده  دیده  گاه  نمی روند،  اشتباه 
که به غلط در سامانه ثبت شده به عنوان یکی از 

ابزارهای باج گیری استفاده می شود. 
سازمان  که  می شود  آن  به  منجر  موارد  این  تمام 
امور مالیاتی صرفا به استناد سامانه فصلی دفاتر را 
نیست. خصوصا  کم  هم  موارد  این  از  و   کند  رد 
درشرکت های بزرگی با هزاران معامله جاری، بارها 
اتفاق می افتد که فروشنده تخفیفی ارائه داده که آن 
را در فاکتور لحاظ نکرده اما بعدها در سامانه اعمال 
نکرده  اعمال  را  آن  خریدار  که  حالی  در  می کند 
است و یا بلعکس آن. به هر حال اختالف حساب 
یا اختالف نرخ ارز وجود دارد و همه این ها باعث 
می شود اطالعاتی که در سامانه وجود دارد لزوما و 
عینا وارد نشده باشد که تمام این موارد دستاویزهایی 

برای رد دفاتر می شود. 
ضمنا گرچه سازمان امور مالیاتی طی بخشنامه ای بر 
این امر تاکید کرده است که اگر دفاتر مودی ها به 
واسطه معامله با اشخاص کد فروش یا اطالعیه هایی 
که مغایرت دارند رد شد، ماموران مالیاتی مکلفند 

فقط آن بخش از  اطالعیه یا کدفروشی را مشمول 
ضریب علی الراسی کنند، اما عمال شاهد عدم اعمال 
این بخشنامه ایم. در عمل حتی اگر درصدی بسیار 
و  مشکل  دچار  شرکت  خرید  یا  فروش  از  جزیی 
مغایرت با اطالعات وارد شده توسط طرف مقابل 

باشد، کل درآمد شرکت علی الراس می شود. 
به هر حال این موارد مورد اعتراض کارگروه مالیات 
سندیکا در نامه به سازمان امور مالیاتی بود و براین 
اساس خواستار تدبیر اندیشی سازمان امور مالیاتی 
شدیم . طبق این درخواست در خصوص مشکالت 
ناشی از کد   فروشی ها با توجه به تعریف سامانه ای 
اقتصادی  اعتبار کدهای  مالیاتی که  امور  از طرف 
در  که  شده  خواسته  ساخته،  استعالم  قابل  را 
به واسطه عدم  اعتبار  این  صورت خدشه دار شدن 
انجام تکالیف مالیاتی فروشنده، تنبیهات این مساله 
برای خریداران یا بلعکس عطف به ما سبق نشود. 
همچنین اگر مغایرتی در اطالعات مندرج در سامانه 
فصلی وجود دارد، عدم تنبیه مالیاتی را صرفا منوط به 
اصالح طرف مقابل نکنند و ممیز مالیاتی که صاحب 
تشخیص است باید این اختیار را داشته باشد که بر 
اساس اسناد و مدارک را احراز واقعیت کند . بر این 
اساس می بایست در صورتی که واقعا حق با طرفی 
از معامله است، حتی اگر طرف مقابل هم حاضر به 
اصالح نیست، دفاتر وی را قابل قبول دانسته  شود. 
و  نمی افتد  اتفاق  این  متاسفانه  حاضر  حال  در  اما 
هیات های حل اختالف مالیاتی  و هیات های بند  3 
اصالح  به  منوط  صرفا  را  دفاتر  پذیرش  همچنان 
اطالعات در سامانه می دانند و حتی در مواردی که 
از دست مودی خارج می شود، دفاتر وی رد و در 
قبال آنچه اختیارش را ندارد مورد علی الراس و تنبیه 
مالیاتی واقع می شود. یعنی مصداق بارز ضرب المثل 
معروفی که می  گوید: گنه کرد در بلخ آهنگری؛ به 
شوشتر زدند گردن مسگری، در اینجا اتفاق می افتد، 
رد  دفاتر شرکتی  اما  کرده  اشتباه  دیگری  شخص 
می شود که اتفاقا دقیق و خوش حساب بوده است. 

اولویت دیگر مطابق با بند 4 و 5 نامه ای که خدمت 
جناب دکتر تقوی نژاد ارسال شد در خصوص بحث 
مالیـــات بر ارزش افــزوده است. چنــان می دانیم 
که بخش عمــده ای از مودیان مالیــاتی به فعالیت 
پیمانکاری مشغولند. تفاوت عمده پیمانکاری با سایر 
صنوف از نظر مالیاتی دارا بودن استانداردی خاص 
جهت شناسایی درآمد با عنوان استاندارد شماره 9 
است که در آن فارغ از آنکه این پیمانکار چه میزان 
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از صورت وضعیت هایش توسط کارفرما تایید شده است، 
مکلف است درآمد خود را از طریق استانداردهایی تحت 
عنوان درصد پیشرفت کار شناسایی کند. حال ممکن است 
هیچ بخشی از این درآمد شناسایی شده در آن سال تحت 
رسیدگی، مورد تایید کارفرما واقع نشده باشد که به تبع 
پرداختی هم بابت آن صورت نگرفته است. اما سازمان امور 
مالیاتی به موجب قانون مالیات بر ارزش افزوده از مودی 

مطالبه مالیات بر ارزش افزوده می کند.
عهده  بر  مالیاتی  ارزش افزوده،  بر  مالیات  که  می دانید 
اشخاصی  اقتصادی  فعاالن  و  است  نهایی  مصرف کننده 
هستند که واسطه انتقال از مصرف کننده نهایی به دولت 
فعاالن  جیب  از  مالیات  قسم  این  نباید  بنابراین  هستند 
اقتصادی پرداخت شود. اما وقتی سازمان امور مالیاتی از 
درآمد پیمانکار که لزوما تایید و پرداخت نشده است مطالبه 
مالیات می کند، در واقع موجب تحمیل هزینه ای به وی 
می شود که باید از منابع داخلی پیمانکار پرداخت شود. این 
مطالبه مالیات خصوصا در چند سال اخیر که وضع پرداخت  
صورت وضعیت ها به خصوص از سوی دولت بسیار ضعیف 
وارد  پیمانکاران  به  مضاعف  اجحاف  یک  درواقع  بوده، 

ساخته است. 
مجلس  پژوهش های  مرکز  در  جلساتی  راستا  این  در 
قانون  اصالحیه  پیش نویس  تهیه  اسالمی جهت  شورای 
مالیات بر ارزش افزوده برقرار  شده است که از نمایندگان 
بخش خصوصی نیز دعوت می شد و من هم به نمایندگی 
از سندیکا در آن جلسات شرکت می کردم.  در آنجا این 
مشکل از طرف ما و سایر فعاالن بخش خصوصی مطرح 
شد و خوشبختانه نتیجه  خوبی به دست آمد و نمایندگان 
مرکز پژوهش های مجلس پذیرفتند که در این بخش از 
قانون مالیات، اجحافی در حق مودیان اتفاق می افتد. بر 
این اساس اصالح پیش نویس به این شکل صورت گرفت 
پرداخت  یا  صورت وضعیت  تایید  زمان  در  »مالیات  که 
این عبارت در  پیمانکار تعلق می گیرد«.  به  علی الحساب 
واقع جایگزین متن قانونی قبلی شد که دریافت مالیات 
را در زمان انجام کار در نظر می گرفت و پرداخت شدن 
این  اگر  بنابراین  نمی داد.  قرار  نظر  مد  را  وجه  نشدن  یا 
پیش نویس در صحن علنی مجلس رای بیاورد این مشکل 
برای اعضای سندیکا و سایر صنوف بخش های خصوصی 

حل شده خواهد بود. 
داشت  وجود  افزوده  ارزش  بحث  در  که  دیگری  مشکل 
این بود که قانون مالیات بر ارزش افزوده مناطق آزاد و 
اما  نمی دانست.  قانون  اجرای  مشمول  را  اقتصادی  ویژه 
در بحث قانون ارزش افزوده برخالف قانون مالیات های 
تعبیر خاصی می یابند و چندان جنبه  معافیت ها  مستقیم 

از  معاف  شرکتی  می گوییم  وقتی  که  چرا  ندارند.  مثبتی 
مالیات بر ارزش افزوده شده است این بدان معنا است که 
معافیت به فروش های او تعلق می گیرد؛ یعنی اگر شرکت 
»الف« کاالیی را به شرکت »ب« می فروشد نیازی نیست 
از او 9 درصد بیشتر دریافت وجه کند، که اگر این دریافت 
صورت می گرفت ابتدا آن وجوهی را که قبال به شخص 
دیگری بابت خریداری کاال پرداخت کرده بود تهاتر می کرد 
و مابقی را به دولت می پرداخت. براین اساس در بدو امر  
از جیب خریدار میانی وجهی کسر نمی شد  و ارزش افزوده 
به نفر بعد انتقال می  یافت. اما زمانی که معافیت از ارزش 
افزوده  صورت می گیرد، در واقع معاف از دریافت ارزش 
افزوده از مشتری بوده و همچنان معاف از پرداخت آن به 

نفر قبلی در این زنجیره معامالتی نیستیم.
بـه طـور خـاص از آنجـا کـه می شـود گفـت یکـی از 
فعال تریـن مناطـق ویـژه، عسـلویه اسـت، بـا ایـن قانون 
فعلـی کـه مناطـق ویـژه را معـاف از مالیـات می دانـد، 
شـرکت های ایرانـی بسـیاری چـون شـرکت های عضـو 
سـندیکا در عسـلویه بـا ایـن مشـکل روبـرو بوده انـد. این 
شـرکت ها کـه بـرای مشـارکت در مناقصـه ای در مناطق 
ویژه بخشـی از کاالهایشـان را برای ساختن کاالی نهایی 
خـارج از منطقـه خریـداری می کننـد، طبـق قانـون فعلی 
مکلف هسـتند که ارزش افـزوده را به فروشـندگان داخلی 
خـارج از مناطـق ویـژه پرداخـت کننـد، امـا چـون مناطق 
ویـژه معافنـد و بنـا اسـت کاال را در ایـن مناطـق تحویـل 
کارفرمـا  دهنـد، نمی تواننـد از کارفرماهـا مالیـات دریافـت 
کننـد. بنابرایـن آن بخـش از مالیـات کـه ایـن شـرکت ها 
ملـزم بـه پرداخت آن در خـارج از مناطق ویژه هسـتند، در 
زمـره هزینه هـای آن ها بوده و کاهنده سودشـان می شـود. 
حـال ایـن شـرایط را با وضعیت شـرکتی خارجی مقایسـه 
کنیـد که در مناقصـه ای در مناطق ویژه شـرکت می کند و 
به واسـطه آنکه کاال را از خارج از کشـور وارد و در گمرک 
منطقـه ویـژه ترخیـص می کند معـاف از پرداخـت مالیات 
بـر ارزش افـزوده اسـت و بـا ایـن مزیت با شـرکتی ایرانی 
نیـز رقابـت می کنـد. در واقع شـرکت ایرانـی عمال مکلف 
اسـت به واسـطه سیاسـت  های اقتصاد مقاومتی و استفاده 
از تـوان داخلـی بخـش عمـده ای از کاال را از داخل کشـور 
تهیـه کنـد و مالیـات آن را بپـردازد امـا فروشـنده خارجی 
حاضـر در مناقصـات مناطـق ویـژه ایـن الـزام را نـدارد و 
بـه تبـع قیمـت تمام شـده کمتـری را حداقل به میـزان 9 
درصـد عرضه خواهد کرد. این موضوع سـبب شـده اسـت 
کـه عمـال امکان رقابـت پیمانـکاران بخـش خصوصی با 
شـرکت های خارجـی در مناطـق ویژه و آزاد وجود نداشـته 

باشـد یا تضعیف شـود. 

چالش هـای مالیـاتی صنعت بـرق

 گرچه سازمان امور 
مالیاتی طی بخشنامه ای 

بر این امر تاکید کرده 
است که اگر دفاتر 
مودی ها به واسطه 

معامله با اشخاص کد 
فروش یا اطالعیه هایی 

که مغایرت دارند رد 
شد، ماموران مالیاتی 

مکلفند فقط آن بخش 
از  اطالعیه یا کدفروشی 

را مشمول ضریب 
علی الراسی کنند، اما 

عمال شاهد عدم اعمال 
این بخشنامه ایم
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خوشبختانه این موضوع نیز از مواردی بود که طی 
و  قانون گذار  نهادهای  با  که  مراوداتی  و  مکاتبات 
قانون  اصالحی  پیش نویس  در  انجام شد  نظارتی 
مالیات بر ارزش افزوده مد نظر قرار گرفت. در این 
»اگر   که  است  شده  پیش بینی  چنین  پیش نویس 
کاالیی از خارج از منطقه آزاد خریداری و در مناطق 
آزاد و ویژه مصرف شود، مبالغ ارزش افزوده  ای که 
قبال پرداخت شده است از طریق سازمان مالیاتی 
مورد  این  اگر  بنابراین  بود«.  خواهد  استرداد  قابل 
نیز در صحن علنی مجلس رای بیاورد و به عنوان 
قانون ابالغ شود، عمال این مشکل هم در منطقه 

ویژه و آزاد مرتفع خواهد شد.
 اینها اهم مواردی بود که در نامه ارسالی به ریاست 
سازمان امور مالیاتی در سال گذشته بیان شده است 
و البته اصالحات قانونی مربوط به بندهای 4 و 5 
چنان که ذکر شد در سال 96 در دستور کار مجلس 

قرار گرفته است. 
البته اعضای سندیکا با موارد دیگری از مشکالت 
مالیاتی نیز روبرو بوده اند که خارج از این نامه بود. 
یکی از مواردی که در واقع درخواستی سنگین اما 
به حق را شامل می شد، دریافت نوعی فرصت تنفس 
مالیاتی برای اعضای سندیکا در این دوران بود. در 
توجیه این درخواست به جا عنوان شد در حال حاضر 
در شرایط رکود اقتصادی قرار داریم و از اصول اولیه 
علم اقتصاد آن است که در دوران رکود دولت ها باید 
مالیات ها را کاهش دهند تا نقدینگی از واحدهای 
ادامه حیات دهند.  بتوانند  اقتصادی خارج نشود و 
برای مودیانی که سال ها مالیات  بنابراین جا دارد 
به  را  دولت  اقتصادی  چرخ  و  پرداخته اند  را  خود 
نوعی  موجود  رکود  دوران  درآورده اند طی  گردش 
معافیت مالیاتی موقت در نظر گرفته شود تا در این 
دوران مالیات نپردازند یا حداقل مالیات های کمتری 
از ایشان وصول شود. این امر از لحاظ اصول علم 
اقتصاد هم پذیرفته شده است که در دوران رکود 
باید مالیات ها کمتر شود و در مقابل طبیعتا در دوران 
رونق مالیات بیشتری دریافت می شود. البته با توجه 
به کاهش درآمدهای نفتی انتظار موافقت و موفقیت 
باالیی در این زمینه وجود نداشت، اما به هر حال 
بخشی از درخواست های سندیکا بود که بنا شد به 
کمیسیون اقتصادی مجلس و سازمان امور مالیاتی 
به عنوان متولی اجرای قانون مالیات منتقل شود. به 
هر حال این موارد دغدغه های به حق مالیاتی است 
که در بخش خصوصی وجود دارد و اینکه تا چه حد 
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عملیاتی شود، به میزان همکاری مجلس و دولت و 
سایر نهادها  بستگی دارد.

از  یکـی  ویـژه  مناطـق  بحـث  در   
مشـکالت مبتالبـه  بحثـی اسـت که اساسـا 
نشـان مـی داد تشـخیص مرزبنـدی  مناطـق 
ویـژه دچـار ابهاماتـی اسـت و این امر سـبب 
می شـود در حوزه هـای مـورد شناسـایی بـه 
عنـوان مناطـق ویژه از طـرف  فروشـندگان و 
خریـداران کاال یـا  مودیان و ممیـزان مالیاتی، 
اختالفـات و چالش هایی وجود داشـته باشـند. 
آیا بـا مصادیقی در این زمینه مواجه شـده اید؟ 

راهـکار حـل ایـن مسـاله را چـه می دانید؟
هر چند شاید در تعریف مناطق ویژه مشکل چندانی 
با  احتماال حتی  اصلی که  اما مشکل  ندارد،  وجود 
اصالح قانون هم رفع نشود، بر سر این بحث است 
آزاد، وقتی در  تعدد مناطق ویژه و  به  با توجه  که 
توسط  که  کاالهایی  اعتبار  می شود  گفته  قانون 
مودی مالیاتی خریداری می شود و آن را در مناطق 
ویژه یا آزاد استفاده می کنند، قابل استرداد خواهد 
بود، اجرای صحیح این امر منوط به آن است که 
کاالها  ورود  که  باشد  داشته  وجود  گلوگاه هایی 
بیان دیگر  به  تایید کند.  را  آزاد  به مناطق ویژه و 
مناطق ویژه و آزاد می بایست به این منظور دارای 
مرزبندی ها و گمرک های ویژه ای باشند. متاسفانه 
یا  مرزبندی ها  این  دارای  ویژه  مناطق  از  بسیاری 
اصطالحا دیوارها نیستند. یعنی عمال ورود یا خروج 
کاالها به آن قابل کنترل نیست و این امر احتماال 
اصالح  بر  بنا  اگر  بنابراین  بود.  خواهد  مشکل ساز 
همه جانبه این قانون و موارد اجرایی آن توسط دولت 
باشد، یکی از اقدامات ضروری همین مساله است. 

چالش های  عنوان  به  که  مواردی  در   
عمده مودیان مالیاتی ذکر فرمودید آیا مواردی 
هست که در صنعت برق پررنگ تر احساس 
شود و احساس کنیم که این موضوع مشخصا 
برق  صنعت  فعاالن  مالیاتی  دردهای  از  یکی 

محسوب می شود؟
مشکالتی  عمدتا  شد  مطرح  که  مشکالتی 
به  دست  آن  با  هم  صنوف  سایر  و  عمومی است 
گریبان هستند. اما با توجه به اینکه محصول نهایی 
در صنعت برق در بیشتر موارد به دولت ارائه می شود 
درآمدها  کاهش  با  ساله  چند  این  در  دولت هم  و 

روبرو بوده که موجب شده امکان پرداخت صورت 
وضعیت ها به پیمانکاران وجود نداشته است، اعضای 
وصول  مورد   در  شده  ذکر  بحث های  در  سندیکا 
و  تایید  از  پیش  و  کار  پایان  از  بعد  افزوده  ارزش 
سایر  از  بیش  اغلب  صورت وضعیت ها،  پرداخت 
معامله  طرف  خصوصی  اشخاص  با  که  صنوفی 
هستند مشکل داشته اند. به بیان دیگر پیگیری درج 
پرداخت  به عنوان موعد  پرداخت صورت ضعیت ها 
برای  قانون،  اصالحیه  در  افزوده  ارزش  بر  مالیات 

اعضای سندیکا پررنگ تر بوده است.

 بـه همکاری هایـی کـه بـا مجلـس و 
حتـی سـازمان امـور مالیاتـی صـورت گرفته 
اسـت اشـاره فرمودید. آیا با نهادهـای بزرگتر 
بخـش خصوصـی ماننـد اتـاق بازرگانـی نیز 
مـواردی از همکاری هـا صـورت گرفته اسـت 

که نیـاز بدانیـد ذکـر بفرمایید؟
مشکالت  ارجاع  بر  مبنی  اتاق  درخواست  پیرو  ما 
به  مربوط  موارد  خصوصی،  بخش  فعالین  مالیاتی 
به  نیز  بازرگانی  اتاق   طریق  از  را  سندیکا  اعضای 
نهادهای ذی ربط منعکس کرده ایم. از مزایای این 
در  بود.  مرجع  دو  هر  از  مشکالت  این  طرح  امر 
نتیجه این مشکالت مستقیما از طریق سندیکا به 
مرکز پژوهش های مجلس و همچنین از طریق اتاق 
به مسئولین  معادن و کشاورزی  بازرگانی، صنایع، 
بر  می تواند  امر  همین  و  است  شده  داده  انتقال 

اثرگذاری موضوع بیفزاید.

 فرمودید که بخشی از تالش کارگروه 
مالیات سندیکا صرف تاثیرگذاری ساختاری بر 
بحث قوانین و اجرای آن ها شده است. آیا این 
کارگروه در بحث حل و فصل موردی مشکالت 
از  است؟  داشته  فعالیت  نیز  سندیکا  اعضای 
موردی  پیگیری  فعلی  وضعیت  در  شما  نظر 
مشکالت اعضا کارسازتر از پیگیری اصالحات 

ساختاری نخواهد بود؟
این دو موضوع  باید در کنار هم پیش رود. کارگروه 
مالیات و شخص بنده مرجعی برای شرکت ها است 
تا با مراجعه و بیان مشکل خاص مالیاتی خود در 

تهیه لوایحشان یاری شوند.
 همچنین شرکت بنده به عنوان نماینده سندیکا در 
هیات  هـای حل اختالف مالیاتی تعیین کننده بوده 
است. زیرا همان طور که می دانید در این هیات سه 

عضو حضور دارند که به ترتیب یک نفر از سازمان 
امور مالیاتی  و یک قاضی بازنشسته از قوه قضاییه و 
یک نفر هم از صنف  مربوطه جهت طرح مشکالت 
نمایندگی می کنند. بنابراین در این جلسات حضور 
فردی که هم با دغدغه های صنف و هم با موضوعات 
مالیاتی و حقوقی آشنایی داشته باشد می  تواند بسیار 
مفید واقع شود. اگر چه قانون بر سازمان امور مالیاتی 
تکلیف کرده که در زمان تشکیل این جلسات، نماینده 
بخش خصوصی شخصی تعیین شود که آن صنف را 
بشناسد و با آن مرتبط باشد، اما در بسیاری اوقات 
محدودیت های  به  توجه  با  و  نمی افتد  اتفاق  این 
جایگاه  دراین  اتاق   از  نماینده ای  معموال  سازمان 
حضور می یابد که به طور کلی صنایع را می شناسد 
و با مشکالت صنف به طور خاص آشنا نیست. بر این 
اساس جلساتی که در هیات های حل اختالف برای 
مشکالت موردی شرکت ها حضور داشتیم منجر به 

نتایج مثبتی شد. 
اما اساسا دو حالت ذکر شده باید همراه و همزمان 
پیش رود، یعنی هم بحث مراجعه اشخاص موردی 
و تهیه لوایح و نحوه دفاعیه هایشان به دقت پیگیری 
که  دارد  وجود  کالن تری  مشکالت  هم  و  شود 
در  از جمله  برده شود،  پیش  است ساختاری  بهتر 
زمینه بحث سامانه خرید و فروش فصلی به جرات 
می توانم بگویم که بیش از 80 یا 90 درصد اعضا و 
مودیان مالیاتی بزرگ با این مشکل مواجه هستند. 

بفرماییـد  مختصـر  طـور  بـه  لطفـا   
برنامـه آتـی کارگـروه و رئـوس مطالبـی که 
بنا اسـت در این رابطه دنبال شـود چیسـت؟
پیگیری  اول  وهله  در  کارگروه  این  اهلل  شا  ان   
را  مالیاتی  امور  با سازمان  برگزاری جلسه ای  برای 
آنکه پیگیری الزم جهت  در دستور کار دارد. دوم 
تهیه پیش نویس اصالحیه به نحوی که نکات مد 
نظر سندیکا در آن لحاظ شود باید با جدیت دنبال 
شود و سپس این پیش نویش با پیگیری های الزم 
راه طوالنی آن تا صحن علنی مجلس و تصویب 
آن را بپیماید. همچنین پیگیری و اصالح قوانین و 
با  هماهنگی  در  بخشنامه ها  در  که  اصالحیه هایی 
سازمان امور مالیاتی باید اتفاق بیفتد. عالوه بر این 
موارد ساختاری، به طور خاص هم بنده در روزهای 
خدمت  در  تلفنی  و  حضوری  صورت  به  سه شنبه 
پیش  که  هم  مواردی  و  هستم  سندیکا  اعضای 

می آید در خدمتشان خواهم بود.
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در  به طـور مختصـر  گفت وگـو   ابتـدای  در  لطفـا   
خصـوص زمینه هـای پیدایـی مشـکالت مالیاتـی بخـش 
خصوصـی و بـه طـور خـاص  اعضـای سـندیکا توضیـح 

فرماییـد.
امروزه ایجاد اشـتغال ورشـد اقتصادی درکشـورهای درحال توسعه 
مسـتلزم حرکت ورشـد بخش صنعـت و تولیدی بـوده که پیش نیاز 
آن ایجـاد آرامـش و ثبـات و اسـتمداد درسیاسـت های پولـی و 
اقتصـادی اسـت و به سـرمایه گذاری فعـاالن اقتصـادی در بخش 
صنعـت بـا حداقـل ریسـک منتج می شـود. البتـه شفاف سـازی در 
نظـام اداری و مالـی همچنین کاهش بوروکراسـی بـه خودی خود 

در ایـن زمینـه حائز اهمیت اسـت.
  در دوران اصالحات با وجود کاستی ها وآثار تخریبی به جامانده ناشی 
از 8 سال جنگ تحمیلی، به دلیل مدیریت و برنامه ریزی اصولی و 
علی الخصوص  کالن  سیاست های  در  کاذب  هیجانات  از  پرهیز 
بخش های اقتصادی همچنین ثبات و آرامش در نظام پولی، موجبات 
رشد اقتصادی و سرمایه گذاری در کشور فراهم شد که شاهد ظهور 

بسیاری از واحدهای تولیدی کوچک و بزرگ بوده ایم.
 بـا اجـرا شـدن طـرح هدفمندسـازی یارانه هـا بـه یکبـاره، سـبب 
باالرفتـن قیمـت  حامل هـای انـرژی و متعاقبـا افزایـش قیمـت 
تمامی کاالهـا خصوصـا مـواد اولیـه شـده کـه ضربـه سـنگینی به 
بخـش تولیـدی وارد نمودکـه متاسـفانه سـهم بخـش صنعـت و 

آن چنان که محمودرضا مرتضوی عضو کارگروه 
مالیات سندیکا می گوید، بی شک صنعت برق به 
واسطه شرایط ویژه کاری آن که طی سال های 
اخیر بار رکود را به طور مضاعف متحمل شده 
است، بیش از پیش استحقاق آن را خواهد داشت 
که مورد توجه خاص مسئولین قرار گیرد. از این 
رو مدیرعامل شرکت صفانیرو به عنوان یکی از 
فعالین این حوزه که به جهت عضویت در کارگروه 
مالیات با این موضوع آشنایی ویژه ای دارد، با ادله 
و بیان زمینه های پیشینی این امر ، موضوع اساسی 
معافیت موقت مالیاتی اعضای سندیکا را، هر چند 
خواسته ای بزرگ اما به حق محسوب می شود، با 
جدیت و جسارت بیان می دارد. درادامه متن این 
مصاحبه را خواهید خواند:

چالش هـای مالیـاتی صنعت بـرق

گفت و گـو بـا محمـودرضـا مرتضـوی؛ عضو کارگروه 
مالیات سندیکا و مدیـرعامـل شرکت صفـانیـرو
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چالش هـای مالیـاتی صنعت بـرق

تولیـد کشـور از این هدفمندسـازی تنهـا نابودی و 
اضمحالل بوده اسـت و البته بـا تحمیل تحریم ها، 
عمـال ارتبـاط مالـی تولیدکننـدگان و شـرکت ها و 
فعالیـن حـوزه اقتصـادی را بـا دنیـای خـارج قطع 
شـد. این فشـارها ، موجب تضعیـف و کاهش توان 
رقابتـی بـرای بخش تولیـدی داخلـی در مواجهه با 
واردات کاالهـای و بعضا بی کیفیـت خارجی ) حتی 

بـا وجـود نمونه مرغـوب داخلی( شـد.

ازچه زمانی  مالیاتی   تشکیل کارگروه 
چه  و  گرفت  نیازهایی صورت  چه  دنبال  به  و 

دستاورد های مهمی داشته است؟
طور مشخص  به  اما  ریشه دار،  چند  هر  مشکالت 
برای فعالین بخش خصوصی صنعت برق از سال 
محلی  سلیقه ای،  برخورد های  از  متاثر  و   1388
از جمله  نهادها  و  دستگاه ها  برخی  فله ای  و حتی 
سازمان امور مالیاتی، سازمان تامین اجتماعی و  ... با 
شرکت ها و بخش خصوصی تشدید شد . دلیل این 
مساله نیز نوع نگرشی بود که از سوی این سازمان 
به شرکت ها وجود داشت ، تا جایی که گمان می شد 
بنگاه های اقتصادی سود و عایدی بسیار زیادی دارند 
و آن را کتمان می کنند. بنابراین ادارات متولی اخذ 
مالیات ، کارشناسان خود را مجبور می کردند که به 
از بخش  برابر  هر نحو نسبت به اخذ مالیات چند 
خصوصی مبادرت ورزند . این موضوع تا آنجا پیش 
می رفت که حتی به خاطر جابجا شدن تاریخ سند ها 
متحمل  شرکت ها  حسابداری ،  رایج  اشتباهات  و 

جریمه های بسیار سنگینی شدند. 
در  متفـاوت  حسـابداری  سیسـتم  بـه  توجـه  بـا 
قانـون  شـرکت های دولتـی و خصوصـی، طبـق 
شـرکت های خصوصی موظف به شناسـایی درآمد 
و ارسـال گـزارش کارکـرد و صورت وضعیت هـای 
مـورد  در  امـا  هسـتند  ارسـال  زمـان  در  خـود 
شـرکت های دولتـی چنیـن نیسـت و کارفرمـای 
دولتـی در زمـان تامیـن بودجـه کـه عمدتـا مدتی 
زمـان طوالنی از ارسـال آن گذشـته اسـت نسـبت 
بـه تنظیم سـند و پرداخت آن اقـدام می کند که در 
کمـال تعجب سـازمان مالیـات برای هـر دو زمان 
ثبـت طلـب مالیـات می نمایـد  . البتـه برخورد های 
نامطلـوب سـازمان مالیاتـی با تمامی شـرکت ها به 
همیـن نحـو صـورت می گرفـت و این مشـکالت 
تقریبـا در تمامـی  بخش های صنعت مشـترک بود. 
بـا ادامـه فضـای بحرانـی بـه وجـود آمده از سـال 

88 و بـه تبـع آن وخیـم شـدن اوضـاع اقتصـادی، 
فشـار سـازمان امور مالیاتـی برای دریافـت مالیات 
بیشـتر و جبـران کسـری بودجه ها به شـرکت ها و 
کارخانه هـا بیشـتر شـد و اوضـاع را ناگوراتـر کـرد. 
تمامـی  ایـن مـوارد ، فشـارمضاعفی بر پیکـر نیمه 
جـان بخـش خصوصـی و تولیدی کشـور بـود که 
متاسـفانه در سـال های  90 تـا 92 بـه اوج خـود 
رسـید و هنوز هم در گوشـه و کنارکشـور مشـاهده 
می شـود. البتـه این فشـارها تا پیش از سـال 92 و 
دولـت آقـای روحانی بسـیار زیـاد بود و شـرکت ها 
عمدتـا تـا مرز نابـودی پیـش رفتند و تعـدادی هم 

قربانـی سـوء مدیریـت در آن زمان  شـدند. 

با رویکرد موثر وزارت محترم اقتصاد و دارایی دولت 
یازدهم  و در راس آن با روی کار آمدن آقایان دکتر 
طیب نیا و دکترعسکری خوشبختانه فضا عوض شد 
و فشارها کاهش یافت . این اقایان که بنده برایشان 
احتــرام زیادی قایلم، مشکالت را حتی به صـورت 
مـوردی بررسی کردنــد و در جهت بهبود شرایط 
دستــورات و بخشنامه هــای خوبی صادر گردید که 
از برخوردهای غیر منطقی و اعمال فشار بیشتر به 
بخش خصوصی و تولیدی جلوگیری و تا حدی مورد 
تعدیل قرار گرفت. بسیاری از پرونده ها در هیات های 
216 و 256 مکرر و نیز شورای عالی مالیاتی مورد 
بررسی قرار گرفتند که منجر به حل مشکالتشان 

شد، هرچند متاسفانه شرکت هایی نیز  بودند که به 
دلیل سیل عظیم فشارها در آن دوران ، نتوانستند 

نتیجه مطلوبی دریافت کنند.
براین اساس بود که از سال 93 سندیکا صنعت برق 
به دلیل اهمیت موضوع ، بر آن شد تا با توجه به 
قانون  اصالح  برای  پیشنهادهایی  شرایط،  جمیع 
مالیاتی ارائه کند . کارگروه از اوایل سال 94 فعالیت 
خود را به طور رسمی  شروع کرد و فراخوان هایی 
به  تا شرکت ها  ارسال داشت  تمامی  شرکت ها  به 
صورت مدون و در چارچوب های مشخص به بیان 
این  جمع آوری  با  بپردازند.  خود  مالیاتی  مشکالت 
درخواست ها و برگزاری جلسات متعدد با شرکت های 
عضو، این موضوع با کمیته ها و کارگروه های دیگر 
سندیکا درمیان گذاشته و نظرات خوبی نیز از جانب 
آن ها دریافت  شد. در نهایت ضمن طرح موضوع و 
عمــده مــوارد مطرح شده در قالب  ارســـال  نامه  
به آقای دکتر نقوی نژاد ، ماحصل عمده مشکالت 

اعضا به ایشان انتقال داده یافت.
 این بندها به قرار زیر بوده اند:

1- برخـی از ماموران مالیاتی با اسـتنباط نادرسـت 
از  مسـتقیم  مالیات هـای  قانـون   147 مـاده  از 
مربوطـه  درآمد هـای  کـه  هزینه هایـی  پذیـرش 
در سـنوات قبـل شناسـایی شـده اسـت خـود داری 
می کننـد ماننـد هزینه هـای تمدیـد ضمانتنامـه در 

دوره بعـد از تحویـل پـروژه بـه کارفرمـا.
2- ادارات امور مالیاتی بــر اســاس مغایرت هــای 
استخراج شده از سامانه خرید و فروش فصلی اقدام 
به مردود کردن دفاتر شرکت ها می نمایند در حالی 
که صحت ثبت دفاتر با استفاده از سایر روش های 
حسابرسی قابل تایید بوده و اصالح سامانه مزبور به 
دلیل عــدم همکاری طرف معامله در برخی مــوارد 

امکان پذیــر نیست.
3- تهیـه و اعالم لیسـت نهایی شـرکت های مجاز 
و مـورد تاییـد سـازمان امـور مالیاتـی در  هر سـال 
جهـت مالک قرار گرفتن انجـام معامالت در همان 
سـال و اعمال تغییرات ایجاد شـده در لیسـت مزبور 

در سـنوات آتی.
4- اصالح قانون مالیات بر ارزش افزوده در جهت 
وصـول مالیات از پیمانکاران بــر اســاس صــورت 

وضعیت تائید شده.
5- اصـالح قانـون مالیات بـر ارزش افـزوده مبنی 
بـر اعمـال نـرخ صفـر مالیاتـی بـرای فعالیت های 
واقـع در محـدوده مناطـق آزاد و ویـژه اقتصادی به 

ادارات متولی اخذ مالیات ، 
کارشناسان خود را مجبور می کردند 
که به هر نحو نسبت به اخذ مالیات 

چند برابر از بخش خصوصی 
مبادرت ورزند . این موضوع تا 
آنجا پیش می رفت که حتی به 

خاطر جابجا شدن تاریخ سند ها 
و اشتباهات رایج حسابداری ، 

شرکت ها متحمل جریمه های بسیار 
سنگینی شدند
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منظـور حفـظ تـوان رقابـت شـرکت های داخلی با 
خارجی.  شـرکت های 

موارد یک و دو برای شـرکت ها از اهمیت بیشـتری 
برخـوردار بـوده و با حل شـدن آن هـا بخش عمده 
مشـکالت شـرکت هایی که به سـندیکا و کارگروه 
منعکـس شـده، برطرف خواهد شـد. البتـه مواردی 
ماننـد مـورد 4 و 5 بـه نوعی نـگاه به آینده اسـت. 
البتـه ایـن نامـه بـا در نظر داشـتن فضـا و نگرش 
مثبـت آقایـان دکتـر طیب نیا و دکترعسـگری بوده 
و امیدواریـم آقـای نقوی نـژاد نیـز همـکاری الزم 
را بـرای حل مشـکالت شـرکت ها داشـته باشـند. 
در هـر صـورت اگـر موارد یـک و دو حـل و فصل 
شـود عالوه بـر انتفاع شـرکت ها، سـازمان مالیاتی 
نیـز به بخـش بزرگـی از وصولی های خـود خواهد 

رسید.

 به جز سازمان امور مالیاتی، کارگروه 
با چه چه نهاد هایی ارتباط برقرار کرده و چه 

دست آورد مشخصی داشته است؟
با توجه به نوع کار شرکت های عضو سندیکا، توانیر 
این  بودندکه  سازمان هایی  جمله  از  نیرو  وزارت  و 
موضوع به اطالع آن ها رسید. جناب آقای مهندس 
عنایت  هم  نیرو  سابق  محترم  وزیر  چیت چیان 
مثبت  نگرش  با  و  داشتند  این مشکل  به  ویژه ای 
خود برای برگزاری جلسه مشترک با وزارت دارایی 
اعالم آمادگی کردند. تا زمان حضور ایشان در این 
مقام روند پیگیری این مساله به خوبی پیش می رفت 
و حاال هم منتظر هستیم تا با مقامات جدید بتوانیم 

راه را ادامه دهیم. 

 با توجه به تغییرات پیش امده نسبت 
به این موضوع خوشبین هستید؟

بـا توجـه به فشـار های داخلـی و خارجی متاسـفانه 
در شـرایط خوبـی به سـر نمی بریـم و رویکرد هـای 
موجود در جهت اعمال فشـار بیشـتر به کشـورمان 
اسـت. ایجـاد مانع تراشـی ها در خصـوص برجـام 
دسـتاورد هایش راکمرنـگ کـرده ، ولـی قدم هـای 
مثبت زیادی برداشـته شـده اسـت . در مورد صنعت 
برق شـرایط موجـود در سـطح کالن چندان مثبت 
نیسـت. در هـر حـال بـا توجه بـه جایـگاه مطلوبی 
کـه  بـرای سـندیکا به دسـت آمـد، ایـن سـندیکا 
اسـت کـه در حقیقـت می توانـد پیکـر نیمـه جـان 
شـرکت های صنعـت بـرق را احیـا کند و بـا ایفای 

بـا  داخلـی  شـرکت های  میـان  ارتباطـی  نقـش 
کشـور های منطقه ای و فرا منطقـه ای ، برای تحقق 
ایـن مهـم تـالش نمایـد . سـندیکا  می بایسـت 
مسـائل به وجـود آمده بـرای شـرکت های عضو  را 
در شـرکت توانیـر و وزارت نیـرو مطـرح وتـا رفـع 
آنهـا پیگیـری و اقدام الزم را به عمل آورد . شـایان 
اسـتهالک  بـا  ذکـر اسـت  هشـدارهای مرتبـط 
و از کار افتادگـی تجهیـزات مدت هـا اسـت کـه 
بـه صـدا درآمـده در صـورت عـدم رسـیدگی ، بـه 
زودی بـه بحرانـی عظیـم مبـدل خواهـد شـد که 
در ایـن خصـوص می بایسـت سـندیکا در تدویـن 
برنامه هـای کالن وزارت نیـرو و توانیر نقش عمده 

و کارامد داشـته باشـد .

 چنان که مطلعید در بخشی از قانون 
مالیات ماده 218 آمده که در یافت مالیات از 
شرکت های باید به نوعی باشد که باعث مختل 
شدن کار و به بیان بهتر ورشکستگی آن بنگاه 
اقتصادی نشود. این قانون تا چه حد رعایت 

می شود؟
مـوارد  از  بسـیاری  در  اسـت.  بلـه کامـال درسـت 
ممیزیـن مالیاتی بـا شـرکتی هایی مواجه می شـوند 
کـه بـه دلیل عـدم پرداخـت مطالباتشـان از سـوی 
کارفرمـای دولتـی درآمـدی نداشـته و متضرر شـده 
کـه متاسـفانه در عیـن نابـاوری دارایـی، شـرکت ها 

را بـه پنهـان کاری متهـم می کننـد. ایـن در حالـی 
شـود  پرداخـت  شـرکت ها  مطالبـات  اگـر  اسـت 
دیگـر چنین مشـکلی وجـود نخواهد داشـت درواقع 
کارشناسـان مالیاتـی بایـد با صـرف وقت و بررسـی 
دقیـق و صحیـح دفاتـر شـرکت هایی کـه بـه طور 
شـفاف بـا دولـت کار می کنند مانع از تضییع بیشـتر 
حقـوق آنهـا شـوند . بـه بیـان دیگـر ازسـرگیری  و 
تکـرار برخورد هـای فلـه ای از سـوی دارایـی کـه 
در زمـان دولـت دهـم شـاهد آن بودیـم ، منجـر بـه 
نابـودی شـرکت های داخلـی خواهد شـد . البتـه اگر 
عـدم پرداخت مطالبات از سـوی شـرکت های تابعه 
وزارت نیـرو ادامـه یابـد مـا بـه مرحله ای می رسـیم 
کـه تمامـی  شـرکت های پیمانـکار از بیـن می روند 
و حتـی اگرزمانـی می رسـد که پـول و پـروژه وجود 
خواهـد داشـت ولی هیچ شـرکت داخلی نیسـت که 
بخـواد آن را اجـرا نمایـد کـه موجـب انحصارگرایی 
و یـا بازشـدن پـای شـرکت های خارجـی به کشـور 
خواهد شـد که نقض صریح اقتصاد مقاومتی اسـت .

 بسیاری از کارشناسان از لزوم وجود 
معافیت مالیات برای شرکت های صنعت برق 
صحبت می کنند، نظر شما در این باره چیست؟

بـا توجـه بـه شـرایط صنعـت بـرق در سـال های 
اخیرکـه نتیجه عـدم پرداخت مطالبـات پیمانکاران 
و تولیدکننـدگان همچنیـن رکود متوالی در کشـور 
می باشـد ، اخـذ مالیـات از شـرکت هایی کـه بـه 
دلیـل بحـران و سـوء مدیریـت در دولـت نهـم و 
دهـم ، متضرر شـده اند مغایر با قوانیـن و راهبرهای 
اقتصـاد مقاومتـی بوده و برای احیا و بهبود شـرایط 
و رونـق کسـب و کار ، ارائـه مشـوق های حمایتـی  
از سـوی دولـت تدبیـر و امیـد ضـروری و حیاتـی 
اسـت. بدین منظـور اختصاص بسـته های معافیت 
و تخفیـف معالیـات بـه شـرکت ها و تولیدکنندگان 
صنعـت بـرق کـه متحمـل بی مهری های فـراوان 
در سـال های اخیـر بـوده اسـت ، روزنـه ای هرچند 
دیـر و کوچـک ، موجـب احیـای و حیـاط دوبـاره 
زمینـه  ایـن  در  عضـو  شـرکت های  از  بسـیاری 
خواهـد شـد . در واقـع تخفیـف مالیاتی یـا معافیت 
مالیاتـی همـان پول هایـی اسـت کـه شـرکت ها 
کارفرمـا ،  از  مطالبـات  پرداخـت  عـدم  زمـان  در 
بـه سـازمان امـور مالیـات پرداخـت کـرده و حـاال 
می توانـد در قالـب تخفیـف و معافیـت مالیاتـی به 

آن هـا عـودت داده شـود. 

چالش هـای مالیـاتی صنعت بـرق

این سندیکا است که در 
حقیقت می تواند پیکر نیمه 

جان شرکت های صنعت برق 
را احیا کند و با ایفای نقش 
ارتباطی میان شرکت های 

داخلی با کشور های منطقه ای و 
فرا منطقه ای ، برای تحقق این 

مهم تالش نماید
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ماهـی لغزان مالیـات را هر زمـان از آب گل آلود 
برداشـت های سـلیقه ای ممیـزان و سـکوت های 
مالیاتـی قوانین بگیریم مشـکلی اسـت کـه برای 
مودیـان صنعـت بـرق تازگـی دارد و وقتـی پـای 
درد دل مکتـوب اعضـای سـندیکا از موضـوع مالیات 
بنشـینی بـه وضـوح پیـدا اسـت کـه این مشـکالت 
متعـدد و متکثـر از ریشـه های واحدی نشـات 
گرفته انـد و الجـرم اقدامـات متحـدی را 
بـرای آنکـه برطـرف شـوند نیـاز دارند. 
آنچـه در این شـماره از نظـرات اعضای 
گـرد  مالیـات  خصـوص  در  سـندیکا 
آمـده اسـت مشـت معرفـی اسـت نمونه 
خروارهـا اقـدام ناعادالنـه در ادارات مالیاتی 
رمق هـای  آخریـن  متاسـفانه  کـه 
بنگاه هـای  در  را  اقتصـادی  حیـات 
از میـان  بـرق  اقتصـادی صنعـت 

می بـرد.  



توضیـح  مختصـر  طـور  بـه  لطفـا   
فرماییـد کـه تاکنـون واحـد صنعتـی تحـت 
چالش هـای  چـه  بـا  حضرتعالـی  مدیریـت 
عمـده ای در زمینـه مالیـات روبرو بـوده و این 
مشـکالت هـر یک چـه تاثیـر مشـخصی بر 

کسـب وکار شـما داشـته اسـت؟
این شرکت مشکالت خاص  چالش های  مورد  در 
به لحاظ تحقیقات  نداشته ولی  و عمده ای وجود 
بر  مالیات  قانون  از  اینجانب  خود  بررسی های  و 
پیمانکاری  و  تولیدی  واحدهای  و  ارزش افزوده 
شناسایی  را  مواردی  شده ام  مطلع  که  متعددی 
کرده ام که در بند بعدی به چند مورد اساسی آن ها 

اشاره خواهد شد.

 از دیدگاه حضرتعالی به منظور پیگیری 
صنعت  سندیکای  اعضای  مالیاتی  مشکالت 
برق ایران اولویت با چه مواردی است از نظر 
در  انتظارات مشخصی  و  پیشنهادها  شما چه 
خصوص رفع موانع و مشکالت مالیالتی اعضا 
قابل ارائه است تا از طریق سندیکا در سازمان  

امور مالیاتی پیگیری شود ؟
 اولین پیشنهاد این است که نرخ ارزش افزوده برای 
واحدهای تولیدی به 3 درصد تقلیل یافته و حداقل 
تا 3 سال آینده که انتظار رکود اقتصادی وجود دارد 
همین نرخ اعمال شود. کما اینکه این پیشنهاد در 

مورد صنف طالفروشان اعمال شده است.
مساله حائز اهمیت دیگر آن است که در مورد زمان 
پرداخت مالیات بر ارزش افـــزوده، سه مقطع بــرای 
دریافت مالیات بر ارزش افزوده از خریدار تعیین شده 
که متاسفانه و با کمال تعجب بین این سه مورد، 
اولویت اصطالحا به "هر کدام زودتر" داده شده است. 
در حالی که بدیهی است این اولویت همیشه عمال 
شامل عقـد قــرارداد و نهایتـا زمان صـدور فاکتور 
می شود و این خود موجب مشکالت اساسی برای 
اکثریت واحدهای تولیدی می شود. چرا که مشخصا 

آن  از  بعد  مدت ها  وحتی  قرارداد  عقد  زمان  از  بعد 
عنوان  به  درصد   50 الی   20 بین  درصدی  تنها 
پیش پرداخت تعیین می شود. حال آنکه هنوز میزان 
مالیاتی مشخص نشده که بتوان از خریدار مطالبه 
فاکتور مالک قرار داده  از طرف دیگر صدور  کرد. 
شده است که پرداخت اصل مبلغ فاکتور نیز در عمل 
و  کشور  اقتصادی  موجود  وضعیت  در  به  خصوص 
کمبود نقدینگی کارفرمایان خود چندین ماه به طول 
می انجامد و به تبع ارزش افزوده آن نیز چندین ماه 
بعد از صدور فاکتور به دست فروشنده می رسد_ واحد 
تولیدی و کارفرما. بنابراین تا رسیدن به اولویت سوم 
بین عقد قرارداد و صدور فاکتور تا دریافت مالیات بر 
ارزش افزوده ماه ها و گاهی ممکن است در بعضی 
موارد یک تا دو سال فاصله ایجاد شود در طی این 
مدت واحد تولیدی و پیمانکاری به شدت زیر فشار 
ادارات مالیاتی قرار می گیرد و تنبیهات متعددی را 
متحمل می شود که کمترین آن بستن حساب مالیات 
بر ارزش افزوده آن شرکت است. این مورد نیز خود 
که  می دهد  خریداران  از  برخی  دست  به  بهانه ای 
تمایلی به پرداخت مالیات برارزش افزوده ندارند و ادعا 
می کنند می  خواهند مالیات برارزش افزوده را بپردازند 
بسته  پیمانکار   ارزش افزوده  ولی حساب و گواهی 

است و در نتیجه قادر به پرداخت آن نیستند.
 از معضـالت دیگـر در ایـن قانون، مواردی  اسـت 
که خریـدار اغلب دولتـی، از پرداخـت ارزش افزوده 
مربوطه اسـتنکاف می  کند و فروشـنده هیچ ابزاری 
بـرای فشـار آوردن بـه آنـان بـرای پرداخـت وجه 
مذکـور در اختیـار نـدارد. پیـش از ایـن، سـازمان 
امـور اقتصـاد و دارایـی مقـرر کـرده بـود در مقابل 
اسـم این گونـه خریـداران لغـت امتنـاع قـرار گیرد 
امـا اخیـرا ایـن موضوع مـورد قبـول این سـازمان 
خریـدار  اینکـه  از  اطمینـان  علی رغـم  و  نیسـت 
اسـت،  نکـرده  پرداخـت  را  ارزش افـزوده  مالیـات 
از فروشـندگان  می  خواهـد کـه رسـما و کتبـا از 
خریـدار مذکـور شـکایت کنـد. ایـن موضـوع بـا 

توجـه بـه دولتـی و قدرتمند بـودن اکثـر خریداران 
در صنعـت بـرق عواقـب و تنبیهـات خاصـی را از 
طـرف خریداران بـرای واحد تولیدی شـاکی ایجاد 
می  کنـد و عمـال موجـب گل آلـود شـدن رابطـه 

فروشـندگان بـا خریـداران می شـود.
در مقابل جهت رفع این معضل پیشنهاد می شود، 
_ همان طور که در مورد شرکت های توزیع کننده 
فقط  اعمال می شود  آماده_  کاالهای  فروشندگان 
پس از دریافت وجه کاال و مالیات بر ارزش افزوده 
بر  مالیات  دارایی  و  اقتصاد  امور  سازمان  مربوطه، 
توسط  دریافت  از  پس  را  مربوطه  ارزش افزوده 
فروشنده از او مطالبه کند و برای دریافت این مالیات 

سه ماه مهلت قائل شود.
این  رفع  برای  که  مشخصی  پیشنهاد  همچنین 
مشکل ارائه می شود، استفاده سازمان امور اقتصاد 
تا  است  خود  قدرت  و  قانونی  جایگاه  از  دارایی  و 
استنکاف کرده اند  پرداخت  از خریداران  آن  دسته 
مستقیما  توسط این سازمان تنبیه و مطالبات مورد 

نظر از ایشان دریافت شود.  
عالوه بر این پیشنهاد می شود صدور، قطع و وصل 
در  که  اقتصادی  واحدهای  گواهینامه های  کردن 
به  منوط  می گیــرد  ارزش افزوده صورت  با  رابطه 
پرداخت یا عــدم پرداخت مالیات بــر ارزش افـزوده 
نباشد و حتی در صورت عدم پرداخت مالیات گواهی 
ارزش افزوده قطع نشود، چرا که قطع و وصل شدن 
این گواهینامه به خصوص برای واحدهای تولیدی و 
پیمانکاری از یک سو و برای خود واحدهای مالیاتی 
مشکالت عدیده ای را ایجاد می  کند. از جمله آنکه 
قطع گواهی ارزش افزوده، سبب بهانه جویی برخی 
از خریداران جهت واریز مالیات بر ارزش افزوده به 
حساب فروشندگان می شود که از این بابت ضررهای 
هنگفتی به مالیات دریافتی وارد خواهد کرد؛ در این 
ابزارهای  مورد پیشنهاد می شود که دولت از سایر 
قانونی که در اختیار دارد برای وصول ارزش افزوده از 

مودیانی که تخلف نکرده اند استفاده کند.

محمدحسن حق گویی، مدیرعامل شرکت پارس اخگر

چالش هـای مالیـاتی صنعت بـرق
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 از دیـدگاه حضرتعالـی به منظور 
اعضـای  مالیاتـی  مشـکالت  پیگیـری 
سـندیکای صنعـت بـرق ایـران، اولویت 
با چـه مواردی اسـت و چه پیشـنهادها و 
راهکارهایـی بـرای حصول نتیجـه در این 

ارائـه می فرمایید؟ زمینـه 
اهم مشکالت مالیاتی که از چالش های عمده 
واحدهای صنعتی به شمار می رود،  به اختصار در 

شش مورد به شرح زیر قابل ارائه است: 
• عدم پذیرش هزینه های ورزشی و آموزشی، 
به طوری که هزینه ورزشی قابل قبول طبق 
هرنفر  برای  مستقیم  مالیات  قانون  ماده 148 

10/000 ریال است.
نگهداری  و  تعمیر  هزینه های  قبول  عدم   •

ساختمان و تاسیسات 
• عدم آشنایی ممیزین مالیاتی با استانداردهای 
حسابداری و برداشت سلیقه ای از قوانین مالیاتی 
عدم  و  مالیاتی  قوانین  شفافیت  عدم  به علت 
تطابق استانداردهای حسابداری و حسابرسی با 

قوانین مالیاتی در برخی از موارد. 
به عنـــوان نمونــه ای از ایــن مــورد، طبق 
استانداردهـــای حسابـداری و الزام حسابرس، 
پاداش هیات مدیره سال 1394 پس از مجمع 
عمومی در سال 1395 به عنوان هزینه در دفاتر 
ثبت می شود، در حالی که در موقع رسیدگی 
به دفتر سال 1395 توسط کارشناس مالیاتی، 
هزینه مورد نظر سال مورد قبول واقع نمی شود؛ 
چرا که باتوجه به اظهار کارشناس مالیاتی هزینه 
فوق مربوط به سال مالی 1394 است . عالوه 
افشای ضایعات  الزام حسابرس جهت  این  بر 
آن  به  منجر  مالی  صورت های  در  غیرعادی 
ضایعات  مورد  در  مالیاتی  کارشناس  که  شده 
تشویش  دچار  نامتعارف  ضایعات  و  غیرعادی 
به عنــوان  را  غیرعــادی  ضایعات  و  شــده 

قبـول  مــورد  و  داده  تشخیص  غیر متعـارف 
قـرار نـدهـد.

• اصالح ترکیب اعضـای هیــات حل اختالف 
قضات  کافی  اطالعات  عدم  به علت  مالیاتی 
محترم و نمایندگان مـــودی از قوانین مالیاتی 

و استانداردهای حسابداری و حسابرسی 
مودیــــان  بـــرای  تشویقی  انگیزه  عدم   •

خوش حســاب و منظم 
• محدود کردن دوره حسابرسی مالیاتی حداکثر 

تا 3 سال از تاریخ سال مالی مودی
 

از ســـوی دیگـر موارد مطـــرح در زمینـــه 
مالیات بر ارزش افــزوده را نیــز به اختصـار 

در مـوارد چهارگانـه زیـر خالصه می  شـود:

• عدم توجه به فرآیند معامله و پرداخت مالیات 
مالیاتی و صرفا مالک  اعتبار  نادیده گرفتن  و 
قراردادن فاکتورهای فروش طبق قالب ارائه شده 
توسط دارایی که منتـج به دریـافت مالیــات 

مضاعف می شود. 
• مهلت 15 روزه پس از اتمام هر دوره جهت 
ثبت نام اظهارنامه و پرداخت مالیات به هنگام 
ثبت اظهارنامه باتوجه به عدم دریافت مالیات 
بر ارزش افزوده از مشتریان معقول نیست و در 
قالب  در  تقسیط  دوران  بهره،  تقسیط  صورت 

جرایم دریافت می شود. 
• مشکالت بروکراسی اداری در سیستم اجرایی 
ماده 38   تبصره 2  قانون  از  بهره مندی  جهت 
با  از هزینه های ورزش  از جمله تهاتر بخشی 

عوارض ارزش افزوده 
آموزشی  و  ورزشی  هزینه های  به  رسیدگی   •
)جهت بهره مندی از تبصره ماده 38 ( طی چهار 
توسط  ماهه   3 دوره  هر  اتمام  از  پس  مرحله 

کارشناسان مالیاتی

علی کردلو، مدیر امور مالی 
شرکت پارس سوییچ
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که  فرمایید  توضیح  مختصرا  لطفا   
تاکنون واحد صنعتی تحت مدیریت حضرتعالی 
مالیات  زمینه  در  عمده ای  چالش های  چه  با 
تاثیر  چه  هریک  مشکالت  این  و  بوده  روبرو 

مشخصی بر کسب و کار شما داشته است؟
عمده ترین مشکالت در زمینه مالیات را می توانم در 

این موارد خالصه کرد:
• شرکت های تولیدی جهت ارائه بهتر محصوالت 
به تبلیغات گسترده در این زمینه نیازمند  تبلیغات 
جزء  تبلیغاتی  هزینه های  که  صورتی  در  هستند، 

هزینه های قابل قبول سازمان مالیاتی نیست.
• مالیات بر ارزش افزوده یک کاال در سیکل تولید 
تا مصرف، از قسمت های مختلف وصول می شود و 
به قسمت بعدی انتقال می یابد تا اینکه در نهایت به 
مصرف کننده نهایی منتهی می شود، در صورتی که 
می بایست ارزش افزوده فقط به مصرف کننده نهایی 

تعلق بگیرد.
تولیدی  کاالهای  معامالت  اینکه  به  توجه  با   •
قیمت  نوسان  و  می گیرد  صورت  ارز  با  صادراتی 
تولیدی  شرکت های  زیان  موجب  مواقعی  در  ارز 
می شود، ممیزان مالیاتی هزینه تسعیر ارز ثبت شده 

در دفاتر را هزینه غیرقابل قبول محاسبه می کنند.
• سایر هزینه های ناشی از صادرات، از هزینه هایی 
است که مورد ایراد حوزه های مالیاتی قرار می گیرند، 
در صورتی که هزینه های متفرقه صادرات از قبیل 
کرایه حمل و هزینه های ترخیص، جزء هزینه های 

اجتناب ناپذیر صادرات محسوب هستند.
• صنایع تولیدی جهت ادامه بقا در صنعت و برطرف 
کردن مشکالت نقدینگی به علت خرید نقدی مواد 
اولیه و فروش اعتباری، نیاز به دریافت تسهیالت 
بانکی دارند، اما اداره دارایی برخورد منصفانه ای با 

هزینه های مربوط به تسهیالت ندارد.

منظـور  بـه  دیـدگاه حضرتعالـی  از   
پیگیری مشـکالت مالیاتی اعضای سندیکای 
صنعـت بـرق ایـران، اولویـت با چه مـواردی 

؟ ست ا
به نظر می آید لحاظ کردن هزینه های تبلیغاتی جزء 
مهمترین  مالیاتی  سازمان  قبول  قابل  هزینه های 

اولویت قابل پیگیری از طرف سندیکا باشد.

 چنـان که مسـتحضرید سـندیکا طی 
دوسـال اخیر بـا فراهم کردن امکان مشـاوره 

حرفـه ای در خصوص مالیات بـه اعضای خود 
در تـالش بـوده تا ضمن آگاهی اعضـا در این 
زمینـه موجـب حل و فصـل بسـیاری از موارد 
مرتبـط بـا ایـن مقوله شـود. لطفـا در صورت 
دارا بـودن تجربـه اسـتفاده از ایـن خدمـات 
مشـاوره ای، ارزیابـی و میـزان رضایتمنـدی 
خـود را از کیفیت آن و دیگر خدمات سـندیکا 
در حـوزه مالیـات کـه تاکنـون ارائـه شـده 
اسـت، ذکـر فرماییـد. ایـن خدمـات از نظـر 
شـما مشـخصا چه دسـتاوردهایی برای اعضا 

داشـته اند؟
متاسفانه این شرکت تاکنون از خدمات مشــاوره ای 
سندیکا استفاده نکرده است، بنابراین نمی تواند هیچ 
گونه ارزیابی در این زمینه ارائه کند، اما در صورت 
وجود برنامه های مشابه در آینده، از آن ها استقبال 

کرده و شرکت خواهد کرد.

و  پیشـنهادها  چـه  شـما  نظـر  از   
انتظـارات مشـخصی در خصوص رفـع موانع 
و مشـکالت مالیاتـی اعضـا قابل ارائه اسـت 
تا از طریق سـندیکا در سـازمان امور مالیاتی 

شـود؟ پیگیری 
 با توجه بـــه شـرایط خاص ایـــران در زمـــان 
تحریم هــــا و یـا در فضـــای پسـابـرجــــام و 
بعـد از برداشـتن تحریم هـا تولیدکننـدگان ایرانـی 
بیـش از پیـش به حمایت دولت در مسـائل مالیاتی 
احتیـاج دارنـد، در غیـر ایـن صـورت شـرکت های 
تولیـدی نمی توانند در بـرابـــر برندهـــای مطرح 
جهانـی و یـا تولیـدات ارزان قیمـت شـرکت های 

چینـی قـد علـم کنند.     
ضمـن آنکـه چنانچـه صنایـع تولیـدی بـا فشـار 
حوزه هـای مالیاتـی روبـرو نشـود، می توانـد تالش 
را جهـت کنتـرل و بی اثر کردن تحریم هـا افزایش 
دهـد و مشـکالت موجود را بـه فرصت تبدیل کند، 
همچنیـن وابسـتگی های خارجـی  جهـت واردات 
کاهـش یافتـه و بـر تولیـد داخلـی و تـالش برای 

خوداتکایـی و صـادرات بیشـتر، افـزوده می شـود.
عـالوه بـر ایـن انتظـار مـی رود ممیزیـن مالیاتـی 
در رسـیدگی بـه دفاتـر شـرکت های تولیـدی، بـه 
شـرایط خـاص صنعـت بـرق که بـه علت نوسـان 
قیمـت مـواد اولیـه، وجـود رقبـای خارجـی در این 
صنعـت و ... بـه وجـود آمـده اسـت، توجـه خاصی 

باشند. داشـته 

چالش هـای مالیـاتی صنعت بـرق

مجیـد شهپریـان، مدیـرعامل شرکت 
تولیـدی رعـد
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چالش هـای مالیـاتی صنعت بـرق

در  حضرتعالی  نگاه  بفرمایید  لطفا   
جایگاه یک فعال صنعتی و اقتصادی نسبت به 
بحث اخذ مالیات از صنعت گران به چه صورت 
است و در این راستا چه اصالحاتی را در قوانین 

مالیاتی ضروری می دانید؟
 در پاسخ به سوال شما به استحضار می رسانم در 
که  می گذاریم  سر  پشت  را  رکودی  شرایط  حالی 
تولیدی  و  صنعتی  واحدهای  از  بسیاری  همچنان 
استان اصفهان از مشکالت مالیاتی گالیه مند بوده و 

خواستار اصالح وضع موجود هستند. 
اساسا مالیات موضوعی است که در اقتصاد هر کشور 
از ارکان اساسی و بسیار مهم محسوب می شود. در 
اقتصاد کشور ما نیز که همچنان بعد از صحبت ها و 
تاکیدات فراوان تا حدود زیادی وابسته به نفت است 
با برنامه ریزی می تــوان به گونــه ای پیش رفت که 
بخش  اعظمی   از بودجه و اقتصاد کشور از طریق 

مالیات تامین و اداره شود. 
شاید تا تحقق چنین هدفی با توجه به وضعیت فعلی 
بسیار  اقتصادی  زیرساخت های  وضعیت  و  کشور 
فاصله داشته باشیم، اما باید توجه کرد بسیاری از 
کشورهایی که از نعمت های خدادادی همچون نفت 
و گاز  بی بهره هستند، بخش اعظمی  از درآمدهای 
خود را از مالیات کسب می کنند . البته نوع اخذ مالیات 
در این کشورها کامال حساب شده بوده و هیچ گونه 
مشکلی برای تولیدکنندگان و صنعتگران آن ها ایجاد 
نمی کند، موضوعی که در کشور ما از آن غفلت شده 
و گاه مشکالت زیادی برای جامعه صنعت و تولید 

در ارتباط با مباحث مالیاتی موجب می شود. 
از سوی دیگر مشکل بسیاری از واحدهای صنعتی 
تمام  در  است.  افزوده  ارزش  بر  مالیات  قانون 
به  افزوده  ارزش  بر  مالیات  قانون  دنیا  کشورهای 
معنی اخذ مالیات از مصرف کننده نهایی است اما در 
ایران به دلیل نبود مکانیزم و زیرساخت های اجرایِی 
الزم، مالیات بر ارزش افزوده به جای مصرف کننده 
نهایی از تولیدکننده دریافت می شود .، به گونه ای که 
پیچیدگی های زیادی بر سر راه دریافت مالیات بر 

ارزش افزوده طی می شود.
مستقیم  مالیات های  قانون  جدید  اصالحیه  شاید   

نظر  به  اما  بکاهد  مشکالت  از  حدودی  تا  بتواند 
از  بیش  باید  مالیات  بحث  در  برنامه ریزی  می رسد 
اصالحیه  سرفصل های  مهمترین  از  باشد .  این ها 
ساماندهی  به  می توان  مستقیم  مالیات های  قانون 
معافیت های مالیاتی، ایجاد مشوق های جدید مالیاتی 
و  نرخ  منطقی کردن  سرمایه گذاری،  و  تولید  برای 
طبقات مالیاتی در بخش اشخاص حقیقی، همچنین 
تصویب مالیات بر درآمد ساخت و فروش مسکن، 
تعیین مبنای جدید محاسبه مالیات بردرآمد اجاره و 

نیز دریافت مالیات از خانه های خالی اشاره کرد.  
معامالتی  ارزش  تقویم  به روزرسانی  این  بر  عالوه 
آن  کنار  در  و  ارث  بر  مالیات  ساده سازی  امالک، 
تعیین  مالیاتی  جامع  طرح  اطالعاتی  بانک  ایجاد 
شرایط جدید ممنون الخروجی از دیگر اصالحیه های 
و  می شوند  محسوب  قانون  این  برای  نیاز  مورد 
به  حرکت  و  علی الراس  مالیات  حذف  موضوعات 
یکسان سازی  همراه  به  اقتصادی،  شفافیت  سمت 
مالیات حقوق کارکنان دولت و بخش خصوصی و 
ایجاد مراجع بازرسی مالیاتی نیز باید در این زمره 

قرار گیرند.

 از دیدگاه حضرتعالی به منظور پیگیری 
صنعت  سندیکای  اعضای  مالیاتی  مشکالت 

برق ایران، اولویت با چه مواردی است؟  
برق  سندیکای  اعضای  که  مشکالتی  از  یکی   
هستند  مواجه  آن  با  روزمره  صورت  به  اصفهان 
موضوع مالیات و بیمه های تامین اجتماعی است، 
همین  از  مالیاتی  قوانین  اجرای  و  شفافیت  عدم 

مشکالت به شمار می رود .
موضـوع  ایـن  بـه  اول  معضـل  راسـتا  ایـن  در   
بازمی گـردد کـه بـا وجـود قانون های خـوب در این 
زمینـه متاسـفانه ایـن قانون هـا اجرایـی نمی شـود، 
در  شـفافیت  عـدم  قوانیـن،  مکـرر  تغییرهـای 
بیمه هـای تامیـن اجتماعی و سـلیقه ای اجـرا کردن 
آن هـا از جملـه ایـن مـوارد اسـت . از سـوی دیگـر 
در حـال حاضـر اغلـب شـرکت ها در شـهرک های 
صنعتـی با حداقـل ظرفیت تولید خـود کار می کنند . 
که  صورتی  در  است  ذکر  شایان  این  بر  عالوه 

سازمان های مربوطه خواهان ایجاد تحول و شفافیت 
مالیاتی هستند، برای تحقق این مهم  می بایست 
اخذ مالیات از همگان را مد نظر قرار دهند و تنها 
مالیات  دریافت  در  را  دولت  با  قرارداد  طرف های 
لحاظ ندارند، چرا که فرارهای مالیاتی اغلب از سمت 
شرکت هایی صورت می گیرد که طرف قرارداد دولت 
بر کسانی  مالیاتی  فشارهای  در حقیقت  و  نیستند 

است که بیشترین شفافیت را دارا هستند . 
در واقع ایجاد فضای کسب وکار یکی از دغدغه های 
که  مقرراتی  وجود  با  و  می رود  به شمار  ما  اصلی 
انجام این امر  اکنون بر جامعه حاکم است امکان 

وجود ندارد . 

 از نظـر شـما چه انتظارات مشـخص 
و پیشـنهادهایی در خصـوص رفـع موانـع و 
مشـکالت مالیاتـی اعضـا قابل ارائه اسـت تا 
از طریـق سـندیکا در سـازمان امـور مالیاتی 

شـود؟  پیگیری 
بـرای این منظـور انتظـار مـی رود مسـئوالن اداره 
کل امـور مالیاتـی دوره هایـی را بـرای آمـوزش و 
بـاال بـردن رفتـار شـهروندی سـازمانی کارکنـان 
امـور مالیاتـی برگزار کننـد . همچنین مدیـران این 
سـازمان بایـد قوانیـن و مقررات و رویه هـای انجام 
کار در اداره کل امـور مالیاتـی را بـه طـور واضـح 
تبییـن کننـد کـه این امـر منجر بـه کاهـش رفتار 

ضـد شـهروندی سـازمانی می شـود .
 از دیگر موارد قابل پیشنهاد، اجرای عدالت اجتماعی 
رفتارهای  افزایش  منظور  به  سازمانی  تعهد  و 
شهروندی سازمانی و ارتقا رضایت شغلی در اداره 
امور مالیاتی است. عالوه بر این به کارگیری کادر 
تشخیص مالیاتی متخصص و متعهد در ادارات امور 
مالیاتی و شناسایی ضعف های اطالعاتی و خدمات 
مالیاتی جهت تالش برای بهبود آن و نیز تالش 
نسبت  مالیاتی  مودیان  اعتماد  افزایش  راستای  در 
به صحت فرآیند وصول مالیات از دیگر موارد قابل 
پیشنهاد است که می  تواند با معرفی پروژه های در 
حال پیشرفت از محل منابع مالیاتی به طور علنی 
و همگانی از طریق رسانه های جمعی تکمیل شود.

شهزاد صالحی، مدیرعامل شرکت کوشش برق اصفهان
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توضیـح  مختصـر  طـور  بـه  لطفـا   
فرماییـد کـه تاکنـون واحـد صنعتـی تحـت 
چالش هـای  چـه  بـا  حضرتعالـی  مدیریـت 
عمـده ای در زمینـه مالیـات روبرو بـوده و این 
مشـکالت هـر یک چـه تاثیـر مشـخصی بر 

کسـب وکار شـما داشـته اسـت؟ 
الف( صرف زمان زیاد و ارائه مدارک و مستندات 

در چندین مرحله 
این شرکت طی سنوات اخیر با پرونده های متعدد 
تحت عنوان عملکرد، متمم عملکرد،حقوق، تکلیفی 
افزوده مواجه بوده است که زمان زیادی  ارزش  و 
دارایی  اداره  به  مدارک  و  مستندات  ارائه  صرف 
می شود. همچنین بعضا برای مثال یک مورد خاص 
در پرونده عملکرد رسیدگی و حل و فصل می شود 
لیکن مجددا در پرونده ارزش افزوده مطرح  و سبب 
می شود مدارک و مستندات مجددا به سازمان مورد 

ارائه قرار گیرد.
ب( عدم پذیرش توضیحات و رسیدگی به مستندات 

و اقدام در خصوص  شرکت های فاقد اعتبار
این  خرید  اعتبار  از  بخشی  هرساله  رسیدگی  طی 
قبول  مورد  مالیاتی  امور  سازمان  سوی  از  شرکت 
واقع نمی شود. استدالل سازمان صرفا این است که 
این گونه شرکت ها در لیست شرکت های فاقد اعتبار 
مستندات  به  توجهی  رسیدگی  حین  در  و  هستند 
شرکت نمی شود درحالی که در هنگام انجام معامله 
این شرکت ها دارای اعتبار بوده و مستندات معامله با 

این شرکت ها کامل است.
افزوده  ارزش  بر  مالیات  رسیدگی  طی  ج( 
تحت  جزئی  مبلغی  که  شرکت هایی  درخصوص 
اینکه  علی رغم  می کنند،  پرداخت  مالیات  عنوان 
صورت  در  هستند،  سازمان  سوی  از  اعتبار  دارای 
عدم واریز وجه به حساب شرکت مورد نظر، اعتبار 

مالیاتی را نمی پذیرند.
د( در حـوزه ارسـال گزارش هـای فصلـی خریـد 
جـاری  سـال  در  آیین نامـه،  مطابـق  فـروش  و 
می بایسـت کلیـه خریدهـا اعـم از کلـی و جزئـی 
گـزارش شـود. از آنجـا کـه بخشـی از خریدهـای 
کاال و خدمـات جزئـی اسـت، گزارش آن هـا زمان 

زیـادی از سـاعت کاری پرسـنل واحدهـای مالـی  
صـرف کرده،  همچنین دریافـت اطالعات از جمله 

مشـخصات فروشـندگان بسـیار مشـکل اسـت.

 از دیدگاه حضرتعالی به منظور پیگیری 
صنعت  سندیکای  اعضای  مالیاتی  مشکالت 

برق ایران اولویت با چه مواردی است؟
از نظر مدیریت این شرکت، مسائل و مشکالت در 
حوزه مالیات بر ارزش افزوده می بایست در اولویت 

رسیدگی قرار گیرد.

و  پیشـنهادها  چـه  شـما  نظـر  از   
انتظـارات مشـخصی درخصوص رفـع موانع 
و مشـکالت مالیاتـی اعضـا قابل ارائه اسـت 
تا از طریق سـندیکا در سـازمان امور مالیاتی 

شـود؟  پیگیری 
افزوده  پیشنهاد می شود در حوزه مالیات بر ارزش 
آیین نامه ها و قوانین اجرایی تکمیل و روند رسیدگی 
این  به  نیاز  شود.  اصالح  مالیاتی  کارشناسان 
اصالحات خصوصا با توجه به مواردی از این دست 

به شدت احساس می شود:
برارزش  مالیات  قانون  اجرای  بودن  آزمایشی   •
افزوده، وجود اشکاالت فراوان در زمان رسیدگی با 

تاخیرهای چند ساله 
• نحوه رسیدگی که سبب مطالبه تاوان مشکالت 
موجود از مودیان غیرفراری شده است. در حالی که 
این مشکالت خود حاصل از مواردی چون  ناکامل 
بودن قانون و آیین نامه های مربوطه، اعطای اعتبار 
بوده انــد. ضمنا  و ...  انجام کنترل های الزم  بدون 
این مودیـان عمدتا یا به تمامی  از صاحبــان صنایع 
و کارآفرینان هستند و این امر عمال موجب زمین گیر 

شدن صنعت و تولید شده است. 
 همچنین انتظار می رود قضات هیات ها به صورت 
مستقل و با بـررسی پـرونـده نسبت به صـدور رای 

اقــدام کننــد.
ضمن آنکه می بایست به اصول اولیه قانون یعنی 
عدم عطف به ماسبق بودن قوانین احترام گذاشته و 

شرایط فعلی را به گذشته تعمیم ندهند.

چالش هـای مالیـاتی صنعت بـرق

آریـا صـادق  نیت حقیقی، مدیـرعامـل 
شرکت قم آلیــاژ
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چالش هـای مالیـاتی صنعت بـرق

منظـور  بـه  حضرتعالـی  دیـدگاه  از   
پیگیری مشـکالت مالیاتی اعضای سـندیکای 
صنعـت بـرق ایـران، اولویـت با چه مـواردی 

؟  ست ا
اهم مشکالت قابل ذکر در زمینه مالیات که بسیاری 
از فعالین صنایع را  به طور عام و صنعت برق را 
ادامه تشریح  به طور خاص  درگیر کرده است در 

می شود: 
• بـا توجـه بـه الـزام اسـتاندارد شـماره 9 دال بـر 
شناسـایي درآمـد پیمان هـاي بلندمدت، شـرکت ها 
بایسـتي در پایـان سـال اقـدام به پیش بینـي درآمد 
منعکـس  خـود  مالـي  صورت هـاي  در  و  کـرده 
کننـد. ایـن در حالـي اسـت کـه بعضـا، پیش بینـي 
صورت گرفته محقق نشـده و باید سـند برگشـت از 
درآمـد )تعدیـالت( صادر شـود که معمـوال ممیزان 
مالیـات بـر ارزش افـزوده و مالیـات بـر عملکرد به 
سـادگي این موضـوع را نپذیرفته و مـوارد تعدیالت 
را قبـول نمي کننـد که ایـن موضوع منجـر به بروز 
به طـور کلـي  اسـت.  مشـکالت عدیـده اي شـده 
ممیـزان مالیاتـي گـردش بسـتانکار سـود و زیـان 
سـنواتي را مشـمول مالیـات کـرده، امـا گـردش 
بدهـکار آن را بـه سـادگي و بـدون بررسـي اسـناد 
نادیـده گرفتـه و ایـن امر موجـب پرداخـت مالیات 

مـازاد توسـط شـرکت ها می شـود.
• با توجه به بحران اقتصادي سنوات گذشته بسیاري 
از شرکت ها قادر به پرداخت مالیات حقوق و تکلیفي 
خود نشده اند و این در حالي است که بابت مالیات 
عملکرد • با توجه به کسورات 3 درصد و 5 درصد 
متاسفانه  که  هستند   طلبکار  وضعیت ها_  صورت 
تهاتر بدهي مالیات حقوق و تکلیفي با طلب مالیات 

عملکرد، مورد تایید سازمان امور مالیاتي نیست.
• کارشناسـان سـازمان امور مالیاتي جهـت ارزیابي 
قراردادهـاي خارجـي درخواسـت ترجمـه رسـمي 
بـراي  موضـوع  ایـن  کـه  مي کننـد  را  قراردادهـا 
شـرکت هایي کـه داراي قراردادهـاي خارجي متعدد 
ممیـزان  و  اسـت  وقت گیـر  و  هزینـه زا  هسـتند، 
مالیاتـي بایـد اشـراف کافـي بـه زبـان انگلیسـي 

باشند. داشـته 
• علي رغـــم اینکـه سازمــــان امــور مالیاتـي و 
وزارت  زیرمجموعـه  دو  هـر  سـازمان حسابرسـي 
اقتصـاد و دارایـي هسـتند، امـا در برخـي از مـوارد 
فاقـد وحـدت رویه هسـتند. براي مثال حسابرسـان 
شـرکت ها را ملـزم بـه گرفتـن ذخیـره بیمـه براي 
پروژه هـا مي کننـد؛ در حالـي کـه ایـن ذخایـر در 

زمـره هزینه هـاي قابـل قبـول مالیاتي مـورد تایید 
ممیـزان مالیاتـي قـرار نمي گیـرد.

• بـا توجه به تعدد اسـناد حسـابداري شـرکت هاي 
بـزرگ، ایجـاد اختالفـات ناشـي از تقـدم و تاخر در 
ثبـت خریـد و فـروش و یـا بعضـا اشـتباه از سـوي 
پرسـنل مالـي شـرکت ها ناگزیـر بـوده و ممیـزان 
مالیاتـي نبایـد بابـت اطالعیه یابـي که رقـم آن در 
درآمـد شـرکت ها ناچیـز اسـت، دفاتـر شـرکت را 

مـردود و مشـمول بنـد سـه کند.
به  رسیدگي  جاي  به  مالیاتي  ممیزان  متاسفانه   •
لیست هاي حقوق و دستمزد و صحت سنجي مالیات 
اعالم شده توسط شرکت ها، اقدام به محاسبه مالیات 
پرسنلي  مخارج  اساس  بر  و  کلي  به صورت  حقوق 
که  مي کنند  میانگین  به صورت  و  پرسنل  تعداد  و 
این موضوع منجر به مطالبه مالیات مازاد حقوق از 

شرکت ها مي شود. 
به طـور کلـي مـوارد مطروحـه عـالوه بـر اینکـه 
منجـر بـه پرداخـت مالیات مازاد توسـط شـرکت ها 
مي شـود؛ موجـب صـرف وقـت و هزینه بیشـتر در 
امـور مالي شـرکت ها شـده و سـبب احالـه چندین 
حـل  هیات هـاي  بـه  مالیاتـي  پروندههـاي  بـاره 
اختـالف بـدوي و تجدیـد نظـر شـده و در نتیجـه 
ممیـزان  کاري  افزایـش مضاعـف حجـم  ضمـن 
مالیاتـي و امـور مالـي شـرکت ها، منجـر بـه تاخیر 

در وصـول مالیـات دولـت می شـود.

و  پیشــنهادها  چــه  جنابعالــی   
ــکالت  ــن مش ــع ای ــرای رف ــی ب راهکارهای

می فرماییــد؟ ارائــه  مالیاتــی 
مالیاتي  امور  بهبود  جهت  پیشنهادي  راهکارهاي 

شرکت ها به اختصار عبارتند از:
• امکان تهاتر بدهي هاي مالیات حقوق و تکلیفي با 
طلب مالیات عملکرد شرکت ها توسط سازمان امور 

مالیاتي 
• پذیــرش ذخایـر گرفته شـده توسط سازمان امور 
مالیاتي در خصوص پروژه ها و سایر ذخایري که به 
درخواست حسابرس مستقل شرکت ها در دفاتر ثبت 

می شــود.
• عدم درخواست ترجمه رسمي قراردادهایي که به 

زبان انگلیسي است.
• بررسـي دقیق گردش بدهکار درآمد سـال جاري 
و حسـاب تعدیـالت سـنواتي جهـت عـدم مطالبـه 

مالیـات مازاد

حسن شـاه آبـادی، مدیـر امـور مالی 
شرکت موننـکـو
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 لطفاً به طور مختصر توضیح فرمایید که 
تاکنون واحد صنعتی تحت مدیریت حضرتعالی 
با چه چالش های عمده ای در زمینه مالیات روبرو 
بوده و این مشکالت هر یک چه تاثیر مشخصی 

بر کسب وکار شما داشته است؟
یکـی از اصلی تریـن مشـکالت مبتالبـه در زمینـه 
صـدور بـرگ اعـالم بدهـی مربـوط به سـنوات قبل 
اسـت کـه بعضـا مربوط به نه سـال گذشـته بـوده و 
سـازمان امـور مالیاتـی بـدون توجه بـه گزارش های 
گزارش هـای  اسـتناد  بـه  تنهـا  شـرکت،  ارسـالی 
دریافتی از سـایر شـرکت ها نسـبت به صـدور اعالم 
پـس  شـرکت ها  بنابرایـن  می کنـد.  اقـدام  بدهـی 
از گذشـت سـنوات طوالنـی به علـت انهـدام اسـناد 
و مـدارک و یـا تغییـر حسـابدار اغلـب نمی تواننـد 
مـدارک مثبتـه را ارائـه و به ناحق مشـمول پرداخت 
مالیـات می شـوند کـه این امر بسـیار غیـر اصولی و 

غیـر منطقی اسـت.

 از دیدگاه حضرتعالی به منظور پیگیری 

مشکالت مالیاتی اعضای سندیکای صنعت برق 
ایران اولویت با چه مواردی است؟

سهولت در ممیزی مالیات های عملکرد و مالیات بر 
ارزش افزوده )VAT(، قبول اظهارات تولیدکنندگان 
براساس اظهارنامه و تشویق تولیدکنندگان با در نظر 
گرفتن قوانین ساده در کنار  پاسخگویی مناسب در 
مالیات  به  مربوط  معافیت های  مانند  ابهامات  مورد 
برارزش افزوده و سایر موارد از این دست بهتر است 

در اولویت پیگیری قرار گیرد.

 از نظر شما چه پیشنهادها و انتظارات 
مشکالت  و  موانع  رفع  خصوص  در  مشخصی 
طریق  از  تا  است  ارائه  قابل  اعضا  مالیالتی 

سندیکا در سازمان  امور مالیاتی پیگیری شود؟
همانند  مالیاتی  امور  سازمان  که  می شود  پیشنهاد 
برای  را  مشخص  مدتی  اجتماعی  تامین  سازمان 
رسیدگی در نظر گیرد تا بدین صورت سازمان امور 
مالیاتی حق مطالبه سنوات گذشته را پس از گذشت 

زمان مذکور نداشته باشد

رضـا شمسی خـانی، مدیـر امـور مالی شرکت ژیتـال
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نگاه ویـژه



بفرمایید که بحث   توضیح مختصری 
از طرف سندیکا  تیپ  قرارداد  تنظیم  پیگیری 
از چه زمان و به چه طریق صورت گرفته و در 
این مسیر با چه چالش هایی روبرو بوده  و چه 

دستاوردهایی داشته است؟ 
 آغـاز بحـث قراردادهـای تیپ در کارگـروه توانیر_ 
سـندیکا صـورت گرفـت. این امـر به سـال 1393  
بـاز می گردد کـه پیش نیـاز آن رخـداد قراردادهای 

متوقـف بود. 
کار گـروه مشـترک توانیر -   سـندیکا طـی برگزاری  
پنجـم  دوره  هیـــات مدیره  طـرف  از  جلسـاتی 
سنـدیــکا بــــا آقای مهندس حائـری مدیرعامل 
وقـت شـرکت توانیـر در شـهریور 1392مـاه، بـه 
منظـور رسـیدگی بـه قراردادهـای متوقـف  ایجـاد 
شـد و اولیـن جلسـه خـود را در 22 مهـر 1392 
تشـکیل داد. طـی آن در آن زمـان بنـده هـم دبیر 
کارگـروه بـودم بحـث قراردادهـای متوقـف مـورد 
بررسـی قـرار گرفـت و  بـه ایـن نتیجـه رسـیدیم 
کـه مشـکل  زیرسـاختی آن هـا مـوارد متعـددی 
اسـت کـه یکـی از ایـن مشـکالت ایـن بـود کـه 
متـن ایـن قراردادهـا بـه ازای هـر بـرق منطقه ای، 
بـه ازای هـر مشـاور، بـه ازای طـرح و توسـعه و 
بهره بـرداری کارفرمـا و بخش هـای مختلـف یـک 
مشـاوره، شـکل های متفاوتـی داشـت و ایـن امـر 
باعث شـده بود که رسـیدگی حقوقی بـه قراردادها 
رویه مشـخصی نداشـته باشـد. حال صـرف نظر از 
اینکـه تعـداد زیادی اشـکاالت زیرسـاختی دیگری 
هـم وجـود داشـت، اما ایـن عـدم وحـدت رویه در 
شـکل قراردادهـا باعث مسـائل متعددی شـده بود 
از جملـه آنکه نمی شـد برای آن ها نسـخه ای واحد 
بـرای جبـران ضـرر و زیـان لحـاظ کـرد. لـذا از 
خرداد سـال 93 مقرر شـد که در کارگروه مشـترک 
توانیـر- سـندیکا روی بحـث تیپ شـدن قراردادها 
کار کنیـم. بـرای ایـن امـر نیاز بـه یک مـدل پایه 
داشـتیم کـه بـه ایـن منظـور از قراردادهـای تیـپ 
سازمان برنامه ریزی کشـور استفاده کردیم. فاز اول 
کار طبـق نظـر مهندس موسـوی نماینده شـرکت 
توانیـر بـر آن قـرار گرفت کـه کار از قـرار دادهای 
PC  و EPC شـروع شـود. لـذا پایـه و الگوی اولیه 
نشـریه 5490 سـازمان مدیریـت و برنامه  ریزیـث 
کشـور قرار داده شـد و طـی بررسـی های متعددی 
کـه انجـام شـد، نهایتـا آنچه حاصل شـد، قـرارداد 
PC و EPC غیـر عمرانـی بـود کـه در 12 مهـر 
1394 از طـرف شـرکت توانیـر بـه شـرکت  های 

وقتی در اسفند 95 قرارداد تیپ صنعت برق توسط شرکت توانیر ابالغ شد، هر 
چند این فرزند نورسیده قدمش مبارک خوانده شد اما چهره اش با آنچه سال ها 
نمایندگان بخش خصوصی صنعت برق را با مسئوالن دولتی این صنعت بر سر 
میز مذاکره نشانده بود، تفاوت هایی داشت. با این حال آنچه این رویداد میمون 
را به بستری برای تکرار مشکالتی چون قراردادهای متوقف تبدیل می کند نه این 
تفاوت های کمابیش جبران پذیر، که عدم عنایت دستگاه های اجرایی بدان بود. 
این نکته و دیگر معضالت متعاقب آن در گفت وگویی که با مهدی مسائلی تبیین 
شد تا این عضو هیات مدیره سندیکای صنعت برق ایران به واسطه حضور فعال 
در چالشی ترین میادین صنعت برق ضمن پرده برداری از زنجیره مشکالت ناشی 
از  نواقص ابالغی و اجرایی قرارداد تیپ، به ارائه راهکار های علمی چون لزوم 
پایدارسازی قراردادها و اعمال نگرش ضد خطا در آن بپردازد:

قـراردادهــای صنعت بـرق
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بـرق منطقـه ای ابـالغ شـد. گام بعـدی بـا توجـه 
بـه آنکـه تعـداد زیـادی از قراردادهـای متوقـف در 
واقـع از جنـس قراردادهای خرید بودند تیپ شـدن 
قـرارداد خریـد بـود که فراینـد آن از دی ماه سـال 
94 شـروع شـد و نهایتـا در اواخـر اردیبهشـت 95 
نسـخه توافقی بیـن سـندیکا و توانیر تقدیـم آقای 
موسـوی شـد. در پایه این نسـخه عالوه بـر اینکه 
از قراردادهای تیپ سـازمان برنامه اسـتفاده شـد در 
واقـع گـردآوری از قراردادهـای خریدی بـود که از 
چندیـن بـرق منطقه ای مثـل برق خوزسـتان، برق 
سیسـتان و بلوچسـتان، برق اصفهـان و برق غرب 
نمونه بـرداری کـرده بودیـم. چرا که نمی خواسـتیم 
متنـی نوشـته شـود کـه از حیـث ادبیـات حقوقـی 
مـورد تایید شـرکت توانیـر نباشـد. زیـرا واژه هایی 
کـه در این قراردادها اسـتفاده می شـد حائز اهمیت 
بـود. بنابرایـن بـرای آنکـه هـم نظـر کارفرمایان و 
مشـاوران محتـرم را لحـاظ کنیم و هم سـریع تر به 
نتیجه برسـیم از تیپ قراردادهای سـازمان مدیریت 
و برنامه ریـزی کشـور و نیـز متـن قراردادهایی که 
در برق هـای منطقـه ای اجـرا می شـد بهـره بردیم 
و در نهایـت قـرارداد تیـپ خریـد در اسـفند 95 از 

طـرف شـرکت توانیـر ابالغ شـد. 
 

 لطفـا بفرماییـد قـرار داد تیـپ فعلی 
شـامل چه بخش هایی می شـود و شـامل چه 

الزاماتـی برای اجرایی شـدن اسـت؟  
همان طور که ذکر شد موتور محرک تدوین قرارداد 
تیپ مساله قراردادهای متوقف بود. بر این اساس 
بود  شده  قراردادها  این  توقف  باعث  که  مواردی 
قرارداد  برای  پیشنهادی  استخراج کرده و در متن 
تیپ خرید اعمال کرده بودیم. این موارد به شرح 

زیر بوده اند: 
1. بحث تغییر مدت قرارداد 

2. ماده شروع یا نفوذ قرارداد که طبق آن تاکید بر 
لحاظ نفوذ قرارداد از زمان پیش پرداخت مد نظر 
قرار گرفت و این امر جایگزین زمان انعقاد قرارداد 

شد که پیش از آن شایع بود. 
3. اجازه تغییر سازنده یا برند در آن درج شده بود 
بر سر همین  متوقف  قراردادهای  از  بعضی  زیرا 

موضوع متوقف مانده بودند. 
طرف  از  قرارداد  خاتمه  ماده  طرفه  دو  درج   .4

خریدار و از طرف فروشنده  
در  فورس ماژور  ماده  کردن  متحدالشکل   .5

قراردادها  

6. لحاظ تعدیل ها در متن قرارداد 
7. لحاظ خسارت تاخیر در تادیه پرداخت ها 

اینهـا پیشـنهادهای چندگانـه ای بود که سـندیکا با 
هماهنگـی نماینـده شـرکت توانیر ارائـه داده بود و 
عـالوه بـر آن خواسـتار انضباط مالی مشـخص در 
بحـث پرداخـت مطالبـات قـرارداد از کارفرما شـده 

بود. 
 

 اساسا چه انتقاداتی را به قرارداد تیپ 
ابالغی که از 6 ماه پیش تاکنون در دستور کار 

قرار گرفته است وارد می دانید؟ 
در آنچه نهایتا مصوب و منتشر شد متاسفانه برخی 
از این موارد از جمله اجازه تغییر برند، لحاظ ماده 
گرفتن  نظر  در  و  فروشنده  از طرف  پیمان  خاتمه 
نفوذ قرارداد از زمان دریافت پیش پرداخت درج نشد. 
بود میزان  این موردی که خواسته شده  بر  عالوه 
پیش پرداخت 25درصد به حداقل 40 درصد افزایش 

یابد لحاظ نشده بود.  
مطابق  نیز  مثبتی  بسیار  موارد  حال  این  با  اما 
متن  در  توانیر  با  گرفته  صورت  هماهنگی های 
قرار داد تیپ ابالغی گنجانده شده بود. برای مثال 
خسارت تاخیر در تادیه پرداخت ها در متن ابالغی 
قرارداد تیپ لحاظ شد. همچنین تعدیالت ارز و فلز 
در آن قید شده و لزوم رعایت اصول انضباط مالی 
خصوصا در مورد زمان پرداخت پیش پرداخت ها اعم 
از اینکه چند روزه صورت حساب ها بررسی  شود یا 
چند روزه پرداخت صورت پذیرد و حتی این مورد که 
ضمانت نامه حسن انجام تعهدات چه زمان آزاد شود، 
به صراحت در آن قید شده است. از سوی دیگر دوره  
تضمین کاال به صورت شفاف در متن قرارداد تیپ 
ابالغی آمده است که قبال این مساله در قراردادها 

مبهم بیان می شد. 
اما به رغم تاکید سندیکا بر اینکه قرارداد تیپ به 
باشد،این  باید  برد-برد و دوطرفه  قراردادی  عنوان 
تفکر بر قرارداد تیپ حاکم نیست و با وجود برخی 
با  شده  گرفته  نظر  در  شاخص های  مثبت،  موارد 
خواسته پیشنهادی سندیکا فاصله دارد. برای مثال 
در بحث تعدیل های ارز و فلز نیز گرچه لحاظ شدن 
لفظ آن در متن قرارداد اقدام مثبتی بود اما مشکل 
نرخ های  اساس  بر  تعدیل ها  این  که  است  آنجا 
بورس و بانک مرکزی بوده است. این درحالی بود 
که سندیکا  تاکید داشت این امر براساس نرخ های 
در دسترس صورت پذیرد، چرا که نرخ بورس برای 
خریدهای بسیار کالن مناسب بوده و با خریدهای 

کوچک سازگار نیست به بیان بهتر شاخص های این 
این  بر  است.  نبوده  سندیکا  قبول  مورد  تعدیالت 
اساس قرار داد تیپ ابالغی به نوعی هم فرصت بود 
و هم تهدید. زیرا عمال آنچه دست فعالین صنعت 
برق را می گیرد چندان قابل توجه نیست و مهمتر از 

آن، از پشتیبانی مطمئنی نیز برخوردار نیست. 
اما نکته دیگری که در خصوص قرار داد تیپ قابل 
توسط  آن  شدن  اجرایی  عدم  مشکل  است  اشاره 
اکثریت قریب به اتفاق شرکت های برق منطقه ای و 
شرکت های توزیع است و هر کدام هم تفسیر خود 
را در این مساله دارند که خود نشانگر آن است که 
قرارداد ابالغی از حیث تیپ بودن چندان نقش خود 

را ایفا نکرده است. 
 مساله بعدی آن است که طی این سال ها به رغم 
آنکه ما اکنون در دومین سالی به سر می بریم که 
اقتصاد  به عنوان  رهبری  معظم  مقام  رهنمون  با 
به  خرید  قراردادهای  می شود،  شناخته  مقاومتی 
از طرف  دارنـــد،  آنکــه خدمــات حمل  واسطه 
شرکت های  بعضا  و  منطقه ای  برق  شرکت های 
توزیع، به سازمان تامین اجتماعی برای اخذ مفاصا 
حساب ارسال می شوند  و مشکلی که در حال حاضر 
در این رابطه با آن روبرو هستیم آن است که نه 
تنها تیپ قرارداد در این دستگاه های اجرایی استفاده 
برای  خرید  قراردادهای  آن  بر  عالوه  بلکه  نشده، 
بیمه نیز ارسال می شود. چرا که شرکت  های بیمه 
لزوما برای موضوع حمل از دارنده قرارداد حق بیمه 
نمی گیرند و این امر به یکی از مشکالت عمده ای 

تبدیل شده است که در این راستا وجود دارد.  
در مجموع باید گفت چه قراردادهای تیپ عمرانی 
که از طریق سازمان برنامه ریزی کشور تدوین شده 
 EPC  و  PC و چه قراردادهای تیپ خرید اعم از
که برای بودجه های غیر عمرانی در مجمع شرکت 
توانیر تصویب و ابالغ شده است، توسط مشاوران و 
استقبال  شرکت های برق منطقه ای و توزیع مورد 
چندانی واقع نشده است. این بدان معنا است که با 
آنکه ما تجربه بدفرجام و نافرجام قراردادهای متوقف 
را ناشی از نبود قرارداد تیپ و سازو کارهای بازدارنده 
آن تجربه کرده و همچنان پیش رو داریم، همچنان 
وزارت  نظر  زیر  اجرایی  دستگاه های  از  هیچکدام 
نیرو اقدام به اصالح رویه هایشان نکرده اند و شرایط 

نامطلوب گذشته را ادامه می دهند.  
فقدان  آنکه شاهدیم  با  چرا  که  است  اینجا  سوال 
لحاظ برخی بندها باعث ایجاد بن بست هایی الینحل 
شده است، دستگاه های کارفرمایی همچنان به این 
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روند ادامه می دهد؟ 
 بنابرایـن پیشـنهاد مشـخصی که از طـرف خودم تقدیـم می کنم بحث 
لزوم اجرای  هجینگ )پایدارسـازی( در قراردادها احسـاس می شـود که 
مـن این مفهوم را از بـورس عاریه گرفته ام. متاسـفانه در ایران بازارهای 
مبـادالت ارز خارجـی چـون فارکـس وجـود نداشـته و در نتیجـه امکان 
اسـتفاده از خدمـات پشـتیبانی بـرای قراردادهـا فراهم نیسـت. به عنوان 
می تواننـد  می کننـد  فعالیـت  ارزی  بازارهـای  در  کـه  کسـانی  مثـال 
براسـاس ارز نامبـرده شـده در قراردادشـان تعـدادی از ارزهـا را در قالب 
گزینه هـای قابـل انتخـاب خریـداری کننـد و خـود را در  شـرایط امـن 

قراردهنـد ولـی ایـن امـکان در ایران فراهم نیسـت. 
و  ارز  احتساب  مقابل  در  نیرو  وزارت  اجرایی  دستگاه های  در  متاسفانه 
تغییرات نرخ آن در زمره قوانین و مقررات مقاومت می شود، این در حالی 
است که به نظر ما در این زمینه برداشت کامال غلطی صورت گرفته و در 
ایران مبحث ارز و تغییر نرخ آن برخالف تصور موجود در شرکت های برق 
منطقه ای و توزیع ، نرخ ارز از شاخص های اقتصاد کالن است و در تعیین 
نرخ آن  دولت ها نقش موثر، عمده  و رسمی  را بازی می کنند. تا جایی 
که در کشورهای عضو صندوق بین المللی پول روال و سازو کارهای ارزی 
کشورها ابه صندوق بین المللی پول اعالم می شود. بنابراین نرخ ارز به 
هیچ وجه در دست بخش خصوصی نبوده و برخالف آنچه از طرف رییس 
بانک مرکزی بیان می شود هر چند عرضه و تقاضا بر آن مترتب است، اما 
تعیین کننده این میزان تغییرات و نوسان در نرخ ارز در ایران فقط عرضه و 
تقاضا نبوده و عوامل موثر دیگری از جمله تامین کسری بودجه دولت ها 
در آن دخیل است.  از ابتدای دولت یازدهم تنها ارز دولتی 38 درصد رشد 
داشته است. بر این اساس می توان نتیجه گرفت اگر در دولت های نهم و 
دهم بحث تغییرات جهشی در ارز در دستور کار حاکمیت قرار گرفت، در 
دولت یازدهم با شیب مالیم ارز گران شد و به کسانی که معتقدند گرانی 
ارز در سال های اخیر رخ نداده، به ضرس قاطع عارض می شوم که نرخ 

ارز به طور شدیدی تغییر یافته است. 
در ابتدای دولت یازدهم ارز )دالر( به واسطه اقدامات برجام بسیار کاهش 
یافت تا حدود 2800 تومان، اما نرخ حواله دالر هم اکنون در سال 1396 

حدود 4000 تومان است.  
به غیر از نرخ ارز فقط طی یک ماه گذشته اگر ما تغییرات نرخ آلومینیوم، 
مس، آهن آالت میلگرد، سیمان و ارز را لحاظ کنیم به اینجا می رسیم که 

مجددا پاشنه آشیل قراردادهای وزارت نیرو در حال تهدید است. 
افزایش های یادشده در نرخ آلومینیوم، مس و ... نیز خود تا بخشی ناشی 
از تورم و حرکت های بازار خارجی و داخلی بوده، بخشی از آن به واسطه 
ارز است. حال باید پرسید آیا این امر امکان پذیراست که بخش خصوصی 
در هنگامی که می خواهد یک قرارداد ساخت یا خدماتی با دولت ببندد تمام 

این موارد را لحاظ کند؟ 
 به بیان بهتر به نظر من، در بحث هجینگ قراردادها نیازمند آن هستیم 
خطا  ضد  یا  یوکه  پوکا  نگرش  نیرو،  وزارت  اجرایی  دستگاه های  که 
دستگاه  عبارتی  به  کند.  لحاظ  قراردادها  و  مناقصه  اسناد  تدوین  در  را 
کارفرمایی نمی تواند بدون احساس مسئولیت در قبال این امر  به بخش 
خصوصی بگوید: متن قرارداد چنین است و در صورت مخالفت با آن در 
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برق  در صنعت  است  بدیهی  نکنید.  مناقصات  شرکت 
است،  دولت  کار  ارائه دهنده  و  کارفرما  بزرگترین  ایران 
بنابراین بخش خصوصی باید پروژه را از دولت دریافت 
در  حضور  نیز  دولت  از  پروژه  دریافت  سازو کار  کند. 
مناقصاتی است که اسناد مناقصات بر آن حاکم است. 
لذا اسناد مناقصه و ضمایم آن می بایست براساس رویکرد 
پوکا یوکه تهیه شده باشد تا به عبارتی چه پیمانکار خطا 
کند و چه کارفرما، هر دو مورد در این اسناد دیده شود.  
از سال 1389 تاکنون تعداد زیادی قرارداد متوقف است 
از  که  است  حالی  در  این  مقصر هستند.  دنبال  همه  و 
روز اول برای این قرارداد سوپاپ های اطمینانی از سوی 
کارفرما در قرار داد برای خروج از بحران بصورت عادالنه 
، برد-برد  و دو طرفه لحاظ نشده است. درست مانند آنکه 
اضطراری  خروج  راه های  پیش بینی  بدون  را  آپارتمانی 
یا سیستم اطفای حریق بسازیم. نتیجه چنین ساخت و 
سازی نهایتا پالسکو خواهد بود. باید پرسید آیا به دنبال 
آن هستیم که در صنعت برق پالسکوی جدیدی ایجاد 
کنیم، به چه قیمتی؟ آیا در شرایطی که بحران بیکاری 
یکی از بزرگترین خطرهایی است که دولت دوازدهم را 
به واسطه عدم  به دنبال آن هستیم که  تهدید می کند 
توجه به این مسائل مجددا بحران بیکاری را در صنعت 
برق دامن زنیم؟ آیا نمی دانیم که هر ضبط ضمانت نامه ای 
به معنی بی اعتبار شدن صنعت نزد نظام بانکی است؟ آیا 
نمی دانیم که هر حرکت در زمینه ضبط ضمانت نامه ها 
موجب تعطیلی یک بنگاه، بیکار شدن عده ای از کارکنان 
آن و به تبع تبعات اجتماعی آن می شود؟ چرا اسنپ و 
هیچ گاه  و  بوده اند  موفق  تاکنون  اینترنتی  تاکسی های 
دولت در مقابلشان نایستاده است؟ زیرا توانستند با تمام 
حواشی به سادگی مساله بیکاری را تا حدودی حل کنند. 
حال آیا حفظ کسب وکارهایی که با مشکالت فراوان و 
در این سطح تخصصی طی سالیان سال به وجود آمده 
چنین ارزشی نخواهد داشت؟  اکنون که سونامی  ارزی 
آمده که همه می دانند ناشی از دالرهای نفتی دولت نهم 
و دهم و کسری بودجه متعاقب آن بوده است، چگونه 
انتظار می رود بخش خصوصی بتواند چنین باری را که 
است  داشته  رشد  درصد  بلکه 210  درصد  یا 10   5 نه 
بوده  امید  و  تدبیر  یازدهم که دولت  بلند کند. دولت  را 
ارز 2700 تومانی را  است روزی که شروع به کار کرد 
تحویل گرفته است و امروز با ارز 3800 روبرو هستیم و 
مهمتر از آن، در دی ماه سال 95 از طرف هیات  وزیران 
نظر گرفته شده  ارز در  بانک مرکزی،  و  یازدهم  دولت 
برای واردات کاال 3600 تومان مصوب شد. این در حالی 
است که  در همین لحظه که من با شما صحبت می کنم 
ارز مندرج در بانک مرکزی3300 تومان است. پس به 

عبارتی در کشور ایران همین االن که شعار تک نرخی 
شدن ارز بر آسمان است، دو نرخ در خود دولت داریم: نرخ 
بانک مرکزی و نرخی که در گمرک ها استفاده می شود. 
عالوه بر این نباید از یاد برد که بانک مرکزی فروشنده 
دا  برعهده  را  وظیفه  این  عامل  بانک های  و  نیست  ارز 
نرخ  از  بانکهای عامل هم متفاوت و گرانتر  نرخ  رند و 
بانک مرکزی است. اساعه اگر ارزهایی را که بانک های 
دولتی ارائه می کنند را مشاهده کنیم متوجه می شویم که 
آزاد  بازار  نرخ سومی باز در خود دولت حاکم است.  در 
ارز  نرخ  داریم:  ارز  برای  نرخ  نوع  سه  از  بیش  واقع  در 
براساس اسکناس و نرخ ارز براساس حواله که خود شامل 
دو بخش است: حواله های شخصی و حواله های شرکتی 
این مورد اخیر خود به دو بخش تبدیل می شود: حواله های 
در  کارفرمایی  دستگاه های  مدتی.  حواله های  و  سریع 
وزارت نیرو قطعا به طریق اولی از این مسائل آگاه هستند. 
توانیر  نماینده  به  متوقف  قراردادهای  کارگروه  در  بارها 
تاکید کردم که سامانه ای رسمی به نام سامانه سنا وجود 
دارد که نرخ صرافی های مورد تایید بانک مرکزی در آن 
به طور متوسط درج می شود. چرا وزارت نیرو زمانی که 
دستور العمل تعدیل نرخ ارز را در قراردادهایش لحاظ کند 
و یا سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور )شورای عالی 
فنی( زمان لحاظ نرخی برای تعدیل قراردادها در کشور، 
بانک مرکزی رسیده  تایید  به  این سامانه رسمی که  به 
است استناد نمی کند و همچنان ارزی را مورد استناد قرار 
می دهد که قابل حصول نیست؟ در حالی که هیچ کس 
حتی دولت تا به امروز از بانک مرکزی ارز دریافت نکرده 
است. دولت هم در قبال ارزهای نفتی از بانک مرکزی 
ریال دریافت می کند اما دستگاه های اجرایی ما خود را به 
بی عنایتی زده اند و آنچه بخش خصوصی نمی تواند از آن 
استفاده کند نباید در قراردادها آورده  شود. در نهایت باید 
عرض کنم که بخش دولتی )شرکت های برق منطقه ای 
و توزیع( ابزارها و اختیاراتی دارند که معلوم نیست به چه 
دلیلی از آن استفاده نمی کنند. طی جلسات متعددی که 
به  برنامه و عضو شورای عالی فنی داشتیم  با سازمان 
این نتیجه رسیدیم که دستگاه های کارفرمایی متاسفانه 
در وزارت نیرو و به طور مشخص در شرکت های برق 
استفاده  قانونی شان  اختیارات  از  توزیع،  و  منطقه  ای 
نمی کنند و همین امر یکی از مسائلی بود که باعث به 
برای  حال  هر  به  شد.  متوقف  قراردادهای  آمدن  وجود 
جلوگیری و تکرار مساله  قراردادهای متوقف راه جبرانی 
به نام قرارداد تیپ دیده شد. قرارداد تیپ ابالغی نیز اگر 
چه نسبت به آنچه خواسته بخش خصوصی بود انحراف 
دو طرف  به  قبلی  همتون  از  بیشتر  آن  وجود  اما  دارد، 

کمک می کند. 

قـراردادهــای صنعت بـرق

در آنچه نهایتا مصوب و 
منتشر شد متاسفانه برخی 
از این موارد از جمله اجازه 

تغییر برند، لحاظ ماده خاتمه 
پیمان از طرف فروشنده و در 

نظر گرفتن نفوذ قرارداد از 
زمان دریافت پیش پرداخت 
ونیز افزایش پیش پرداخت 

تا 40 درصددرج نشد. 
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 فکـر می کنیـد چـرا بـه ایـن نقطـه 
رسـیده ایم و بحثـی کـه می توانـد دو طـرف 
را ذینفـع کنـد خصوصا از طرف سـازمان های 
اجرایـی همچنـان مـورد بی مهـری اسـت و 

اجـرا نمی شـود؟ 
عمال در شرکت های توزیع ادعا می شود به سبب 
نبود نقدینگی است، اجرای شرایطی چون پرداخت 
مقرر  مدت  سر  و  درصدی   25 پیش پرداخت های 
برای ایشان الزام آور نیست و برای این منظور باید 

وجه آن از طرف دولت پرداخت شود. 
اما باید واکاوی این مساله را از اینجا شروع کرد که 
نیرو برای شرکت های برق  توانیر و وزارت  جایگاه 
منطقه ای و توزیع به عبارتی برای دستگاه  های اجرایی 
وزارت نیرو کجا و چگونه  تعریف شده است و چرا 
نقش حاکمیتی برای وزارت نیرو و شرکت  توانیر قائل 
نیستند. به هر ترتیب انرژی برق توسط شرکت های 
توزیع به دست مصرف کننده های معمولی و خانگی 
می  رسد و به وسیله شرکت های برق منطقه ای در 
کشور انتقال می یابد و به مصرف کننده های صنعتی 
بزرگ می رسد. سوال اینجا است که اگر  آن طور 
که سال ها است به بخش خصوصی گفته می شود، 
این مراکز تحت نظارت وزارت نیرو نیستند، و این 
ندارند،  کار شرکت ها  در  را  اجازه دخالت  وزارتخانه 

علت وجودی توانیر و وزارت نیرو چیست؟  
صد  به  قریب  توقف  نیز  اشتباه  این  بارز  نشانه 
قرارداد و در نتیجه متوقف شدن چندین کسب وکار 

بوده است. 
ضبط  اما  دارد،  روشنی  دالیل  کشور  در  بیکاری 
تضامین قراردادهای متوقف خود اثری مضاعف بر 

بیکاری ایجاد خواهد کرد. 
زمانـی کـه ضمانت نامـه یـک کارآفریـن ضبـط 
می شـود و تمامی دارایـی و اعتبـار و حیثیـت آن 
ممکـن اسـت به فنـا  رود آنگاه چـه تضمینی وجود 
دارد کـه کارآفرین دومـی وارد این کارزار شـود؟ در 
واقـع بـا ایـن برخوردها، ضـد اقتصـاد مقاومتی نیز 
عمل شـده اسـت. وقتی از اقتصاد مقاومتی سـخن 
می گوییـم منظـور اصلـی اقتصـادی درون زا اسـت 
کـه در کـف ایـن خواسـته بایـد آنچـه از فعالیـت 

اقتصـادی داخلـی وجـود دارد حفظ شـود. 
باید  به نوعی  اجرایی که  نمایندگان دستگاه های   
در  چگونه  باشند  باید  مقاومتی  اقتصاد  مجریان 
به 3000 و 4000  تومانی  ارز 1000  شرایطی که 
تومان رسیده و تحریم اتفاق افتاده است، در مورد 
است  متوقف  سال   7 تا   5 برای  که  قراردادی 

وگرنه  کن  اجرا  خصوصی،  بخش  می گویند،  را 
ضمانتنامه تو ضبط خواهد شد!؟  

تولید و  قانون رفع موانع  اردیبهشت سال 94   در 
ارتقای نظام مالی و قانون بهبود فضای کسب کار 
پیش از آن جهت انضباط مالی دولت صادر شد. این 
قوانین خطاب به بی  انضباطی حاکم در دولت بود 
و بر این اساس از دولت می خواست تا بدهی های 
این به نوعی موید آن است  خود را لیست کند و 
که بخش خصوصی طی سال ها برای بخش دولتی 
نقش تامین کننده را بازی کرده است. خوب پاسخ 
درک این مطلب از طرف دستگاه های اجرایی هم 
در این شرایط تعامل برای حل معضل قراردادهای 

متوقف است. 
این کوچکترین گامی است که دولت می تواند برای 

تحقق اقتصاد مقاومتی بردارد. 
 

کرد  را  نتیجه گیری  این  می توان  آیا   
که قرارداد تیپ مادامی که اصالح ساختاری و 
نیرو و شرکت های  عملی صحیحی در وزارت 
تابعه آن صورت نپذیرد عمال هر چه قدر هم 
که متن قرارداد مناسب تدوین شده باشد فلج 

خواهد ماند؟ 
بله. اکنون ابزار را داریم اما روش صحیح استفاده را 
نداریم. برای مثال در بحث کاهش تلفات یکی از 
معضالت نبود قرارداد تیپ سرمایه گذاری است. به 
نظر می آید اساسا برداشت اشتباهی از بخش خصوصی 
در حاکمیت وجود دارد که آن را به عنوان یک نردبان 
برای دولت در نظر گرفته  اند یا پلی که قرار است از 
روی آن رد شد و بعد آن را منهدم کرد. این برداشت 
اشتباه است زیرا اولین انفجار مانع کارآفرینی می شود 
و در نهایت حجم دولت را زیاد می کند. چرا که عمال 
کارآفرینی پذیرای این ریسک یا به بیان بهتر انتحار 
نخواهد بود و دولت خود باید راسا در اشتغال زایی وارد 

گردد و این یعنی بزرگ شدن دولت. 
تیپ  قراردادهایی که توسط دستگاه های سیاست گذار 
به دستگاه های اجرایی کشور ابالغ شده است، خوب 
هستند امـــا حلقه مفقوده در جایگاهی است که 
الزام آور نیستند. وقتی دستگاه های اجرایی دستورات 
دستگاه های سیاست گذار را به منزله الزام نمی بینند 
و در شرایطشان اعمال نمی کنند، نتیجه اش آن است 

که همیشه آبستن این اتفاقات هستیم.  
در صنعت برق) توزیع و انتقال( مکانیزم کار گرفتن 
برای بخش خصوصی بر مبنای  مناقصه است و در 
این میان بخش خصوصی اگر بخواهد تمام این عدم 

اطمینان ها را لحاظ کند و احتیاط زیادی به خرج دهد 
عمال نتیجه ای جز عدم برنده شدن در مناقصات به 
همراه خواهد داست و این در نهایت به معنای بیکار 
شدن آن واحد اقتصادی است. حتی در صورت برنده 
با توجه به شرایط قراردادها نسبت به  شدن عمال 

نوسانات اقتصادی کشور چندی بعد بیکار می شود. 
پس نکته اساسی آن است که در حاکمیت و جامعه 
بخش  به  نگرش  پارادایم  باید  ایران  اقتصادی 
خصوصی اصالح شود، چرا که نگرش فعلی به طور 

حتم مشکل دار و مشکل آفرین است. 
حاکمیت نمی توانید از جامعه خصوصی صنعت برق 
اقتصاد کالن  باشید که در خصوص  انتظار داشته 
کشور را تصمیم گیری کند، در حالی که این کار بر 
عهده دولت است و در قبال آن از بخش خصوصی 
بیمه و مالیات و عوارض می گیرد تا در مقابل به آن 
بستر کسب وکار بدهد. متاسفانه حاکمیت ما در این 
زمینه ضعیف عمل کرده و این امر باید اصالح شود. 
در نهایت قراردادهای تیپ اقدام بسیار موثری بود 
که انجام شد ولی متاسفانه از آن به درستی حفظ 
و صیانت نشد. یعنی شکل آن وجود دارد دارد اما 

محتوا همچنان نواقصی دارد. 
متوقف  قراردادهای  وقوع  از  بعد  آنکه  بعدی  نکته 
پنجگانه ای  کارگروه های   ،91 و   90 سال های  در 
با  آن ها  از  یکی  که  شد  ایجاد  توانیر  شرکت  در 
کارگروه  اصفهان،  منطقه ای  برق   در  دبیرخانه ای 
ارتقای توانمندی های مشاوران و پیمانکاران بود و 
طی آن اشکاالت در 8 فصل و برای آن 241 راهکار 

ارائه شد که باز آن هم در توانیر اجرا نشد.  
االن در جایی هستیم که تمام اشکاالت احصا شده 
و راهکارهای آن هم مشخص است و تنها نیازمند 
اجرایی شدن خواهد بود. برای این منظور وظیفه ای 
هم بر عهده بخش خصوصی است که فشار بیشتری 
وارد کند و هم بر عهده بخش دولتی که یک بار 
برای همیشه آن را بپذیرد که اشکالت به وجود آمده 
لزوما از ناآگاهی بخش خصوصی نبوده است بلکه از 
اشکاالتی ساختاری برمی خیزد که در قراردادها وجود 

داشته و آن ها را آبستن توقف کرده است. 
پس درواقع اولویت ما در بخش خصوصی آن است 
که اجرایی شدن قرارداد تیپ را پیش ببریم. اجرایی 
شدن و واقعی تر شدن آن توامان مد نظر است و 
قرارداد  از  موجود  متن  یکدیگرند.  ملزوم  و  الزم 
اجرایی شدن  نیازمند  کار  یک  فاز  عنوان  به  تیپ 
است و برای فازهای بعدی نیز به موازات به دنبال 

اصالحاتی هستیم.
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 لطفا مختصرا روند فعالیت های سندیکا 
و همکاری های صورت گرفته با شرکت توانیر را 

جهت تدوین قرارداد تیپ تشریح فرمایید؟
سـابقه تدویـن قرارداد تیپ به هیات مدیـره دو دوره 
به خاطـر  برمی گـردد.  اخیـر  هیات مدیـره  از  قبـل 
دارم کـه اینجانـب در سـاختمان سـابق سـندیکا 
در خیابـان جهـان آرا برای ارائه پیشـنهاد و بررسـی 
زمـان  آن  در  و  داشـتم  مشـارکت  تیـپ  قـرارداد 
مهنـدس مقدم شـاید فعالیت بیشـتری داشـتند. تا 
اینکـه بعـد از جلسـات متعـدد با مهندس موسـوی 
از مکاتبـات مسـتمر،  توانیـر و پـس  در شـرکت 
نظـر وزارتخانـه برای تدویـن قرارداد تیپ مسـاعد 
شـد. در نتیجـه نسـخه نهایـی کـه در آن بخشـی 
از نگرانی هـای بخـش خصوصـی تعدیل شـده بود 
مـورد ارائـه قـرار گرفت. طـرح نهایی ظاهـرا مورد 
بررسـی و تایید کارشناسان شـرکت توانیر هم قرار 

گرفتـه بـود،  امـا سـال ها بـدون اقـدام و تصمیـم 
در وزارتخانـه باقـی مانـده تـا اینکه در اواخر سـال 

شـد. 1395ابالغ 

 در قرارداد تیپ ابالغی از نظر شما چه 
موارد مورد درخواست  به  کاستی هایی نسبت 
نمایندگان سندیکا وجود دارد و دالیل بخش 
دولتی در عدم لحاظ این موارد چه بوده است؟

بـر اسـاس اظهـار نظـر اعضـای سـندیکا بـا انواع 
انتظـار بخـش  و  نگرانـی  متفـاوت،  فعالیت هـای 
خصوصـی از قراردادهایی کـه در وزارت نیرو جاری 

بـود و از آن متضـرر می شـد عبـارت بودنـد از:
عدم  و  پیش پرداخت  سقف  بودن  محدود  الف: 

امکان سازگار کردن آن با شرایط روز بازار.
ب: نامعین بودن زمان پرداخت پیش پرداخت در 
جاری  مبادله  تاریخ  از  قراردادها  اعتبار  که  حالی 

مهمترین و کمترین انتظاری که از یک 
قرارداد ابالغی می توان داشت، اجرایی شدن 
آن در کلیه مناقصات و برای تمامی شرایط 
کارفرمایی است و این دقیقا همان چیزی 
است که صفت "تیپ"  بودن را به چنین 
قراردادی موصوف می کند. این درحالی 
است که پس از گذشت شش ماه از ابالغ 
این قرارداد به گفته ولی اهلل بیات که یکی از 
دست اندرکاران تدوین این قرارداد از ابتدا 
تا حصول نتیجه بوده است، هنوز موردی 
از جاری شدن این قرارداد در شرکت های 
کارفرمایی مشاهده نمی شود. در گفت و گویی 
که خواهید خواند این صنعتگر پرسابقه صنعت 
برق ضمن اشاره به انتظارات بخش خصوصی 
از قرارداد تیپ و آنچه در ابالغ شده است، از 
فاصله این دو می گوید و فاصله دورتری که 
تا اجرایی شدن مفاد آن وجود دارد که جز با 
همراهی بخش دولتی پر نمی شود:

قـراردادهــای صنعت بـرق

گفت و گو با ولی اهلل بیات، مدیرعامل شرکت پارس سوییچ
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می شد و نسبت به مدت زمان تاخیر، بدون توجه به تاریخ 
پرداخت پیش پرداخت، جریمه تعلق می گرفت.

نرخ  نوسانات  جامعه،  واقعی  شرایط  قرارداد  مبلغ  در  ج: 
محیط  به  اراده   از  خارج  که  اولیه  مواد  و  ارز  برابری 
کسب و کار تحمیل شده است، دیده نمی شد و انتظار بود 
به صورت کامال عادالنه فرمول تعدیلی که به صورت ساده 
و قابل فهم و استنباط غیر سلیقه ای برای طرفین باشد در 

قرارداد پیش بینی شود.
د: زمانبری ارسال صورت وضعیت یا صورتحساب پس از 
ارسال و تحویل کاال به امور مالی تا قرار گرفتن در نوبت 

پرداخت 
یا  صورت وضعیت  مبلغ  تاخیر  با  توام  پرداخت  هـ: 
اینکه برای جبران تاخیر در پرداخت  صورتحساب بدون 
بانکی  سیستم  که  حالی  در  شود.  گرفته  نظر  در  مبلغی 
سود  پیمانکاران،  و  سازندگان  بدهی  روزشمار  به صورت 

بانکی و جرایم را منظور می کند.
که  کردن ضمانت نامه ها  آزاد  شرایط  بودن  سلیقه ای  ز: 
بعضا به دالیل کم اهمیت آزاد  نمی شود و هزینه مستمری 

را به سازنده یا پیمانکار تحمیل می کند.
ح: فرصت خاتمه دادن به قرارداد تحت شرایط عادالنه و 

منصفانه به هر دو طرف قرارداد داده شود.
بخش خصوصی انتظار و آرزو داشت در این موارد، قرارداد 
منافع هر دو طرف قرارداد را پوشش دهد و ایده آل آن ها 
با فعاالن بخش  بود که در چنین شرایط و مواردی  آن 
خصوصی به همان ترتیب عمل شود که با یک فروشنده 

خارجی و از یک طرفه بودن قرارداد پرهیز شود.
ایـن در حالی اسـت که  از تمام مـوارد مذکور تنها جبران 
هزینـه دیرکرد در پرداخت، نسـبتا صریـح در قرارداد تیپ 
دیـده شـده اسـت و بقیه مـوارد یـا هنـوز دیده نشـده اند 
و یـا منظـور کـردن آن هـا در قـرارداد با تصمیـم کارفرما 
انجـام پذیـرد. در واقـع هنـوز نمی تـوان بـه  می توانـد 
آنچه ابالغ شـده اسـت عنوان قـرارداد "تیـپ" را اطالق 
کـرد چـرا کـه به ایـن منظـور بایـد همـه پیمانـکاران یا 
سـازندگان به صـورت یکسـان و بـدون اعمـال نظـر و 

سـلیقه کارفرمـا، از متن قـرارداد برخوردار شـوند. 
در مـورد عـدم اعمـال این مـوارد از طرف بخـش دولتی 
شـاید بتـوان بـه ایـن نکتـه اشـاره کـرد کـه هنـوز ایـن 
بخـش بـه ایـن بـاور و جمع بنـدی نرسـیده اسـت کـه 
تقویـت بخـش خصوصـی یـا زیـان نکـردن او، به نفـع 
اقتصـاد کشـورمان اسـت. در واقـع همچنـان ایـن تصور 
وجـود دارد کـه منافـع بخـش دولتی نسـبت بـه برخورد 
عادالنـه و منصفانـه و عـدم زیـان بخـش خصوصـی 
ارجـح اسـت و بـا ایـن دیـدگاه تصمیم گیـری می شـود. 
بهانـه ای  نیـز  نظارتـی  دسـتگاه های  از  نگرانـی  شـاید 

بـرای اعمال چنین روشـی باشـد، حـال آنکه بـا اطمینان 
می تـوان گفت مسـئوالن دسـتگاه نظارتی نیـز می توانند 
شـرایط واقعـی کشـور را باور و درک کننـد و این موضوع 

دلیـل منطقی نیسـت.

 از نظر حضرتعالی ابالغ قرارداد تیپ صنعت 
برق مخصوصا بخش مربوط به قرارداد تیپ خرید 
حائز چه امتیازاتی برای سازندگان نسبت به گذشته 
بوده و به طور بالقوه چه اثراتی بر کسب  وکار اعضا 

خواهد داشت؟
موثرترین اثر قرارداد تیپ ابالغ شده در صورت اجرایی شدن، 
جبران هزینه تاخیر در پرداخت صورتحساب ها است که 
می تواند بخشی از هزینه تحمیل شده به فعاالن این حوزه 
اجرایی شدن قرارداد تیپ و  را جبران کند و در صورت 
جبران  به  مربوط  بند  تبصره 3  با  سلیقه ای  غیر  برخورد 
خسارت دیرکرد، جسارت برخی تولیدکنندگان و سازندگان 
توانمند را در تحویل کاال بدون دریافت مبلغ آن افزایش 
خواهد داد که بدیهی است به رونق نسبی در این بخش از 

فعالین خواهد انجامید.
البته با بلندنظری و توجه به اقتصاد مقاومتی و کالن کشور، 
اگر کارفرمایان محترم، بندهای مربوط به تعدیل نرخ ارز و 
تغییر نرخ فلزات را به صورت شفاف در قراردادها پیش بینی 
کنند و بپذیرند _که قرارداد تیپ نیز چنین اجازه ای را به 
آنان داده است_ در آن صورت رونق کسب و کار در این 

صنعت و سهولت اجرای قراردادها ملموس تر خواهد بود.

 میزان اثربخشـی قـرارداد تیـپ را پس از 
گذشـت قریـب بـه شـش مـاه از ابـالغ آن چگونه 
اثرگـذاری  بهبـود  و جهـت  می فرماییـد  ارزیابـی 
قـرارداد تیـپ از نظـر شـما نیاز بـه چـه اقداماتی 
از طرف سـندیکا و شـرکت توانیـر و... خواهد بود و 

امـکان چـه اصالحاتی در متـن آن وجـود دارد؟
بنـده هنـوز در خصـوص مناقصـه ای کـه در آن قـرارداد 
تیپ مبنای عقد قرارداد باشـد و احیانا اجرایی شـده باشـد 
نشـنیده ام تـا قضاوتـی داشـته باشـم. امـا تصـور می کنم 
در شـرایط فعلـی بهتر اسـت سـندیکا وظیفـه پیگیری تا 
اجرایی شـدن چنـد نمونـه از ایـن قـرارداد تیپ را داشـته 
باشـد. همچنین مسـئوالن محترم شـرکت توانیـر نیز به 
مقیـد بـودن کارفرمایان در اسـتفاده از قـرارداد تیپ تاکید 
فرماینـد و پـس از بررسـی نتیجـه اجـرا، بـه اصالحـات 
احتمالـی اقـدام کنند. در هـر صورت هر چه متـن قرارداد 
تیـپ بتوانـد پوشـش انتظـارات بخـش خصوصـی را که 
در سـوال  دوم شـما بـه آن هـا اشـاره شـد انجـام دهد، به 

قـراردادی منصفانه تـر نزدیـک خواهد شـد.

در واقع هنوز نمی توان 
به آنچه ابالغ شده است 
عنوان قرارداد "تیپ" را 
اطالق کرد چرا که به این 
منظور باید همه پیمانکاران 
یا سازندگان به صورت 
یکسان و بدون اعمال نظر 
و سلیقه کارفرما، از متن 
قرارداد برخوردار شوند
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چیت چیـان،  حمیـد  وزارت  روزهـاي  آخریـن 
چنـدان بـراي او خوشـایند نبـود. گویـا بدنـه 
استمرارنداشـتن  دانسـتن  بـا  نیـرو  وزارت 
حضـور او در ایـن وزارتخانـه، تصمیـم گرفتـه 
بودنـد تصمیم هایـش را زمیـن بگذارنـد و بـا 
عمـل  وارد  رأسـا  خـود  او،  بـه  پشـت کردن 
شـوند. بر همین اسـاس هـم بود کـه کارگروه 
رسـیدگي بـه »قراردادهـاي متوقف«، بـا وجود 
مصوبـه ایـن وزارتخانـه بـراي جلوگیـري از 
ضمانت نامه هـاي  ضبـط  و  قراردادهـا  فسـخ 
ارزي  بحـران  از  آسـیب دیده  شـرکت هاي 
سـال هاي 89 تـا 91، کنـار گذاشـته شـد و 
یازدهـم،  دولـت  پایـان  بـه  مانـده  دو هفتـه 
شـرکت هاي اقمـاري و معاونـان مربوطـه در 
کارگـروه  دورزدن  بـه  تصمیـم  نیـرو،  وزارت 
گرفتـه و بـه ضبط سـه قـرارداد از 79 قـرارداد 
توافق شـده براي رسـیدگي در کارگـروه، اقدام 

کردنـد. 
 

ماجــراي »قراردادهــاي متوقــف« 
چیســت؟

ماجـرا بـه سـال هاي 89 تـا 91 بازمي گـردد 
کـه بـه دلیـل تحریم هـا، نـرخ ارز  یکبـاره بـه 
بیـش از سـه  برابـر رسـید و بـا اجـراي ناقص 
قانـون هدفمنـدي یارانه هـا، اقتصـاد بـا تـورم 
از 40درصـدي روبـه رو  لجام گسـیخته بیـش 
هـم  بانکـي  سـودهاي  آن،  کنـار  در  و  شـد 
افزایـش ناگهاني یافـت. این اقدامـات، موجب 
زمین خـوردن بسـیاري از صنعتگـران در تمـام 
را دچـار چالـش  قراردادهـا  و  بخش هـا شـد 
کـرد و بسـیاري از پیمانـکاران نتوانسـتند بـه 
تعهـدات خـود در قالب قـرارداد بـا کارفرمایان 
جامـه عمـل بپوشـانند. چنیـن رخدادهایـي در 
فورس مـاژور  از  مصداقـي  قراردادهـا،  بیشـتر 
محسـوب شـده و بـراي آن پیش بیني هایـي 
در قراردادهـا در نظـر گرفتـه مي شـود. در مفاد 
مـاده 229 قانـون مدنـي آمده: »اگـر متعهد به 
واسـطه حادثـه اي که رفـع آن خـارج از حیطه 
اقتـدار اوسـت، نتوانـد از عهـده تعهـد خـود 
برآیـد، محکـوم بـه پرداخت خسـارت نخواهد 
بـود«. در چنیـن شـرایطي و بـا پذیـرش خارج 
از اختیـار بـودن چنیـن واقعه اي براي بسـیاري 
از صنایـع، اغلـب پرونده هـا در وزارتخانه هـاي 
مربوطـه بـه شـوراي عالي فني براي رسـیدگي 

رفتـه و بـراي آنهـا حکم هایـي در نظـر گرفته 
می شـود. با  این حـال، چنین اقدامـي در وزارت 
نیـرو بـه دالیلـي نامشـخص، انجام نشـد و با 
)شـرکت هاي  دعـوا  طـرف  دو  رایزني هـاي 
زیرمجموعه سـندیکاي صنعت بـرق به عنوان 
پیمانـکار و کارفرمایـان شـامل شـرکت هاي 
اقمـاري وزارت نیـرو( بـا حمیـد چیت چیـان، 
اول  به عنـوان شـخص  وقـت  نیـروي  وزیـر 
ایـن وزارتخانه و معاونـان مربوطه و نمایندگان 
شـرکت توانیر، کارگروهي با عنـوان »کارگروه 
مشـترک قراردادهاي متوقف« تشـکیل شـد تا 
در ذیـل آن، رسـیدگي بـه ایـن 79 قـرارداد در 
دسـتور کار قـرار گیـرد. بااین حـال، در روزهاي 
پایانـي دولـت یازدهـم، مصوبه ایـن وزارتخانه 
اقمـاري  زیرمجموعـه  شـرکت هاي  بـه  کـه 
بـا  نادیـده گرفتـه شـد و  بـود،  ابـالغ شـده 
کنارگذاشته شـدن آن، ضمانت نامه سـه شرکت 
پیمانـکار ضبط شـد و پرونـده باقـي قراردادها 
هـم بـراي اقداماتـي از ایـن دسـت، روي میـز 

گرفت. قـرار 
حاال سندیکاي صنعت برق ایران، وارد میدان 
جهانگیري،  اسحاق  به  نامه نگاري  با  و  شده 
زمان  در  چیت چیان  رئیس جمهور،  معاون اول 
برنامه و  سازمان  و  وزارتخانه  این  در  حضور 
بودجه و مجلس، خواهان جلوگیري از استمرار 

این روند شده است. 
در بخشــي از نـامـــه علـي بخشـي، رئیـس 
هیئت مدیــــره و عضــو کارگـــروه مشترک 
از  نماینـــدگي  بــــه  متوقـف،  قراردادهـاي 
شرکت هـــاي زیرمجموعــــه سنـــدیکاي 
بـرق، خطاب بـه معـاون  اول رئیس جمهـــور 
آمده:  »از آن مقــام محترم تقاضــا دارد دستور 
فرماییــد براي جلوگیـــري از تشـدید بحران 
پیمانـکار صنعـت  در شـرکت هاي سـازنده و 
بـرق و نابـودي سـرمایه هاي مولـد کشـور و 
به تبـع آن بـي کاري کارگـران شـاغل مربوطـه 
و تشـدید تنـش و بحـران در وزارت نیـرو، از 
ضبـط ضمانت نامه هـاي قراردادهـاي متوقـف، 
تـا رسـیدگي و اتخـاذ تصمیـم منطقـي بـراي 
فیصلـه دادن بـه قراردادهـاي متوقـف اجتنـاب 
شـود تـا ایـن اتفـاق در جابه جایـي مقـام عالي 
صـورت  وزارتخانـه  آن  بالتکلیفـي  و  وزارت 
نپذیرد و بر اسـاس توافقـات حاصله در کارگروه 
مشـترک، اقدامـات مقتضـي بـه انجام رسـد.«

قـراردادهــای صنعت بـرق
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فسخ  توقف  براي  نیرو  وزیر  ویژه   دستور 
قراردادها

عضو  و  برق  سندیکاي  نایب رئیس  باقري،  پیام 
با  گفت وگو  در  ایران،  اتاق  انرژي  کمیسیون 
»شرق« در شرح آنچه در سال هاي 89 تا 91 رخ 
داده و آثار آن بر صنعت برق، مي گوید : این اتفاقات 
باعث شد بخش خصوصي در صنعت برق به  دلیل 
عمل  امکان  دیگر  پایه،  قیمت هاي  ناگهاني  تغییر 
به تعهدات خود را در قرارداد با کارفرمایان نداشته 
بود.  پیمانکاران  اراده  از  خارج  رخدادها،  این  باشد. 
عوامل محیطي و عوامل بیرون از بنگاه اقتصادي، 
سبب شده بود آنها نتوانند به تعهدات خود با همان 

قیمت هاي قراردادي عمل کنند.
او در ادامـه با اشـاره به واکنش هـاي کارفرمایان در 
همـان سـال ها، مي افزایـد: بـه  دلیـل بي توجهي به 
ایـن مسـئله، کارفرمایان آغاز به اخطار براي فسـخ 
قـرارداد و ضبط ضمانت نامه  کردنـد و اقداماتي هم 
در ایـن زمینه انجـام دادند. سـندیکاي صنعت برق 
در همـان مقطـع، بـراي جلوگیري از ایـن اقدامات 
کارفرمایـان دولتـي )شـرکت هاي بـرق  منطقـه اي 
یـا شـرکت هاي توزیـع و در مجمـوع شـرکت هاي 
اقمـاري وزارت نیرو(، وارد عمل شـد تا این مسـئله 

را به شـیوه اي منطقـي حل کند.
سال  حدود  خصوصي،  بخش  فعال  این  گفته  به 
94، سندیکاي صنعت برق یک بار به شرکت هاي 
اعالم کرد شرکت هایي  و  داد  فراخوان  عضو خود 
به  مربوطه  مستندات  با  دارند،  مشکلي  چنین  که 
سندیکا مراجعه کنند. حدود 79 متقاضي از اعضاي 
سندیکا پرونده هاي خود را تشکیل داده و در اختیار 
سندیکا قرار دادند. البته این فقط شامل شرکت هاي 
عضو سندیکاي صنعت برق است و احتماال خارج از 
سندیکا، شرکت هاي دیگري نیز دچار همین مشکل 

شده اند که از آنها بي اطالع هستیم.
باقري با اشاره به جلسه مشترک با وزارت نیرو براي 
 ،95 سال  شهریور  در  مي  گوید:  مشکل،  این  حل 
جلسه اي با حمید چیت چیان، وزیر نیروي وقت و سایر 
معاونان وزارت نیرو و نمایندگان سندیکاي برق برگزار 
شد. این جلسه مصوباتي داشت. یکي از مصوبات آن، 
قرارداد هاي  به  رسیدگي  براي  کارگروهي  تشکیل 
این کارگروه  بود.  »قراردادهاي متوقف«  به  موسوم 
متشکل از نمایندگان صنعت برق و نمایندگان شرکت 
توانیر و نمایندگان شرکت هاي بخش خصوصي ناتوان 
به اجراي تعهدات و کارفرماهاي آنها بود. مصوبه دوم 
نیز، دستور توقف بالفاصله اخطارهاي فسخ قرارداد و 

ضبط ضمانت نامه به شرکت هاي تابعه وزارت نیرو 
بود. این مصوبات از طرف وزارت نیرو به شرکت هاي 
تابعه ابالغ شد تا از این اقدامات پرهیز کرده و در این 
کارگروه مشکل را بررسي کنند. در این راستا، 30 
کارفرما از شرکت هاي برق منطقه اي و شرکت هاي 
توزیع، شناسایي شدند و در این مدت نیز فقط شش 
کارفرما فرصت رسیدگي در این مقطع را پیدا کردند 

که یکي از آنها برق منطقه اي خوزستان بود.
او ادامـه مي دهـد: کار بـه این منوال جلـو مي رفت 
وجـود  بـا  بودیـم  شـاهد  ناگهانـی،  شـکل  تابـه 
ایـن  کـه بنـا بـود تمـام ایـن مشـکالت در ایـن 
کارگـروه مورد رسـیدگي قـرار گیـرد، معاونت برق 
وزارت نیـرو، جلسـه اي را بـدون حضـور نمایندگان 
سـندیکاي برق با برخي از شـرکت هاي مشـکل دار 
بـا حضـور کارفرماهـاي آنهـا برگـزار مي کنـد. بـه 
تعبیـري دیگـر، جلسـه اي خـارج از ایـن کارگـروه 
براي رسـیدگي به این مشـکالت، برگزار مي شـود. 
نایب رئیـس سـندیکاي بـرق ایـران با بیـان اینکه 
در همـان زمـان و بـه محـض اطـالع از موضـوع، 
سـندیکا اعتـراض خـود را نسـبت بـه ایـن اقـدام 
مطـرح کـرد، توضیـح مي دهـد: در حیـن اعتراض، 
دیدیم ضمانت نامه سـه شـرکت  بخـش خصوصي 
از سـوي کارفرمایـان ضبـط شـد کـه ایـن اقـدام 
هـم، مـورد گالیه شـدید سـندیکاي صنعـت برق 
قـرار گرفـت و نامـه اي خطـاب بـه چیت چیـان، 
وزیـر نیـروي وقـت، نوشـته و مراتـب اعتـراض و 
گالیـه اعـالم شـد و خواسـتار جلوگیـري از ایـن 
رونـد شـدیم.او با اشـاره به ضـرر مـادي و اعتباري 
ایـن اقـدام بـه شـرکت هاي مربوطه تصریـح کرد: 
متأسـفانه ایـن اقـدام وزارت نیـرو منجـر به ضبط 
ضمانت نامه سـه شـرکت  زیرمجموعه سـندیکا شد 
کـه هـم به لحـاظ اعتبـاري و هـم به لحـاظ مالي، 
ضربـه شـدیدي علیه آنهـا خواهد بود.ایـن اقدامات 
در حالـي انجـام گرفـت کـه بخـش خصوصـي در 
صنعـت بـرق بـا وجـود 14هـزار میلیـارد تومـان 
مطالبـات معـوق از وزارت نیـرو، بـا ایـن وزارتخانه 
همراهـي کردنـد تـا ایـن بدهي ها تسـویه شـود و 
نتوانسـته اند مطالبـات خـود  نه تنهـا  حتـي هنـوز 
را وصـول کننـد، بلکـه خسـارات تأخیـر در تأدیـه 
مطالبـات نیـز هنوز بـه آنها پرداخت نشـده اسـت.

 آغاز نامه نگاري با مسئوالن
سندیکاي  نامه نگاري  زمان  همان  از  او،  گفته  به 
برق با مقام هاي مسئول کشور آغاز شد. با معاون 

رئیس جمهور، با مجلس و با سازمان برنامه وبودجه 
براي رسیدگي به این موضوع نامه نگاري کردیم، اما 

هنوز پاسخي دریافت نکرده ایم.
عضو کمیسیون انرژي اتاق ایـــران این اقــدام را 
بي توجهي به دستور وزیر نیـــروی وقت مي دانــد 
و ادامه مي دهـــد: این اقدام مصداق بارز بي توجهي 
به دستـــور ابالغي باالترین مقام مسئول در ایــن 

وزارتخانه )شخص وزیر( است.
او با بیان اینکه در دیگر وزارتخانه ها اقدام به ارسال 
پرونده هایي از این دست به شوراي عالي فني کردند، 
مي افزایــد: در آن سال هــا بسیاري از وزارتخانه ها، 
پرونده هاي متعددي را به شوراي عالي فني با همین 
موضوع فرستادند که به آنها رسیدگي و حکم براي 
آنها صــادر شد، اما پرونده هــاي ما از طرف وزارت 
نیرو به شوراي عالي فني نرفته و به همین دلیل، با 
چیت چیــان جلسه گذاشتیم و درخواست کردیــم 
حداقل این پرونده ها را در یک کارگروه بررسي کند 

و این هم نتیجه توافق با وزارت نیرو است.
او بـا بیـان اینکه ایـن کارگـروه، حکـم »حکمیت« 
دارد، ادامـه مي دهـد: در قـرارداد هـم بـراي رفـع 
مشـکل حکمیت تعییـن مي شـود و وزارت نیرو هم 
در ایـن قراردادهـا، نقـش داور براي دو طـرف را ایفا 
مي کـرد. بنابرایـن اینکـه نه قائـل به ارسـال پرونده 
بـه شـوراي عالي فني باشـیم و نه قائـل به حکمیت 
و یک طرفـه اقـدام بـه ضبـط ضمانت نامـه کنیم به 

نظر نمي رسـد کار درسـتي باشـد.

 درخواست توضیح از وزارت نیرو
باقـري در پاسـخ بـه پرسشـي بـا محـور پیگیـري 
چرایـي برگزاري جلسـه اي خـارج از ایـن کارگروه، 
مي گویـد: بـراي ما روشـن نیسـت چرا این جلسـه 
خـارج از کارگروه برگزار شـده و بـراي خودمان هم 
سـؤال است و از مسـئوالن وزارت نیرو مي خواهیم 

چرایـي آن را شـرح دهند.
بـه گفتـه او، اگـر توافقـي در زمانـي انجـام شـده، 
حـوزه  ایـن  وارد  کـه  هـم  جدیـدي  مسـئوالن 
مي شـوند بایـد حداقـل به تعهـدات گذشـته پایبند 
باشـند و مسـئوالني کـه احتمـال مي دهنـد ممکن 
اسـت در دور بعـدي ایـن وزارتخانه حضور نداشـته 
باشـند، حداقـل بایـد تـا پایان مسـئولیت خـود، به 
توافقـات خـود پایبنـد باشـند. بنابرایـن کسـي که 
بایـد پاسـخ دهـد چـرا متناسـب بـا توافقـات عمل 

نکـرده، وزارت نیـرو اسـت.
* برگرفته از روزنامه شرق
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پنجـم شـهریور ماه سـال جـاری روزنامه شـرق 
در صفحـه اقتصـاد خـود در مطلبـی بـا عنـوان 
»وزیـر را دور زدنـد« بـه تفصیل به مسـاله ضبط 
عضـو  شـرکت های  از  برخـی  نامـه  ضمانـت 
سـندیکا توسط شـرکت های اقماری وزارت نیرو 

بود.  پرداختـه 
ایـن مطلب کـه مصاحبه ای مفصـل با مهندس 
مدیـره  هیـات  رییـس  نایـب  باقـری،  پیـام 
سـندیکای صنعـت بـرق ایـران بـود، انعـکاس 
دردمندی هـا، گالیه هـا و چالش هـای سـندیکا 
ایـن  بـود،  متوقـف  قراردادهـای  خصـوص  در 
صفحـه از روزنامـه شـرق را بـه خـود اختصاص 

داده بـود. 
رییس سندیکای  نایب  که  بزرگی  چالش  ریشه 
صنعت برق ایران با عنوان قراردادهای متوقف در 
این مصاحبه به آن اشاره کرده بود، به عدم پیاده 
سازی قراردادهای تیپ در صنعت برق برمی گردد. 
مساله ای که سال هاست سندیکای صنعت برق 
ایران به صورت جدی آن را پیگیری می کند و 
پس از سال های پافشاری باالخره سال گذشته 
متن این قرارداد تا چشم پوشی بخش خصوصی 
از بخش قابل توجهی از منافعش، تصویب و به 

شرکت های برق منطقه ای ابالغ شد. 
اگر چه هنوز هم استفاده از قرارداد تیپ علیرغم 
به  توانیر  از سوی مدیر عامل شرکت  آن  ابالغ 
حال  هر  به  اما  می شود  انجام  ای  سلیقه  شکل 
صنعت  این  برای  امیدی  روزنه  را  آن  می توان 

دانست. 
بـه هـر ترتیب تـا پیـش از تصویب و ابـالغ این 
قـرارداد و بـه ویـژه در سـه سـال بحرانـی 88 تا 
91 فعالیـن صنعـت بـرق بـه دلیـل یک سـویه 
بـودن قراردادهـا و عدم پیش بینـی فرمول های 
تعدیـل در متن قرارداد صدمات جبـران ناپذیری 
را متحمـل شـدند. در طـول سـه سـال مذکـور 
بسـیاری از پروژه هـای صنعـت بـرق بـه دلیـل 
نوسـان شـدید و غیرقابـل پیـش بینـی قیمت ها 

ناتمـام ماند. 
در حقیقت بیم آن می رفت که ضمانت نامه های 
از  خارج  کامال  ای  پروسه  در  که  قراردادها  این 

کنترل پیمانکاران متوقف شده اند، توسط دولت 
از  جلوگیری  برای  سندیکا  پیگیری  شود.  ضبط 
ضبط ضمانت نامه ها به ایجاد کارگروهی به نام 
رایزنی هایش  که  منجر شد  متوقف  قراردادهای 
و  وزیر  با  جلساتی  در  معضل  این  حل  برای  را 

معاونینش دنبال می کرد. 
حل مساله 75 فقره از قراردادهای متوقف عملکرد 
مناسبی برای این کارگروه بود و البته بر اساس 
هیچ  برای  که  شد  مقرر  وزیر  مستقیم  دستور 
کارگروه  نماینده  حضور  بدون  ای  نامه  ضمانت 

تصمیم گیری نشود 
با فاصله ای اندک و درست در روزی که همه 
فعالین صنعت برق نگران اخذ رای اعتماد وزیر 
نیاورد ـ  تنها وزیری که رای  نیرو ـ  پیشنهادی 
بودند، برق خوزستان ضمانت نامه سه شرکت را 
ضبط کرد. به این ترتیب نه تنها مذاکرات کارگروه 

بلکه دستور وزیر هم نادیده انگاشته شد. 
شرق،  روزنامه  با  باقری  پیام  مهندس  مصاحبه 
است.  ایران  برق  صنعت  فعالین  همه  دردنامه 
دردنامه ای که به نظر می رسد انعکاس گسترده 
ای در میان مدیران و مسئولین صنعت برق کشور 
داشته و حتی مدیران وزارت نیرو و توانیر را هم 
گالیه مند کرده است. اما واقعیت این است که 
شده،  اشاره  آن  به  مصاحبه  این  در  آنچه  همه 
یکی  کالن  نگاه  بلکه  یک شخص،  دیدگاه  نه 
است.  ایران  اقتصادی  تشکل های  بزرگترین  از 
برآمده  چیز  هر  از  بیش  شاید  که  دیدگاهی 
روند  ادامه  از  برق  صنعت  صاحبان  نگرانی  از 
قراردادهای  پرونده  باشد.  نامه ها  ضمانت  ضبط 
که  قراردادهایی  از  تعدادی  با  هم  هنوز  متوقف 
تعیین تکلیف نشده اند، باز است و صاحبان این 
صنعت امیدوارند که با عنوان شدن این مسائل 
از طریق رسانه های عمومی، ضبط ضمانت نامه 

قراردادهای مزبور متوقف شود. 
البته گالیه مندی مسئولین وزارت نیرو و توانیر 
شاید نشانه خوبی از شنیده شدن دردهای بخش 
و  بحران  این همهمه  در  شاید  باشد.  خصوصی 
بخش  صدای  شدن  شنیده  برق،  صنعت  رکود 

خصوصی روزنه امیدی تازه باشد.

قـراردادهــای صنعت بـرق
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دستور  علیرغم  ماه  مرداد  چهارم  و  بیست  وقتی 
ضمانت  ضبط  توقف  بر  مبنی  نیرو  وزیر  روشن 
نامه ها تا تصمیم گیری کارگروه قراردادهای متوقف، 
از  سندیکا  پیمانکار عضو  ضمانت نامه سه شرکت 
سوی برق منطقه ای خوزستان ضبط شد، موجی 
شد.  ایجاد  برق  صنعت  فعالین  بین  در  نگرانی  از 
هرچند البته رخدادهای پس از آن نشان داد که این 

نگرانی ها آن قدر هم بی دلیل نبوده است.
ذکر این نکته ضروری است که پیش از آن و در 
قراردادهای  کارگروه های  ماه  مرداد  هفدهم  تاریخ 
منظور  به  ایران  برق  صنعت  سندیکای  متوقف 
احقاق حقوق اعضای خود، طی نامه ای به حمید 
چیت چیان، وزیر وقت نیرو، خواستار بررسی عاجل 
موضوع قراردادهای متوقف برق منطقه ای خوزستان 
شده بود. در این نامه ضمن اشاره به ایجاد کارگروه 
مشترک بین وزارت نیرو و سندیکا به منظور حل 
آنها طی  به  مشکل قرارداهای متوقف و رسیدگی 
بود:  شده  عنوان  مشخص،  زمانی  برنامه  یک 
حضور  با  نشستی  برگزاری  شاهد  اخیرا  » متاسفانه 
نمایندگان آن وزارتخانه در خصوص بررسی تعدادی 
از قراردادهای مربوط به برق منطقه ای خوزستان 
بدون اطالع و حضور نمایندگان این سندیکا بودیم 
شده  توافق  چهارچوب  از  خارج  موضوع  این  که 
استناد  که  چرا  بود  متوقف  قرارداهای  به  رسیدگی 
گونه  این   95/6/2 مورخ  جلسه  صورت  اول  بند 
نشست ها باید با حضور نمایندگان طرفین از جمله 
سندیکای صنعت برق ایران برگزار شود. ضمن اینکه 
پرونده های مطروحه در این جلسه بیشتر در کارگروه 
مشترک به بحث و تبادل نظر گذاشته شده بود و 
با به تصمیم اعضای کارگروه مقرر گردید گزارش 
کارشناسی در این خصوص تهیه و در جلسات آتی 

کارگروه جهت اخذ تصمیم نهایی ارائه شود. «
در پایـان نامـه از وزیـر نیـرو درخواسـت شـده بـود 
کـه دسـتورات الزم را به منظور دنبال شـدن مسـیر 
در  قراردادهـای صدراالشـاره  پیگیـری  و  بررسـی 
کارگروه مشـترک و با حضور نمایندگان سـندیکای 
صنعـت بـرق صادرکنـد تـا مسـاله در کوتـاه ترین 

زمـان و بـا حداکثـر انسـجام حـل و فصل شـود.
 این نامه که درست چند روز پیش از ضبط ناگهانی 
ضمانتنامه سه شرکت عضو سندیکا ارسال شده بود، 
پس از ازجاع به مدیر عامل شرکت توانیر، بی پاسخ 
ماند. به فاصله کمتر از یک هفته ضمانت نامه ها 

بدون هیچ توضیحی ضبط شد.
تنها یک روز پس از ضبط ضمانت نامه ها و در 25 

انرژی  و  برق  به معاون  نامه ای  ماه سندیکا  مرداد 
وزیر نیرو نوشت. در این نامه ضمن اشاره به اقدامات 
بحران  بروز  موجب  که  خوزستان  ای  منطقه  برق 
در شرکت های فعال و خوشنام صنعت برق کشور 
شده،عنوان شده بود: » این اقدام می تواند به از بین 
رفتن تعدادی از فعالین این صنعت و بیکاری تعداد 

کثیری از کارگران در اقصی نقاط کشور شود. «
در این نگاشت از معاون وزیر نیرو درخواست شده 
بود که طی نشست مشترکی با اعضای هیات مدیره 
سندیکا و نمایندگان شرکت هایی که ضمانت نامه 
در  الزم  گیری های  تصمیم  بود،  شده  ضبط  آنها 
برق  با  قرارداد  فسخ  از  ناشی  مشکالت  خصوص 

منطقه ای خوزستان انجام شود.
هوشنگ فالحتیان به درخواست سندیکا پاسخ داد 
و موضوع قراردادهای متوقف در نشستی مشترک 
مورد بحث و بررسی قرار گرفت. حاصل این جلسه 
توقف ضبط ضمانت نامه ها تا 15 روز بود. 15روزی 
که قرار بود در نهایت به انتخاب وزیر جدید و وارد 
شدن مذاکرات و پیگیری های سندیکا به فاز تازه ای 
منجر شود. اما عدم موفقیت حبیب اهلل بیطرف در 
اخذ رای اعتماد در مجلس شورای اسالمی سندیکا 

را در بن بستی پر دردسر قرار داد.
وزارتخانه  دو  از  یکی  به  نیرو  وزارت  آنکه  از  پس 
بدون وزیر دولت دوازدهم تبدیل شد، ستار محمودی 
قائم مقام چیت چیان به دستور رئیس جمهور در 
در  را  نیرو  وزارت  جایگاه سرپرست سکان هدایت 
دست گرفت. سندیکا اما همچنان گرفتار ضمانت 
قراردادهایی  و  بودند  بود که ضبط شده  نامه هایی 
که بیم ضبط ضمانت نامه هایشان می رفت. سی  ام 
مرداد ماه سندیکا در اقدامی دیگر نامه ای به معاون 
اول رییس جمهور نوشت. البته نسخه هایی از این 
نامه هم بــرای سرپرست وزارت نیـــرو و روسای 
و  برنامه  و  صنعت  اقتصاد،  انرژی  کمیسیون های 

بودجه مجلس شورای اسالمی ارسال شد.
در نامـه مذکـور کـه بـه منظـور جلوگیری از فسـخ 
قراردادهـا و ضبـط ضمانتنامـه شـرکت های طـرف 
قرارداد با شـرکت برق منطقه ای خوزسـتان نگاشته 
شـد، آمـده بود:» همانگونه که مسـتحضرید با توجه 
بـه تغییرات ناگهانی و غیر قابـل پیش بینی برخی از 
شـاخص های اقتصادی کشـور نظیر نرخ تـورم، نرخ 
ارز و نـرخ بهـره بانکـی که با تحریم هـای ناعادالنه 
اقتصـادی بی سـابقه همراه گردیـد، تعدادزیـادی از 
قراردادهـای منعقده طی سـال های 1388 تا اواسـط 
1391 بـه دالیـل ناشـی از مـوارد مطروحـه فوق و 
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عـدم امکان تامیـن نقدینگی توسـط دسـتگاه های 
ذیربـط در سراسـر کشـور و وزارتخانه های گوناگون 

متوقـف گردید. «
نگارنده در بخش دیگری از نامه به مساله اشاره کرده 
بود که بسیاری از دستگاه های اجرایی با استفاده از 
اختیارات قانونی و یا بهره مندی از دستورالعمل ها و 
بخشنامه های ابالغی در وزارتخانه های متبوع خود 

مشکالت مطروحه را حل و فصل کردند.
عدم توفیق وزارت نیرو و شرکت های تابعه آن در 
حل مشکالت قراردادی فوق الذکر، تجمیع بخش 
ای  منطقه  برق  در  قراردادها  این  از  توجهی  قابل 
سندیکا  مشترک  کارگروه  تشکیل  و  خوزستان 
حقوقی  و  فنی  مشکالت  حل  منظور  به  توانیر  و 
قراردادهای متوقف از جمله دیگر مواردی بود که در 
این نامه به انها ذکر شده و عنوان شده بود: »لیکن 
برای  کارگروه  مکرر  و  مستمر  جلسات  تشکیل 
رسیدگی و حل مشکل قراردادهای متوقف در برخی 
و  نداشته  پیشرفت چندانی  اجرایی  از دستگاه های 
قول  و  پذیرفته  صورت  هماهنگی های  عیلرغم 
مساعد معاونت محترم امور برق و انرژی و مدیریت 
عامل شرکت توانیر مبنی بر ضبط ضمانت نامه ها 
از بررسی قراردادها در کارگروه مذکور، اخیرا  قبل 
شرکت برق منطقه ای خوزستان بدون هماهنگی 
با فسخ قراردادها و ضبط ضمانت  و اطالع قبلی، 
مشکالت  قرارداد،  طرف  شرکت های  نامه های 
عدیده ای را برای ادامه حیات فعاالن این صنعت 
) که به علت چالش های موجود در صنعت برق در 
شرایط بحران به سر می برند( پدید آورده است. «

در پایان نامه از معاون اول رییس جمهور درخواست 
شده بود که دستورات الزم را به منظور جلوگیری 

از تشدید بحران در شرکت های سازنده و پیمانکار 
صنعت برق و نابودی سرمایه های مولد کشور و به 
و تشدید  مربوطه  کارگران شاغل  بیکاری  آن  تبع 
تنش و بحران در وزارت نیرو صادرکرده، به نحوی 
تا  متوقف  قراردادهای  نامه های  ضمانت  ضبط  از 
رسیدگی و اتخاذ تصمیم برای فیصله دادن به آنها 

اجتناب شود.
اگر چه از سوی روسای کمیسیون های مجلس پاسخ 
خاصی به این نامه داده نشد اما معاون اول رییس 
جمهور این نامه را به معاون هماهنگی و نظارت خود 
ارجاع داد. رضا ویسه نیز پیرو نامه سندیکا، طی نامه 
ای خطاب به سرپرست وزارت نیرو عنوان کرد: »با 
عنایت به آخرین تفاهمات صورت گرفته فی مابین 
شرکت های تابعه وزارت نیرو و شرکت های طرف 
از  قبل  نامه  ضمانت  ضبط  عدم  بر  مبنی  قرارداد 
بررسی قرارداها، خواهشمند است با فوریت موضوع 
مورد بررسی قرار گرفته و ضمن انجام اقدام الزم در 
این خصوص، نتیجه به این معاونت منعکس شود. «

بـه اسـحاق  نامـه  ایـن  گفتنـی اسـت رونوشـت 
جهانگیـری، معـاون اول رییـس جمهـور و علـی 
بخشـی، رییـس هیـات مدیـره سـندیکای صنعت 

بـرق ایـران نیـز ارسـال شـد.
البته سرپرست وزارت نیرو هم نامه سندیکا را بی 
پاسخ نگذاشت و با اعضای هیات مدیره و کارگروه 
داد.  جلسه  تشکیل  سندیکا  متوقف  قراردادهای 
حاصل این جلسه تا  اندازهــــای بــرای بحـــران 
ضمانت نامه  ضبط  به  می توانست  که  نفسگیری 

شرکت های عضو منجر شود، چاره ساز بود.
سـتار  مهنـدس  بـا  سـندیکا  نماینـدگان  جلسـه 
محمـودی درسـت یـک روز پیش از پایـان فرصت 

15 روزه معـاون بـرق وزیر نیـرو برای تعیین تکلیف 
قراردادهـای متوقـف بـود. همچنین در این قـرارداد 
مقرر شـد کـه کارگـروه مشـترکی میان سـندیکا و 
وزارت نیـرو بـرای حـل چالـش ایـن قرارداهـای 
اسـجاد شـده و تمام اقدامات پس از اخذ تصمیمات 
الزم در ایـن کارگـروه و بر اسـاس جمع بنـدی آرای 

اعضـای آن صـورت پذیرد.
به فاصله کوتاهی و در چهارمین روز شهریور ماه، 
رییس  نوبخت،  دکتر  برای  دیگری  نامه  سندیکا 
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ارسال کرد 
و ضبط  قراردادهای  از فسخ  و خواستار جلوگیری 
ضمانت نامه شرکت ها با استفاده از ماده 53 شرایط 

عمومی پیمان شد.
در این نامه ضمن اشاره به نوسانات شدید قیمت 
تا  بانکی طی سال های 88  بهره  نرخ  و  تورم  ارز، 
91، عنوان شده بود که این عوامل منجر به توقف 
کارگروه  ایجاد  شد.  کشور  پروژه های  از  بسیاری 
مشترک به دستور وزیر وقت نیرو به منظور بررسی 
و حل مشکالت فنی و حقوقی قراردادهای متوقف 
و نیز قول مساعد معاون امور برق و انرژی وزیر و 
مدیر عامل توانیر مبنی بر عدم ضبط ضمانت نامه 
برخی از شرکت ها بدون توجه به این تصمیم در برق 
منطقه ای خوزستان مواردی بودند که در این نامه به 

آنها اشاره شده بود.
نوبخت  دکتر  برای  که  نامه ای  پایان  در  سندیکا 
جهت  وی  دستور  خواستار  بود،  کرده  ارسال 
جلوگیری از تشدید بحران در شرکت های سازنده 
سرمایه های  نابودی  و  برق  صنعت  پیمانکار  و 
شاغل  کارگران  بیکاری  آن  تبع  به  و  کشور  مولد 
که  بود  کرده  درخواست  وی  از  و  شده  مربوطه 
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دستورات الزم را به منظور اجرای ماده 53 شرایط 
عمومی پیمان )استفاده از داوری و چگونگی استفاده 
از بخشنامه های مربوطه( و نیز جلوگیری از ضبط 
رسیدگی  تا  متوقف  قراردادهای  نامه های  ضمانت 
و اتخاذ تصمیم منطقی برای فیصله دادن به این 

قراردادها صادر کند.
رییـس سـازمان مدیریـت و برنامـه ریـزی نامـه 
سـندیکا را بـه امـور نظـام فنـی و اجرایـی ارجـاع 
داده و خواسـتار پیگیـری خواسـته سـندیکا در این 
خصـوص شـد. بـه دنبـال آن، در روزهـای پایانـی 
شـهریور رییـس امـور نظـام فنـی و اجرایـی طـی 
نامـه ای بـه مدیـر عامـل شـرکت توانیر خواسـتار 
حـل مشـکل قراردادهای متوقـف با اتکا بـه تدبیر 

و دور اندیشـی شـد.
این نامه که به امضای غالمحسین حمزه مصطفوی 
رسیده بود، بیست و ششم شهریور سال جاری برای 
مدیر عامل شرکت توانیر ارسال شد و رونوشت آن 
نیز در اختیار سندیکا قرار گرفت. در متن نامه ضمن 
درخواست برای بررسی مسایل مطرح شده سندیکا 
و دالیل عدم توجه به تصمیمات وزیر محترم وقت، 
عنوان شده بود: »توجه به نوسانات شدید نرخ ارز 
اجرا  لزوم   ،1391 سال  در  آن  ناگهانی  افزایش  و 
و استمرار پروژه های واگذار شده و همچنین لزوم 
توجه به ظرفیت های انسانی و مادی کشور، شایسته 
است با عنایت به شرایط خاص در آن برهه زمانی، 
با تدبیر و دوراندیشی در جهت حل مشکالت گام 

برداشت.«
مشابه  نامه  هم  ماه  شهریور  پنجم  تاریخ  در  البته 
بازرسی  سازمان  اقتصادی  معاون  برای  دیگری 
توضیح  نامه ضمن  این  در  ارسال شد.  کل کشور 
و  برق  صنعت  متوقف  قراردادهای  شرایط  کامل 
آن  مخرب  اثرات  و  شده  نامه های ضبط  ضمانت 
در این صنعت، از علی فرهادی درخواست شده بود 
که زمان را برای حضور نمایندگان سندیکا و ارائه 

توضیحات الزم به این معاونت تعیین کند.
این نامه توسـط علـی فرهادی، معـاون اقتصادی و 
زیربنایی سـازمان بازرسـی کل کشـور به سرپرست 
بازرسـی حوزه وزارت نیرو ارجاع داده شـد. حال این 
موضـوع توسـط توتونچی و با مشـارکت سـندیکا و 
بـرق منطقـه ای خوزسـتان از سـوی بازرسـی حوزه 

وزارت نیـرو در حال پیگیری اسـت. 
متوقف  قراردادهای  خصوص  در  سندیکا  مکاتبات 
نامه  ماه  شهریور  چهاردهم  یافت.  ادامه  همچنان 
دیگری از سوی سندیکا برای سرپرست وزارت نیرو 

ارسال شد. در این نامه که بیشتر با هدف تشریح 
قراردادهای  خصوص  در  سندیکا  پیشین  مذاکرات 
متوقف ارسال شد، آمده بود: »در سال 1395جلسه 
اي با حضور وزیر محترم وقت و تعدادي از مدیران 
و  برق  امور  محترم  معان  جمله  از  وزارت خانه  آن 
انرژي و مدیر عامل محترم شرکت توانیر با نمایندگان 
سندیکای صنعت برق تشکیل و حسب دستور موکد 
جناب آقاي مهندس چیت چیان مقرر گردید با ایجاد 
کارگروه مشترک متشکل از نمایندگان شرکت توانیر 
و سندیکاي برق و طرفین قرارداد، نسبت به بررسی 
و حل و فصل مشکالت فني و حقوقي قراردادهای 
چون  راهکارهایی  از  استفاده  با  و  اقدام  متوقف 
بخشنامه تعدیل، مسیر شورای عالی فنی و کاهش و 
یا خاتمه قراردادها، روش مرضی الطرفین تعیین و اجرا 
شود و تا آن زمان که سه ماه تعیین شده هیچ اقدام 
یک جانبه ای برای ضبط ضمانتنامه صورت نگیرد. «

علیرغم  ذیربط  سازمان های  از  برخی  تبعیت  عدم 
هماهنگی های صورت گرفته و قول مساعد معاون 
امور برق و انرژی و مدیرعامل شرکت توانیر مبنی 
نتاج  حصول  زمان  تا  ضمانتنامه ها  ضبط  عدم  بر 
از  یکی  نیز  مذکور  کارگروه  در  قراردادها  بررسی 
موارد مطروحه در این نامه بود که البته در نهایت به 
ضبط ضمانت نامه سه شرکت توسط برق خوزستان 

منتهی شد. 
هماهنگی  و  همکاری  عدم  به  همچنین  نگارنده 
طرف های  با  خوزستان  منطقه ای  برق  شرکت 
قرارداد خود طی سنوات گذشته برای حل و فصل 
جدی  اراده  نبود  و  شرکت  با  متوقف  قراردادهای 
از  از این بحران اشاره و  در این شرکت برای گذر 
سرپرست وزارت نیرو درخواست کرده بود : "دستور 
ضمانت نامه ها  ضبط  اکید  توقف  ضمن  فرمایید 
توسط نهادهای ذیربط، مجددا طبق توافقات قبلی 
تعیین  جهت  باقی مانده  متوقف  تمامی قراردادهای 
و  حل  و  شوند  ارجاع  مشترک  کارگروه  به  تکلیف 
فصل قراردادهای مربوط به برق منطقه ای خوزستان 
با توجه به عدم اراده الزم در این برق منطقه ای به 
طور ویژه و با اولویت در دستور کار قرار گارگروه گیرد. 
سندیکا  درخواست  همچنین  نامه  این  پایان  در 
که  شرکت هایی  وضعیت  بررسی  خصوص  در 
ضمانت نامه آنها ضبط شده مطرح و عنوان شده بود: 
" با توجه به مشکالت پیش آمده برای شرکت های 
مرتبط نسبت به اعتراض از فسخ قراردادهایی که 
ضبط ضمانت نامه آنها صورت پذیرفته، خواهشمند 
به  نیز  موارد  این  فرمایید  دستور  و  موافقت  است 

مورد  مشترک  کارگروه  در  قراردادها  سایر  همراه 
بررسی قرار گیرند."

ایـن نامـه هـم از سـوی سرپرسـت وزارت نیـرو به 
معـاون بـرق و انـرژی ایـن وزارتخانه ارجـاع خورد. 
سـتار محمودی در حاشـیه نامه سـندیکا خطاب به 
هوشـنگ فالحتیان نوشـته بود : »شـخصا با حضور 
نماینـده ذینفعـان به موضوع رسـیدگی و فرجه های 

قانونی اعمال شـود. «
برق  سندیکای  رئیس  به  فالحتیان  پاسخ  هرچند 
در حاشیه نامه کوتاه و تمام کننده بود : » درآخرین 

مالقات با شما توافق صورت گرفت.« 
آنچه که معاون برق وزیر نیرو به عنوان توافق از آن 
یادکرده بود در حقیقت فرصت سندیکا و شرکت های 
عضو آن برای تعیین تکلیف قراردادهای متوقف تا 
پایان شهریورماه بود. یک هفته بعد سندیکا دوباره 
نامه دیگری به مهندس  با ارسال  تالش هایش را 
ستــار محمودی از سر گرفت. این نامـه درخواست 
اکیــد سنـــدیکا بـــرای تشکیل کارگروه بـررسی 
قراردادهای متوقف با حضور نمایندگان وزارت نیرو 
و سندیکا و اعالم آمادگی این تشکل برای رسیدگی 

به وضعیت قراردادهای مذکور بود. 
سرپرست وزارت نیرو البته این نامه را هم بی پاسخ 
نگذاشت و با دستوری مستقیم از معاون برق وزارت 
نیرو خواست تا جهت تشکیل این کارگروه جلسه ای 
برگزار کرده و حداکثر همکاری قانونی را با سندیکا 
به عمل آورد. به فاصله بسیار کوتاهی و در بیست و 
پنجم شهریورماه سندیکا نامه ای به مدیرعامل برق 
منطقه ای خوزستان نوشت و آمادگی خود را جهت 
تشکیل کارگروه و بررسی و حل و فصل قراردادهای 
متوقف به وی اعالم و درخواست کرد که تا اعالم 
نظر نهایی این کارگروه از فسخ قراردادها و ضبط 

ضمانت نامه ها خودداری کند. 
قراردادهای  موضوع  حل  برای  سندیکا  تالش 
و  دارد  ادامه  همچنان  عضو  شرکت های  متوقف 
پیگیری جدی سایر سازمان ها از جمله وزارت نیرو؛ 
سازمان بازرسی، امور نظام فنی و اجرایی ومعاونت 
هماهنگی معاون اول رئیس جمهور، امید به حل این 

چالش پربحران را پررنگ تر می کند. 
فعال  اقتصادی  تشکل  یک  عنوان  به  سندیکا 
آنچه در توانش بود را انجام داد، نتیجه بی شک به 
همکاری و مشارکت دولت و در راس آن وزارت نیرو 
بر می گردد. فراموش نکنیم که وعده ها مرهمی بر 
این زخم آماسیده نخواهند گذاشت. چرا که تنها "به 

عمل کار برآید" 
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یکی از مهمترین و اصلی ترین اقدامات سندیکای 
پیگیری  اخیر  سال  چند  ظرف  ایران  برق  صنعت 
از  ناشی  فشارهای  دلیل  به  که  بود  قراردادهایی 
شرایط بی ثبات اقتصاد کشور به ویژه در سال های 
90 تا 92 متوقف مانده و بیم ضبط ضمانت نامه های 

آنها می رفت. 
تشـکیل کارگـروه قراردادهـای متوقـف و جلسـات 
مسـتمر و رایزنی هـای گسـترده بـا مدیـران وزارت 
نیـرو بـه ویژه وزیـر و معاونیـن وی، تا جایـی ادامه 
یافت که در نشسـت مشـترک با مقـام عالی وزارت 
در تاریخ 2 شـهریور ماه سـال گذشـته مقرر شـد با 
ایجاد کارگروه مشـترک بین سـندیکا و وزارت نیرو 
ایـن قراردادهـا تـا بررسـی در ایـن کارگـروه بدون 
ضبـط ضمانـت نامه هایشـان تعیین تکلیف شـوند. 
اما درسـت در زمانـی که دولت دوازدهـم در تالش 
بـرای جلـب رای اعتمـاد نمایندگان مجلـس برای 
وزاری پیشـنهادی خـود بـود و کمی بعـد از آنکـه 
نماینـدگان سـندیکا در جلسـه ای بـا معـاون بـرق 
و انـرژی وزیـر نیـرو، پیگیـر قراردادهـای متوقـف 
باقیمانـده بودنـد، ضمانت نامـه مربوط به سـه فقره 
همـکاری  قـول  علیرغـم  مذکـور  قراردادهـای  از 
ای  منطقـه  بـرق  توسـط  فالحتیـان،  مهنـدس 

خوزسـتان ضبط شـد.
اولیـن اقـدام سـندیکا پـس از برگـزاری نشسـت 
معاونـت وزیر نیرو با شـرکت های عضو سـندیکای 
صنعـت بـرق بـدون اطـالع و هماهنگـی بـا ایـن 
سـندیکا کـه خـارج از حـدود مصوب جلسـه با مقام 
عالی وزارت نیرو تشـکیل شـده بـود، بالفاصله طی 
مکاتباتی با ایشـان و مقام عالـی وزارت این موضوع 
تذکـر داده شـد و تشـکیل جلسـه ای اضطـراری با 

ایشـان مـورد درخواسـت قـرار گرفت. 
قراردادهای  کارگروه  اقدامات  از  پس  است  گفتنی 

در  گسترده،  پیگیری های  و  مکاتبات  طی  متوقف 
تاریخ 28 مرداد ماه سال جاری نشست مشترکی با 
معاون برق وزیر نیرو ـ مهندس هوشنگ فالحتیان 
ـ داشت. در این نشست مقرر شد که تعیین تکلیف 
مشخصی  زمان  طی  باقیمانده  متوقف  قرارداد   15
انجام شود و از هرگونه ضبط ضمانتنامه جلوگیری 
شود، که در خصوص 13 فقره از قراردادها مزبور این 
اتفاق حادث شد، هر چند متاسفانه با وجود اقدامات 
و تالش های صورت گرفته، ضمانت نامه سه قرارداد 

ضبط شد. 
در همیـن خصـوص کارگـروه مکاتبـات الزم بـا 
ارگان هـای ذیربـط جهـت انعـکاس اقـدام مزبور را 
در دسـتور کار خـود قـرار داد و بـه فاصلـه بسـیار 
کلیـه  شـدن  نهایـی  و  تهیـه  از  پـس  کوتاهـی، 
قراردادهـای مربـوط بـه خوزسـتان نامـه ای جهت 
جلوگیـری از فسـخ قراردادها و ضبـط ضمانت نامه 
مزبـور  تمامی قراردادهـای  همـراه  بـه  شـرکت ها 
برای معاون اول رئیس جمهور، ریاسـت کمیسـیون 
ویـژه حمایت تولید ملی مجلس شـورای اسـالمی، 
نائـب رئیـس کمیسـیون انـرژی مجلـس، رئیـس 
کمیسـیون انـرژی مجلـس، سرپرسـت وزارت نیرو 
و رئیـس سـازمان برنامـه و بودجه ارسـال شـد که 
تمامی مکاتبـات مزبـور تـا حصـول نتیجـه نهایـی 

مـورد پیگیـری قـرار خواهـد گرفت.
همچنین کارگروه قراردادهای متوقف پس از تشکیل 
نشست خود مقرر کرد تا در کوتاه ترین زمان ممکن 
جهت  نیرو  وزارت  سرپرست  با  مالقات  به  نسبت 
خصوص  در  کند.  اقدام  مهم،  این  تکلیف  تعیین 
تلفنی  تماس  طی  هم  شده  ضبط  ضمانتنامه های 
با مدیر عامل برق خوزستان از واریز وجه به خزانه 
جلوگیری شد تا اقدامات مربوط به اعتراض سندیکا 

در خصوص سه قرارداد مذکور، صورت پذیرد. 

قـراردادهــای صنعت بـرق

علی محمدی؛ دبیر کارگروه قراردادهای متوقف 
سندیکای صنعت برق ایران
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ششم شهریور ماه سال جاری، مصاحبه ای به نقل 
از مهندس هوشنگ فالحتیان، معاون وزیر نیرو در 
عدم  به  آن  در  که  شد  منتشر  انرژی  و  برق  امور 
کارآمدی شرکت های سازنده و پیمانکار صنعت برق 
در  امیدواریم که  از هر چیز  پیش  بود.  اشاره شده 
انعکاس سخنان ایشان رعایت امانت نشده باشد و 
این گفتار، صرفا برداشت نادرستی از سخنان ایشان 
باشد. اما به هر حال سندیکای صنعت برق ایران در 
پاسخ به مباحث مطروحه توسط معاون محترم برق 
و انرژی وزیر نیرو ذکر نکاتی را ضروری می داند که 

در ادامه این نگاشت به آنها اشاره شده است:
وزیر  معاون  قول  از  مصاحبه  این  از  بخشی  در 
است  مطرح  »آنچه  که:  بود  شده  نوشته  اینگونه 
این است که به صورت طبیعی سازندگان تجهیزات 
مدام  دارند  انتظار  مشاوران  و  پیمانکاران  و  داخلی 
تولیدات  تمام  و  احداث شود  برق  و پست  نیروگاه 
به مصرف کنندگان داخلی برسد و این گونه می شود 
فضای  می گویند  خود  به زعم  تولیدکنندگان  که 

کسب وکار خوب است.«
محترم  معاون  اظهارات  از  بخش  این  توضیح  در 
وزیر نیرو، این نکته حائز اهمیت و یادآوری است 
که همین سازندگان و پیمانکاران ظرف یک دهه 
اخیر بزرگترین طلبکاران و البته تامین کنندگان مالی 

پروژه های وزارت نیرو بوده اند. 
دلیل  به  وزارتخانه  این  که  روزهایی  در  درست 
ناکارآمدی ها، سوء مدیریت ها و بی ثباتی اقتصادی 
کشور دچار بحران مالی شده بود، همین شرکت های 
سازنده و پیمانکار بودند که با اخذ تسهیالت بانکی 
با سود باالی 25 درصد و حتی بدون دریافت پیش 

و  کرده  اجرا  را  نیرو  وزارت  پروژه های  پرداخت 
اجازه ندادند که تراژدی بی پولی این وزارتخانه و 
پروژه های نیمه تمامش به بروز خاموشی و ایجاد 
ناامنی های اقتصادی و سیاسی در کشور منجر شود. 
متاسـفانه مسـئولین وزارت نیرو خیلی زود فراموش 
کردنـد که حجم قابـل توجه بدهی ایـن وزارتخانه 
بـه  کـه  پیمانـکار  و  سـازنده  شـرکت های  بـه 
رقمی بیـش از 13 هـزار میلیارد تومان رسـیده بود، 
چـه صدمـات مخـرب و غیرقابـل جبرانی بـه این 
شـرکت ها وارد کـرد آن هـم در حالـی کـه همـه 
آنهـا خـود را موظـف می دانسـتند کـه پروژه هـای 
ملـی صنعـت بـرق را بـه اتمـام برسـانند. سـئوال 
ایـن اسـت کـه آیا اثـرات بلندمـدت عـدم پرداخت 
مطالبات شـرکت ها و خسـارت دیرکرد ناشی از آن 

بـه ایـن مجموعه هـا، جبران شـده اسـت؟ 
نامساعد  فضای  که  است  این  است  مسلم  آنچه 
ناشی  چیز  هر  از  بیش  برق  صنعت  کار  و  کسب 
از عدم اصالح ساختار اقتصادی این صنعت است 
چیتچیان  حمید  برنامه های  مهمترین  از  یکی  که 
در ابتدای پذیرش مسئولیت وزارت نیرو بود. عدم 
موفقیت این وزارتخانه در اصالح ساختار اقتصادی 
صنعت برق، ایجاد نهاد رگوالتوری و واقعی سازی 
فضای  به  که  بودند  عواملی  مهمترین  برق  نرخ 

نامساعد کسب و کار این صنعت دامن زدند. 
از  یکی  که  است  آن  دیگر  مهم  بسیار  مساله 
مهمترین چالش هایی که سال هاست صنعت برق 
با آن دست و پنجه نرم می کند، یک سویه بودن 
زنی  چانه  و  علیرغم تالش  است.  آن  قراردادهای 
چندین ساله سندیکا، سال پیش متن قرارداد تیپ 

به تصویب وزارت نیرو و توانیر رسید اما به هر حال 
این منعقد شده بودند،  از  تا پیش  قراردادهایی که 
را  شرکت ها  که  اند  شده  تدوین  سویه  یک  آنقدر 
این مساله در  اند.  با مشکالت جدی مواجه کرده 
سال های  زمانی  فاصله  در  که  قراردادهایی  مورد 
بود.  برانگیزتر  بسیار چالش  امضا شدند  تا 91   88
نامه  ضمانت  ضبط  و  متوقف  قراردادهای  بحران 
شرکت های عضو سندیکا در حقیقت ناشی از بی 
توجهی وزارت نیرو به مساله قراردادهای تیپ بوده و 
این امر به خوبی نشان می دهد که بخش خصوصی 
وزارتخانه  این  سیاست  از  حد  چه  تا  برق  صنعت 

آسیب دیده و دم برنیاورده است.
امروز که بودجه ساالنه وزارت نیرو به دلیل کمبود 
نقدینگی در کشور کاهش یافته و این وزارتخانه در 
جذب سرمایه گذاری های خارجی ناکام مانده است 
و در حال تامین منابع مالی خود از طریق فاینانس 
است و ساده ترین راه را برای تامین نیازهای صنعت 
در  صنعت  این  صاحبان  پایمردی  برگزیده،  برق 
بخش خصوصی از یاد رفته است. صاحبان صنعت 
برق به دنبال تعریف پروژه های جدید در صنعت برق 
نیستند، آنها بر این باورند که در معدود پروژه های 
تعریف شده در این صنعت، سهم بخش خصوصی 
داخلی نادیده انگاشته شده و با فاینانس آخرین رمق 

این بخش از میان برده می شود. 
موضـوع قابـل تامـل دیگر این اسـت که متاسـفانه 
آمار و اطالعات در سـطوح عالـی وزارت نیرو عمدتا 
بسـیار مبهم و متناقض اسـت. به عنـوان مثال وزیر 
محتـرم نیـرو در نشسـت پایان سـال مدیران ارشـد 
صنعـت بـرق کـه سـندیکا میزبـان آن بود، بـه این 
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نکتـه اشـاره کردنـد که طی چهار سـال گذشـته، 5 
شـرکت سـازنده کنتـور موفق بـه سـاخت تنها 20 
هـزار کنتور هوشـمند شـده انـد. این درحالی اسـت 
کـه تنها یکـی از شـرکت های سـازنده کنتور عضو 
سـندیکا روزانه 20 هزار کنتـور تولید می کند و حتی 
قـادر بـه تامیـن نیازهـای کشـورهای همسـایه نیز 
هسـت. آیـا ایـن دیدگاه ها در کنـار رویکـرد کنونی 
معاون محتـرم وزیر، توجیهی بـرای خرید کاالهای 

خارجی نیسـت؟
اگر چه  برق  کار صنعت  و  نامساعد کسب  فضای 
ناشی از موج فراگیر کمبود نقدینگی است اما ضعف 
وزارت نیرو در جذب سرمایه های خارجی و یا استفاده 
از فرصت های قانونی مانند ماده 12 قانون رفع موانع 
تولید رقابت پذیر و یا اوراق تسویه هم بدون شک در 

دامن زدن به این بحران بی تاثیر نبوده است. 
مهندس فالحتیان در بخش دیگری از گفت و گوی 
که:  بود  شده  متذکر  نیز  را  نکته  این  خود 
»تولیدکنندگان داخلی کارآمدی چندانی ندارند؛ چراکه 
قیمت تمام شده باالست و کیفیت آنها پایین است، 
این تولیدکنندگان متکی به مصرف داخلی  طبیعتاً 
هستند و اگر مصرف داخلی اشباع شود، الزام و نیازی 

برای توسعه تأسیسات وجود نخواهد داشت.«
پیـش از هـر توضیـح دیگـری ذکـر ایـن نکتـه 
بزرگتریـن  بـرق  صنعـت  کـه  اسـت  ضـروری 
صادرکننـده خدمـات فنی و مهندسـی ایران اسـت. 
سـهم 92/8 درصدی این صنعـت در صدور خدمات 
فنی و مهندسـی خود به خوبـی موید میزان صحت 
گفتـار معـاون محتـرم وزیـر نیروسـت. ایـن میزان 
صادرات توسـط بخش خصوصی صنعـت برق و در 

حیطـه صـدور کاال و خدمات رخ داده اسـت و دولت 
سـهمی در آن نـدارد. رشـد صادرات صنعـت برق در 
طـول سـال های اخیـر رقمی بالغ بـر 17 درصد بوده 
و ایـن درحالـی اسـت کـه ایـن نرخ رشـد در سـایر 

صنایـع بـه زیـر ده درصد می رسـد. 
برق  که صنعت  می دهد  نشان  به خوبی  آمار  این 
ایران توان بالقوه و بالفعل قابل توجهی برای صدور 
کاال و خدمات دارد اما ساختار اقتصادی و مالی و 
سیاستگذاری های وزارت نیرئ است که عرصه را بر 

صادرکنندگان این صنعت تنگ کرده است.
پتانسیل های صنعت برق ایران قابل انکار نیست. 
و  توزیع  تجهیزات  ساخت  درصدی   100 توان 
انتقال و بیش از 90 درصد توان ساخت تجهیزات 
نیروگاهی مساله ای نیست که بتوان به سادگی بر 
آن خط بطالن کشید. سخن گفتن از اشباع بازارهای 
بنا بر آمار وزارت نیرو این  داخلی در شرایطی که 
وزارتخانه باید تولید برق را ساالنه 6 درصد افزایش 
دهد، چندان منطقی به نظر نمی رسد. به عالوه اگر 
صحبت از اشباع بازارهای داخلی است تالش بی 
وقفه وزارت نیرو برای فاینانس پروژه هایش به چه 

معناست؟ 
نظر  در  را  این مساله  باید  دورنگرانه هم  بعدی  از 
به هاب  افق 1404  در  است  قرار  ایران  که  گرفت 
را  صادراتش  میزان  و  شده  تبدیل  منطقه  انرژی 
در صنعت برق به 20 میلیارد دالر برساند. سئوال 
آیا  که  است  این  نیرو  وزارت  مدیران  از  کلیدی 
بهتر نیست به جای فرافکنی بحرانی که در طول 
چهار سال دولت تدبیر و امید موفق به خشکاندن 
ریشه های آن نشدند، برای دستیابی به برنامه های 

تدوین شده در افق 1404 چاره اندیشی کنید؟ 
 13 بدهی  اخیر  سال  چهار  طول  در  نیرو  وزارت 
هزار میلیارد تومانی خود به سازندگان و پیمانکاران 
اوراق خزانه، حواله های  با پرداخت  را  صنعت برق 
آهن و آلومینیوم و حتی خودرو که خود به مشکل 
به 5  تبدیل شده،  برای بخش خصوصی  جدیدی 
می رسد  نظر  به  اما  رسانده،  تومان  میلیارد  هزار 
کاهش میزان بدهی های وزارت نیرو به این صنعت 
پروژه های  تعریف  عدم  از  ناشی  چیز  هر  از  بیش 
جدید و حاصل رکود دامنگیر این صنعت بوده است. 
هوشنگ فالحتیان در بخش دیگری از گفت و گوی 
خود عنوان کرده: »انتظار بخش خصوصی در حوزه 
تجهیزات برقی و مهندسان مشاور و پیمانکاران این 
امید  آنها به مصرف داخلی است و  است که نگاه 
دارند دولت با داشتن منابع عمومی از آنها تجهیزات 
بهبود  را مساوی  اقدام  این  و  برقی خریداری کند 

فضای کسب وکار تلقی می کنند.«
پاسـخ روشـن اسـت؛ صاحبـان صنعت بـرق ایران 
انتظـار دارنـد کـه وزارت نیـرو بـه عنـوان متولـی 
ایـن صنعت، ضمـن پذیـرش مسـئولیت های خود 
در مدیریـت کالن ایـن صنعـت، شـرایط برابـر بـا 
تولیدکننـدگان خارجی، جذب سـرمایه گذاری های 
خارجـی، پرداخـت مطالبـات شـرکت ها و تسـهیل 
دهـد.  قـرار  خـود  کار  دسـتور  در  را  صـادرات 
نیازهـای صنعـت  از  عمومی بخشـی  بودجه هـای 
بـرق اسـت کـه متاسـفانه وزارت نیـرو در مجـاب 
افزایـش سـهم  بـرای  مجلـس  و  دولـت  کـردن 
ایـن صنعت از بودجه سـاالنه کشـور هـم عملکرد 

است.  نداشـته  مناسـبی 
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گفت و گو



صنعت برق دستخوش تصمیم هاي سیاسي سال هاي زیادي است که وزارت نیرو قصد دارد تا با توسعه نیروگاه هاي 
خود میزان تولید برق را افزایش دهد تا شاید از هشدارهایي همچون »احتمال خاموشي برق با گرم شدن هوا« یا 
»افزایش تعرفه برق در جهت کاهش میزان مصرف« بکاهد. 
تصمیم گیري هایي که اگر مجلس هفتم در روزهاي پایاني فعالیتش پاي طرح تثبیت قیمتها را امضا نمیکرد رنگ و بویي 
اجرایي تر به خود میگرفت و وزارت نیرو با انبوهي از بدهیهاي انباشته شده مواجه نمیشد تا طرح هاي توسعه اي این 
وزارتخانه در پس تامین بدهیهاي پیمانکاران محکوم به خاکخوري شود. البته در همان سالها هم فعاالن صنعت برق 
گالیه هاي دیگري داشتند و معتقد بودند که اگر وزارت نیرو و البته مجموعه دولتي بیشتر به درد دل بخش خصوصي 
فعال در این صنعت گوش مي داد موفقتر از آني بود که هماکنون است. در آن روزها فعاالن بخش خصوصي براي 
حضور بیشتر در پروژه هاي تولیدي برق خواهان افزایش قیمت خرید تضمیني برق از بخش خصوصي بودند تا شاید 
گره از مشکالت فراروي این فعاالن باز کنند و دولت نیز که افزایش نرخ خرید تضمیني برق را دلیل بر عدم توازن 
عرضه و تقاضاي برق به مشترکان خود میدید هیچگاه زیر بار این موضوع نرفت. موضوعي که سبب شده تا بسیاري 
از فعاالن صنعت برق معتقد باشند که خدمات اجتماعي دولتها به دلیل زمین گیر بودن در تعرفه هاي ثابت برق شرایط 
نادیده انگاشتن اقتصاد صنعت برق را رقم زده است. به این سبب بسیاري از فعاالن و کارشناسان این حوزه از ارزان 
بودن قیمت برق در ایران ناراضي اند؛ مي گویند خدمات اجتماعي دولت ها به خاطر عدم قوي بودن اقتصاد صنعت 
برق نادیده گرفته شده و بودجه کافي به وزارت نیرو براي پروژه هاي پیمانکاري نرسیده به تبع آن، پیمانکاران تامین 
تجهیزات برق و تولیدکنندگان حوزه، به جد آسیب مي بینند. موضوعي که صداي اعتراض علي کالهي، رییس سابق 
سندیکاي برق ایران، را هم بلند کرده و معتقد است: »بیش از 95درصد صادرات خدمات فني مهندسي ایران به 
صنعت برق باز میگردد. در شرایطي که صنعت برق ایران تا این اندازه توانمند و رقابت پذیر است، درست نیست تا 
این اندازه آسیب ببیند و مورد بي مهري قرار گیرد.«عضو اتاق بازرگانی ایران در گفت وگویي که با »اعتماد« داشته است 
همچنین مي گوید: »قیمت برق در ایران همواره دستخوش یکسري تصمیمگیریهاي سیاسي شده و همین مساله 
باعث عدم تعادل ریشه اي در اقتصاد صنعت برق شده است.« مشروح این گفت وگو در پي مي آید:

گفت و گو
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 آقاي مهندس، موضوع قدیمي درگیر با صنعت 
بارها دولتیها  برق موضوع مطالباتي است که 
از کاهش آن صحبت کردند، اما همچنان این 
مطالبات معوق باقي مانده است؛ اکنون چقدر 

درگیر مطالبات معوق هستید؟
حدود  تجهیزات  تامین  پیمانکاري  حوزه  مطالبات 
500 میلیارد تومان و در حوزه تولیدکنندگان برق 
حدود هشت هزار میلیارد تومان است، اما در هر حال 
اکنون مطالبات در حوزه پیمانکاري تامین تجهیزات 

کمي کمرنگ شده است.

معوق  مطالبات  از  فعاالن حوزه  هنوز هم  اما   
شکایت دارند...

ایـن کمرنـگ شـدن مطالبـات معـوق علـت دارد. 
نبـوده؛  کار  ایـن مـدت  در  بـود کـه  ایـن  علـت 
یعنـي مطالبـات قدیمي توسـط شـرکت ها آرام آرام 
پرداخـت شـده و چـون پـروژه جدیـدي تعریـف 
اسـت.  نشـده  ایجـاد  جدیـدي  مطالبـات  نشـده 
موضوعـي که این وسـط کماکان ابتـر مانده بحث 
ادعـاي اعضـاي مـا در مـورد مطالباتـي اسـت که 
بـا دالر هـزار تومانـي ایجـاد شـده بـود. سـالهاي 
قبـل فعـاالن صنعـت بـرق بـا کاهـش نـرخ ارز و 
کاهـش سـرمایه ها و بهـره 24، 25 درصدي مواجه 
بودنـد امـا دولـت خـودش را مسـوول کوچکتریـن 
خسـارتي نمیدانـد. هنـوز هـم مدعـي خسـارت و 
مطالبات قدیمي هسـتیم. موضوع بعـدي مطالبات 
بـراي تولیدکننـدگان بـرق و نیروگاه هـاي بخـش 
خصوصـي اسـت کـه خیلـي پررنگ شـده اسـت.

 گره کار کجاست؟ چرا تا این میزان مطالبات 
معوق صنعت برق چالشبرانگیز شده است؟

دلیـل ریشـه اي تمـام این مشـکالت، بحـث عدم 
تعـادل در اقتصـاد صنعـت بـرق اسـت. از زمـان 
»طـرح تثبیـت قیمتهـا توسـط مجلـس هفتـم«، 
کمتریـن تـورم را در مـورد نرخ برق داشـتیم. یعني 
در مقایسـه بـا هزینـه مخابـرات، بنزیـن، آب، گاز 
و غیـره، کمتریـن افزایـش قیمـت در بخـش برق 
اعمـال شـده و متاسـفانه صنعـت برق دسـتخوش 
نیـز شـده  یکسـري تصمیم گیري هـاي سیاسـي 
اسـت که همین مسـاله باعث عدم تعادل ریشه اي 
در اقتصـاد صنعت برق نیز شـده اسـت. این همان 
موضوعي اسـت که اشـاره کردم و گفتـم مطالبات 
کمرنـگ شـده اما مشـکلي کـه االن بـا آن مواجه 

هسـتیم چیـز دیگري اسـت.

 چه مشکلي؟
دیگر  روي  دو روي یک سکه هستند،  ماجرا  این 
این سکه، نبود پروژه و ایجاد نشدن مطالبات جدید، 
کسري سرمایه گذاري و عقب ماندن زیرساخت ها 
به خصوص انتقال و توزیع نیاز کشور است. همین 
مساله اي که االن بحث اخبار روزمره شده که به 
به  یا  کنید«  مدیریت  را  »مصرف  میگویند  مردم 
صنایع، خاموشي نوبتي مي دهند، این هم روي دیگر 

همین سکه است.
یعني  نشود،  اصالح  برق  صنعت  اقتصاد  وقتي  تا 
قیمت برق به عنوان کاالي اقتصادي با هزینه اش 
همخواني نداشته باشد، شرایط تغییري نمیکند. حال 
که قرار است به عنوان کشور گرمسیري با مسائل 
خاص برق در مناطق گرمسیري، به موضوع صنعت 
برق در قالب یک موضوع اجتماعي نگاه کنیم، اگر 
بودجه مشخصي براي این مساله براي وزارت نیرو 
کنار نگذاریم و تا وزارت نیرو نتواند عملکرد خودش 
با  باز هم  کند،  تنظیم  اقتصادي  نهاد  عنوان  به  را 

همین مشکالت مواجه خواهیم بود.

 در واقـع مي خواهید بگوییـد بخش خصوصي 
طالب واقعـي کردن قیمت برق اسـت؟

این، یک تصمیم ریشه اي است، یا باید قیمت برق 
واقعي شود و تبعات این تصمیم را بپذیریم، یا باید 
بگوییم ما خدمات اجتماعي به مردم کشور یا مردم 
قالب  در  و  میدهیم  مناطق گرمسیر  مردم  یا  فقیر 
طرحي ملي، هزینه اش هم به میزان مشخصي است 
با  دو حال،  در هر  میکند.  پرداخت  را  آن  دولت  و 
روش فعلي نمي شود ادامه داد. موضوع باید شفاف 
برق  دادن  اختصاص  مثل  دیگر  مساله  یک  شود. 
مجاني به حسینیه ها و مساجد و... هم تبدیل به یک 
معضل شده است. اگر قرار بر این منوال است، به 
سازمان تبلیغات اسالمي بودجه اي اختصاص داده 
شود تا به وزارت نیرو پول برق را بپردازد. نمي توانیم 
اقتصادي تکلیف کنیم و  مرتب به یک وزارتخانه 

هزینه اش را هم نپردازیم!

 خـوب قطعـا برخـي از ایـن مسـائل اجرایي 
آن  مي خواهـد،  دیگـري  راه حـل  و  نیسـت 
راه حـل دوم از نـگاه شـما چیسـت؟ آیا جذب 
سـرمایه خارجـي مي تواند کمک کننده باشـد؟
سـرمایه گذاري خارجـي در کار نیسـت. آنچه امروز 
گفتـه مي شـود، عمـال اسـتقراض اسـت. تـا وقتي 
نکنـد،  بـرابــري  هزینه هایـش  بـا  بـرق  قیمـت 

سرمایه گـــذار خارجـي واقعـي به کشـور نمي آید. 
مثـال بـه شـرکت هاي خارجـي بگوییـد در ایـران 
نیـروگاه بزننـد، وقتي قیمـت فروش برق بـه ریال 
اسـت و بـا هزینـه اش هـم برابري نمي کنـد، از آن 
طـرف بـراي شـرکت خارجـي تعهـد ارزي ایجـاد 
مي کنیـد؛ تعهـدي ایجـاد مي کنیـد کـه نمي توانید 
از مصرف کننـده دریافـت کنیـد، عمال بـار ارزي به 
بودجـه کشـور اضافـه مي کنیـد کـه مصداق سـم 

ست. ا

بـا  بـرق  در حقیقـت درخصـوص موضـوع   
بن بسـت هاي زیـادي مواجـه هسـتیم. پـس 
فکـر میکنیـد براي ایجـاد درآمـد و تحرک در 
صنعـت بـرق، مي توانیـم بـه صـادرات بـرق 

بیشـتر فکـر کنیم؟
بله. قطعا مي توانیم با صادرات برق درآمدزایي داشته 
باشیم که حداقل کمک هزینه اي شود براي خدماتي 

که مي خواهیم به مردم ارایه دهیم.

 برخي فعاالن معتقدند که بسترهاي الزم براي 
این کار فراهم نیست، به نظر شما بسترهاي 

این کار فراهم است؟
برخي  و  نیرو  وزارت  بر  حاکم  بروکراسي  خیر. 
در  را  خصوصي  بخش  حضور  اجازه  نگرش ها، 
از  این بخش نمیدهد. برخي فرصتها هم در حال 
وزارت  و  نیرو  وزارت  و  دولت  است.  رفتن  دست 
نفت همیشه معتقد بودهاند که اگر برق یا گاز به 
کشور پاکستان بدهند، مطالباتش را پس نمي دهد و 
درخواست بخشودگي مي کند. به نظرم این نگرش 
اجازه  خصوصي  بخش  به  اگر  اما  بوده،  درست 
پاکستان صادر کند، بخش  به  را  برق  میدادند که 
خصوصي مي داند چطور باید پولش را بگیرد. اکنون 
فرصت صادرات برق به پاکستان در حال از دست 
رفتن است. اکنون پروژهاي به نام کاسا یک هزار 
از  اجراست که  بانک جهاني در دست  فاینانس  با 
قرقیزستان و تاجیکستان برق را از کانال افغانستان 

ببرند و به پاکستان برسانند.

در  خصوصي  بخش  حضور  از  ممانعت  علت   
صادرات برق چیست؟

خیلـي اجـازه حضـور بـه بخـش خصوصـي داده 
نشـده اسـت. بـه خاطـر نگرشـي کـه در خیلـي از 
حوزه هـاي دیگـر هـم وجـود دارد. نگرشـي کلـي 
بـر کشـور مـا حاکم اسـت کـه سـعي مي کنـد به 
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با وجود همه سوءمدیریت ها 
و بي مهري ها، چراغ 
مردم هنوز خاموش نشده 
است. در شرایط تحریم 
و دشواري هایي که کشور 
داشت پروژه هاي برقي ادامه 
پیدا کردند، درحالي که در 
خیلي از حوزه هاي دیگر 
مثل نفت و گاز و پتروشیمي 
عمال شاهد گونه اي تعطیلي 
بودیم. کماکان بیش از 
95درصد صادرات خدمات 
فني مهندسي کشور در حوزه 
صنعت برق اتفاق مي افتد. 
ساالنه 400 تا 500 میلیون 
دالر کاالي صنعتي در این 
حوزه صادر مي شود

بخـش خصوصـي خیلـي میـدان ندهـد، زیـرا بخـش 
خصوصـي را خیلـي امیـن نمي دانـد. خوشـبختانه ایـن 
نگـرش تـا حـدي در حـال تغییـر اسـت و میـدان براي 

بخـش خصوصـي بازتر شـده اسـت.

 وزارت نیـرو در ایـن دوره بهتـر همـکاري کرده یا 
مثـل مجموعه فعالیت هـا همان رویکـرد دوره هاي 

قبل اسـت؟
بهتره بود اما به هیچ وجه ایده آل نبوده است

با این شرایط که شما مي فرماییـد، آیـــا مي توانیم 
مدل هاي مالي قابل اجرا براي رفع تنگناهاي مالي 

برق داشته باشیم؟
اصال به این راحتي نیست که بخواهم اظهارنظر کنم. 
هستیم.  برق  صنعت  در  رگوالتوري  ایجاد  نیازمند  ما 
زماني که رگوالتوري تشکیل شد. رگوالتوري که شامل 
این  در  اقتصاددانان  و  برق  در صنعت  متخصص  افراد 
و  مي دهند  انجام  عمیقي  کارشناسي  کار  است  زمینه 
راه حلي براي این کار ترسیم مي کنند. قطعا این موضوع 
سختي هاي خاص خود را دارد و کار سبکي نیست که 

بتوانم در مورد آن هماکنون اظهارنظر کنیم.

 از صحبت هـاي شـما اینطـور اسـتنباط مي شـود 
ورشکسـتگي  بـه  بـرق  صنعـت  مشـکالت  کـه 
شـرکت هاي ایرانـي فعـال در ایـن صنعـت بـرق 
منجر مي شـود، ایـن برداشـت را تاییـد مي کنید؟

نمي توان به این صراحت چنین اظهارنظري کرد، صنعت 
یعني  است،  کشور  رقابت پذیر  صنایع  معدود  جزو  برق 
مزیت هاي نسبي واقعي در صنعت برق داریم. مصداق 
با وجود همه سوءمدیریت ها و  این است که  ما  ادعاي 
در  است.  نشده  خاموش  هنوز  مردم  چراغ  بي مهري ها، 
شرایط تحریم و دشواري هایي که کشور داشت پروژه هاي 
برقي ادامه پیدا کردند، درحالي که در خیلي از حوزه هاي 
دیگر مثل نفت و گاز و پتروشیمي عمال شاهد گونه اي 
صادرات  95درصد  از  بیش  کماکان  بودیم.  تعطیلي 
خدمات فني مهندسي کشور در حوزه صنعت برق اتفاق 
مي افتد. ساالنه 400 تا 500 میلیون دالر کاالي صنعتي 
در این حوزه صادر مي شود، این در حالي است که عمده 
صادرات کشور ما مواد خام و اولیه است و کمتر کاالي 
تولیدي با ارزش افزوده باال صادر مي کنیم. اینها مصداق 
رقابت پذیري و توانمندي این صنعت است اما این صنعت 
صنعت  این  بعد  یک  که  کنید  توجه  است.  آسیب دیده 
بخش عمومي است، یعني همان آسیب هایي که مجموع 
صنایع ایران به خاطر برخي سوءمدیریت ها دیدهاند. اگر 

به گزارشات مجمع جهاني اقتصاد در مورد رقابت پذیري 
اقتصاد ایران رجوع کنیم درخواهیم یافت که ایران در بازار 
سرمایه و زنجیره تامین، ضعیفترین رتبه را دارد. در بازار 
نیازي به تکرار مکررات نیست و درد همه  سرمایه که 
گره خورده اي  مشکالت  است.  اقتصاد مشخص  فعاالن 
که وجود دارد به این راحتي ها قابل حل نیست و نیاز به 
عزم ملي و کار کارشناسي عمیق دارد. موضوع بعدي به 
نظرم در استراتژي صنعتي کشور که اثر مستقیم بر اشتغال 
به شدت  الي 13 سال گذشته  در 12  باز مي گردد.  دارد 
به بیراهه رفته ایم. در واقع تمام منابع مالي و مدیریتي 
کشور را روي صنایع مادر متمرکز کرده ایم. میلیاردها دالر 
امتیاز به تولیدکنندگان مواد اولیه و خام، تولیدکننده فلزات 
اساسي، پتروشیمي، سیمان و غیره در قالب معدن ارزان، 
آب و برق و گاز تقریبا مجاني و سایر امتیازات شامل ارز 
دولتي و غیره به این صنایع داده شده است. عملکردي که 
عمال با شعار آزادسازي و مبارزه با رانت، متناقض است. در 
حقیقت تمام امتیازاتي که به شرکت هاي کوچک و متوسط 
و شرکت هاي بخش خصوصي واقعي باید تعلق مي گرفته 
را از آنها گرفته و آنها را در مقابل نظام بانکي بیمار و 
رفتاري که بانکها با صنایع دارند، تنها گذاشته ایم. از طرف 
دیگر تمام مواد اولیه مورد نیاز که بخش اصلي ورودي هاي 
شرکت هاي فعال صنعت برق را تشکیل مي دهد در ید 
همین شرکت هاي انحصاري و شبه انحصاري و دولتي 
و خصولتي است که با وجود دریافت میلیارد دالر امتیاز، 
کوچکترین امتیازي براي مصرف کننده و زنجیره بعدي 
ارزش افزوده قایل نمي شوند. مصداق همین موضوع را در 
حوزه کابل مثال مي زنم. در شرایطي که ایران ظرفیت هاي 
بسیار خوبي در این رشته داشته، صادرات کابل ایران در 
سه سال گذشته به طور متوسط حدودا 150میلیون دالر 
بوده ولي همسایه ما کشور ترکیه سالي دو تا 2/5 میلیارد 
دالر کابل صادر مي کند. به نظرم صنعت برق ایران در 
کوتاه مدت به راحتي پتانسیل 10میلیارد دالر براي کشور 
ارزآوري خواهد داشت. ارزش افزوده اي که کاالي صنعتي 
و خدمات فني مهندسي ایراني دارد با جاده سازي که عمال 
چیزي از ایران نمیرود، فرق مي کند. مثال وقتي در کشور 
عراق نیروگاه مي سازیم، نصاب، ژنراتور، بویلر، ترانس و... 
همه از ایران میرود. اگر بتوانیم زمینه را فراهم کنیم و به 
این ارقام دست پیدا کنیم، درخواهیم یافت این 10میلیارد 
دالر چه اثراتي بر تولید ناخالص ملي در اشتغال خواهد 
داشت. اثري که به مراتب پررنگتر از 40 یا 50 میلیارد دالر 
صادرات غیرنفتي فعلي است که عمال همان مواد خام و 
معدني یا همان منابع خدادادي کشور در قالبي دیگر را از 

کشور دور مي کند.
* برگرفته از روزنامه اعتماد
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آنچه هدفمند سازی یارانه ها بر سر صنعت برق ایران آورد
در سال های بعد از شروع هدفمند شدن یارانه ها، افزایش 
قیمت ها متناسب با نرخ نورم سیاستگذاری نشد. به جای این 
که این پول برود سرمایه گذاری شود، بهره وری و راندمان را 
باال ببرد و تلفات  شبکه و بازسازی شبکه برق انجام شود ، 
پولی به صنعت برق برنگشت. 
اولین بار که انرژی الکتریکی یا برق در دنیا تولید شد به سال 
1250 شمسی)1871( برمی گردد. گفته شده که ادیسون اولین 
شرکت تولید برق را در سال 1261 شمسی)1882(در نیویورک 
آمریکا برای روشنایی یکی از خیابان های نیویورک تاسیس کرد.
سه سال پس از فعالیت آن شرکت در آمریکا، اولین مولد 
برق در ایران راه اندازی شد و بیش از 130 سال از آن زمان 
می گذرد و ایران دارای صنعت برق است. با هدفمند سازی 
یارانه ها طبق قانون قرار بود که قیمت اقالمی همچون برق و 
بنزین واقعی شود و عرضه این اقالم و فرآورده ها نزدیک به 
قیمت تمام شده انجام شود. چند سال قبل گفته شده بود که 
سالیانه باید 3 میلیارد یورو در برای ایجاد ظرفیت تولید برق 
سرمایه گذاری شود.
در خصوص وضعیت صنعت برق و این که صنعت برق در دوره 
قبل و بعد از هدفمند سازی یارانه ها و آزاد سازی قیمت ها، چه 
تغییراتی را تجربه کرده است با مهندس صادق صیاد؛معاون 
امور کمیته های سندیکای صنعت برق، گفت و گو کردیم.
مهندس صیاد در دوره قبل از سال 1384 مدیر کل صنایع برق 
و الکترونیک وزات صنایع و معادن فعالیت داشت و بعد از سال 
1384 به سندیکای صنعت برق پیوست. 

گفت و گو

گفت و گو با صادق صیاد؛ معاون امور کمیته های 
سندیکای صنعت برق ایران

ایران، از هـاب انـرژی تـا بحـران مالـی تولیـد کننـدگان بـرق

57



 در ارتبـاط بـا هدفمند شـدن یارانه هـا که از 
طریـق آزاد سـازی قیمت هـا و توزیـع یارانه 
نقـدی انجام شـد گفته می شـود کـه صنعت 
بـرق از ایـن ایـن وضعیـت متاثـر و دچـار 

شد.  مشـکل 
با توجه به این که قبال در اداره کل صنایع برق 
و الکترونیک مسئولیت داشته اید و در یک دهه 
اخیر در سندیکای صنعت برق مسئولیت داشته 
با بحث هدفمند  که  توضیح می دهید  دارید  و 
شدن یارانه ها در سال 1389 چه اتفاقی برای 

صنعت برق افتاد؟
قبـل از هدفمنـد شـدن یارانه هـا، بـه همـه مـردم 
سوبسـید داده می شـد. چـه کسـانی کـه مصـرف 
مصـرف  کـه  کسـانی  چـه  و  داشـتند  باالیـی 
کمی داشـتند. در یـک مقطـع تصمیـم گرفته شـد 
کـه قیمت هـا را واقعی کنند از جملـه قیمت برق و 
بعـد حاصـل ایـن فروش بـرق و بنزیـن را به مردم 

بـه صـورت یارانـه پرداخـت کنند.
یارانه ها،  از شروع هدفمند شدن  بعد  در سال های 
افزایش قیمت ها متناسب با نرخ نورم سیاستگذاری 
نشد. به جای این که این پول برود سرمایه گذاری 
شود، بهره وری و راندمان را باال ببرد و تلفات  شبکه 
و بازسازی شبکه برق انجام شود ، پولی به صنعت 
برق برنگشت. این وضع باعث شد سرمایه گذاری 
در صنعت برق متناسب با نیاز کشور انجام نشود. 
در نتیجه صنعت برق دچار بحران مالی شد. تمام 
برق، طلب های  پیمانکاران و سازندگان تجهیزات 

هنگفتی از دولت دارند. 
تورمی که در کشور وجود  به  با توجه  از آن طرف 
داشت این نرخ خرید برق متناسب با آن تورم، واقعی 
نشد. همین االن هم نرخ خرید برق، واقعی نیست. 
به خاطر این که هر کیلو وات ساعت حدودا 100 تا 
110 تومان قیمت تمام شده اش هست ولی وزارت 
نیرو برای مشترکین چیزی حدود 50 تا 60 تومان 

حساب می کنند. 
یعنی به ازای هر کیلو وات ساعت که وزارت نیرو 
می فروشد حدود 50 تومان از جیب می دهد یا ضرر 
می کند. عالوه بر این موارد، ما باید نگاه خودمان را 
به این جهت تغییر بدهیم که ما در منطقه ای قرار 
داریم که چیزی حدود 300 میلیون نفر در اطراف 
کشور ما جمعیت هایی هستند که کمبود برق دارند 

از جمله عراق، پاکستان و افغانستان.
مـا می توانسـتیم در این زمینه طـوری برنامه ریزی 

کنیـم کـه سـرمایه گذاری توجیـه اقتصـادی پیـدا 
کنـد، تولیـد بـرق، بیش تـر انجـام شـود و ارز وارد 
واقعی سـازی  بـرای  متاسـفانه  کنـد.  کشـورمان 
انجـام  واقعـی  قیمت گـذاری  اوال  بـرق،  بخـش 
نشـد. باید انگیزه بـرای بخش خصوصـی به وجود 
می آمـد کـه توجیـه اقتصادی داشـته باشـد و بیاید 

سـرمایه گذاری کنـد و نیـروگاه بسـازد.

بعـد از اجرای قانـون هدفمند سـازی یارانه ها 
شـما معتقدیـد عـالوه بـر ایـن کـه قیمت ها 
واقعـی نشـد دولـت در سـاخت نیروگاه هـا و 
تجهیـزات مربـوط بـه صنعـت بـرق هـم به 
طـور جـدی فعالیـت می کنـد و رقیـب بخش 

اسـت؟ خصوصی 
دولت با کمبود منابع مالی مواجه شد و سرمایه گذاری 
الزم هم انجام نشد. ما همین االن باید سالی 5 هزار 
اما منابع مالی  تولید کنیم.  تر  مگاوات برق، بیش 
آن وجود ندارد. حتی پول پروژه هایی که سازندگان 
تجهیزات و پیمانکاران انجام دادند، پرداخت نشد. 
اکثرا دچار بحران مالی شدند و به مرز ورشکستگی 
رسیدند. یعنی سرمایه گذاری در صنعت برق تحت 

تاثیر این وضع قرار گرفت.
در حالی که نّیت اولیه این بوده است که ما واقعی 
به  شود  هدفمند  و  بدهیم  انجام  را  قیمت  سازی 
معنای واقعی کلمه. قرار بود تلفات برق را کاهش 
بدهیم و بهره وری را باال ببریم و تولید ثروت کنیم. 
در زمانی که دولت بدهکار بود نیروگاه ها را واگذار 
کردند که آن هم مشکالت خاص خود را دارد. به 
خاطر این که اهلیت و تخصص و مدیریت به نحو 

شایسته مورد توجه قرار نگرفت. 

 پس دولت در ساخت نیروگاه برق و ساخت 
تجهیزات فعالیت نمی کند؟

دولت به طور مستقیم نه. بخش خصوصی در این 
زمینه فعالیت می کند. بخش خصوصی باید حمایت 
شود که سرمایه اش را به بخش برق بیاورد. دولت 
می تواند  دولت  باشد.  داشته  روشنی  سیاست  باید 
نقش تنظیم کننده داشته باشد و مقررات گذار باشد. 
این مقررات را طوری تنظیم کند که سرمایه گذار، 
امنیت داشته باشد و سرمایه اش حفظ شود و فروش 

برق با قیمت درست انجام شود. 
االن یک بخش که در همه دنیا به آن توجه کرده 
اند بخش انرژی های نو یا تجدید پذیر است. ما در 

همین زمینه هم، عقب ماندگی داریم. به خاطر این 
که در دوره های گذشته، دولت سیاست مشخصی 
نداشته است. ما در مملکت پتانسیل هایی از قبیل 
باد و آفتاب داریم. آفتاب می تواند منبع ثروت باشد و 
می توانیم با پنل های خورشیدی، برق تبدیل کنیم. 
این برق را می توانیم صادر کنیم. چنین کاری باعث 
می شود اشتغال ایجاد کند، کاهش آلودگی هوا اتفاق 
بیفتد و رتبه مناسبی در دنیا به دست می آوریم از 

جهت فناوری های نو. 

 در متن اولیه ماده سوم برنامه پنج ساله چهارم 
توسعه قرار بود در سال 1384 به عنوان سال 
اول برنامه چهارم، قیمت اقالمی مثل بنزین و 
برق به سطح قیمت های منطقه برسد. مجلس 
هفتم که اکثر نمایندگانش اصول گرا بود اجازه 
افزایش قیمت برای سال 84 را نداد. شما در 
سازی  آزاد  و  قیمت  افزایش  موافق  زمان  آن 

قیمت بودید؟
بله. برای این که امکان دارد در جایی کمک کنیم 
ولی باید قیمت واقعی را تنظیم کرده و حساب و 
کتاب و دخل و خرج صنعت برق را به خوبی تنظیم 
کند و نه این که بدون حساب و کتاب ببخشد. این 
وضع باعث می شود تلفات و مصرف بی رویه اتفاق 
بیفتد. ما می توانستیم فرصت های زیادی در زمینه 
بیاوریم ولی متاسفانه  اشتغال و صادرات به دست 

از دست دادیم. 
اساسـا نّیت قانـون هدفمند شـدن یارانه هـا، خوب 
اسـت ولـی در زمـان اجـرا، آن را بـه صـورت بدی 
اجـرا می کننـد. بـه دلیـل بـد اجـرا کـردن، نتیجه 
عکـس می گیرنـد و این یک بحث دیگر اسـت. ما 
باید سـرمایه گذاری انجـام بدهیم ولـی منابع مالی 
پیمانـکاری و شـرکت های  نداریـم. شـرکت های 
بخـش خصوصـی در ایـن سـال ها به شـدت دچار 
بحـران شـدند. بـرای ایـن که شـبکه بـرق را تا به 
امـروز سـر پـا نگـه داشـته انـد بـا تجهیزاتـی که 
تولیـد کـرده اند و با خدماتـی که ارائـه داده اند. اما 
ضعیف شـده انـد. چون نتوانسـتند طلب خودشـان 
را از دولـت بگیرنـد. از آن طرف، بدهی به سیسـتم 
بانکـی دارند. متناسـب بـا آن روندی که باید رشـد 

می کردنـد، رشـد نکردنـد و ضعیف شـدند. 

مجلـس هفتـم مـاده سـوم قانـون برنامـه 
چهـارم توسـعه دربـاره آزاد سـازی قیمت را 
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دولت با کمبود منابع مالی 
مواجه شد و سرمایه 

گذاری الزم هم انجام 
نشد. ما همین االن باید 

سالی 5 هزار مگاوات برق، 
بیش تر تولید کنیم. اما 

منابع مالی آن وجود ندارد. 
حتی پول پروژه هایی که 

سازندگان تجهیزات و 
پیمانکاران انجام دادند، 

پرداخت نشد. اکثرا دچار 
بحران مالی شدند و به مرز 
ورشکستگی رسیدند. یعنی 

سرمایه گذاری در صنعت 
برق تحت تاثیر این وضع 

قرار گرفت

لغـو کـرد و تصویـب کـرد در سـال 84 افزایش 
قیمـت بـرق و بنزین و اقـالم دیگر اتفـاق بیفتد. 
بعـد از آن آقـای احمـدی نـژاد در سـال 1384 
بـه قـدرت رسـید که تـا یـک مـدت کال مخالف 
افزایـش قیمـت بـود و حتـی موافـق نبـود کـه 
قیمـت هـر لیتـر بنزیـن از 80 تومـان بـه 100 

برسـد.  تومان 
بعدهـا دولـت آقـای احمـدی نـژاد افزایـش چند 
صـد درصـدی را تصویـب کـرد. در سـال 84 و تا 
مدتـی افزایـش قیمت بـرای واقعی سـازی قیمت 
اتفـاق نیفتـاد. گفتـه می شـود کـه با لغـو مصوبه 
سـرمایه گذاری  چهـارم،  برنامـه  قانـون  اولیـه 
در صنعـت بـرق دچـار کاهـش شـد. آیـا کاهش 
سـرمایه گذاری اتفـاق افتـاد به خاطـر آن مصوبه 

کـه بـه تثبیـت قیمت هـا معروف شـده؟
بله ولی مهمتر از همه این است که بی ثباتی سیاست ها 
و بی ثباتی قوانین، اثرش بسیار مخرب تر از این است 
قوانین  ثبات  باشیم.  داشته  که یک سیاست مشخص 
خصوصی  بخش  است.  مهم  سیاستگذاری ها،  ثبات  و 
مطالعه می کند و فکر می کند. بخش خصوصی، سرمایه 

خودش را به جایی نمی برد که متالطم است. 
دولـت بایـد در برنامه هایـش بـه طور منسـجم حرکت 
کنـد. منظـورم از دولـت، حاکمیت اسـت. در یک سـال 
و شـب عیـد، نماینـدگان مجلـس گفتنـد پـول بـرق و 
بنزیـن افزایـش پیـدا نکنـد و ایـن عیـدی ما بـه مردم 
اسـت. امـا از آن طـرف بایـد حسـاب می کردنـد کـه 
اگـر افزایـش پیـدا نکنـد تکلیـف سـرمایه گذاری چـه 
می شـود. چـون نیـاز کشـور مطـرح اسـت و هر سـال 
مصـرف برق بـاال می رود. بایـد به فکر سـرمایه گذاری 

باشـند. هم 

نمایندگان دوره هفتم مجلس فقط برای سال 84 
تصویب کردند که قیمت بنزین و برق و گاز افزایش 
پیدا نکند. وقتی دولت آقای احمدی نژاد که تشکیل 
شد مخالف افزایش قیمت در سال 85 و 86 بود. 
اما اصالحیه مجلس هفتم موافق افزایش قیمت در 
سال های بعد بود و گفته بود دولت با ارائه توجیه 
اقتصادی و اجتماعی، پیشنهاد افزایش قیمت را به 

مجلس بدهد و مجلس بررسی و تصویب کند.
هم  افزایش مصرف  و  داشتیم  تورم  سال ها  آن  در  ما 
داشتیم. وقتی مصرف افزایش پیدا می کند و تورم هم 
واقعی  متناسب  صورت  به  باید  قیمت ها  دارد،  وجود 

می شد ولی این اتفاق نیفتاد.

نتیجـه کار ایـن اسـت کـه مـا فرصت هـا را از دسـت 
می دهیـم. ما می توانسـتیم  هـاب انرژی منطقه باشـیم. 
مدیـران  دارد.  وجـود  کشـورمان  در  زیـادی  امکانـات 
زیـادی داریـم کـه آمـوزش دیـده و بـا تجربه شـده اند. 
متخصصـان زیادی داریم که در دانشـگاه ها و در کشـور 
تحصیـل کـرده و رشـد پیـدا کرده انـد. ایـران، موقعیت 
جغرافیایـی قابل توجهـی دارد. کمتر کشـوری در جهان 
پیـدا می شـود که مثل ایـران، اینهمه فضای گسـترده از 

نظـر بـاد و آفتـاب و منابع مختلف داشـته باشـد.

چه در زمان تثبیت قیمت ها و چه در زمان هدفمند 
شدن یارانه ها که با افزایش قیمت ها بود در نهایت 

صنعت برق به رضایت دست نیافت؟
نتیجـه مطلـوب حاصل نشـد. از همـه مهمتر، هـدف از 
ایـن کـه قیمـت  حامل های انـرژی را واقعـی کنیم این 
بـود که انرژی ارزان باعث شـده بود خیلـی از صنایع ما، 
آدرس غلـط بگیرنـد و روی ریل غلط برونـد. برای مثال 
در صنایـع انـرژی بـر، بـه طـور مرتـب سـرمایه گذاری 
قیمـت  آمـدن  پاییـن  باعـث  ارزان  انـرژی  و  می شـد 
محصـول می شـد و بـه بهـره وری و تکنولـوژی توجـه 
چندانـی نمی شـد. در ضمن بخشـی از یارانـه نقدی باید 
بـه بخـش صنعت داده می شـد بـرای نوسـازی صنعت. 

ایـن پـول هم بـه بخـش صنعت داده نشـد. 

طبـق قانـون بایـد 20 درصـد از درآمـد حاصـل 
از افزایـش قیمـت بنزیـن و پـاز و بـرق بایـد به 
بخـش صنعـت داده می شـد. عمـال کل درآمـد 
منابـع  حتـی  و  قیمت هـا  افزایـش  از  حاصـل 
دیگـری کـه دولت آقـای احمدی نژاد بـه صورت 
غیـر قانونـی از جاهـای دیگـر برداشـته بـود به 

خانوارهـا بـه عنـوان یارانه مـی داد.
از آن طرف میزان  بله و مردم هم مصرف می کردند. 
تولید افزایش پیدا نکرد. افزایش مصرف اتفاق افتاد ولی 
برای افزایش تولید، سیاست گذاری نکردیم که جلوگیری 

از تورم شود. عرضه و تقاضا را به هم زدیم. 

حدودا 8 سال قبل که نرخ دالر 1000 تومان بود 
در آن زمان گفته می شد صنعت برق 5 میلیارد دالر 

از دولت طلب دارد. بدهی دولت در همان حد بود؟
پرداخـت  مشـترک  عنـوان  بـه  را  بـرق  پـول  مـردم 
می کردنـد و بایـد بـه صنعـت بـرق برمی گشـت کـه 
سـرمایه گذاری کند و شبکه را نوسـازی کند ولی دولت 
آن را خـرج یارانه هـا می کـرد. قبـل از اجـرای قانـون 
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هدفمنـد شـدن یارانه هـا، قیمـت بـرق سوبسـیدی 
بـود و دولـت همیشـه بـرای آن یارانه غیر مسـتقیم 
مـی داد. در آن زمـان هم مشـکل وجود داشـت. این 
میـزان بدهـی دولـت وجـود داشـت. بـرای ایـن که 
قیمت هـا  وقتـی  می شـد.  واقعـی  قیمت هـا  بایـد 
واقعـی نیسـت یـا دولـت از جیـب خـودش می دهد 
یـا از جیـب مـردم می دهـد. باالخره یـک جایی باید 

بهـای غیـر واقعی بـودن قیمـت پرداخت شـود. 

 شما گفتید قیمت تمام شده هر کیلو وات ساعت 
برق 110 تومان است. 

بیـن 100 تا 110 تومان، امروزه مسـئوالن در وزارت 
نیـرو می گویند.

ما فکر می کنیم اگر فضا را برای سرمایه گذاری فراهم 
کنند می شود با راندمان بیشتری برق تولید کرد. خیلی 
از تجهیزات شبکه برق هم فرسوده شده است که باید 
نوسازی شود. از طرف دیگر، دولت و همه سازمان ها، 
بوروکراسی عریض و طویلی دارند. همه اینها باعث 
تولید  که  فرآورده هایی  و  برق  قیمت  که  می شود 

می کند افزایش پیدا کند. 

در بخش خصوصی قیمت تمام شده تولید برق 
چقدر است؟

یک نرخ بین المللی دارد. بخش خصوصی می تواند پا 
به پای دنیا رقابت کند. 

نرخ بین المللی چقدر است؟
بسـتگی بـه قیمـت خـوراک نیـروگاه دارد. بنابرایـن 
یـک بحـث مربـوط بـه قیمـت گاز اسـت کـه بـه 
نیروگاه هـا داده می شـود. فرآینـد و مقیـاس تولیـد 
هـر نیـروگاه نیـز در قیمت تمام شـده اثرگذار اسـت. 
نحـوه رسـاندن بـرق بـه مشـتری نیـز در قیمـت 
می توانـد اثرگـذار باشـد. همـه اینها در قیمـت تمام 
شـده و قیمـت فروش بـرق می توانـد اثرگذار باشـد. 
االن اگـر اجـازه بدهنـد بخـش خصوصـی می تواند 
بـه کشـورهای همسـایه برق بفروشـد و صـادر کند. 

یعنـی قیمـت آن رقابتی اسـت.

صنعت  سندیکای  مدیره  هیات  وقت  رئیس 
برق در سال 1395 گفته اند که متوسط قیمت 
فروش در سال 94 در حد 52 تومان بوده ولی 
قیمت تمام شده بدون در نظر گرفتن سوخت 

72 تومان بوده است.

بسـتگی بـه این دارد کـه قیمت گاز را حسـاب کنید 
یـا حسـاب نکنیـد. همین سـوخت کـه گفته شـده، 
ورودی خـوراک اسـت. امـروز یک سـرمایه گذار اگر 
بخواهـد در بخـش نیـروگاه سـرمایه گذاری کند باید 
تکلیفش روشـن باشـد کـه گاز را با چـه قیمتی به او 
می فروشـند و برقـی که تولید می شـود با چه قیمتی 
از او می خرنـد. اگـر ورودی هـا و خروجی هـا سـود 
داشـته باشـد قطعا بخـش خصوصی سـرمایه گذاری 
می کنـد. علـت ایـن کـه بخـش خصوصـی رغبـت 
پیـدا نمی کنـد، ایـن وضـع نشـان می دهـد که یک 
نـدارد کـه  اقتصـادی  جـای کار می لنگـد. توجیـه 

سـرمایه گذاری کنـد.

در سال های قبل سهمیه بندی برق را داشتیم و 
در سال جاری این تهدید بود که دوباره سهمیه 
بندی برق اجرا شود. این وضع نشان می دهد که 

تولید برق ما وضعیت پایداری ندارد؟
اوج   االن  ولی  بود  در شب  اوج مصرف  زمانی  یک 
مصرف برق در ساعات ظهر است. الگوی مصرف ما 
تغییر کرده و کولرهای گازی بیشتری مورد استفاده 
قرار می گیرد. آب و هوا نیز در افزایش مصرف برق 

اثر می گذارد. 
آن  از  بعـد  و  دارد  مفیـد  عمـر  یـک  بـرق  شـبکه 
فرسـوده می شـود. اگـر متناسـب بـا وضـع کشـور 
سـرمایه گذاری نکنیـم و بخـش خصوصـی را بـه 
سـرمایه گذاری تشـویق نکنیـم، قطعا دچار مشـکل 
می شـویم. االن هـم بخـش عمـده ای از صنایـع ما 
دچـار رکـود هسـتند. مصـرف صنعتی مـا باید بیش 
از سـایر بخش هـا مصـرف کنـد ولی متاسـفانه االن 
صنعـت مـا ایـن حالـت را ندارد. اگـر ایـن صنایع راه 

بیفتنـد کمبـود بـرق، حاّدتـر خواهد شـد.

االن دولت برای هر کیلو وات ساعت برقی که 
از بخش خصوصی می خرد چقدر به تولید کننده 

پول می دهد؟
کـه  نـو  انرژی هـای  بخـش  در  دارد.  بسـتگی 
تجدید پذیـر اسـت دولـت حتی نـرخ باالتـر از قیمت 
تمـام شـده پرداخـت می دهد بـرای این که سـرمایه 
گـذاران را تشـویق کنـد. این نـرخ حتی باالتـر از نرخ 
نیروگاه هـای قدیمی اسـت. عدد دقیـق آن را در ذهن 
نـدارم ولـی حـدود 270 تومـان اسـت. دولـت بـا این 
قیمـت می خـرد کـه انگیـزه ایجـاد شـود تـا بخـش 
خصوصـی در انرژی هـای نـو سـرمایه گذاری کنـد.

گفت و گو

گردش مالی صنعت برق 
واقعا دچار بحران است. 
برای این که شرکت ها، 
منابع مالی خودشان را 
از بانک ها با نرخ های 
باال تهیه می کنند و از آن 
طرف از دولت طلب دارند. 
به همین دلیل نمی توانند 
برنامه ریزی کنند. اقتصاد 
برق دچار مشکل است. 
به همین جهت است که 
بخش خصوصی که پول 
دارد نمی آید در صنعت برق 
سرمایه گذاری کند
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گفت و گو

ظاهرا دولت با قیمت حدود 50 تومان از بخش 
قیمت  اگر  می کرد.  خریداری  برق  خصوصی 
تومان  یا 110  تومان  تمام شده حدود 110 
است می توان گفت دولت 50 درصد ارزان تر 

از تولید کننده خریداری می کند؟
عدد آن را االن دقیقا نمی دانم. اما مهم این است 
که چه موقع پول آن را پرداخت می کند. فرض کنید 
50 تومان یا 100 تومان خریداری کند ولی چه موقع 
این پول به دست تولید کننده می رسد. اگر دولت 2 
سال بعد یا 4 سال بعد پرداخت کند تولید کننده دچار 

مشکل می شود.
گردش مالی صنعت برق واقعا دچار بحران است. 
را  خودشان  مالی  منابع  شرکت ها،  که  این  برای 
آن  از  و  تهیه می کنند  باال  نرخ های  با  بانک ها  از 
طرف از دولت طلب دارند. به همین دلیل نمی توانند 
برنامه ریزی کنند. اقتصاد برق دچار مشکل است. به 
همین جهت است که بخش خصوصی که پول دارد 

نمی آید در صنعت برق سرمایه گذاری کند. 

 کشورهای همسایه که نیاز به برق دارند بخش 
خصوصی ایران با چه قیمتی می تواند هر کیلو 

وات ساعت را به خارج از کشور بفروشد؟
به کشورهای عراق، ترکیه، پاکستان و افغانستان در 
قراردادهای کوتاه مدت که می توانیم ببندیم می شود 

قراردادها  در  می توان  را  قیمت ها  کرد.  برق صادر 
تعیین کرد. حول و حوش کیلو واتی 10 سنت است.

 یعنی 380 تومان حدودا؟
بله. همین مقدار است.

 دولت ایران که قاعدتا از شما به قیمت 100 
تومان نمی خرد؟

دولت باید یک مقدار فضا را از حالت بسته باز کند و 
به بخش خصوصی اجازه فعالیت بدهد. ما وقتی در 
داخل کشور مشکل و کمبود برق داریم چیزی برای 
صادرات  گذشته  سال های  در  نمی ماند.  صادرات 
نه بخش  و  انجام می شد  نیرو  وزارت  توسط  برق 

خصوصی.  

 امکانش هست که بخش خصوصی برق تولید 
با قیمت  با قیمت هر کیلو وات ساعت  و  کند 

380 تومان به کشورهای دیگر بفروشد.
می توانـد بفروشـد. امـا تـا دولـت تصمیـم گیـری 
نکنـد و اجـازه ندهـد بخـش خصوصـی نمی تواند 
کاری انجـام بدهـد. بـه هـر حـال مـا باید بـه فکر 
صـادرات باشـیم. بایـد بـه فکـر منبـع ثـروت و 
درآمـد بـرای مملکـت باشـیم. دیپلماسـی تجاری 
در اقتصـاد بـرق بایـد بـا قدرت و شـدت بیشـتری 

انجـام شـود. وقتی ما بتوانیم شـبکه برق همسـایه 
را بـه خودمـان وابسـته کنیم آن وقـت می توانیم با 

قـدرت چانـه زنـی باالتـری صحبـت کنیم. 

 برای سال 91 گفته شده بود توان تولیدی برق 
ایران 68 هزار مگاوات است. االن چقدر برق 

در کشورمان تولید می شود؟
-االن فکر می کنم چیزی حول و حوش 74 هزار 

مگاوات است.

 عمال چقدر برق تولید می شود؟
در تابسـتان امسـال کـه اوج مصـرف بـرق بـود 
فکـر می کنـم بـاالی 50 هـزار مـگات بـرق تولید 
می شـد. اگـر همیـن وضعیـت موجـود را بخواهیم 
حفـظ کنیـم بایـد سـرمایه گذاری زیـادی انجـام 
بدهیـم. چـرا کـه بایـد تجهیـزات فرسـوده را بـا 

تکنولوژی هـای جدیـد جایگزیـن کنیـم. 
اقتصـاد بـرق بایـد معالجـه شـود. از نظـر امکانات 
مدیریتی، مهندسـی، تکنولوژیکـی و تعداد فعاالنی 
ایـن صنعـت کار می کننـد هیـچ کـم و  کـه در 
کسـری نداریـم و در منطقه حـرف اول را می زنیم. 
امـا اقتصـاد برق و گـردش مالی آن، دچار مشـکل 
اسـت و ایـن باعـث شـده که همـه اذیت شـوند. 

* برگرفته از سایت خبری عصر ایران
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گفت و گو

بررسی مشکالت تولید از منظری جدای از کمبود 
نقدینگی باعث شد تا به سراغ جمعی از نمایندگان 
صنعت برق رفته و با شنیدن مشکالت تولید از زبان 

آنها نگاهی متفاوت تر داشته باشیم.
از کمبود  این روزها فعاالن صنعتی کشور  هرچند 
نقدینگی گالیه دارند اما همه آنها بر مشکل فروش 
بازار توافق دارند. با این حال، هستند صنعتگرانی که 
بر نقش نظارتی دولت و تقویت فعالیت های بخش 
خصوصی برای بهبود فضای کسب و کار تاکید دارند. 
از این رو، گسترش صنعت در این میزگرد تخصصی 
سعی دارد موانع کسب و کار در بخش تولید را با 
این  در  شرکت کنندگان  کند.  بررسی  راهکار  ارائه 
میزگرد به اختصار در ادامه معرفی می شوند. ضمن 
آنکه این فعاالن اقتصادی بر رعایت نقش حاکمیتی 
انضباط  رعایت  و  بنگاهداری  از  پرهیز  دولت، 
تاکید  تولید  بخش  از  حمایت  جهت  در  اقتصادی 
کردند.محمد پارسا، رئیس فدراسیون صادرکنندگان 

در حوزه انرژی و صنایع وابسته و رئیس هیات مدیره 
هلدینگ پارس پویا فعالیت صنعتی خود را از سال 
54 شروع کرده و از سال 61 سمت و سوی تولید 
نیازهای سازمان های دولتی توسعه  با شناسایی  را 
داده است. وی نخستین تولیدکننده تابلوهای برق 
از  آن  از  پیش  تا  و پست های فشارقوی است که 
 73 سال  در  وی  است.  می شده  وارد  کشور  خارج 
بوده  هوشمند  برق  کلیدهای  تولیدکننده  نخستین 
است. در همین سال نخستین صادرکننده تابلوهای 
همین  در  که  است  بوده  کشور  از  خارج  به  برق 
فرآیند با مشکالت وارداتی و صادراتی کشور برای 
برای  بنابراین  می شود.  روبه رو  داخلی  تولیدکننده 
تشکیل انجمن صادرات خدمات فنی و مهندسی با 
عضویت تولیدکنندگان مشابه اقدام کرد و تاکنون 
نزدیک به 300 پروژ صادراتی در همین راستا انجام 
شده است.حمیدرضا صالحی فعالیت خود را بعد از 
 83 سال  در  و  نیرو  وزارت  در  تحصیل  از  فراغت 

با ورود به سندیکای برق فعالیت های تولیدی خود 
انرژی آغاز کرده  آزمایشگاه صنایع  راه اندازی  با  را 
است. وی در اتاق بازرگانی نیز عضو بوده و اکنون 
نایب رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی 
اتاق ایران است. وی توسعه صنعت برق را در فشار 
قوی و تجهیزات مناسب دانسته اما در توزیع رشد 

مناسبی حاصل نشده است.
حمید فتوره چی از سال 64 با راه اندازی نیروگاه های 
برقابی وارد صنعت برق شده است. وی از مدیران 
ارشد وزارت نیرو بوده است که در سال 80 باتوجه 
به سیاست های دولت وقت و تاکید بر فعالیت های 
بخش خصوصی تصمیم گرفت از بخش دولتی خارج 
شود و شرکت تبدیل انرژی را تاسیس کرده است 
که در زمینه انرژی، برق و نفت و گاز فعالیت دارد. 
در مجموع برای 500 نفر اشتغال ایجاد کرده است 
که در دولت نهم و دهم با فشارهای غیرمنطقی به 
تولید دامنه های فعالیت خود را محدود کرده و این 

مشکالت تولید با ارائه راهکار رفع آن 
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امیدوار است در  اما  یافت.  به 1/5 کاهش  اشتغال 
این دولت با توجه به توسعه فعالیت های بنگاه های 
را  خود  تولیدی  فعالیت های  متوسط  و  کوچک 
تولید  بخش  در  ابتدا  از  شایان  ناصر  دهد.  توسعه 
تابلوهای برقی کار خود را آغاز کرده و معتقد است 
کار مناسب با فعالیت های گروهی و جمعی محقق 
می شود بنابراین با اعتقاد بر ایجاد هسته خودکفایی 
در کنار فعالیت های تولیدی برای راه اندازی انجمن 
تابلوسازی گاز اقدام کرده است. وی از بنیان گذاران 

سندیکای صنعت برق است.

حذف رانت و ایجاد رقابت پذیری به نفع 
تولید

برق صنعتی  تابلوهای  تولیدکننده  فتوره چی  حمید 
معتقد است که رفع مشکالت تولید در گرو برطرف 
شدن مشکالت اقتصاد کالن بوده و دولت مسئول 
در  ثبات  ایجاد  درواقع  است.  مشکالت  این  حل 
آینده  وضعیت  پیش بینی  باعث  اقتصادی  قوانین 
تولید و بهبود فضای کسب و کار می شود در این 
به  رقابتی  فضای  در  صنعتگران  که  است  شرایط 
نقش  باید  دولت  بنابراین  می پردازند.  تولید  توسعه 
اجرای  و  تقویت  را  خود  قانون گذاری  و  نظارتی 
واگذار  به بخش خصوصی  را  تولیدی  فعالیت های 
که  کرده  ثابت  تجربه  کرد:  تاکید  فتوره چی  کند. 
بنگاهدار  نتوانسته  دنیا  اقتصادهای  تمام  در  دولت 
به  باید  تولیدی  هر  که  است  درست  باشد.  خوبی 
نرخ واقعی خود باشد که بتواند به فعالیت خود ادامه 
دهد حال اگر تولید دراختیار دولت باشد و افزایش 
قیمت ها نیز برعهده دولت باشد ارزش افزوده و رشد 
اقتصادی به دنبال نخواهد داشت. این تولیدکننده با 
تاکید بر اینکه برای حمایت از تولید و بهبود فضای 
کسب و کار باید حذف رانت و ایجاد رقابت پذیری 
در کشور اجرایی شود، تاکید کرد: درست است که 
اما  شود  واقعی سازی  باید  انرژی  حامل های  نرخ 
دولت نباید عهده دار آن باشد. فتوره چی معتقد است، 
اصوال کارآفرینی موتور محرک اقتصاد ملی کشورها 
است بنابراین در سیاست گذاری ها باید برای توسعه 
کارآفرینی ها هدف گذاری شود. منظور از کارآفرینی 
بنابراین  است.  متوسط  و  کوچک  بنگاه های  نیز 
بنگاه های  توسعه  و  تقویت  در  باید  هدف گذاری ها 
در  واقعی  کارآفرینی  زیرا  باشد  متوسط  و  کوچک 
خدمات دهی و تولید محصول در بنگاه های کوچک 
در  و  می گیرد  تجربه شکل  و  دانش  با  متوسط  و 
می شود  تبدیل  بزرگ  بنگاه های  به  توسعه  فرآیند 

حال آنکه بنگاه های بزرگ در کشور ما این فرآیند 
را طی نکرده و از ابتدا به صورت بنگاه بزرگ دولتی 
ایجاد شده و فرآیند خصوصی سازی آنها نیز صحیح 
انجام نشده و اکنون از سوی بخش خصوصی واقعی 
اداره نمی شود. این امر باعث شد تا اکنون اقتصاد ما 
دچار مشکل شود. این تولیدکننده ادامه داد: از طرفی 
شبه دولتی ها توان اداره این بنگاه های بزرگ صنعتی 
را نداشته و تغییرات پی در پی مدیران نیز مانع رشد 
و پیشرفت این بنگاه ها شد ضمن آنکه این مدیران 
واهمه ای از ورشکسته شدن این بنگاه ها را نداشته و 
دانش بازاریابی برای بازارهای صادراتی را نداشته اند 
بنابراین نتیجه قابل قبولی از این خصوصی سازی ها 
با تولیدات  حاصل نشد. فتوره چی گفت: فاصله ما 
جهانی که از استاندارد جهانی برخوردارند زیاد است 
چراکه نتوانستیم از سرمایه ها استفاده صحیح کنیم 
بخش تحقیق و توسعه و بخش نوآوری و تحقیقات 
الزمه حرکت با صنعت روز دنیا است بنابراین نیاز 
است شریک خارجی وارد تولید شود تا با مدیریت 
وارد  و  داده  ارتقا  را  فناوری صنایع  انتقال  و  جدید 
تولیدکننده  این  شویم.  خارجی  تولیدات  با  رقابت 
را  پیمانکاری و کارفرمایی  تولید در خدمات  نقش 
تاثیرگذار بر اقتصاد ملی دانست و گفت: دولت باید 
برای آنها هدف گذاری کند. در این شرایط فعالیت 
جزیره ای نمی تواند پاسخگو باشد. بنابراین باید نقش 
تشکل ها در توسعه فعالیت های بنگاه های کوچک 
باید  انحصارها  همچنین  شود.  تقویت  متوسط  و 
بیان  با  فتوره چی  برود.  بین  از  تولید  از  در حمایت 
اینکه در برنامه سوم توسعه صنعت برق کشور از 
زمره 20 کشور دنیا بود، تاکید کرد: با وجود انحصار 
متوسط  و  کوچک  تولیدی  بنگاه های  رشد  امکان 
نظام  که  است  معتقد  تولیدکننده  این  ندارد.  وجود 
مالیاتی کشور نیز با وجود امکان دخالت های انسانی 
قوانین  باشد.  داشته  مناسبی  عملکرد  نمی تواند 
بیمه ای نیز به درستی اجرا نمی شود. بنابراین تولید با 
مشکل روبه رو می شود. این در حالی است که دولت 
دغدغه ایجاد رشد دارد اما بی توجهی به سازمان های 

ذی ربط مانع ایجاد شغل و توسعه تولید می شود.

هیچ تولیدی بدون در نظر گرفتن فروش 
بازار نمی تواند رقابتی شود

حمیدرضا صالحی، نایب رئیس کمیسیون انرژی اتاق 
بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران اظهار 
کرد: ظرفیت های زیادی در صنعت برق کشور وجود 
دارد این صنعت با سایر صنایع کشور از فوالدسازی، 

پتروشیمی و... به عنوان صنعتی زیرساختی در ارتباط 
است. اما برق به عنوان صنعتی شناخته شده است 
که باید یارانه خدمات دهد. صالحی با اشاره به اینکه 
برخی مشکالت تولید فراگیر و عمومی است، ادامه 
داد: تولید در کشور ما رقابتی نمی شود. عمده دلیل 
آن نیز محدودیت ارتباط و تک نرخی نشدن ارز است 
حال آنکه در زمان اجرای برنامه سوم توسعه این 
اتفاق افتاد و با تک نرخی شدن ارز، صنعت نیز رشد 
کرد. دلیل دیگر آن نیز وابستگی به درآمدهای نفتی 
است. از طرفی نرخ تمام شده تولید در کشور باالست. 
تولید  به دیگر مشکالت  نیز  بازار  بنابراین مشکل 
اتاق  انرژی  کمیسیون  نایب رئیس  می شود.  اضافه 
بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، قوانین 
گذشته  گفت:  و  داد  قرار  خطاب  مورد  را  گمرک 
از واردات کاال، قوانین کار نیز در کشور ما مدافع 
کارگر است حال آنکه باید به حقوق تساوی کارگر 
ادامه داد: هیچ  احترام گذاشت. صالحی  و کارفرما 
تولیدی بدون درنظر گرفتن فروش بازار نمی تواند 
رقابتی شود بنابراین باید بازار بیش از 80 میلیون 
نفری جمعیت داخلی برای حمایت از تولید داخلی 
اضافه  آن  به  نیز  صادراتی  بازارهای  و  شود  حفظ 
بازرگانی،  اتاق  انرژی  کمیسیون  نایب رئیس  شود. 
صنایع، معادن و کشاورزی تهران با تاکید بر اینکه 
غایت تولید در بازار است، افزود: اگر بازار نباشد تولید 
داخلی نیز تعطیل است. بازارهای صادراتی نیز باید 
روابط بین المللی مناسب و بدون تنش داشته باشد. 
بنابراین نباید دولت کاری کند که ایران منزوی شود. 
برای دیپلماسی سیاسی باید جایی برای دیپلماسی 
اقتصادی قرار دهیم تا بتوانیم تولیدات خود و خدمات 
فنی و مناسبی را عرضه کنیم سپس برای ترویج 

فرهنگ نیز تالش کنیم.
دهیم  توسعه  را  بازارها  کرد: هرچه  تاکید  صالحی 
کرده ایم  تالش  داخلی  کاالهای  رقابت پذیری  در 
همان طور که رهبر معظم انقالب نیز در سیاست های 
اقتصاد مقاومتی اشاره دارند اقتصاد برون گرا برای 

ایجاد بازارهای صادراتی در اقتصاد درون زا است.

آزادسـازی نـرخ ارز و حامل هـای انرژی؛ 
تولید رونـق  راهکار 

 محمد پارسا، بنیان گذار صنعت تابلو برق صنعتی، 
خصوصی سازی  انرژی،  حامل های  نرخ  آزادسازی 
را  واردات  و  صادرات  در  قوانین  ثبات  و  واقعی 
مهم ترین عوامل تاثیرگذار بر فرآیند تولید دانست و 
تصریح کرد: سهم صنعت برق در خودکفایی نسبت 
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به سایر صنایع باالتر است به طوری که در سال های 
80 و 81 حدود 200 میلیون دالر بوده و اکنون به 
2/5 میلیارد دالر رسیده است و 95 درصد از میزان 
صادرات خدمات فنی و مهندسی کشور مربوط به 
صنعت برق است. درحالی که این رقم باید حدود 
15 درصد باشد اما صادرات خدمات فنی و مهندسی 
در صنعت برق همراه با تجهیزات است رقم باالیی 
به  صادرات  این  بیشتر  که  می آورد  وجود  به  را 
کشورهای همسایه انجام می شود. پارسا روند توسعه 
و فعالیت صنعت برق در سال های اخیر را به 3 دوره 
انتقال فناوری، گرفتن بازار و صادرات تقسیم کرده 
و افزود: اکنون صنعت نفت ما بعد از حدود 40 سال 
مناقصه ها  در  برای حضور  را  خودکفا  شرکت های 
دعوت نکرده و شرکت های تحت لیسانس را دعوت 
کشورهای  به  فناوری ها  این  آنکه  حال  می کند. 
همسایه صادر می شود همچنین با محصوالت تحت 
لیسانس در کیفیت رقابت می کند. این پیشکسوت 
صنعت برق و نیروگاه تاکید کرد: تولیدکننده داخلی 
برای شرکت در مناقصه های دولتی به دلیل نداشتن 
آنکه  ندارد حال  امکان حضور  بین المللی  لیسانس 
همین محصوالت در خارج از کشور صادر شده و 
مشتری های خود را دارد. پارسا با بیان اینکه اقتصاد 
دوره  در  و  برنامه 20 ساله شروع شد  با  ما  کالن 
دولت اصالحات شرایط مناسبی برای تولیدکنندگان 
اقتصادی داشت، تصریح کرد: در دولت  فعاالن  و 
و خصوصی سازی  قیمت ها  آزادسازی  دهم  و  نهم 
در  آنکه  است. حال  نشده  انجام  به روش صحیح 
دولت اصالحات این آزادسازی قیمت ها آغاز شد اما 
راه اشتباه طی شد. این فعال صنعت برق و نیروگاه 
به  رسیدن  برای  دنیا  اقتصادهای  که  کرد  تاکید 
نرخ حامل های  آزادسازی  گام  نخستین  در  توسعه 
انرژی را به صورت صحیح انجام داده اند. به گفته 
و  قیمت ها  آزادسازی  نیز  یازدهم  دولت  در  پارسا، 
خصوصی سازی ها باید از ابتدا انجام می شد که این 
اتفاق رخ نداد. به جرات می توان گفت 85 درصد از 
خصوصی سازی های انجام شده در اختیار نهادهای 
شبه دولتی است. در حالی که در بیشتر کشورهای 
دنیا صندوق ها و نهادهای شبه دولتی بیشتر از 20 
درصد سهامدار نیستند و حق رای ندارند. بنابراین، 
این خصوصی سازی انجام شده منفعتی برای بخش 
خصوصی  بخش  فعالیت های  تقویت  و  خصوصی 
برق  صنعت  تولیدکننده  این  نداشت.  دنبال  به  را 
دولت  در  دیگر  طرف  از  کرد:  تصریح  نیروگاه  و 
آزادسازی شد  یکباره  به  ارز  خاتمی نرخ  اصالحات 

که این امر تا حدود 5 سال جوابگوی ثبات نرخ ارز 
و تورم بود. ثبات نرخ ارز یکی از مهم ترین عواملی 
است که بر روند تولید تاثیرگذار است. در اوایل دولت 
نهم نیز نرخ ارز مناسب بود اما بعد از آن نرخ ارز را 
به صورت کنترل شده افزایش دادند و نرخ فروش 
 140 به  هشتم  دولت  پایان  دالر   20 از  نیز  نفت 
بود.  آسیب رسان  تولید  به  نیز  امر  این  رسید.  دالر 
ارز حاصل از فروش نفت به بازار تزریق شد و تورم 
بیان مثال برای  باالیی را به وجود آورد. پارسا در 
اجرای  در  کرد:  تصریح  موضوع  این  شدن  روشن 
فرآیند خصوصی سازی توصیه شد که شرکت های 
نیز  ما  کنند  واگذار  به خصوصی ها  را  برقی  بزرگ 
با شراکت 24 سهامدار عضو سندیکای برق اقدام 
کردیم اما در شرایطی این شرکت را از ما گرفتند 
 200 و  طلبکار  دولت  از  تومان  میلیارد   700 که 
این  مشابه  بودیم  بدهکار  دولت  به  تومان  میلیارد 
بدهی و طلب برای شرکت خصوصی تهاتر نشده 
اما برای شرکت مخابرات تهاتر شد. این پیشکسوت 
نیروگاه در نهایت تاکید کرد: برای  صنعت برق و 
بهبود فضای کسب و کار در کشور باید ابتدا اقتصاد 
کالن را بهبود داد این امر با آزادسازی نرخ ارز انجام 
می شود به طوری که در مدت 5 تا 10 سال نرخ ارز 
با شیبی مناسب واقعی شود. رشد نرخ حامل های 
انرژی ساالنه تا 5 درصد باالتر از نرخ تورم تعیین 
شود به طوری که از 20 درصد بیشتر نشود بنابراین 
اگر تورم 14 درصد داریم باید نرخ حامل های انرژی 
تا 6 درصد افزایش یابد. پارسا با بیان اینکه پرداخت 
یارانه ها یکی از بزرگترین بدهی هایی است که به 
دولت یازدهم انتقال یافت، ادامه داد: اگر نرخ تورم 
پایین تر از 10 درصد باشد افزایش ساالنه 2 درصد 
آن خطری برای اقتصاد ندارد. در نهایت درآمد دولت 
باالتر از بودجه اضافه می شود و دریافت مالیات نیز 
به آن افزوده می شود. در این شرایط بیمه جامعه باید 
ساماندهی شود. بنابراین میزان حقوق و دستمزد باید 

افزایش یابد تا قدرت خرید نیز باال برود.

ــه  بهــا دادن بــه نخبــگان در رســیدن ب
تولیــد پایــدار

فعال  و  پلی تکنیک  فارغ التحصیل  شایان،  ناصر 
نیروگاه  برق و  تابلوها و تجهیزات  تولید  در زمینه 
معتقد است که تولید با کار گروهی انجام می شود. 
برق است،  از موسسان سندیکای صنعت  وی که 
فرهنگ سازی را مهم ترین عامل در تقویت بخش 
85درصد  اینکه  بیان  با  وی  دانست.  خصوصی 

اقتصاد کشور دولتی است، تاکید کرد: برای رسیدن 
به رشد اقتصادی پایدار باید بخش خصوصی را با 
این  بر  شایان  کرد.  تقویت  نخبگان  به  دادن  بها 
باید  پایدار  تولید  به  رسیدن  برای  که  است  اعتقاد 
تشکل ها فعال تر شوند. همچنین فعالیت های حزبی 
باید با دولت یکدست و هماهنگ شود. در این راستا 
بدون  صادرات  و  باشد  تولید  نفع  به  واردات  باید 
انحصارگرایی انجام شود. شایان با پیشنهاد تشکیل 
شورای پیشکسوتان در بخش خصوصی اظهار کرد: 
قدیمی های صنعت با وجود تجربه و دانشی که دارند 
نباید از بخش تولید کشور کناره گیری کنند بلکه با 
تهیه آیین نامه برای ایجاد شورای پیشکسوتان اقدام 
سرمایه گذاران  و  جوانان  همراه  افراد  این  تا  کنند 

باشند.

چکیده میزگرد
محمدپارسا با مسئول دانستن دولت در رفع موانع 
کسب و کار اظهار کرد: باید از منظری دیگر رفع 
مشکالت تولید را دنبال کرد. دولت باید بهترین و 
بزرگترین بنگاهدار باشد و معادل درآمد، هزینه کند. 
وی با تاکید بر اینکه دولت باید انضباط اقتصادی 
داشته باشد، گفت: درصورتی که بخش خصوصی 
این  از  25درصد  باشد  داشته  مناسبی  فعالیت های 
دولت  جذب  مالیاتی  درآمدهای  عنوان  با  درآمدها 
تصریح  پارسا  می شود.  ایجاد  نیز  اشتغال  می شود. 
شود  واقعی سازی  باید  نیز  انرژی  قیمت های  کرد: 
و درآمدهای آن در ایجاد زیرساخت ها هزینه شود. 
بنابراین هدف دولت باید ایجاد درآمد پایدار از محل 
مالیات باشد و این امر از طریق توسعه بنگاه های 
امکان پذیر  خصوصی  بخش  تقویت  با  اقتصادی 
را  خصوصی  بخش  باید  دولت  بنابراین  است. 
شریک خود دانسته و سرمایه گذاری های مردمی را 
حمایت کند. فتوره چی نیز با تاکید بر اجرای انضباط 
اقتصادی در دولت اظهار کرد: تصدی گری ها باید 
به بخش خصوصی واقعی واگذار شود و دولت باید 
را  تولید  از  حمایت  برنامه های  حاکمیتی  نقش  با 
هدف گذاری کند، قوانین و مقرراتی تعیین شود که 
فعالیت بنگاهداری کوچک و متوسط تقویت شود تا 
در یک فرآیند زمانی به بنگاه های اقتصادی بزرگ 
تبدیل شود. وی ادامه داد: بخش خصوصی واقعی 
کشور اکنون به سالخوردگی رسیده و باید راهکاری 
پیدا کنیم که چگونه بنگاه های خصوصی با مالکان 

سالخورده به مالکان جدید واگذار شود.
* برگرفته از روزنامه گسترش صنعت
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یادداشت



مقدمـه : پس از شـنیدن قصه هـای مـادر بزرگ ها در 
رابطـه بـا آسـیاب های بـادی در سـال های قبـل از 50 ، 
دانشـگاه های ایـران شـروع بـه آمـوزش انرژی های نو 
به خصـوص بـادی و خورشـیدی کردند ، زیـرا در همین 
سـال ها کشـورهای پیشـرفته و آنانـی کـه مشـکل 
سـوخت های فسـیلی داشـتند کم کم بـه انرژی های نو 
رو آورده و امروز شـاهدیم کشـورهایی در اروپا می توانند 
چنـد روز در سـال انـرژی الکتریکـی خـود را صرفـاً از 
انرژی هـای تجدید پذیـر تامیـن و بـه بعضـاً حـدود 50 
درصـد نیاز خـود را از این انـرژی اخذ کنند . جالب اینکه 
مـردم این کشـورها روزهـای آفتابـی زیادی نداشـته و 
وقتـی یک روز آفتابی را مشـاهده می کنند به  یک دیگر 
تبریـک می گوینـد . حـال کـه کشـور ایـران بـا حـدود 
300 روز آفتابی در سـال به سـمت حاره ای شـدن میل 
می کند و هشـدار پایین آمدن قیمت نفت و تمام شـدن 
سـوخت های فسـیلی به صـدا در آمـده چـه آلترناتیوی 

بهتـر از انـرژی خورشـیدی می تواند جایگزین شـود .

1- سبد انرژی در دنیا تا پایان سال 2016
در جدول یک وضعیت درصد سبد انرژی تا پایان سال 

2016 در جهان آمده است .

جدول شماره ) 1 (

جدول شماره ) 2 ( تولید انرژی خورشیدی تعدادی از کشورهای جهان

یـادداشت

دکتر محسن پوررفیع عربانی
رییس کمیته مهندسین مشاور سندیکا 
و مدیر عامل شرکت مهندسی نامداران صنعت انتقال

انرژی خورشیدی تا کشورردیف
برنامه های آتیسال 2016 )مگاوات(

78000چین1

43000ژاپن2

42000آمریکا3

41000آلمان4

پیش بینی کشور هند تا سال 2020 به 10000هند5
میزان 110000 مگاووات بوده است

مالحظاتدرصدنوع انرژیردیف

78از منابع فسیلی1

19از منابع تجدید پذیر2

3از منابع هسته ای3
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2- تعهدات جهانی 
و  کاپ 21  اجـالس  فرانسـه  در  در سـال 2015 
 22 کاپ  اجـالس  مراکـش  در   2016 سـال  در 
کشـورهای تولید کننـده گازهای گلخانه ای ناشـی 
از نیروگاه هـای حرارتـی و گازی را متعهـد کـرد تا 
تحـت برنامـه ای نسـبت بـه کاهـش آالینده های 
زیسـت محیطی اقـدام نماینـد کـه ایـران نیـز از 
جملـه آن کشورهاسـت و متعهـد اسـت در رابطـه 

کاهـش گازهـای سـمی  اقـدام کنـد .
3- اقدامات انجام شده در رابطه با تعهدات جهانی 

جملـه  از  پـاک  انرژی هـای  سـمت  بـه  حرکـت 
اقدامـات موثـر در جهت کاهش آلودگـی و پاالیش 
انرژی هـای  بیـن  در  و  اسـت  محیطـی  زیسـت 
تجدید پذیـر انـرژی خورشـیدی می توانـد جایگزین 
مناسـبی باشـد ، فلـذا اکثـر کشـورها به خصـوص 
کشـورهای متعهـد در پاریس برنامـه مدونی جهت 
اسـتفاده از انرژی خورشـیدی به جای فسـیلی اقدام 
نموده انـد کـه نمونه جهانـی آن در جدول شـماره 2 

اسـت . آمده 
هـم اکنـون یـک درصـد مـردم جهـان از بـرق 
خورشـیدی اسـتفاده می کننـد و در اروپـا 4 درصد ، 
از آن اسـت در سـال 2020  پیش بینی هـا حاکـی 
سـایت های خورشـیدی سـه برابر و در سـال 2030 

سـیزده برابـر خواهد شـد .
برنامه ریزی  اروپایی  کشور های  از  بعضی  البته 
نیاز  مورد  تمامی  انرژی  درسال2050  تا  نموده  اند 

خود را از انرژی تجدید پذیر تامین کنند.
فقیر  کشورهای  جمله  از  بنگالدش  کشور  نکته : 
آسیا است که به علت نداشتن سوخت های فسیلی 
هم اکنون با انرژی خورشیدی به حدود چهار میلیون 

خانوار برق رسانی می کنند .

4- جایـگاه ایـــران در تامین انـــرژی 
خورشـیدی و تعهـدات جهانـی : 

ایـران به لحـاظ موقعیت جغرافیایی و داشـتن حدود 
300 روز آفتابـی در سـال بـا متوسـط تابـش 5/5-
4/5 کیلـووات سـاعت بـر متر مربع پتانسـیل خوبی 
جهـت تولیـد و اسـتفاده از انـرژی خورشـیدی دارد . 
متاسـفانه در سـالهای گذشـته علیرغم برنامه ریزی 
ماننـد  موانعـی  انـرژی خورشـیدی  تولیـد  جهـت 
تحریم هـا ، پائیـن بـودن قیمـت انـرژی در کشـور ، 
عـدم اسـتقبال بـرای سـرمایه گـذاری خارجـی و 
عـدم حمایـت بخـش خصوصـی در تولیـد انـرژی 
بـه  خورشـیدی  واحدهـای  ایـران  در  خورشـیدی 
محـاق فراموشـی سـپرده شـد ، بطوریکـه تـا اوایل 
سـال 2016 سـهم ایـران حـدود 53 مـگاوات بوده 
اسـت کـه این رقـم بـا شـرایط آب و هوایـی ایران 
بسـیار ناچیـز اسـت . گرچـه در ماه های گذشـته دو 
واحـد نیـروگاه 7 مگاواتی در همدان احداث شـده و 
واحدهایـی در یـزد و بندرعباس و بوشـهر در دسـت 
احـداث می باشـد ، مجمـوع ظرفیـت نیروگاه هـای 
از 5. 0  درصـد ظرفیـت  خورشـیدی کشـور کمتـر 
نیروگاهـی کل یعنـی حـدود 340 مـگاوات خواهـد 
شـد که بنظر می رسـد در قبال اقدامات کشـورهای 

پیشـرفته و تعهـدات داده شـده ناچیز باشـد .
5- برنامه ریزی آتی ایران در رابطه با نیروگاه های 

خورشیدی 
اگر به مصاحبه ها و گفتارهای مسئوالن برق توجه 

کنیم اعالم شده : 
5-1- در برنامه ششم توسعه مقدار 5000 مگاووات 

انرژی تجدید پذیر احداث خواهد شد .
انرژی  سال 2030  در  دارد  نظر  در  ایران   -2-5

خورشیدی خود را به 7500 مگاوات ارتقا  دهد .
5-3- بررسی موسسه DLR آلمان نشان می دهد 
در مساحتی حدود 2000 کیلومتر مربع امکان نصب 
بیش از 6000 مگاوات نیروگاه خورشیدی وجود دارد 

که ایران می تواند در این راستا پیشقدم باشد .
5-4- اخیرا در سایت ها اعالم شده کشور انگلیس 
احداث  لندن جهت  در  ایران  سفیر  با  توافقنامه ای 
 800 ارَزش  به  خورشیدی  نیروگاه  مگاوات   600
میلیون یورو امضاء کرده است که در آن آورده ایران 

باید حدود 20 درصد مبلغ نیروگاه باشد .

6- نتـایج و پیشنهادهــا:
گرچه تحریم ها و تامین کاالهای اساسی و نیز وجود 
منابع فسیلی موجب شده حرکت های کند و بطئی 
باشیم  داشته  پذیر  تجدید  انرژی های  با  رابطه  در 
زیرا   ، می باشد  اجبار  یک  آن  بسوی  حرکت  ولی 
سوخت های فسیلی در حال اتمام است ، در حالیکه 
انرزی خورشیدی و بادی و غیره می تواند جایگزین 
مناسب تری چه به لحاظ زیست محیطی و حتی 
انرژی های  تامین  خوشبختانه   . باشد  اقتصادی 
نو در لیست تحریم ها نبوده ، در حالیکه با کاهش 
احداث نیروگاه های اتمی  و سوخت های فسیلی در 
دنیا مواجه هستیم . لذا پیشنهاد می گردد به دالیل 
مختلف از جمله تعهدات جهانی و در نظر گرفتن 
سالمت انسان ها و استفاده از فضای به وجود آمده 
در تعامل جهانی در احداث و تامین انرژی های پاک 
از جمله انرژی خورشیدی ساز و کار الزم ایجاد تا از 

جامعه جهانی عقب نمانیم .

یـادداشت
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کـه  بـود  تنهـا کسـی  نیـرو  پیشـنهادی  وزیـر 
نتوانسـت از نماینـدگان مـردم رای اعتماد بگیرد. 
بـه نظـر می رسـد امـروز مـرور چرایی هـا و امـا 
و اگرهـای ایـن رخـداد اهمیـت چندانـی نـدارد. 
مهم این اسـت کـه وزارتخانه پرچالـش نیرو این 
روزهـا بدون وزیـر مانده و منتظـر تصمیم گیری 
دوبـاره رییـس جمهـور بـرای سـکانداری حـوزه 
بـرق و اب اسـت. در ایـن شـرایط شـاید نگاهی 
از  یکـی  عنـوان  بـه  نیـرو  وزارت  گذشـته  بـه 
مسـیر  دولـت،  وزارتخانه هـای  پرچالش تریـن  

پیـش رو را اندکـی روشـن تر کنـد. 
صنعت برق ایران به عنوان یکی از اصلی ترین 
و  حال  روزها  این  پایدار،  توسعه  زیرساخت های 
فعالین  از  هیچ یک  بی شک  ندارد.  روز خوشی 
این صنعت فراموش نخواهند کرد که وزیر نیرو، 
با  را  وزارتخانه  این  پیش،  سال  چهار  به  قریب 
از  تلی  و  معوق  بدهی  تومان  میلیارد  هزار   21
مشکالت و مسائل مختلف تحویل گرفت. پس 
از آن تمرکز این وزاتخانه بر اصالح اقتصاد صنعت 
برق از طریق تغییر ساختار این صنعت و افزایش 
قیمت فروش برق گام های اثربخشی برای حل 
همان  چند  هر  بودند.  برق  صنعت  بحران های 
نیرو برای  ابتدا هم می شد حدس زد که وزارت 
به نتیجه رساندن این اقدامات، به زمانی بیش از 

چهار سال نیاز دارد. 
شیبی  با  برق  قیمت  افزایش  علیرغم  امروز 
مالیم، آغاز تغییر نهادین ساختار صنعت برق به 
سه شرکت مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع 
و فعال سازی بیش از پیش بورس انرژی، هنوز 
هم تا دستیابی به اقتصادی شفاف در این صنعت، 
تمام  قیمت  فاصله  که  چرا  است.  بسیار  فاصله 
چشمگیر  همچنان  برق  تکلیفی  بهای  و  شده 
استراتژیک  کاالی  این  تولید  هزینه های  بوده، 
مانده  غیرشفاف  مختلف  بخش های  تفکیک  به 
به  شده  تاسیس  تخصصی  مادر  شرکت های  و 

ویژه در حوزه توزیع به دلیل عدم خصوصی سازی 
دچار  بخش ها  این  کالن  مدیریت  برای  واقعی، 

چالش های جدی هستند. 
که  است  مستعد  صنعتی  ایران،  برق  صنعت 
پتانسیل های بسیار باالیی دارد. بی شک فعالین 
این صنعت به خوبی به خاطر دارند که تا چهار دهه 
پیش تمام تجهیزات و خدمات این صنعت وارداتی 
بودند، امروز اما صنعت برق ایران به خودکفایی 
انتقال و توزیع و 90 درصدی  100 درصدی در 
در تولید می بالد. بی گمان همین خودکفایی این 
نگه  سرپا  تحریم  دشوار  سال های  در  را  صنعت 

داشت و از بروز خاموشی ها جلوگیری کرد. 
با وجود تمام این پتانسل ها و علیرغم اینکه صنعت 
این  طول  در  موجود  دشواری های  تمام  با  برق 
سال ها عمده ترین سهم را در صادرات خدمات فنی 
و مهندسی به خود اختصاص داده، اما باید بپذیریم 
فشارهای  تحمل  از  پس  برق  پیکره صنعت  که 
ناشی از مطالبات معوق، تحریم ها، سوء مدیریت ها 

و رکود مخرب چند ساله، نحیف شده است. 
این مساله به ویژه در حوزه سازندگان تجهیزات، 
پیمانکاران و مشاوران که عمال بازوهــای اجرایی 
وزارت نیرو برای پیشبرد پروژه های توسعه ای آن 
بسیار  ابعاد  و  بوده  جدی تر  می شوند،  محسوب 
گسترده تــری دارد. با ایــن وجـود در طول این 
سال ها و علی رغم عدم پرداخت به موقع مطالبات، 
با  کردند،  پیمانکار تالش  و  سازنده  شرکت های 
تسهیالت  طریق  از  الزم  نقدینگی های  تامین 
بانکی که بهره های آن ها گاهی زمین گیرشان هم 

می کرد، پروژه ها را به اتمام برسانند. 
بخش خصوصی صنعت  دلیل  به همین  درست 
و  تجهیزات  سازنده  شرکت های  شامل  که  برق 
پیمانکاران کوچک و بزرگ است، این روزها حال 
و روز خوشی ندارد و نگرانی اش بابت رکود حاکم 

بر صنعت برق بیش از سایر بخش ها است. 
دغدغه ها وقتی بیشتر شد که الیحه بودجه 96 

منتشر شد. الیحه ای که آه از نهاد فعالین این 
از  اندکی  بسیار  سهم  اختصاص  برآورد.  صنعت 
بودجه وزارت نیرو به صنعت برق، علیرغم تمرکز 
نوید  آب،  بحران  بر  وزارتخانه  این  امیدوارکننده 
روزهای بسیار دشواری را در سال 96 به فعالین 

این صنعت داد. 
عـدم تعریـف پروژه هـای جدیـد، گذاشـتن بـار 
سـرمایه گذاری پروژه هـا بـر شـانه های نحیـف 
بخـش خصوصـی و بـاز کردن حسـاب بـر روی 
سـرمایه  گذاری های خارجی، سـال 96 را سـالی 
مبهـم و پردغدغه بـرای صنعت برق نشـان داده 
اسـت. اگرچـه فرصت هـای قانونـی مناسـبی از 
جملـه اتـکا بـه اوراق تسـویه و یـا اوراق خزانـه 
ایـن  بـرای  امیـدی  روزنـه  اسـالمی، می توانـد 
صنعـت باشـد امـا فرامـوش نکنیـم کـه مـا در 
اجرایـی کردن این دسـت از فرصت هـای قانونی 

سـابقه چندانـی درخشـانی نداریم. 
برای  شرکت ها  دورخیز  کنونی  شرایط  در  البته 
کاال،  صدور  و  ای  منطقه  بازارهای  در  حضور 
تجهیزات و خدمات فنی و مهندسی در کنار برق 
به این کشورها، می تواند آبی بر آتش رکود مخرب 
این روزها باشد. سهم 92 درصدی صنعت برق از 
صدور خدمات فنی و مهندسی خود گواه پتانسیل 

قابل توجه این صنعت برای صادرات است. 
بـا  چـه  اگـر  دوازدهـم  دولـت  در  نیـرو  وزارت 
صنعتـی سرشـار از پتانسـیل و ظرفیـت مواجـه 
اسـت اما بـرای بازرگرداندن این صنعـت به ریل 
توسـعه، راه دشـواری در پیش دارد. جذب سرمایه 
گذاری هـای خارجـی با الـزام حفظ توان سـاخت 
داخـل و همچنین تسـهیل زمینه هـای صادراتی 
بـرای صـدور کاال و خدمـات فنی و مهندسـی و 
از همـه مهمتـر رفع رکـود حاکم بـر صنعت برق 
در کنـار اصـالح سـاختار اقتصـادی ایـن صنعت 
کارهایـی اسـت کـه بایـد در دسـتور کار وزارت 

نیـرو در دولـت دوازدهـم قـرار گیرد. 

یـادداشت
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صنعت برق ایران از صنایع ای است که در طول دو دهه اخیر نشان 
داده می تواند پرچمدار صادرات خدمات فنی و مهندسی باشد. سهم 
قابل توجه این صنعت در این حوزه، علی رغم شرایط دشوار فعالین 

این صنعت به خوبی موید همین مساله است. 
آنچه که صنعت برق را به یکی از صنایع توانمند برای صدور کاال و 
تجهیزات و نیز خدمات فنی و مهندسی تبدیل کرده مزایایی است 
که هم در حوزه تولید برق قابل توجه هستند و هم در زمینه تولید 

کاال و خدمات کامال چشم گیر هستند.
امروز صنعت برق ایران در حوزه تولید برق با قریب به 70 هزار 
مگاوات ظرفیت نصب شده، رتبه اول منطقه و چهاردهم جهان در 
تولید برق را دارد که از این میزان به طور تقریبی 30 هزار مگاوات 
برق  صادرات  برای  توجه  قابل  ظرفیت  یک  و  است  تولید  مازاد 

محسوب می شود. 
مساله دیگری که در حوزه تولید برق باید مد نظر قرار گیرد این 
است که ما قابلیت افزایش تولید و باال بردن ظرفیت تولید برق از 
طریق انواع نیروگاه های حرارتی، برقابی، انرژی های نو و ... را داریم 
و با توجه به موقعیت جغرافیایی مناسب کشور، می توانیم به هاب 
انرژی منطقه تبدیل شویم، مساله ای که عالوه بر مزایای اقتصادی 

گسترده، منتج به باال رفتن امنیت کشور خواهد شد. 
به هر نباید این مساله را نیز از نظر دور داشت که کشورهای همسایه 
و حتی منطقه به برق و انرژی قابل توجهی نیاز دارند که ما در 
به دانش فنی  اتکا  باشیم.  تامین کننده اصلی آن  ایران می توانیم 
مناسب، نیروهای متخصص و تجارب کار صادراتی در کنار وجود 
منابع معدنی از جمله مس، آلومینیوم، روی، فوالد و نیز دسترسی 
از جمله مهمترین مزیت های ما در  ارزان قیمت  انرژی  به  آسان 

صنعت برق به ویژه تولید برق است. 
از  مختلف  دالیل  به  ایران  برق  صنعت  که  کنیم  فراموش  نباید 
تمام  قیمت  از محصوالتش،  بسیاری  بودن  لیسانس  جمله تحت 
به  ارزان  نقل  و  پایین محصوالت و خدماتش، مکان حمل  شده 
کشورهای همسایه و نیز قرابت های فرهنگی با کشورهای همسایه 
از مزیت های قابل توجهی برای توسعه در بازارهای داخلی و خارجی 

برخوردار است.
به عالوه صنعت برق ایران قابلیت تبدیل خام فروشی به محصول 
نهایی با تکنولوژی روز و همچنین رقابت با رقبا با حفظ کیفیت 
در  توانسته  که  صنعتی  دارد.  نیز  را  روز  استانداردهای  رعایت  و 
یابد،  به خودکفایی باالی 95 درصد دست  اخیر  طول چهار دهه 
بدون شک می تواند نقشی اثربخش و پررنگ در توسعه صنعتی و 

اقتصادی کشور ایفا کند. 
آنچه که این مسیر را به ویژه در حوزه صادرات برای صنعت برق 
هموار خواهد کرد بهره گیری از مطالبات ارزی حبس شده در سایر 
کشورها به منظور تامین هزینه های الزم برای انجام پروژه، خرید 
تجهیزات و مواد اولیه و اخذ تضامین است. از جمله دیگر زمینه های 
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تسهیل صادرات صنعت برق ایجاد امکان تهاتر کاال و 
نیازمند کاال و خدمات  با بدهی به کشورهای  خدمات 

مثل ترکمنستان است. 
البتـه بایـد ایـن مسـاله را در نظـر داشـت کـه علیرغم 
صـادرات  موجـود،  پتانسـیل های  و  ظرفیت هـا  تمـام 
صنعـت بـرق بـا موانـع و چالش هـای مختلفـی مواجه 
اسـت، کـه یکـی از مهمتریـن آنهـا نظام بانکی اسـت. 
سیسـتم بانکـی کشـور در حـال حاضـر بیـش از هـر 
چیـز هزینه هـای الزم بـرای صدور تضامین، گشـایش 

اعتبـار، نقـل و انتقـال ارز را افزایـش داده اسـت. 
در حقیقت صنعتگران در این سیستم با چالش های جدی 
تسهیالت،  تنوع  کمبود  طوالنی،  بوروکراسی  جمله  از 
وثایق و سودهای بانکی، عدم ریسک   پذیری بانک ها و 
نهادهای مالی و صعوبت دریافت ارز مبادله ای مواجهند.
مهندسی  و  فنی  خدمات  و  تجهیزات  صادرکنندگان 
صنعت برق همچنین از محل نوسانات نرخ ارز و چند 
نرخی بودن آن، حذف جوایز صادراتی، مشخص نبودن 
نوع و مکانیسم دریافت مشوق های صادراتی و نیز موانع 
و بوروکراسی گمرکی دچار آسیب های بسیاری شده اند. 
البتـه بـه ایـن فهرسـت می تـوان نبـود شـعب بانکـی 
نبـود  بازارهـای هـدف،  و صندوق هـای مشـترک در 
تجهیـزات ایرانـی در وندور لیسـت مناقصـات خارجی، 
ضعـف بنیـه مالـی شـرکت های صـادر کننده بـه دلیل 
عـدم وصول مطالبـات و وجود بدهی هـای بانکی و نیز 
ضعـف در تسـهیل روابط تجـار در بازار هـدف از جمله 
طوالنی شـدن اخذ رویـداد و مجوزهـای کار و ... را نیز 
بایـد افـزود. تحریم هـا هـم کـه در طـول این سـال ها 
بـر زخم این صنعتگـران نمک پاشـیده و کار را بیش از 

پیش برایشـان دشـوار کـرده بودند. 
بـه عنـوان مزیت هـا و  نگاشـت  ایـن  آنچـه کـه در 
تجهیـزات  صادرکننـدگان  روی  پیـش  چالش هـای 
ایـران  بـرق  صنعـت  مهندسـی  و  فنـی  خدمـات  و 
بـدون شـک تنهـا بخـش کوچکـی از همـه رخدادهـا، 
پتانسـیل ها و مشـکالت صنعـت بـرق ایـران اسـت. 
بـا این وجود اما به نظسـر می رسـد اگر دولـت و وزارت 
نیـرو ترتیبـی اتخـاذ کنـد کـه مطالبـات شـرکت های 
صادرکننـده از دولـت، بـه عنـوان وثایـق بانکـی برای 
گرفتـن تسـهیالت و ضمانـت نامـه تلقی شـود، شـاید 
بتـوان بـه حـل بخشـی از ایـن چالش هـا امیـدوار بود. 
بـه عالوه بازآفرینی مکانیسـم پرداخـت جوایز صادراتی 
و افزایـش مبلـغ آن و محاسـبه آنچـه کـه تـا امـروز 
پرداخـت نشـده به عنـوان مطالبات صادرکننـدگان هم 
می توانـد یکـی دیگـر از راهکارهای تسـهیل و توسـعه 

صـادرات صنعت بـرق ایران باشـد.

در  دولت  با طلب های  ریالی شرکت ها  مطالبات  تهاتر 
خارج کشور، گشایش صندوق های مالی مشترک و یا 
مانند  در کشورهایی  ایران  مطالبات  گذاشتن  وثیقه  به 
عراق که بدهی ارزی دارند، برای صدور تضامین و اخذ 
تسهیالت هم از جمله دیگر پیشنهادات بخش خصوصی 

برای توسعه صادرات این صنعت است. 
در  بانکی  شعب  گسترش  می توان  فهرست  این  به 
کشورهای هدف، ایجاد بانک تخصصی صادرات، کمک 
به تشکیل هلدینگ ها و مشارکت شرکت های صادراتی 
از  المللی  بین  از صندوق های  منابع  و همچنین جذب 
و  آسیایی  توسعه  بانک  اسالمی،  توسعه  بانک  قبیل 

امثالهم را نیز افزود. 
توسـعه صادرات و زمینه سـازی برای افزایش اثربخشـی 
اختصـاص  مسـتلزم  ایـران  در  غیرنفتـی  صـادرات 
همایش هـا،  برگـزاری  جهـت  مناسـب  تسـهیالت 
نمایشـگاه ها، سـفرهای تجاری و ایجـاد دفاتر نمایندگی 
در بازارهـای هـدف، ترغیـب شـرکت های خارجـی بـه 
انتقـال تکنولـوژی و سـرمایه گـذاری مشـترک و نیـز 
جـذب نخبـگان و متخصصیـن خـارج از کشـور اسـت. 
صـادرات خدمـات فنی و مهندسـی صنعت بـرق ایران 
تنهـا در صورتـی می توانـد روی مـدار پیـش بینی های 
سـند چشـم انداز بیسـت سـاله کشـور قـرار گیـرد کـه 
توسـعه صنعـت بیمـه در کشـور بـه خصـوص بیمـه 
قراردادهـای صادراتـی، اختصاص تسـهیالت بانکی در 
ازاء ارائـه قراردادهـای صادراتـی، توسـعه فعالیت هـای 
رایزنـان بازرگانـی یـا بخـش بازرگانی سـفارتخانه ها و 
نیـز اجرایـی کـردن آییـن نامـه صـادرات برق توسـط 

بخـش خصوصـی در دسـتور کار دولـت قـرار گیـرد. 
البتـه بـه طـور قطـع بایـد برنامه هایی هم بـرای جذب 
حداکثری خطـوط اعتباری بانکی و کاهش بروکراسـی 
اسـتفاده از آن، اختصاص ارز مبادلـه ای در حداقل زمان 
و بروکراسـی، معافیـت مالیاتی پیمانکاران و سـازندگان 
ایجـاد  نیـز  و  قراردادهـای صادراتـی  در  غیرمسـتقیم 
مکانیسـم نظارتـی و ارزیابـی برای جلوگیـری از رقابت 

مخـرب پـی ریـزی و پیش بینی شـود. 
ایـران می توانـد به یکـی از بزرگ تریـن صادرکنندگان 
خدمات فنی و مهندسـی صنعت بـرق در منطقه تبدیل 
شـود، فقـط کافی اسـت که ایـن اراده در دولت و سـایر 
نهادهـای تصمیم سـاز ایجاد شـود و البته دولت دسـت 
بخـش خصوصـی را نیز به عنـوان یک بـازوی اجرایی 
مطمئن در دسـت بفشـارد. ایـران تا بدل شـدن به هاب 
انـرژی منطقـه راه چندان درازی در پیـش ندارد ما فقط 
نیازمنـد یـک عـزم ملی بـرای ایجاد توسـعه در صنعت 

هستیم. برق 

یـادداشت
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اسـتفاده از انـرژي بـه منظـور توسـعه پایـدار هـر 
کشـوري و نیـز بهبـود کیفیـت زندگـي در همـه 
کشـورها امـري ضـروري اسـت. بـه گونـه اي که 
امـروزه بـرق )به عنـوان یکـي از مصادیـق انرژي( 
بـه یـک درونـداد حیاتـي مبـدل شـده کـه طیـف 
تولیـد،  بـه  مربـوط  فعالیت هـاي  از  گسـتردهاي 
انتقـال و مصـرف را پشـتیباني مي کنـد. تـا سـال 
1980 اغلـب کشـورهاي دنیا متکي بـه انحصارات 
دولتـي بودند اما در اواسـط دهـه 1990 بیش از 30 
کشـور یا نواحي گوناگـون در کشـورهاي مختلف، 
سیاسـت هایي را جهـت اصـالح صنعت بـرق خود 

پیـش گرفتند. در 
از جمله مباحثي که هماکنون پیش روي  بنابراین 
تصمیم گیــران و سیاست گــذاران صنعت برق در 
تجدید  تفکر  دارد،  قرار  دنیا  کشورهاي  از  بسیاري 
کارایي  افزایش  روند  با  این صنعت مطابق  ساختار 
تعبیر طرفداران  به  و رقابت در دیگر صنایع است. 
مختلفي  به دالیل  مسیر  این  در  لزوم حرکت  آن، 
ساختار  اقتصادي،  ناکارایي  بودن،  بر  سرمایه  چون 
است.  انکار  غیرقابل  آن  بودن  انحصاري  و  سنتي 
هدف استراتـژي تجدیــد ساختــــار، جایگزیـني 
شرکت هـــاي انحصـــاري قدیمي و تحت کنترل 
دولت با شرکت هاي خصوصي سازي شدهاي است 
که با یکدیگر به رقابت پرداخته و به صورت کارایي 
سرمایه گذاري مي کنند و دروندادهایي را با نازلترین و 
کاراترین قیمت فراهم مي کنند. با این حال، تجارب 
ساختار،  تجدید  درخصوص  مختلف  کشورهاي 
متفاوت و در پارهاي موارد مغایر با یکدیگر است به 
گونهاي که برخي به موفقیت و برخي به شکست 
مطرح  سوال  این  همواره  بنابراین  است.  انجامیده 
است که آیا تجدید ساختار، الزمه پویایي صنعت برق 
است؟ آیا کشورهاي گوناگون پس از طي فرایندهاي 

تجدید ساختار توانستهاند اهداف اصلي آن را که همانا 
خصوصیسازي این صنعت، ایجاد بازارهاي رقابتي، 
تولید و عرضه برق با قیمت هایي مناسب و در نهایت، 
کسب منفعت اقتصادي است تحقق بخشند؟ تجدید 
ساختار در ایران در چه مرحلهاي است و آیا تداوم 
آن براي صنعت برق ایران یک ضرورت محسوب 

مي شود؟
از  ایران  برق  فرآیند تجدید ساختار صنعت  اگرچه 
نظر  از  نیز  را  بهبودهایي  و  شده  آغاز  قبل  سالها 
و  مشترکین  به  شده  ارایه  خدمات  کیفیت  ارتقاي 
تعدیل تعرفه هاي فروش برق به همراه داشته است، 
اما نتوانسته آن چنان که باید، این صنعت را متحول 
این  گواه  نیز  برق  کنوني صنعت  و وضعیت  سازد 
مطلب است. براي مثال، طبق نظر خبرگان، تجدید 
هوا،  آلودگي  کاهش  ایران،  برق  صنعت  ساختار 
کاهش هزینه برق مشترکین، افزایش قابل مالحظه 
کارایي و بهره وري، کاهش هزینه تمام شده تولید 
برق براي تولیدکنندگان و ایجاد فضایي رقابتي را 
جهت  الزم  بسترهاي  ضمنا  است؛  نداشته  پي  در 
سرمایه گذاري بخش خصوصي نیز در بخش هاي 
است.  نیامده  وجود  به  ایران  برق  صنعت  مختلف 
همچنین یافته ها نشان مي دهد که به منظور بهبود 
این وضعیت باید بسترسازي الزم جهت مشارکت 
اقدام در  و  برق  تعیین قیمت  بخش خصوصي در 
پذیرد  صورت  رقابتي  برق  بازار  یک  ایجاد  جهت 
)خوشبختانه چنین اموري چندان هزینه زا نیست(؛ به 
عالوه نیاز است که تغییرات تکنولوژیکي عمیقي در 
صنعت برق ایران اعمال شود. متکي شدن صنعت 
درآمدهاي  به  این صنعت  توسعه  براي  ایران  برق 
فرآیندي  نیز  عمومي  بودجه  جاي  به  خود  داخلي 
بلندمدت و هزینه زا است که باید چاره اي براي این 

امر اندیشید.

جایگاه ایـران در صنعت برق در جهـان
ظرفیت نیروگاهي نصب شده در جهان حدود 5300 
ساالنه  به صورت  ظرفیت  این  از  است.  گیگاوات 
الکتریکي  انرژي  ساعت  کیلووات  میلیارد   21000
خالص تولید شده و حدود 92 درصد این مقدار به 
مصرف ساالنه میرسد. در حال حاضر از کل تولید 
منابع  از  درصد   40 تقریبا  جهان  در  برق  خالص 
زغال سنگ، 23درصد از منابع گاز طبیعي، 21 درصد 
از منابع تجدیدپذیر، 12 درصد منابع هسته اي و 4 
و  چین  است.  نفتي  فرآورده هاي  و  نفت  از  درصد 
امریکا به ترتیب با ظرفیت 1100 و 1053 گیگاوات 
با اختصاص حدود 40 درصد از ظرفیت جهان در 
صدر کشورهاي تولیدکننده و مصرف کننده جهان 
جاي دارند. ایران با ظرفیت حدود 70 گیگاوات پس 
از کره جنوبي در رتبه 14 جهان به لحاظ ظرفیت، به 
لحاظ تولید خالص پس از تحلیل صنعت تولید برق 
تایوان در رتبه 18 جهان، به لحاظ مصرف پس از 
ترکیه در رتبه 19، به لحاظ اتالف در رتبه انرژي 
برق پس از مکزیک در رتبه 8، به لحاظ صادرات 

پس از اوکراین در رتبه 9 قرار دارد.
صنعت برق تقریبا هر لحظه با زندگي همه شهروندان 
ممکن  برق  قطع  لحظه  چند  حتي  دارد.  کار  سرو 
است سالمت و امنیت شهروندان را به خطر اندازد یا 
خسارت سنگیني به زندگي آنها وارد آورد. میلیون ها 
چشم در هر لحظه فعالیت شبکه سراسري را زیرنظر 
دارند. قطع برق زودتر از هر مشکل دیگري احساس 
مي شود و بیشتر از هر کمبود دیگري خطر آفرین 
بزرگترین  شاید  برق  شبکه  دیگر  سوي  از  است. 
این سیستم  باشد.  در جهان  سیستم سخت افزاري 
مورد  هرروز  انعطاف پذیري،  و  بودن  تمیز  دلیل  به 
استقبال بیشتر واقع مي شود و گسترده تر مي گردد. 
در سال 1961، الکتریسیته بالغ بر 8 درصدي کل 
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مصرف انرژي جهان بوده است، اما تا سال 1975 
بخشي از انرژي که به صورت الکتریسیته مصرف 
طبق  است.  یافته  افزایش  12درصد  به  مي شد 
در سال 1973  انرژي،  بین المللي  آژانس  اطالعات 
در سال 1999 حدود 28درصد  و  حدود 20 درصد 
از کل انرژي جهان به تولید الکتریسیته اختصاص 

یافته است.
با توجه بهاین که شیوه هاي تولید برق بسیار متنوع 
تولید  در  مي توان  نیز  سوخت ها  انواع  از  و  است 
و  معیار  که  گفت  باید  کرد،  استفاده  الکتریسیته 
محک ثابتي براي اعالم قیمت برق در سطح جهاني 
موجود نیست. مثال برق آبي با برق نیروگاه حرارتي 
قیمت یکساني دارد، در حالي که اولي تقریبا به هیچ 
مختلف،  ساعات  در  همچنین  ندارد.  نیاز  سوختي 
روزهاي مختلف و فصل هاي گوناگون نیز قیمت ها 

همچنان که گفته شد، متفاوتند.
صنعت برق هنوز امکانات گستردهاي براي افزایش 
از  برخي  تغییرات  روند  پیش بیني  دارد.  بهره وري 
تا  از سال 2000  امریکا  شاخص هاي صنعت برق 
تمام شده  مولفه هاي هزینه  نشان مي دهد   2020
برق در مورد تولید، انتقال و توزیع در سال 2000 
به ترتیب برابر 4/30، 0/60، و 2/00 سنت به ازاي 
اکثر  در سال 2020  که  بوده  کیلووات ساعت  هر 
مولفه ها کاهش مي یابد و به ترتیب به 3/90، 0/70، 
و 1/90 سنت مي رسد. همچنین با وجود رشد ساالنه 
1/7 درصدي ظرفیت عملي، آالینده ها )کربن و دي 
اکسید کربن( فقط 1/5 درصد رشد خواهند داشت و 
دي اکسید گوگرد و اکسید نیتروژن به ترتیب 1/0 

درصد و 0/1 درصد کاهش نشان مي دهند.
درشرایط  کشورمان  الکتریکي  انرژي  مصرف 
کنوني حدود 3 برابر بیشتر از نرخ جهاني است در 
حالي که بازدهي این میزان مصرف در مقایسه با 
راندمان  است.  پایین  بسیار  جهاني،  استانداردهاي 
برق و حرارت نیروگاه ها در شرایط فعلي 37 درصد 
است که براساس برنامه ریزي هاي انجام شده، این 
میزان در برنامه پنجم توسعه کشور به 47 درصد 
افزایش خواهد یافت. در حال حاضر میزان تلفات 
انتقال  تلفات  و  درصد   18 توزیع  بخش  در  برق 
انرژي  توزیع  نیز حدود 4 درصد است. حجم  برق 
هزار   700 از  بیش  خطوطي  در  کشور  الکتریکي 

کیلومتر است.
راندمـان نیروگاه هـاي گازي کشـور 20 تا 34 درصد 
تخمیـن زده شـده اسـت. از طرفـي نیـز کارایـي 
نیروگاههـاي بخـاري بین 33 تا 40 درصد وسـیکل 
ترکیبـي 35 تا 45 درصد اسـت و همانطور که گفته 

شـد، راندمـان کل نیروگاه هـاي کشـور 37 درصـد 
اسـت. اخیـرا وزارت نیرو بـه راه انـدازي نیروگاه هاي 
تولیـد بـرق و حرارت بـا راندمـان 4/83 درصد اقدام 
کرده اسـت که حدود 5/2 برابـر راندمان حال حاضر 
نیروگاه هاي کشـور بازدهي دارد و درنوع خود بسـیار 
مفیـد و توسـعه آن ضرورتي جدي اسـت. ایـران در 
حـال حاضـر از نظـر ظرفیـت نصب شـده بـرق در 
دنیـا، رتبـه هجدهـم و در خاورمیانـه رتبه نخسـت 
را دارد. طبـق اعـالم وزارت نیـرو در سـال گذشـته، 
رشـد مصـرف بـرق در کشـور بـه طور متوسـطه 8 
درصـد بـوده که این رشـد در جهان حـدود 3 درصد 
اسـت. براسـاس آمار موجـود، 51 درصـد از مصرف 
بـرق کشـور در بخش خانگي و تجـاري و حدود 33 
درصـد مربوط بـه بخش صنعت و مابقـي در بخش 

کشـاورزي و سـایر بخشـه ا مصرف مي شود.
خصوصـي  بخـش  نیروگاه هـاي  میـان  ایـن  در 
گسـترش پیدا کرده اند. افزایش تعـداد نیروگاه هاي 
خصوصـي در شـبکه سراسـري در حالـي اسـت 
کـه بـا وجـود ایـن، هنـوز کمبودهـاي فراوانـي در 
زمینـه تولیـد برق احسـاس مي شـود. قطـع جریان 
الکتریسـیته در یـک کارخانـه ذوب آهـن، آن هـم 
دربازه زماني بسـیار کوتاه، 2 سـاعته کـه از دیدگاه 
عامـه مـردم شـاید چندان هـم مطرح نباشـد ضرر 
فزایندهـاي بـه تولیـد وارد مي کند و ممکن اسـت 
در دراز مـدت کارخانـه را دچـار ورشکسـتگي کند. 
بـا وجـود اینکـه صنعـت بـرق کشـور گام هـاي 
کلیـدي بـراي گسـترش برداشـته اسـت، امـا بـه 
اعتقـاد برخـي از کارشناسـان و صاحب نظران هنوز 
نیازمنـد برنامه ریزي هاي کالن هسـتیم. به همین 
علـت نیـاز بـه تولید بـرق بیشـتر براي بـه حرکت 
در آوردن چرخـه صنعـت بارها احسـاس مي شـود. 
از سـوي دیگر شـاهد هـدر رفت انـرژي الکتریکي 
از نیـروگاه تـا مقصـد و حتـي در وسـایل مشـترک 
هـدف هسـتیم، بنابراین در ابتدا بایـد راهکاري پیدا 
کـرد کـه بتواند با تعدیل این معضل سـهم کشـور 

را در ایـن زمینـه افزایـش دهد.
واحدهاي  در  انرژي  مصرف  معضل  به  توجه 
مشترکین، آنجا وخیم تر مي شود که نه تنها فرهنگ 
مناسب مصرف انرژي الکتریکي بسیار پایین است 
مختلف  استاندارد  غیر  وسایل  ورود  دلیل  به  بلکه 
برخي  از  خانگي  خصوصا  و  صنعتي  الکتریکي 
کشورها مانند چین، نرخ استفاده از برق به خودي 
خود تا حدود چشمگیري باال مي رود. به طور قطع در 
چنین فضایي ادامه این روند، صنعت برق کشور را 
با مشکالت متعدد و جدیدي روبه رو خواهد ساخت. 

بنابراین کنترل مصرف سنتي نیروي الکتریکي در 
منازل از نخستین مباحثي است که راه حل یکساني 
را ارایه مي کند. و این امکان را مهیا مي سازد که با 
کردن  و فصل  زمینه حل  آن،  دقیق  کالبدشکافي 
سایر موارد مطرح در صنعت برق مهیا شود. حدود 
اوج  در  که  الکتریکي  انرژي  کل  از  درصد   51
زمان مصرف، استفاده مي شود به مصارف خانگي 
را  باید شرایطي  دلیل،  به همین  و  دارد  اختصاص 
به وجود آورد که میزان استفاده از نیروي الکتریکي 
به پایینترین مقدار خود برسد و از طرفي نیز میزان 
استاندارد  حد  در  برق  مصرف  از  حاصل  روشنایي 
باقي بماند. خوشبختانه در سالیان اخیر المپ هاي 
کم مصرف جدید و مدرني تولید شده اند که در این 

راستا نقش بسزایي دارند.
در  به رشد ساالنه مصرف  توجه  با  داخل  بازار  در 
کشور و پایین بودن سرانه مصرف برق، نیاز به رشد 
ساالنه حدود 8 درصد افزایش در تولید نیروي برق 
حدود  ساالنه  افزایش  معني  به  این  و  دارد  وجود 
6000 مگاوات در مجموع از ظرفیت جدید، افزایش 
راندمان تبدیل انرژي و کاهش تلفات است. در بازار 
صادراتي با توجه به اتصال شبکه برق کشور به کلیه 
کشورهاي همسایه، منابع وافر گاز طبیعي و نفت 
خام و وجود تخصص در امر ساخت و بهره برداري 
روزافزون کشورهایي  نیاز  به  توجه  با  نیروگاه ها  از 
مثل عراق، ترکیه، پاکستان و افغانستان به انرژي 
برق، یکي از صنایع داراي رشد مطمئن، قابل اتکا 
و پایدار در بین صنایع مختلف کشور، صنعت برق و 
به خصوص نیروگاه است. در کنار این افق روشن، 
ضعف اقتصاد صنعت برق در بخش کالن در کلیه 
سال هاي اخیر موجب تضعیف این صنعت شده است. 
مشکل نقدینگي وزارت نیرو که در سال هاي اخیر 
به دلیل تامین کسري هدفمندي یارانه ها از منابع 
این وزارتخانه تشدید هم شده، موجب شده است 
از  نیروگاه ها، مطالبات معوق سنواتي سنگیني  که 
وزارت نیرو داشته باشند. این مطالبات موجب شده تا 
با وجود سودآوري مناسب نیروگاه ها، به دلیل مشکل 
توسعه اي  طرح هاي  راه اندازي  امکان  نقدینگي، 
در  مجموع  در  باشد.  نداشته  وجود  سود  تقسیم  و 
صورت برطرف شدن مشکل اقتصاد کالن صنعت 
برق و نیروگاه )که یکي از ماموریت هاي بازار برق 
از  یکي  آتي  سال هاي  در  مي رسد  نظر  به  است(، 
بین صنایع  براي سرمایه گذاري در  مقاصد شکوفا 

مختلف، صنعت نیروگاهي باشد.

* برگرفته از روزنامه اعتماد
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سی و دومیـن کنفرانس بین المللی بـرق

رویـداد مـاه



حرکت پرشـتاب دانش هرگز متوقف نمی شـود. هیچ 
حادثـه ای در دنیـا نمی توانـد از حرکـت سـریع علـم 
بـه سـمت توسـعه بکاهـد. کنفرانس هـای علمی بی 
آخریـن  معرفـی  بـرای  تریبـون  شـک مهمتریـن 
دسـتاوردهای علمـی در جهـان هسـتند. عـدم توقف 
روند توسـعه ای دانـش و وجود کنفرانس ها به عنوان 
مهمتریـن آوردگاه معرفی دسـتاوردهای دانش بنیان، 
شـاید مهمتریـن عواملـی هسـتند کـه باعث شـده 
کنفرانس هـای علمی حتـی در سـخت ترین سـال ها 

هـم در کشـورهای مختلـف برگزار شـوند. 
نگاهـی بـــه تاریخچــه یکـی از قدیمی تریـــن 
کنفرانس هـای علمـی در ایـران بـه خوبـی مویـد 
همیـن نکتـه اسـت. اولیـن دوره ایـن کنفرانـس 
 سی ودوسـاله در سـال 1365 برگـزار شـد. درسـت 
در سـال هایی کـه ایـران تمـام قـد درگیـر جنگـی 
تحمیلـی و مخـرب بـود. امـا قـرار نبـود جنـگ و 
خرابی هایـش ایـران را از توسـعه و دانـش بازدارند. 
این بود که وزارت نیرو و شرکت توانیر دست به کار 
شدند تا کنفرانسی علمی از جنس برق برگزار کنند. 
اولین کنفرانس بین المللی صنعت برق ایران آبان 
ماه 1365 برگزار شد و از آن پس آبان به نام این 

کنفرانس درآمد. 
اولیـن دوره بـا وجود تمـام محدودیت ها و کمبودها 
بـا 24 مقالـه و 32 پژوهشـگر برگزیـده کلید خورد. 
تعـداد مقـاالت اگـر چـه اندک امـا گره گشـا بود و 
آغـاز امیدوارکننـده ای به نظر می رسـید. سـال بعد 
هنـوز هـم ایـران در گیـر و دار جنگی نابرابـر بود و 
همـه بخش هـا همچنان تـالش می کردنـد امنیت 
را به کشـور بازگردانند. کمبودهـا همچنان به قوت 
خـود باقـی بود و شـرایط تغییر چندانی نکـرده بود، 
بـا این حـال دوره دوم اگـر چه بدون تغییـر آماری 
خاصـی امـا باز هـم در آبان مـاه 1366 برگزار شـد 

تـا ایـن نهال نورس، آرام آرام ریشـه دار شـود. 

با  برق  کنفرانس  دوره  سومین   ،1367 سال  در 
افزایش تعداد مقاالت ارسالی روند آرام رو به رشد 
خود را آغاز کرد. در این دوره 42 پژوهشگر و 31 
مقاالت  تعداد  البته  شد.  ثبت  برتر  برگزیده  مقاله 
برگزیده در چهارمین و پنجمین دوره روند صعودی 

خود را حفظ کرده و به 43 و 74 مقاله رسید. 
در دوره ششم که در سال های آغازین پایان جنگ 
تحمیلی برگزار شد، آرامش نسبی کشور خود را در 
تعداد مقاالت برگزیده این کنفرانس نشان داد. 197 
پژوهشگر که 115 مقاله برگزیده این کنفرانس را 
نگاشته بودند، نوید روزهای تازه ای برای صنعت 

برق را می دادند. 
ایـن رونـد افزایشـی با شـتابی کـم ادامـه یافت تا 
در دوره نهـم کـه کنفرانـس بـا همکاری دانشـگاه 
سـنت پترزبـورگ و در آن دانشـگاه برگـزار شـد، 
دبیرخانـه کنفرانـس تنهـا 80 مقالـه را پذیرفـت. 
ایـن افـت اما در سـال 1374 جبران شـد و دهمین 
دوره با 137 مقاله برتر که توسـط 263 پژوهشـگر 
تدویـن شـده بودنـد، دوبـاره کنفرانـس بـرق را به 

رونـد رو بـه رشـد خـود بازگرداند. 
ایـن روال همچنان ادامه داشـت تا اینکه هفدهمین 
دوره که در آبان ماه سـال 1381 برگزار شـد، دوباره 
بـا جهش تعـداد مقاالت برگزیده به شـتاب توسـعه 
این کنفرانس سـرعت بیشتری داد. اعتبار کنفرانس، 
تعـداد شـرکت کننده هـا، تعـداد مقـاالت برگزیده و 
میـزان اثرگذاری مقاالت همچنـان در حال افزایش 
بـود. امـا در دوره هفدهم تعداد مقـاالت برگزیده که 
تـا آن زمـان از مـرز 160 مقالـه فراتر نرفتـه بود، به 
242 مقاله رسـید. تعـداد پژوهشـگران برگزیده هم 

از 430 نفر گذشـت. 
ایـن روال بـا اندکـی فـراز و فـرود تـا بیسـت و 
دومیـن دوره ادامـه یافت. در این دوره که در سـال 
1386 برگـزار شـد باز هـم تعداد مقاالت افزایشـی 

چشـمگیر یافـت و بـه مـرز 350 مقالـه بـا 653 
برگزیده رسـید.  پژوهشـگر 

البته کنفرانس در دوره های بیست و چهارم و بیست 
و پنجم بیش از 400 مقاله برگزیده را هم تجربه 
کرده اما به هر حال رقمی بین 300 تا 400 مقاله 
برتر به رقم ثابتی برای کنفرانس سی و دو ساله برق 

تبدیل شده است. 
امسـال یکـم آبـان هـم سـی و دومین کنفرانـس 
بیـن المللـی بـرق هـم برگـزار می شـود تـا بـه 
یکـی از باتجربه تریـن و موفق تریـن ارگان هـا در 
برپایـی منظم و مسـتمر یک کنفرانـس علمی پویا، 

پیش رونـده و اثرگـذار بـدل شـود. 
هر ساله با توجه به الزامات و نیازهای روز صنعت 
برق، موضوعی جدید به محورهای این کنفرانس 
افزوده می شود تا همه زوایای این صنعت زیر چتر 

این کفرانس قرار گیرد. 
برگـزاری نمایشـگاه جانبـی در حاشـیه کنفرانـس 
بـرق کـه از سـال 1370ششـمین دوره کنفرانـس 
آغاز شـد، همزیسـتی و همراهی صنعت و دانشگاه 
را در مجالـی سـه روزه رقم می زنـد. کنفرانس برق 
عـالوه بر اینکه یکـی از دیرپاتریـن کنفرانس های 
ارتبـاط  یـک  ایجـاد  مشـق  اسـت،  علمی کشـور 
اثربخـش و هدفمنـد بیـن صنعـت و دانشـگاه نیـز 
هسـت. ارتباطی که سال هاسـت شـعارهای زیبایی 
در وصـف آن می شـنویم امـا هرگـز به درسـتی به 

مرحله عمل نرسـیده اسـت. 
حضور  با  برق  المللی  بین  کنفرانس  هم  امسال 
 330 از  بیش  و  کننده  شرکت  هزار  سه  از  بیش 
اساتید،  صنعت،  صاحبان  میزبان  برگزیده  مقاله 
برق  صنعت  مدیران  و  پژوهشگران  دانشجویان، 
خواهد بود. آبان ماه امسال با سی و دومین دوره این 
کنفرانس برق آغاز شده و دوباره چراغی در حیطه 

دانش و توسعه صنعت برق روشن خواهد شد.

سی و دومیـن کنفرانس بین المللی بـرق

کنفـرانـس بیـن المللی بـرق؛ از ابتـدا تـا کنـون
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ریشـه های مسـتحکم کنفرانـس بین المللـی بـرق 
بـه ابتـکار وزارت نیـرو و بـا همـکاری بیـش از 
و  دانشـگاهی  صنعتـی،  موسسـه  دویسـت وپنجاه 
مجامـع علمی  و تحقیقاتـی داخل و خارج از کشـور 
بـه صـورت سـاالنه در تهـران برگـزار می شـود. 

این  تمام  برق مجال که در  المللی  بین  کنفرانس 
سال ها در آبان ماه برگزار شده، مجال بسیار مناسبی 
برای گردهم آیی تعداد زیادی از متخصصان صنعت 
نظر  تبادل  و  بحث  و  دانشگاه ها  استادان  و  برق 
آنها در خصوص آخرین دستاوردهای تحقیقاتی و 

علمی صنعت برق است. 
ایـن کنفرانس که هر سـاله به همت شـرکت مادر 
تخصصـی توانیـر برگـزار می شـود، از حمایت های 
شـرکت مدیریـت شـبکه بـرق ایـران و شـرکت 
مـادر تخصصـی نیروگاه هـای حرارتـی برخـوردار 
اسـت. البته حمایـت علمی و همکاری بیـش از 80 
دانشـگاه و مرکـز پژوهشـی داخلـی و بیـش از 20 
دانشـگاه و موسسـه پژوهشـی خارجـی هـم قابـل 

انـکار و چشم پوشـی نیسـت. 
و شرکت  انجمن، سازمان  از 130  بیش  به عالوه 
دولتی و خصوصی داخلی و خارجی هر ساله حمایت 
اعالم  مختلف  طرق  به  کنفرانس  این  از  را  خود 
می دارند و در برگزاری این کنفرانس سهیم می شوند.

مانند  هم  کنفرانس  این  به  مربوط  فعالیت های 
سایر رخدادهای علمی در دو کمیته اجرایی و علمی 
 پی ریزی و دنبال می شود. به این ترتیب هر ساله 
برحسب  کنفرانس،  دبیرخانه  به  ارسالی  مقاالت 
علمی تخصصی  کمیته های  اعضای  برای  موضوع 
کنفرانس ارسال شده و پس از تعیین داور و بررسی 
در  ارائه  جهت  برتر  مقاله های  کمیته ها  این  در 
کنفرانس  مقاالت  مجموعه  در  چاپ  و  کنفرانس 

انتخاب و معرفی می شوند.
تجربیات  از  استفاده  با  برق  بین المللی  کنفرانس 

پژوهش  مختلف  ابعاد  سال،  طی 31  آمده  بدست 
در صنعت برق را پوشش داده و انتظار دارد استادان، 
پژوهشگران و صاحب نظران با ارسال مقاالت علمی و 
از  را  برق  کنفرانس، صنعت  این  به  خود  کاربردی 
نتیجه تحقیقات و دستاورد های خود بهره مند سازند. 

الزم به ذکر است که مقاالت برتر برای چاپ به 
معتبر  مجالت  سایر  و  برق  علمی پژوهشی  مجله 

علمی پژوهشی معرفی خواهند شد.
سی و دومین کنفرانس بین المللی برق با توجه به 
چشم انداز تعریف شده در صنعت برق، اهدافی مانند 
تبادل  کنکاش،  برای  مناسب  بستر  کردن  فراهم 
مدیران،  استادان،  محققان،  اندیشه های  و  افکار 
ارائه  نیز  و  علمی و صنعتی  خبرگان  و  کارشناسان 
صنعت  صاحب نظران  و  اندیشمندان  دستاوردهای 

برق به جامعه علمی  و صنعتی را دنبال می کند. 
به عالوه فراهم کردن امکانات و شرایط الزم برای 
شناخت اصولی و گسترده متقابل صنعت و دانشگاه، 
بسترسازی برای استفاده از اصول مدیریت فناوری در 
توسعه صنعت برق کشور و نیز معرفی تولیدکنندگان 
داخلی تجهیزات صنعت برق به شرکت کنندگان و 
متخصصان، ایجاد رقابت سالم و سازنده برای نیل 
به کیفیت مورد نظر با استفاده از برپایی نمایشگاه 
تخصصی در کنار کنفرانس از دیگر اهداف تعریف 

شده برای این کنفرانس علمی  ریشه دار است. 
گفتنـی اسـت معرفـی نقـش پژوهـش و تحقیـق 
در پیشـرفت صنعـت، ایجـاد عالقه در شـرکت ها، 
سـازمان ها و واحدهای مختلـف صنعت برق به امر 
پژوهـش، معرفی متخصصـان و صاحب نظران این 
صنعـت به مسـئوالن، مدیران و سیاسـت گذاران و 
برنامه ریـزی دقیـق بـرای توسـعه صنعـت بـرق و 
ایجـاد تـوازن و تعـادل بیـن تولیـد و مصـرف نیـز 

جـزو اهداف ایـن کنفرانس اسـت. 
به  برق  صنعت  دستیابی  همچنین  برگزارکنندگان 

و  اجتماعی  اقتصادی،  توسعه  برنامه های  اهداف 
فرهنگی، آشنایی و دستیابی به آخرین دستاوردها 
و فناوری های پیشرفته جهان، آشنایی و دستیابی به 
آخرین دستاوردهای مدیریت در صنعت برق ایران و 
جهان، ایجاد همسویی و هماهنگی بین متخصصان 
و پژوهشگران در زمینه صنعت برق و توجه و دقت 
نظر دست اندرکاران صنعت برق به ضرورت توسعه 
پایدار و حفاظت از محیط زیست را نیز به عنوان 

اهداف این کنفرانس مد نظر قرار داده اند. 
در فهرسـت اهـداف کنفرانـس بیـن المللـی بـرق 
کمـک به ایجـاد فرهنگ مصـرف بهینـه انرژی و 
کشـف اسـتعدادهای نهفتـه و اسـتفاده از تجارب و 

اندیشـه بـزرگان هـم جای داده شـده اسـت.
سی و دومین کنفرانس هم مثل هر سال به میزبانی 
پژوهشگاه نیرو، یکم آبان ماه برگزار می شود. برای 
این دوره از کنفرانس 20 محور کلی در نظر گرفته 
شده و برای هر محور کمیته علمی تخصصی متشکل 
از استادان دانشگاه ها و مدیران و متخصصان ارشد 

صنعت برق تشکیل داده است. 
کنتـرل و ابـزار دقیـق، شـیمی  و مـواد، کنتـرل و 
حفاظـت، دیسـپاچینگ و مخابـرات، بهـره وری و 
مدیریـت انـرژی و ماشـین های الکتریکی، بخشـی 
از ایـن محورهـای بیسـت گانـه هسـتند. بـه ایـن 
فهرسـت باید محیـط زییسـت، ایمنی و بهداشـت، 
تولیـد انرژی الکتریکی، بازار برق، پسـت های فشـار 

قـوی و تکنولـوژی اطالعـات را نیـز افـزود. 
مدیریـت، توزیـع انـرژی الکتریکـی، کیفیـت بـرق، 
انـرژی  انتقـال  برنامه ریـزی و مطالعـات سیسـتم، 
مطالعـات  تجدیدپذیـر،  انرژی هـای  الکتریکـی، 
و  هوشـمند  شـبکه های  اجتماعـی،  و  اقتصـادی 
ترانسـفورماتورهای قـدرت و توزیـع هـم از دیگـر 
محورهای تعیین شـده برای سـی و دومین کنفرانس 

بیـن المللـی بـرق محسـوب می شـوند. 

سی و دومیـن کنفرانس بین المللی بـرق

نگاهـی به سـی و دومیـن کنفرانـس بیـن المللی بـرق
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 محورهـــای کنفرانـس بین المللـی 
برق شـامل چه مـواردی اسـت و اصلی ترین 
هـــدف شمــا از برگـــزاری این کنفرانس 

؟  چیست
و  دقیـق  ابـزار  و  کنتـرل  شـامل  محورهـا  ایـن 
و  دیسـپاچینگ  حفاظـت،  و  اتوماسـیون،  کنتـرل 
بـازار  انـرژی،  مدیریـت  و  بهـره وری  مخابـرات، 
الکتریکـی،  انـرژی  توزیـع  بـرق،  کیفیـت  بـرق، 
 ، هوشـمند  شـبکه های  تجدیدپذیـر،  انرژی هـای 
ترانسـفورماتورهای قدرت و توزیع، محیط زیسـت، 
ایمنـی و بهداشـت و ... اسـت کـه تمامی جزئیـات 
آن بر روی سـایت کنفرانس قرار داده شـده اسـت. 
تالش ما در برگزاری سی ودومین کنفرانس برق این 
بوده که هر آنچه در صنعت برق مورد توجه است را 
به محورهای کنفرانس اضافه کرده و پژوهشگران 
حیطه  در  فعالیت  برای  را  حوزه  این  محققان  و 
محورهای تعیین شده، تشویق کنیم که خوشبختانه 

موفق شده ایم.
دیگـر  ماننـد  کنفرانـس  ایـن  اصلـی  هـدف 
پژوهشـگران،  توجـه  علمی جلـب  کنفرانس هـای 
اسـتادان، مدیـران و کارشناسـان اسـت تـا بـا ارائه 
آخریـن یافته هـا و مقاالت علمی خـود صنعت برق 
را در رونـد تغییـرات علمی صنعـت برق قـرار دهند 
و آن یافته هـا را در جهـت ارتقـای شـرکت بـه کار 
گرفتـه شـوند. مسـاله ای کـه بایـد مـد نظـر قـرار 
گیـرد این اسـت کـه روند پیشـرفت علـم هیچگاه 
متوقـف نشـده و سـرعت تغییر آن باالسـت و الزام 
برگـزاری ایـن دسـت از کنفرانس هـا همراهـی بـا 
تغییـرات پرشـتاب علمی اسـت. بـه عـالوه همـه 
میهمانـان ایـن کنفرانـس می تواننـد با حضـور در 
نمایشـگاه  بـا فناوری هـای جدیـد صنعت بـرق نیز 

آشنا  شـوند. 
موضـوع دیگـری کـه باید مد نظـر قرار گیـرد این 
اسـت کـه بسـیاری از محورهـای ایـن کنفرانـس 

مباحـث جدیـدی هسـتند کـه در دوره هـای قبـل 
مطـرح نبودنـد، امـا در جایـگاه خـود از اهمیـت 
ویـژه ای برخـوردار بوده انـد. مثـال مباحـث زیسـت 
محیطـی صنعـت بـرق یکـی از محورهای نسـبتا 
جدیـد اسـت. در ایـن حـوزه هـدف بررسـی نحوه 
رسـاندن برق به مصـرف کننده بـدون آلوده کردن 

محیـط در رونـد تولیـد،  انتقـال و توزیع اسـت. 
کیفیت برق از دیگر محورهای مهمی  است که باید 
به آن توجه کرد. برق نیز کاالیی است که تولید و 
دارد  را  بازار خرید و فروش خود  و  توزیع می شود 
کننده  اختیار مصرف  در  مناسبی  کیفیت  با  باید  و 
قرار بگیرد. برای تولید برق با کیفیت مطلوب نیز هر 
روز یافته های جدید داریم. لذا مدیران و کارشناسان 
آخرین  از  و  کنند  بررسی  دقت  به  را  مقاالت  باید 
یافته های علمی در این زمینه باخبر شوند مثال در 
دوره هـــای گذشته، تاثیر استفاده بیش از انـدازه از 
المپ هــای کم مصرف در کیفیت برق بررسی شد 

سی و دومین کنفرانس بین المللی برق طبق روال هر سال،  آبان ماه امسال نیز 
برگزار می شود. با توجه به گستردگی موضوعات مطروحه در صنعت برق 
و همچنین وسعت گستره فعالیت های کنفرانس بین المللی برق، عناوین 

موضوعی این کنفرانس در 20 محور جداگانه طبقه بندی و برای هر محور 
کمیته علمی تخصصی متشکل از استادان دانشگاه ها، مدیران و متخصصان 

ارشد صنعت برق تشکیل شده است.
به منظور تشریح آنچه که در سی ودومین کنفرانس برق به عنوان یکی از 

مهمترین رویدادهای علمی و صنعتی سال 96 در پیش است با مهندس 
پرویز غیاث الدین، دبیر این کنفرانس گفت و گویی داشتیم. وی در این 

گفت و گو جزییات و اهداف برگزای سی ودومین کنفرانس بین الملی برق را 
تشریح کرده است که حاصل آن را ذیال می خوانید: 

سی و دومیـن کنفرانس بین المللی بـرق

گفت و گو با پرویز غیاث الدین؛ دبیر 
کنفرانس بین المللی برق

کنفـرانـس بیـن المللی بـرق؛
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و هشدارهایی در این زمینه داده شد که مورد استفاده 
شرکت ها قرار گرفت. 

یکی دیگر از مسائل مهم  و روز صنعت برق، مساله 
ریزگردهاست که همین چند ماه پیش به خاموشی 
این  انتخاب  با  ما  شد.  منجر  خوزستان  استان  در 
موضوع به عنوان یکی از محورهای اصلی کنفرانس 
زمینه ای را فراهم کردیم تا پژوهشگران، تحقیقات 
علمی را برای مقابله با پدیده ریزگردها انجام دهند. 
طول  در  که  دارد  وجود  فرصت  این  عالوه  به 
از  استفاده  برای  میزگردهایی  سی ودوم،  کنفرانس 
تجربه دیگران تشکیل شود تا  با استفاده از تجارب 
و دانش صاحب نظران از سرایت این معضل به سایر 

استان ها جلوگیری شود.

محورهـای  بـودن  گسـترده  آیـا   
کنفرانـس بین المللـی بـرق تهدیـدی بـرای 
جامعیـت کنفرانس نیسـت و از بار تخصصی 

بـودن آن کـم نمی کنـد؟ 
این کنفرانـس یکی از قدیمی تریـن کنفرانس های 
صنعت بـرق و بزرگتریـن گردهمایـی متخصصان 
صنعـت برق اسـت. سـرعت پیشـرفت علـم آنقدر 
زیـاد اسـت که هـر چقدر مقالـه در کنفرانـس ارائه 
شـده و اطـالع رسـانی صـورت گیـرد، بـاز هم کم 
اسـت. مـا معتقدیم که فرصت چنـد روزه کنفرانس 
فرصـت بسـیار مناسـبی اسـت کـه کارشناسـان و 
مدیـران بـا یافته هـای جدیـد در همـه حوزه هـای 
صنعت برق آشـنا شـوند. مـا این فراگیـری و تنوع 
موضـوع را نـه تنهـا تهدیـد نمی بینیم، بلکـه از آن 

اسـتقبال هـم می کنیم.
در ایـــن کنفرانـــس  3  هـــزار نفـــر اعـــم از 
دانشجویان، کارشناسـان،  اسـتادان،  محققان و حتی 
مصـرف کننـدگان بـزرگ بـرق از جملـه مدیـران 
صنایـع بزرگ از جمله نفت، گاز، سـیمان و فوالد و 
همچنیـن مدیران و کارشناسـان  پتروشـیمی ها و ... 
حضـور دارنـد و هر کسـی به تناسـب عالقـه خود 
در سـمینارهاي تخصصـي، کارگاه هاي آموزشـي و 
میزگردهایی که در 5 سـالن مجزا برگزار مي شـود، 
شـرکت می کننـد و در آخـر کنفرانـس توشـه ای از 

یافته هـای جدیـد را بـه همـراه خـود می برند. 
بسیاری از مباحث مطرح شده در کنفرانس،  جنبه 
صنعتی و کاربردی دارد و حتی ممکن است برخی 
دستاوردها در آینده کاربرد خود را نشان دهند. امروزه 

موضوع شبکه های هوشمند در همه جای دنیا مطرح 
است اما هنوز شهر هوشمند به معنای واقعی کلمه 
نداریم. لذا در این کنفرانس بسیاری از تجربه ها و 
یافته های علمی الزم برای هوشمند شدن مد نظر 

قرار می گیرد. 
ایـن  کنفرانس هـای  ایـن  از  حاصـل  تجربه هـای 
چنینـی بـه حـدی مهـم و باارزش اسـت کـه یکی 
از مدیرانـی کـه در کنفرانـس سـیرد در فرانکفورت 
شـرکت کرده بود، بعد از کنفرانـس در مقدمه کتاب 
خـود از اصالح مسـیر خود بـا اسـتفاده از یافته های 
کنفرانـس سـیرد گفتـه بود که ایـن یافته هـا وی را 

بـه مسـیر درسـت هدایت کرده اسـت. 

 کنفرانس سـی ودوم، از لحاظ اجرایی 
و نحـوه پذیرش مقاالت چه تغییراتی نسـبت 

به گذشـته داشـته   است؟  
اشـاره  نیـز  ابتـدای صحبـت  در  کـه  همان طـور 
کـردم محورهای این کنفرانس نسـبت به گذشـته 
افزایـش یافتـه اسـت کـه به تناسـب ایـن افزایش 
تعـداد مقـاالت ارسـال شـده کـه مـورد بررسـی و 
داوری قـرار می گیرنـد نیـز بیشـتر شـده اسـت. در 
گذشـته بیشـتر مقـاالت در حـوزه فنـی و تکنیکی 
بـرق بـود، اما بـه تدریج و بـا تغییرات ایجاد شـده، 
سـمت و سـوی مقـاالت نیـز تـا انـدازه ای عوض 

شـد کـه البتـه مـا از آن اسـتقبال می کنیم. 
در سـی ودومین کنفرانـس بین المللـی صنعت برق 
بیـش از 3 هـزار نفـر حضـور دارنـد. گفتنی اسـت 
در ایـن دوره  120 نفـر بـه عنـوان اعضـای کمیته 
علمـی و هـزار نفـر بـه عنـوان داور مقـاالت بـا ما 
همـکاری کردنـد و به طـور تقریبی بـرای هر یک 
از 20 محـور مذکـور،  65 مقاله علمی ارسـال شـده 
اسـت. هیچ کنفرانسـی در ایران به صورت پوسـتر 
ارائـه نمی شـد و مـا بـرای اولین بـار دسـتورالعمل 

تهیـه پوسـتر را نوشـتیم و در سـایت قـرار داریم. 

 مقـاالت ارسـالی بـه کنفرانس بر چه 
مبنایـی داوری می شـود و چه کسـانی داوری 

مقـاالت را بر عهـده دارند؟
در کنفرانس ، سیستم داوری مقاالت مشخص است،  
داوران ما صرفا با نگاه علمی و نو بودن ایده و مطلب 
داوری می کنند و رتبه و جایگاه افراد و شرکت ها به 
هیچ عنوان مطرح نیست. این روش باعث شده همه 
آن  نهایی  نتایج  به  کنفرانس  در  کنندگان  شرکت 

اعتماد داشته باشند، چرا که می دانند هیچ مقاله ای 
بسته به نویسنده آن رد یا تایید نمی شود. در ترکیب 
داوران هم نخبگان صنعتی و هم اساتید دانشگاهی 

داریم. 
دبیرخانه  در  ما  که  است  ضروری  نکته  این  ذکر 
از  قوی  اطالعاتی  بانک  یک  برق  کنفرانس 
متخصصان دانشگاهی و صنعتی در اختیار داریم که 
هر سال نزدیک به 6000  فرم داوری مقاله برای 

آن ها ارسال می شود.
امروز روش درج اطالعات کنفرانس و مقاالت مانند 
گذشته نیست و کاغذی بی دلیل مصرف نمی شود 
بلکه ما تمامی مقاالت را بر روی سایت بارگذاری 
می کنیم تا همه عالقمندان این حوزه به راحتی از 

آن ها استفاده کنند. 

 کنفرانـس بین المللـی بـرق در بیـن 
اتبـاع خارجـی چـه جایگاهـی دارد؟  آیـا آن ها 
اسـتقبال  کنفرانـس  ایـن  برگـزاری  از  نیـز 
می کننـد و مقالـه خارجـی به دبیرخانه ارسـال 

می شـود؟ 
مقاالت ارســالی از کشورهای دیگر از سوی ســـه 
گروه  هستند؛  اول ایرانیان مقیم خارج از کشور،  دوم 
دانشجویان ایــرانی که با استـــادان خارجی خود 

همکاری دارند و سوم اتباع کشورهای دیگر. 
طبق تجربه سال های گذشته باید بگویم که مقاالت 
ارسالی ایرانیان خارج از کشور دارای سطح مطلوبی 
اتباع  طرف  از  که  مقاالتی  متاسفانه  اما  هستند، 
خارجی ارسال می شوند سطح خوبی ندارند و معموال 

در مرحله داوری تایید نمی شود. 
ما برای حضور خارجی ها در کنفرانس حق ثبت نام 
دریافت می کنیم، اما هیچگاه به خاطر پول، اعتبار 
با  آن ها  نام  ثبت  لذا  نمی بریم.  بین  از  را  کار خود 
دریافت پول به معنای تایید مقاالتشان نیست. تاکید 
می کنم که ما به دنبال کار علمی هستیم نه تجاری. 
با  مقاالتی  که  است  این صورت  به  ما  کار  روش 
میانگین نمره باالتر، برای سه داور ارسال می شود. 
این داوران نظر خود را اعالم می کنند و در صورت 
تایید آن هـــا، مقاله برای چاپ در ژورنال هـــای 
علمی  معرفی می شود. البته ذکـــر این نکته هم 
رای  یک  مـــا  معرفی  همین  که  است  ضروری 
مثبت برای داوری در مجالت علمی  است و مسیر را 
برای چاپ این دست از مقاالت در مجالت علمی  و 

پژوهشی هموارتر می کند. 

سی و دومیـن کنفرانس بین المللی بـرق
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مقـالـه



1. قلمروی بحث
محـدوده و قلمـروی بحث این مقاله، پیرامون شـکایات 
قانـون  مشـمول  مناقصه گـزار،  کـه  اسـت  مناقصاتـی 
برگـزاری مناقصـات می باشـد. قدر متیقِّن امـر، با تدقیق 
در مفـاّد »بنـد ب« از مـاده نخسـت قانـون اخیـر، »ماده 
20« قانـون بهبـود مسـتمر محیـط کسـب و کار، »ماده 
50« قانـون احـکام دائمی برنامه هـای توسـعه کشـور  و 
مقّرراتـی از ایـن دسـت، خروج بحث از شـکایات مرتبط 

بـا مناقصـات بخش خصوصی اسـت.

2. چکیده
مأخـذ تعرفـۀ رسـیدگی بـه شـکایات مناقصـات، طبـق 
مفـاد دسـتورالعمل ابالغ شـده از سـوی سـازمان برنامه 
و بودجـه، بـر مبنـای واحـد پول کشـور ، »ریـال« اعالم 
گردیده اسـت. بر این اسـاس، زمانی کـه، مناقصه دارای 
برآورد ریالی اسـت و مبلغ آن هم، از سـوی مناقصه گزار 
اعالم )منتشـر( شـده باشـد، مناقصه گر با چالشـی روبرو 
نخواهـد بود. لیکـن در صورتی که، بـرآورد پیش گفته از 
سـوی مناقصه گزار اعالم )منتشـر( نگـردد و یا مناقصه، 
از نـوع ارزی - ریالـی باشـد، پرداخـت هزینـۀ رسـیدگی 
بـه شـکایت مناقصـات موصوف، بـا چالش هایـی روبرو 
اسـت کـه، نگارنـده در ایـن مقاله بـه بررسـی و تحلیل 
حقوقـی آن و ارائه پیشـنهاداتی کاربردی پرداخته اسـت.

3. مقّدمه
مقّرره گـذار ، تعرفـه رسـیدگی به شـکایات مناقصات را، 
بـا »تصویب نامـه در خصـوص تعیین تعرفه هـای پایش 
و بررسـی پرونده های تشـخیص صالحیت عوامل نظام 
فنـی و اجرای بـه صورت الکترونیکی و تعرفۀ رسـیدگی 
به شـکایات مناقصات«، به شـمارۀ 206629/ت209هـ، 
مـورِّخ 1390/10/19، ابـالغ نموده و حسـب تصریح بند 
پنجـم آن، از همـان تاریـخ الزم االجرا اسـت. میزان آن، 
بـر اسـاس ردیـف دوم جـدول مصّوبۀ پیش گفتـه ، یک 

در ده هـزارم مبلـغ بـرآورد کارفرما اسـت؛ ضمـن این که 
هزینـۀ رسـیدگی بـه شـکایت، نمی توانـد از مبلـغ پنـج 
میلیـون ریـال کمتر باشـد، اخـذ مبلغی، افـزون بر تعرفه 
هـم، غیرقانونی و مشـمول ضمانت هـای اجرایی مدنی، 

انتظامـی و جزایـی خواهد بود.  
زمـان پرداخـت )واریـز( هزینـۀ رسـیدگی بـه شـکایت 
»بنـد  در  منـدرج  اسـاس حکـم  بـر  مناقصه گـر هـم، 
3« مصّوبـۀ مذکـور ، خاّصـه عبـارِت »هزینـۀ رسـیدگی 
بـه شـکایات مناقصـات ]را[ واریـز و بـه همـراه فـرم 
شـکایت مناقصـه، به دبیرخانـۀ مربوط تحویـل دهند.«، 
علی االصـول، پیـش از تحویل فرم شـکایت به دبیرخانۀ 
هیـأت رسـیدگی به شـکایات قانون برگـزاری مناقصات 

می باشـد.
بنابرایـن، بـا فرض وجود بـرآورد ریالی و اعالم )انتشـار( 
هزینـۀ  محاسـبۀ  امـر  در  مناقصه گـزار،  ناحیـۀ  از  آن 
رسـیدگی بـه شـکایت و نیز، تعییـن زمـان پرداخت آن، 
مشـکلی وجـود نـدارد ؛ لیکـن در صـورت عـدم اعـالم 
)انتشـار( بـرآورد ریالی، از سـوی دسـتگاه مناقصه گزار و 
یـا برگـزاری مناقصه از نـوع ارزی - ریالـی، وضع به گونۀ 
دیگری اسـت کـه، نگارنـده در ادامه، به بحـث پیرامون 

آن پرداخته اسـت.

4. طرح مسأله
دو فـرض مطرح شـده در مقّدمـۀ بحـث کـه، از حیـث 
میـزان و زمـان پرداخـت هزینـۀ رسـیدگی به شـکایات 
مناقصـات، چالش برانگیـز می باشـد، به تفکیک بررسـی 

و مـورد تحلیـل حقوقـی قـرار گرفته اسـت.

4-1. در فـرض عدم اعالم )انتشـار( بـرآورد مناقصۀ 
ریالـی از سـوی مناقصه گزار:

جـزء پنجـم »بنـد الـف« از »مـاده 13« قانـون برگزاری 
مناقصـات ، داللـت بـر لـزوم درج مبلغ بـرآورد معامله و 
مبانـی آن، در مفـاد فراخـوان دارد؛ لیکـن بـا اذن مقنِّن، 

حوزه های  در  آکادمیک،  تحصیالت  دارای  مقاله،  نگارندۀ   . 1
مهندسی، حقوق، MBA )بازاریابی(، مدیریت بازرگانی بین الملل 
و آمار می باشد. وی، عضو بنیاد بین المللی حّل و فصل اختالفات 
اجراء  و  نظارت  دو طراحی،  پایه  دارای صالحیت  و   )DRBF(

کارشناس  معدن،  و  ساختمان  مهندسی  نظام  سازمان های 
نقشه های تفکیکی ثبت و عضو فعلی انجمن  بین المللی مدیریت 
ساختمان،  و  راه  ایران،  مدیریت  انجمن  و   )IPMA( پروژه 
بازرگانی، مهندسی ارزش، مهندسی عمران، بتن و ...، همچنین 
عضو کارگروه علمي توسعه مشارکت عمومي خصوصي، هیأت 
تدوین  کمیتۀ  نیز،  و  ایران  مناقصه-  مزایده  کارگروه  اجرایی 
شورای  ذیل  کارگروه  در  شهری  عمومی پیمان های  شرایط 
عالی فّنی شهرداری تهران می باشد و عضویت در هیأت رئیسۀ 
کمیته های پیمانکاران و مهندسی بازرگانی سندیکای صنعت 
طرح های  ضوابط  و  آئین نامه ها  تدوین  کارگروه  ایران،  برق 
عمرانی در شورای هماهنگی تشکل های احداث کشور را، در 

کارنامۀ فّعالّیت حرفه ای خود دارد.
2 . در باب مشمولین قانون برگزاری مناقصات:

- »ماده 1« )کلّیات( از فصل نخست قانون برگزاری مناقصات: 
»بند الف« )کاربرد(: این قانون به منظور تعیین روش و مراحل 
معامالتی  در  تنها  و  می رسد  تصویب  به  مناقصات  برگزاری 
»بند   * دارد.  کاربرد  می شود  انجام  قانون  این  رعایت  با  که، 
قانون(: قوای سه گانه جمهوری اسالمی ایران  ب« )مشمولین 
اعم از وزارتخانه، سازمان ها و مؤسسات و شرکت های دولتی، 
مؤسسات  و  بانک  ها  دولت،  به  وابسته  انتفاعی  مؤسسات 
اعتباری دولتی، شرکت های بیمه دولتی، مؤسسات و نهادهای 
عمومی غیردولتی )در مواردی که آن بنیادها و نهادها از بودجه 
و  بنیادها  عمومی،  مؤسسات  می نمایند(،  استفاده  کشور  کل 
و  اساسی  قانون  نگهبان  شورای  اسالمی،  انقالب  نهادهای 
همچنین دستگاه  ها و واحدهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم 
را  خود  قانون خاص  این که  از  اعم  است،  نام  تصریح  یا  ذکر 
نمایند، نظیر وزارت  تبعیت  از قوانین و مقّررات عام  یا  داشته 
جهاد کشاورزی، شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، 
شرکت ملّی صنایع پتروشیمی ایران، سازمان گسترش و نوسازی 
صنایع ایران، سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران، 
سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع مدنی ایران، سازمان 
صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران و شرکت های تابعه آنها، 
موظفند در برگزاری مناقصه، مقّررات این قانون را رعایت کنند. 
تبصره: نیروهای مسلّح، تابع مقّررات و ضوابط خاص خود بوده 

و از شمول این قانون مستثنا هستند.
کار:  و  کسـب  محیـط  مسـتمر  بهبـود  قانـون  »مـاده 20«   -
دسـتگاه های اجرائی، مؤسسـات و نهادهـای عمومی  غیردولتی 
کـه، تحـت مدیریت دسـتگاه های دولتی هسـتند و شـرکت ها 
و مؤسسـات وابسـته و متعلـق بـه این دسـتگاه ها و مؤسسـات، 
در تمامی معامـالت خـود، صرفنظـر از نحـوه و منشـأ تحصیـل 
منابـع آن، مشـمول قانون برگـزاری مناقصات یـا آیین نامه های 

معامالتـی قانونـی و اختصاصـی خود می باشـند.
- »ماده 50« قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور: دولت 
مجاز است سامانه تدارکات الکترونیکی دولت را، برای اجرای 
تمام مراحل انواع معامالت وزارتخانه ها و دستگاه های مشمول 
قانون برگزاری مناقصات و سایر قوانین مالی و معامالتی بخش 
عمومی، با رعایت قانون تجارت الکترونیکی و قانون برگزاری 
برگزاری  قانون  مشمول  دستگاه های  کند.  تکمیل  مناقصات 
جمله  از  عمومی،  بخش  معامله کنندگان  دیگر  و  مناقصات 
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ناظـر بـه عبـارت »در صورتـی کـه، تعییِن  آن میّسـر یا 
ـص مّتصل، حّقی  بـه مصلحت باشـد«، به عنـواِن مخصِّ
به دسـتگاه مناقصه گزار اعطاء شـده اسـت تا در صورتی 
کـه مصلحت بدانـد، با تنظیم گـزارش توجیهی مبنی بر 
مصلحت دسـتگاه )در راسـتای نفع عمومی ویژۀ سـاختار 
تـدارکات دولتـی(، از اعـالم بـرآورد مناقصـه خـودداری 
نمایـد. هـر چنـد برخـی  معتقدنـد، میـان حکـم مقنِّـن 
و مقّرره گـذار تضـاد وجـود دارد، ولـی نظـر ایشـان بـا 
مبانـی اصولـی، منطبـق نبوده و مشـاهده می گـردد که، 
»بنـد پ« از »مـاده 19« آئین نامـۀ نظام مستندسـازی و 
اطالع رسـانی مناقصات ، که، اشـعار می دارد »تشـخیِص 
بـا  مناقصـه،  کلّـی موضـوع  بـرآورد  انتشـار  ضـرورِت 
ِص منفصـِل »جزء  دسـتگاه مناقصه گـزار اسـت.«، مخصِّ
4-3« از »بنـد الف« ماده ششـم همـان آئین نامه و مویِّد 
نظـر نگارنـده اسـت. چه، اواًل تضـاد یا تقابـل ضّدین در 
معنـای اصولـی، ناظـر بـه دو مفهـوم َعَرضـی وجودی، 
ماننـد سـرما و گرمـا، سـفیدی و سـیاهی و ِقس علی هذا 
اسـت کـه، در مقابـل یکدیگـر باشـند؛ در حالی کـه، در 
مانحنُ فیـه بحـث تعییـن و انتشـار بـرآورد، منصـرف از 
دو مفهـوم َعَرضـی وجـودی بـوده و مقّرره گذار، حسـب 
تصریـح قانون گـذار، حـقِّ عـدم انتشـار بـرآورد را اعطـا 
کـرده اسـت کـه، هرگـز بـه معنـای اعطـاء حـق عـدم 

تعییـن برآورد نیسـت. 
مناقصه گـر  تکلیـف  کـه،  اسـت  ایـن  سـوال  اکنـون 
هزینـۀ  پرداخـت  مبلـغ  و  زمـان  حیـث  از  )شـاکی(، 
رسـیدگی بـه شـکایت، در فرضـی کـه، مناقصه گـزار، 
بـرآورد مناقصـۀ ریالـی را، اعالم ننموده چیسـت؟ برخی  
معتقدنـد، مناقصه گـر می توانـد بـا تکیـه بـر آئین نامـۀ 
تضمیـن معامـالت دولتی و حـلِّ معادلۀ معکـوس، مبلغ 
بـرآورد مناقصـه را، از مبلـغ تضمین شـرکت در مناقصه 
اسـتخراج نمایـد. ایـن نظـر، بـر منطـق ریاضی اسـتوار 
اسـت. شـاید گفته شـود، اگـر دسـتگاه مناقصه گـزار، در 
اعـالم مبلـغ تضمیـن شـرکت در مناقصه به هـر دلیل، 
اشـتباه کـرده باشـد، آیـا بـر همـان اسـاس، مناقصه گر 
)شـاکی(/ هیـأت هـم، بایـد در پرداخت/دریافـت مبلـغ، 
تابـع دسـتگاه باشـند؟ پاسـخ ایـن اسـت کـه، بـا وجود 
امـارۀ قانونـِی  نـزد مناقصه گـر )کـه اثبـات خـالف آن 
اسـتعالم  بـه  تکلیفـی  وی   ،) نمی باشـد  امکان پذیـر 
مجـّدد نـدارد؛ لیکـن توصیـه می شـود، جهـت اجتنـاب 
از تطویـل زمـان رسـیدگی و ورود بـه چرخـۀ ناکارآمـد 
اداری، مناقصه گـر )شـاکی(، در زمـان اعـالم اعتـراض 
بـه  رسـیدگی  اثنـای  در  یـا  و  مناقصه گـزار  بـه  خـود 
اعتـراِض موصـوف توّسـط مناقصه گـزار، نامـه ای با این 
مضمـون بـه مشـاٌرالیه ارسـال نماید کـه، “مبلغ بـرآورد 

مطابـق آئین نامـۀ تضمیـن معامـالت دولتـی، »آ« ریال 
بـرآورد گردید؛ لذا، خواهشـمند اسـت، در صورت صّحت 
امـر، مراتـب تأئید خویـش را اعـالم و ابـالغ فرمائید.”؛ 

سـپس دو حالـت کلّـی متصور اسـت:

حالـت اول. تأئیـد امـر ) و یـا رّد امر و اعـالم برآورد( 
مناقصه گزار سـوی  از 

در ایـن صـورت، مناقصه گـر )شـاکی(، موّظـف اسـت 
ارائـۀ  از  پیـش  بحـث،  مقّدماتـی  توضیحـات  مطابـق 
شـکایت به هیأت، هزینۀ رسـیدگی به شـکایت مناقصه 
را، محاسـبه و بـه شـماره حسـاب اعالمی واریـز نمایـد.

حالت دوم. سکوت مناقصه گزار
در ایـن صـورت، مناقصه گـر )شـاکی(، بایسـتی ضمـن 
طرح شـکایت به هیأت رسـیدگی به شـکایات، رونوشت 
نامـۀ خـود به دسـتگاه مناقصه گـزار را، به هیـأت تقدیم 
و در صـورت تأئیـد آن، از ناحیـۀ هیأت، نسـبت به واریز 
مبلـغ استخراج شـده اقـدام  کنـد. در غیـر ایـن صـورت، 
درخواسـت ارائـه طریـق از هیأت که، معمـواًل با دریافت 
اسـتعالم هیـأت از مناقصه گـزار همراه اسـت را مطرح و 
پـس از اخـذ جوابیـه، نسـبت بـه محاسـبه و واریـز وجه 

اقـدام نماید.

4-2. در فرض برگزاری مناقصۀ ارزی - ریالی
شـّق دوم بحـث، ناظـر بـه زمانی اسـت کـه، مناقصه از 
نـوع ارزی - ریالـی باشـد. نظر بـه حکم آمرۀ »بنـد ج« از 
»ماده 2« قانون پولی و بانکی کشـور  که اشـعار می دارد 
»تعّهـد پرداخـت هر گونـه دین و یا بدهـی، فقط به پول 
رایـج کشـور انجام پذیـر اسـت« و در ایـن فقـره، هزینه 
رسـیدگی به شـکایت مناقصه، دینی بر ذّمـۀ مناقصه گر 
)شـاکی( بوده و مقّررات ارزی کشـور نیز، ترتیب دیگری 
در ایـن بـاب مقّرر نکرده اسـت که قابلیت بهـره برداری 
از مدلـول اسـتثناء مندرج در ادامه مقّررۀ موصوف میّسـر 
شـود، لـذا در این کـه، مـالک پرداخـت هزینـه، »ریال« 
می باشـد، تردیـدی نیسـت. بنابرایـن دو موقعّیـت عـدم 
اعـالم بـرآورد مناقصـه ارزی - ریالـی و اعـالم بـرآورد 
مناقصـه ارزی - ریالی از سـوی مناقصه گـزار، دارای اثر 
واحـد می باشـند. چه هـر دو حالت، در حکـم عدم اعالم 

بـرآورد ریالی، بـرای مناقصـۀ ارزی ریالی اند. 
مناقصه گـر  تکلیـف  کـه،  اسـت  ایـن  سـوال  اکنـون 
)شـاکی( از حیـث زمان و مبلغ پرداخت هزینۀ رسـیدگی 
به شـکایت، در فرضی که، مناقصـه، از نوع ارزی - ریالی 
می باشـد، چیسـت؟ طبیعی اسـت در فرض پیش رو، اگر 
چـه نرخ دقیـق برابری ارز با »ریـال« در هر تاریخ معلوم 

دستگاه هایی که، شمول قانون بر آنان مستلزم ذکر یا تصریح نام 
است و کلیه مؤسسات دولتی یا عمومی غیردولتی، باید ]مطابق[ 
سامانه  این  در  وزیران  هیأت  تأیید  مورد  زمان بندی  برنامه 
ثبت نام کنند و با امضای الکترونیکی معتبر و رعایت مقّررات 
مربوط، تمام مراحل معامالت خود، مانند درخواست استعالم، 
فراخوان، توزیع و دریافت اسناد، گشایش الکترونیکی پاکت ها 
یا پیشنهادها، انعقاد قرارداد و داد و ستد وجوه و تضمینات و نیز 
هرگونه الحاق، اصالح، فسخ، ابطال و خاتمه قرارداد را، از طریق 

این سامانه و به طور الکترونیکی انجام دهند.
3. »بند الف« از »ماده یک«  قسمت اول )پول( قانون پولی و 

بانکی کشور: واحد پول ایران، ریال است.
4. سازمان برنامه و بودجه کشور )معاونت برنامه ریزی و نظارت 
راهبردی رئیس جمهور(، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک 

مرکزی جمهوری اسالمی ایران
5 . هیأت وزیران در جلسـۀ مورِّخ 1390/09/06 به اسـتناد اصل 
یکصد و سـی و هشـتم قانون اساسی جمهوری اسـالمی ایران، 
پرونده هـای  بررسـی  و  پایـش  تعرفه هـای  نمـود،  تصویـب 
تشـخیص صالحیـت عوامـل نظـام فنـی و اجرایی بـه صورت 
الکترونیکـی و تعرفۀ رسـیدگی به شـکایات مناقصـات موضوع 
ردیـف درآمـدی 140146 بودجـۀ سـال 1390 کل کشـور برابر 
جـدول زیـر خواهد بود: یـک در ده هـزارم مبلغ بـرآورد کارفرما، 

حداقـل 5،000،000 ریال.
پایش  تعرفه های  تعیین  در خصوص  تصویب نامۀ  6  . »بند 2« 
فنی  نظام  عوامل  صالحیت  تشخیص  پرونده های  بررسی  و 
و اجرای به صورت الکترونیکی و تعرفۀ رسیدگی به شکایات 
مناقصات«، به شمارۀ 206629/ت209هـ، مورِّخ 1390/10/19: 
بابت  متقاضیان تشخیص صالحیت،  از  دریافت هرگونه وجه 
شکایات  به  رسیدگی  همچنین  و  پرونده  بررسی  و  پایش 
حقیقی  هر شخص  نام  به  فوق الذکر  موارد  از  غیر  مناقصات، 
و حقوقی ممنوع است. * »ماده 600« قانون مجازات اسالمی: 
هریک از مسوولین دولتی و مستخدمین و مأمورینی که،  مأمور 
یا تعیین یا محاسبه یا وصول وجه یا مالی به نفع  تشخیص 
 دولت است، برخالف قانون یا زیاده بر مقّررات قانونی، اقدام و 
وجه یا مالی اخذ یا امر به اخذ آن نماید، به حبس از دو ماه تا 
یک سال  محکوم خواهد شد. مجازات مذکور در این ماده، در 
مورد مسئولین  و مأمورین شهرداری نیز ُمجری است و در هر 
حال آنچه برخالف  قانون و مقّررات اخذ نموده است، به ذی حق 

مسترد می گردد.
7 . »بند 3« تصویب نامۀ در خصوص تعیین تعرفه های پایش و 
بررسی پرونده های تشخیص صالحیت عوامل نظام فنی و اجرای 
به صورت الکترونیکی و تعرفۀ رسیدگی به شکایات مناقصات«، به 
شمارۀ 206629/ت209هـ، مورِّخ 1390/10/19: متقاضیان باید 
وجوه مربوط به هر پرونده را، به حساب غیر قابل برداشت شمارۀ 
77/1105 خزانه، نزد بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران، به نام 
وجوه حاصل از هزینۀ کارشناسی شکایات مناقصات و یا هزینۀ 
رسیدگی به شکایات مناقصات و هزینۀ کارشناسی پایش و بررسی 
پرونده های تشخیص صالحیت عوامل نظام فنی و اجرایی )قابل 
پرداخت در کلیه شعب( واریز، و حسب مورد اعالمیه مربوط به 
شکایات مناقصات را به همراه فرم شکایت مناقصه به دبیرخانۀ 
پرونده های  پایش  به  مربوط  اعالمیۀ  و  دهند  تحویل  مربوط 
پروندۀ  مستندات  از  یکی  عنوان  به  را،  صالحیت  تشخیص 

الکترونیکی تشخیص صالحیت، ارسال نمایند.
8 .  هر چند در عمل، بر اساس نص »بند ج« از »ماد 7« قانون 
اساسنامۀ هیأت رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات 
که، ظرف  در صورتی  است  مکلّف  »هیأت  می دارد  اشعار  که 
سه روز کاری از دریافت شکایت، خود را صالح برای رسیدگی 
تشخیص ندهد، مراتب را ظرف حداکثر دو روز کاری از طریق 
پرداخت  به  قائل  بایستی  برساند.«،  اطالع شاکی  به  دبیرخانه 
از سوی  قبول صالحیت  از  به شکایت، پس  هزینه رسیدگی 
هیأت مذکور بود؛ چه، در صورت سلب صالحیت هیأت از خود، 
اساساً رسیدگی محقق نخواهد شد که، امر هزینۀ رسیدگی معنا 
پیدا کند؛ بناء علی هذا، امر پرداخت هزینه رسیدگی به شکایت 
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اسـت، لیکن چون تاریـخ دقیق برابری نـرخ ارز مناقصه 
بـا »ریـال« از سـوی مناقصه گـزار، بـرای مناقصه گـر 
)شـاکی(، مجهـول و تنها نـرخ ارز در تاریـخ فراخوان، به 
عنـوان یـک اماره قضایـی ، در یـد مناقصه گر )شـاکی( 
اسـت، تکیـه بـر آئین نامـۀ تضمیـن معامـالت دولتی و 
حـلِّ معادلـۀ معکـوس و النهایـه، اسـتخراج دقیـق مبلغ 
بـرآورد مناقصـه از مبلـغ تضمیـن شـرکت در مناقصـه، 
میّسـر نمی باشـد؛ فلـذا، همـان توصیه ای کـه در بخش 
قبـل تقدیـم شـد، بـه طریـق اولـی  در ایـن مـورد هم 

پیشـنهاد می گـردد.
البتـه برخـی بر این باورند کـه، چون لفـظ »کارفرما« در 
»تصویب نامـه در خصـوص تعییـن تعرفه هـای پایش و 
بررسـی پرونده هـای تشـخیص صالحیت عوامـل نظام 
فنـی و اجرای بـه صورت الکترونیکی و تعرفۀ رسـیدگی 
بـه شـکایات مناقصات«، بـه کار رفته اسـت، پس میزان 
هزینـۀ رسـیدگی بـه شـکایت مناقصـه، ناظـر بـه مبلغ 
قـرارداد اسـت و بـا همیـن اسـتدالل، مبلغ پیشـنهادی 
برنـدۀ معتـرض را، مـالک عمل دانسـته اند. لیکـن باور 
اخیـر، فاقـد وجاهـت اصولی و حقوقی اسـت؛ چـه اواًل، 
لفـظ »کارفرمـا« در مصّوبـۀ مـورد بحث، حقیقـت نبوده 
و َمجـاز اسـت بـه عالقـه مشـارفت و قرایـن مقالیـه و 
مقامیـۀ داللت کننـده بـر زمـان مناقصـه کـه، مانـع از 
اتّصـاف وصـِف کارفرمـا بـه مناقصه گـزار می باشـد. از 
طرفـی تصـّور اینکه، همیشـه برنـدۀ اول مناقصه، طرح 
شـکایت می کنـد، باطـل اسـت؛ چـه، اینکه، برنـدۀ دوم 
مناقصـه نیز می تواند، شـاکی باشـد. مشـاهده می شـود 
کـه، اسـتدالل ایشـان از ایـن منظر هـم، مردود اسـت.

رویۀ اداری کشور نیز مویِّد همین امر است. چنانکه در 
رسیدگی به یک پرونده ناظر به یک مناقصۀ ارزی - ریالی، 
مناقصه گر  مناقصات،  شکایات  به  رسیدگی  هیأت  در 
)شاکی( این چنین نامه نگاری نموده است: »احتراماً، پیرو 
شرکت  طرفّیت  به   ،96-103-4111 شمارۀ  شکوائیۀ 
»م« به استحضار می رساند، مبلغ معادل ریالی مناقصۀ 
ارزی - ریالی موصوف، جهت اعمال ضریب یک در ده 
هزارِم مبلغ برآورد کارفرما، موضوِع قسمت دّوم جدول 
مناقصات  شکایات  به  رسیدگی  تعرفۀ  تصویب نامۀ 
 ،)1390/10/19 موّرخ  206629/ت209هـ  )شماره 
به  مطروحه  شکایت  به  رسیدگی  هزینۀ  واریز  جهت 
مرکزی  بانک  نزد  خزانه،   77/1105 شماره  حساب 
نگردیده  اعالم  این شرکت  به  اسالمی ایران،  جمهوری 
است.«، سپس در پیگیری مجدد، بیان داشته است که، 
»عوامل محترم اجرایی دبیرخانه، اعالم داشتند که، نامۀ 
اعالم برآورد از ناحیۀ مناقصه گزار به ایشان، واصل و در 
مرحلۀ ابالغ به این شرکت می باشد. بناء علی هذا، تسریع 

در ابالغ برآورد ریالی موصوف و یا تجویز واریز هزینۀ 
رسیدگی به شکایت مطروحه، بر مبنای برآورد پیشنهادی 
سرانجام  و  انجام  در  تسریع  ضمن  مناقصه گر،  این 

تشریفات قانونی، مورد کمال استدعاست.« 
شمارۀ  نامۀ  در  شکایت،  به  رسیدگی  هیأت  دبیرخانۀ 
»جناب  است:  نموده  طریق  ارائه  چنین   ،1251479
با سالم  آقای م. مدیرعامل محترم شرکت مناقصه گر، 
به  نامۀ شمارۀ 96-103-4111،  به  بازگشت  احترام،  و 
خصوص  در  شرکت،  آن  شکایت  به  رسیدگی  منظور 
تکمیل  موضوع  با  م.ط.ک-95-01،  شمارۀ  مناقصۀ 
واریز  به  نسبت  است  مقتضی  پروژه،  احداث  عملیات 
به حساب شمارۀ  بابت هزینۀ رسیدگی  ریال،  »آ«  مبلغ 
»درآمد  نام  به  ایران،  ملی  بانک   2170459006001
حاصل از کارشناسی رسیدگی به شکایات و هزینۀ پایش 
فنی«  عوامل  صالحیت  تشخیص  پرونده های  بررسی 
اقدام و رسید آن را تا تاریخ اعالمی ارائه نمائید. بدیهی 
به جز  ارائه رسید مذکور، مستنداً  است در صورت عدم 
یک »بند ط« ماده یک آیین نامه اجرایی قانون اساسنامه 
هیأت، به مفهوم انصراف از شکایت و منتفی شدن آن 

تلقی و پرونده مختومه خواهد شد.«
در نهایت، مناقصه گر )شاکی( هم، مبلغ را مطابق نامۀ 
هیأت، پرداخت و چنین مکاتبه نمود: »احتراماً، به پیوست 
در  تسریع  است.  گردیده  حضور  تقدیم  واریزی  فیش 
تشکیل نخستین جلسۀ هیأت، مورد کمال استدعاست.«

شـایان ذکـر اسـت، مکاتبـات موضـوع هـر دو حالـت 
بررسی شـده در ایـن نوشـتار، بایسـتی در فاصلـۀ زمانی 
شـکایات  بـه  رسـیدگی  هیـأت  بـه  شـکایت  تقدیـم 
مناقصـات، لغایـت تاریخ اعالِم قبول صالحیت از سـوی 
هیـأت مذکـور که، مطابـق نّص قانـون، جمعـاً پنج روز 

کاری می باشـد، صـورت پذیـرد.

نتیجه گیری:
گفتیـم در صورتـی کـه، بـرآورد پیش گفتـه از سـوی 
مناقصه گـزار اعـالم )منتشـر( نگـردد و یـا مناقصـه، از 
نـوع ارزی - ریالـی باشـد، پرداخـت هزینـۀ رسـیدگی به 
شـکایت مناقصـات موصـوف، بـا چالش هایـی روبـرو 
اسـت. از ایـن رو موضـوع در دوحالـت کلـی در فـرض 
عـدم اعـالم )انتشـار( بـرآورد مناقصـۀ ریالـی از سـوی 
مناقصه گـزار و برگـزاری مناقصـۀ ارزی - ریالی، بررسـی 
و بـا وجـود امـارۀ قانونـی و قضایـی در یـد مناقصه گـر، 
توصیه هایـی بـا تکیه بر رویه اداری کشـور به مشـاٌرالیه 
ارائـه شـد، تا بـا مکاتبه و اسـتعالم، تأئید مراتـب امر در 
حالـت نخسـت و درخواسـت ارائه طریـق در حالت اخیر 

را، اخـذ نماید.

مناقصه، در وضعیت موصوف، سالبه بانتفاء موضوع است.
9 .  »بند الف« از »ماده 13« قانون برگزاری مناقصات )فراخوان 
مناقصه(: مفاد فراخوان مناقصه، حداقل باید شامل موارد زیر 
باشد: 1. نام و نشانی مناقصه گزار؛ 2. نوع، کمیت و کیفیت باال 
یا خدمات؛ 3. نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه؛ 4. محل، 
زمان و مهلت دریافت اسناد، تحویل و گشایش پیشنهادها؛ 5. 
مبلغ برآورده شده معامله و مبانی آن )در صورتی که تعیین آن 
میسر یا به مصلحت باشد(. در مواردی که فهرست بهای پایه 

وجود دارد، برآورد مربوط طبق فهرست یاد شده تهیه می شود.
برگزاری  مقّررات  و  قوانین  »مجموعۀ  علی؛  قره داغلی،   .10
مناقصه و مزایده«، انتشارات ره آورد مهر، زمستان 1395، ویرایش 
هشتم، ص. 187، پی نوشت شمارۀ 116: مطابق تبصرۀ 2 ماده 3 
]قانون برگزاری مناقصات[، تا برآورد تعیین نشود، طبقۀ معامالت 
مشخص نخواهد شد؛ لذا تعیین مبلغ برآوردی معامله توسط واحد 
متقاضی ]مناقصه گزار[ الزامی و ضروری است. بنابراین متن داخل 

پرانتز فقط به عبارت »مبانی آن« برمی گردد.
برگزاری  مقّررات  و  قوانین  »مجموعۀ  علی؛  قره داغلی،   .11
 ،1395 زمستان  مهر،  ره آورد  انتشارات  مزایده«،  و  مناقصه 
ویرایش هشتم، ص. 187، پی نوشت شمارۀ 116: با توجه به 
»بند پ« از »ماده 19« آئین نامه مستندسازی، تشخیص ضرورت 
انتشار برآورد کلی موضوع مناقصه با دستگاه مناقصه گزار است 
که، نوعی تضاد بین قانون و آئین نامه می باشد و بهتر است هر 

چه سریع تر از طریق مجلس، مورد ایراد قرار گیرد.
12 . »مـاده 19« آئین نامـۀ نظـام مستندسـازی و اطالع رسـانی 
مناقصات )اطالع رسـانی پیـش از فراخوان(: الف. صورتجلسـه 
ایـن   »6 »مـاده  از  »بنـد ب«  )موضـوع  فراخـوان  از  پیـش 
آیین نامـه(، همزمـان بـا انتشـار فراخـوان در محیـط شـبکه 
اطالع رسـانی مناقصـات جریـان می یابـد؛ ب. هـر گونـه تغییر 
در صورتجلسـه پیـش از فراخوان، مسـتلزم تهیه صورتجلسـۀ 
جدیـد اسـت و صورتجلسـۀ قبلی نبایـد پاک یا ویرایش شـود؛ 
پ. تشـخیص ضـرورت انتشـار بـرآورد کلّی موضـوع مناقصه 
)موضـوع ردیـف »4-3« جـزء  “4“ »بنـد الـف« مـاده “6” این 

آیین نامـه(، بـا دسـتگاه مناقصه گـزار اسـت.
برگزاری  مقّررات  و  قوانین  »مجموعۀ  علی؛  قره داغلی،   .  13
مناقصه و مزایده«، انتشارات ره آورد مهر، زمستان 1395، ویرایش 
هشتم، ص. 187، پی نوشت شمارۀ 116: حتی اگر برآورد اعالم 
نگردد، به راحتی از سوی مناقصه گران و توجه به مبلغ تضمین بر 

اساس آئین نامۀ تضمین 1394، قابل استخراج است.
14 . »ماّده 1321« در تعریِف اماره بیان می دارد »اماره، عبارت 
از اوضاع و احوالی است که، به حکم قانون یا در نظر قاضی، 
دلیل بر امری شناخته می شود« * هرگاه پدیده ای، بناء بر ظاهر 
و سیر طبیعی امور، نشانه وجود واقعه ای باشد، آن پدیده را، در 
اصطالح، اماره ی وجود آن واقعه، می نامند. )ر.ک. دکتر ناصر 
کاتوزیان، قانون مدنی در نظم حقوق کنونی، چاپ سی و هفتم، 

صفحه790، بنیاد حقوقی میزان،1392(
اثبات  قابل  نسبی که خالف آن همیشه  اماره  مقابل  در   . 15
قانونی مطلق است که گفته می شود هیچ دلیلی  اماره  است، 
بر خالف آن پذیرفته نمی شود، تا بتواند آن را از اعتبار بیندازد. 
انتشارات  دعوی«،  اثبات  »ادله  عباس؛  کریمی،  دکتر  )ر.ک. 

دانشگاه پیام نور، چاپ پنجم، ص.139.(
تعّهد  کشور:  بانکی  و  پولی  قانون  »ماده 2«  از  »بند ج«   .16
کشور  رایج  پول  به  فقط  بدهی  یا  و  دین  گونه  هر  پرداخت 
کشور،  ارزی  مقّررات  رعایت  با  که  آن  مگر  است،  انجام پذیر 

ترتیب دیگری بین  بدهکار و بستانکار داده شده باشد.
17 . ماده 1324 قانون مدنی: اماراتی که، به نظر قاضی واگذار 
شده، عبارت است از اوضاع و احوالی، در خصوص مورد و در 
قابل  به شهادت شهود  استناد است که، دعوی  قابل  صورتی 

اثبات باشد یا ادله دیگر را، تکمیل کند.
18 . در برتری مراتب دلیلیت امارۀ قانونی ای که، اثبات خالف 
آن امکان پذیر نبوده، بر امارۀ قضایی ای که، امکان اثبات خالف 

آن میّسر می باشد، تردیدی نیست.
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رپـرتـاژآگهی



شرکت اترک انرژی به عنوان یکی از اعضای فعال 
انرژی  مدیریت  و  حفاظت  اتوماسیون،  حوزه  در 
خود  اصلی  و هدف  شد  تاسیس  سال 1372  در 
در  مدرن  و  پیشرفته  تکنولوژی  از  »استفاده  را 
صنعت برق« و حل مشکالت در بخش های یاد 
شده از تاسیسات برق نیروگاه ها، پست های برق 

توزیع، فوق توزیع و صنایع سنگین قرار داد.
سعید شعاری نژاد بنیان گذار شرکت اترک  انرژی در 
توضیح روند فعالیت این شرکت بیان می دارد: این 
شرکت از زمان تاسیس تاکنون در بخش حفاظت 
و کنترل، اتوماسیون پست، نیروگاه، صنایع سنگین 
آلومینیم،  مس،  فوالد،  پتروشیمی،  گاز،  )نفت، 

سیمان و غیره( و مدیریت انرژی فعال بوده است.
بیش  در  فعالیت  سابقه  که  انرژی  اترک  شرکت 
توزیع  انتقال،  نیروگاه،  پست،  اتوماسیون  از 400 
و صنایع سنگین در سطح کشور و منطقه را در 
زمینه های  در  را  خود  فنی  توان  دارد،  کارنامه 
مختلف فعالیتی چون مهندسی تامین کاال و نظارت 
بر نصب و راه اندازی در پست هایی تا سطح ولتاژ 

400 کیلوولت و پایین تر آزموده است.
این  انرژی،  اترک  شرکت  بنیان گذار  گفته  به 
شرکت به عنوان یکی از اعضای کمیته تخصصی 
اتوماسیون و مخابرات سندیکا همواره در زمینه های 
آموزشی نیز فعال بوده و پرورش نیروی متخصص 
همواره  که  جایی  تا  است،  داده  قرار  نظر  مد  را 
جذب  با  خارجی،  کشورهای  به  وابستگی  بدون 
فارغ التحصیالن دانشگاهی نیروی انسانی خود را 
بنا به نیاز تخصصی شرکت تربیت کرده و تحت 

آموزش حرفه ای قرار داده است. 
عـالوه بر ایـن، برگـزاری چندین دوره آموزشـی 
تخصصـی در زمینه هـای اتوماسـیون، حفاظت و 
کنتـرل، iPDCS، iPMS و BMS بـرای عموم 
مشـاوران و پیمانـکاران و نیـز شـرکت های برق 
منطقـه ای و صنایـع سـنگین از دیگـر اقدامـات 
شـایان ذکر شـرکت اتـرک انرژی اسـت که این 
خـود نشـان دهنده سیاسـت های آمـوزش محور 

این شـرکت اسـت.
رقابتی  مزیت  توضیح  در  همچنین  شعاری نژاد 
شرکت تحت مدیریت خود نسبت به رقبای خارجی 
وابستگی ناچیز این شرکت را به نیروی مهندسی 
نیروهای  به  باال  اتکای  از  و  یادآور شده  خارجی 

داخلی سخن می گوید.
بنیان گذار این شرکت عضو سندیکای صنعت برق 
ایران با دارا بودن ده جلد کتاب تالیف و ترجمه و 
سابقه چندین سال تدریس و مشاوره، ضمن انتقال 
این تجارب مهم علمی و صنعتی به افراد جوان و 
مستعد، تا همین چند سال پیش حضور هر ساله 
بین  سمینارهای  و  برق  بین المللی  کنفرانس  در 
المللی خارج از کشور را به عنوان ارائه کننده مقاالت 
علمی مرتبط با حوزه های فعالیتی خود در دستور کار 

داشته است.
وی همچنین در زمینه فعالیت های اخیر شرکت 
تحت مدیریتش از تولید داخلی رله های حفاظتی 
نیروگاه ها، خطوط و پست های انتقال، فوق توزیع 
و صنایع سنگین تحت لیسانس شرکت اروپایی 
با  ابتدای سال 1396  از  داد که  Protecta خبر 

دریافت مجوزهای الزم از شرکت توانیر و وزارت 
صنعت، معدن و تجارت در شرکت اترک انرژی 
آغاز شده و نهایتا به زودی انتقال تکنولوژی در 

این زمینه را موجب خواهد شد. 
صادرات کاال و خدمات فنی و مهندسی از دیگر 
این  انرژی طی  اترک  مهم شرکت  فعالیت های 
سال ها بوده که با اجرای چندین پروژه در کشور 
آذربایجان و دریافت جوایزی از جنرال الکتریک و 
مقامات کشور آذربایجان با موفقیت باالیی انجام 

گرفته است.
اترک  برنامه های آتی شرکت  شعاری نژاد در ذکر 
پیشین  فعالیت های  ادامه  به  اشاره  ضمن  انرژی 
شرکت از جمله اتوماسیون پست با برندهای که تا 
به حال تامین کرده است از تمرکز بیشتر بر تولید 
تقویت  و  اروپایی  شرکت  لیسانس  تحت  داخلی 
بخش تولیدی این شرکت خبر داد و گفت: کماکان 
تامین قطعات و رله های میکروپروسسوری جدید را 
انجام می دهیم و خواهیم داد. عالوه بر آن خدمات 
پس از فروش این شرکت با ده سال گارانتی چه 
برای تعمیرات تامین شده و چه رله های تولیدی این 
شرکت دنبال می شود، ضمنا به دلیل اعتقاد راسخ به 
توانایی مهندسین برق کشورمان تا به حال از کمک 

یک کارشناس خارجی هم استفاده نشده است.
این بنیان گذار با سابقه در بخش خصوصی صنعت 
برق، در پایان یادآور شد: شعار شرکت مهندسی 
اترک انرژی از اولین روزهای فعالیت چنین بوده : 
» هدف ما حل مسئله است« و همچنان در این 

مسیر ثابت قدم خواهیم ماند.

رپـرتـاژآگهی
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از ابقای دبیر سندیکا تا پیگیری موانع اجرایی قرارداد تیپ
اعضای هفتمین دوره هیات مدیره سندیکای صنعت برق ایران طی چهارمین جلسه خود نسبت 

به ابقای پرویز غیاث الدین در مقام دبیر سندیکا دراین دوره اقدام کردند. 
در این جلسه هیات مدیره موضوع قراردادهای خرید تامین مالی  شده از محل بودجه عمرانی و 
مشکالت بیمه ای متعاقب آن برای اعضای سندیکا مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد پس از 
ارسال مجدد بخشنامه مورخ 8 اسفند 95 سازمان تامین اجتماعی جهت اعضای هیات مدیره و 
کمیته حقوقی، این مهم مورد بررسی قرار گرفته و گزارشی از آن به هیات مدیره سندیکا ارائه شود. 
موضوع افزایش نرخ فلزات پایه چون مس، آلومنیوم و آهن و ... طی ماه های اخیر  از دیگر موارد 
مورد بررسی در این جلسه هیات مدیره بود که با توجه به پیش بینی روند افزایشی قیمت ها، مقرر 
شد ضمن توجه ویژه به این موضوع اطالع رسانی و آگاهی بخشی الزم به اعضا انجام شود و 
جهت تعدیل های قراردادی، پیگیری و مذاکرات الزم با سازمان مدیریت و برنامه ریزی و مراجع 
مرتبط در دستور کار قرار گیرد. همچنین در این خصوص مقرر شد طی نامه ای به اعضا اعالم 

شود که از پذیرش قراردادهایی که در آن تعدیل در نظر گرفته نشده است خودداری کنند. 
عالوه بر این ارائه گزارش و تصمیم گیری در خصوص اقدامات الزم االجرا برای جلوگیری از ضبط 
ضمانت نامه های اعضا با حضور دبیرکارگروه قراردادهای متوقف از موارد مطروحه در جلسات اخیر 
هیات  مدیره سندیکا بود که مشروح آن در گزارش مربوطه در این شماره آمده است. در این رابطه 
با توجه به عدم حصول نتیجه از پیگیری های سندیکا برای تشکیل جلسه با مدیرعامل شرکت 
توانیر برگزاری جلسه ای با کمیسیون انرژی، کمیسیون اصل نود مجلس و مقامات وزارت نیرو 
برای بررسی موضوع قراردادهای متوقف در دستور کار قرار گرفت و اجرایی شد. ضمنا در این 
خصوص مقرر شد در صورتی که اقدامات سندیکا برای توقف ضبط ضمانت نامه ها به نتیجه 
نرسید، نشست مطبوعاتی سندیکا در خصوص قراردادهای متوقف و موضوعات مبتالبه اعضای 

سندیکا برگزار شود.
همچنین در پنجمین جلسه هیات مدیره مورخ بیست وششم شهریور ماه سال جاری موضوع 
توقف صدور مجوز احداث نیروگاه های مقیاس کوچک )DG( مورد بررسی قرار گرفت و با توجه 
به اینکه این دستور توقف باعث کاهش سرمایه گذاری در صنعت برق می شود مقرر شد مواضع 
سندیکا طی نامه ای پس از کسب نظر از هیات مدیره توسط کمیته تولید پراکنده  سندیکا برای 
معاون اول رییس جمهور ارسال شود همچنین ارسال رونوشتی از مکاتبات نیز برای کمیسیون 

انرژی اتاق بازرگانی دردستور کار قرار گرفت. 
در این جلسه هیات مدیره فهرست و وضعیت کمیته های عمومی و تخصصی سندیکا مورد بررسی 
قرار گرفت و مقرر شد گزارش عارضه یابی کمیته های سندیکا و ارتباط آن با هیات مدیره توسط 
معاونت پژوهشی و معاونت کمیته های سندیکا ارائه شود. براین اساس اصالحیه آیین نامه ارتباط 
هیات مدیره و کمیته های سندیکا تدوین و به هیات مدیره ارائه خواهد شد. در این راستا بررسی 
کارشناسی موضوع ادغام کمیته های پیمانکاری سندیکا در یک کمیته واحد و ارائه گزارش آن 

جهت تصویب به هیات مدیره در دستور کار قرار گرفت.
در ششمین جلسه هیات مدیره مورخ دوم مهر ماه سال جاری نیز عدم رعایت قرارداد تیپ توسط 
شرکت های تابعه توانیر مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد طی ارسال نامه ای به مدیرعامل 
شرکت توانیر و معاون هماهنگی توزیع این شرکت، به عدم رعایت قرارداد تیپ توسط شرکت های 
تابعه اشاره و بر اجرای آن تاکید شود. همچنین طی نامه ای مجدد به شرکت های عضو اعالم 
خواهد شد در صورت عدم رعایت قرارداد تیپ در مناقصات برگزار شده توسط شرکت های تابعه 

گزارش هیات  مدیره سندیکا 
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توانیر مراتب را قبل از شرکت در مناقصه به سندیکا اعالم کنند. در همین رابطه از کمیته مشاوران 
نیز درخواست شد که در تهیه اسناد مناقصات، شرایط قرارداد تیپ مورد توجه قرار گیرد.

الزم به ذکر است طبق موارد تصویب شده در این جلسات به شرکت های عضو کمیته پیمانکاران 
پست آمادگی های الزم در خصوص قرارداد تیپ داده شد و هماهنگی های برای احتیاط اعضا 

جهت حضور اعضا در مناقصات صورت پذیرفت. 

اخبار کمیته تخصصی اتوماسیون و مخابرات؛
اصالح و ارسـال آیین نامـه نهایی یکپارچه سازهـا به توانیـر

کمیته تخصصی اتوماسیون و مخابرات سندیکا با حضور اعضای هیات رییسه در حالی  تشکیل 
اتوماسیون و مخابرات در  زمینه  در  فعال  داد که موضوعات حضور شرکت های عضو  جلسه 

نمایشگاه برق و اصالح و ارسال آیین نامه شرکت های یکپارچه ساز در محوریت قرار گرفت.
بر این اساس مقرر شد در مورد نحوه جانمایی غرفه های مربوط به شرکت های فعال در زمینه 
اتوماسیون و مخابرات و تخصیص غرفه به صورت گروهی به اعضا، با برگزارکنندگان نمایشگاه 
برق مذاکره شود. همچنین به علت عدم اطمینان از تخصیص سالن در محل پژوهشگاه نیرو 
جهت برگزاری سمینار یک روزه برای شرکت های نفتی، این رویداد تا قطعی شدن محل برگزاری 

توسط دبیر سندیکا به تعویق افتاد. 
آیین نامه  در خصوص  مشاوران  کمیته  نمایندگان  توسط  ارائه شده  نظرات  نقطه  براین  عالوه 
یکپارچه سازان پس از طرح و بررسی در متن نهایی اعمال و مقرر شد متن این آیین نامه به 

شرکت توانیر ارسال شود. 

PSC موافقت با بـرگزاری گروهی غرفه های اعضای کمیته در
کمیته تخصصی اتوماسیون و مخابرات سندیکا با حضور اعضا در محل سندیکا با محوریت تعیین 

تکلیف نحوه حضور در نمایشگاه جانبی کنفرانس بین المللی برق )PSC( تشکیل جلسه داد. 
 در ایـن جلسـه ضمـن ارائـه نتیجـه مذاکـرات بـا برگزارکننـدگان PSC از موافقـت اولیـه در 
خصـوص برگـزاری گروهـی غرفه هـای مرتبـط بـا شـرکت های اتوماسـیون و مخابـرات خبر 
داده شـد و بـا توجـه بـه نامشـخص بـودن جایـگاه غرفه ها تـا مهر ماه، مقرر شـد مذاکـرات تا 
حصـول نتیجـه ادامـه  یابـد.  همچنیـن به دلیـل نزدیک بـودن کنفرانـس  PSC و نمایشـگاه 
بین المللـی بـرق و عـدم وجـود زمان کافـی، چـاپ کاتالوگ های کمیته بـه بعـد از رویدادهای 

مذکـور موکول شـد.
در ادامه جلسه پیرو ارائه گزارشی از پیگیری های انجام شده نسبت به نامه های ارسالی به شرکت 
توانیر توسط دبیر کمیته، تاکید شد فعالیت های کمیته با رویکرد صادراتی انجام و در این راستا از 

تجربیات کمیته توسعه صادرات سندیکا استفاده شود. 
عـالوه بـر ایـن تشـکیل جلسـه ای بـا حضـور پرویـز غیاث الدیـن دبیـر سـندیکا جهـت طرح 
پیشـنهادهایی در خصـوص آموزش هـای مرتبـط با حوزه تخصصـی اتوماسـیون و مخابرات در 
سـندیکا، تبلیغـات نمایشـگاهی و مـوارد مرتبـط با پژوهشـگاه نیرو و شـرکت توانیر در دسـتور 
کار آتـی کمیتـه قـرار گرفـت.  برایـن اسـاس مقـرر شـد در جلسـه آینده کمیتـه از سـه تن از 

گزارش کمیته های سندیکا
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افـراد هیات مدیـره سـندیکا بـه منظـور بحـث و تبادل نظـر در خصـوص سیاسـت های کمیته 
دعـوت به عمـل آید.

این جلسه با حضور پرویز غیاث الدین و ابالغ تبریک کمیته اتوماسیون به مناسبت انتخاب مجدد 
وی به عنوان دبیر سندیکا و نیز گفت و گو در خصوص برنامه ها و جلسات آتی پایان یافت.

اخبار کمیته تخصصی ارتینگ و حفاظت در برابر صاعقه؛
کارگروه تخصصی تدوین استاندارد؛

اولویت بندی و تهیه اصالحات پیشنهادی در استانداردهای حوزه 
ارتینگ

طی  صاعقه  برابر  در  حفاظت  و  ارتینگ  کمیته  استاندارد  تدوین  تخصصی  کارگروه  اعضای 
جلسه ای به طرح اولویت های کارگروه پرداختند.

در این جلسات ضمن تدوین و تصویب آیین نامه داخلی کارگروه، با ارائه گزارشی از استانداردهای 
موجود در زمینه ارتینگ و حفاظت دربرابر صاعقه، استاندارد IEC62561  توسط اعضا مورد 
بازبینی و با استاندارد ملی مربوطه مطابقت داده شد. بر همین اساس مقرر شد تهیه فهرست کامل 
استانداردهای موجود با توجه به اولویت های کارگروه و تعیین موارد نیازمند اصالح در استاندارد 

IEC62561  در دستور کار جلسات آتی کارگروه قرار گیرد. 
عالوه براین ساخت فیلم های آموزشی و استفاده از رسانه های تصویری جهت فرهنگ سازی و 
آموزش مفاهیم ارتینگ و حفاظت در برابر صاعقه از دیگر موارد مطروحه در این جلسات بود که 
در این خصوص مقرر شد موضوعات قابل آموزش در قالب فیلم و کتاب جیبی و نیز روش های 
تهیه و اجرای آن ها در جلسات آتی مورد بحث قرار گیرد و اعضا نظرات خود را در این مورد 

مطرح کنند.
همچنین با بررسی رزومه هایی ارسال شده به کارگروه جهت عضویت، با حضور چند تن دیگر از 
این افراد در کارگروه موافقت  و مقرر شد تا اعضای جدید به صورت مهمان در جلسه حضور یابند 

تا در صورت تصویب به اعضای اصلی کارگروه بپیوندند.

شناسایی و  اعالم موارد مغایر با استاندارد ملی
جلسه اخیر کارگروه تخصصی تدوین استاندارد کمیته ارتینگ و حفاظت در برابر صاعقه سندیکا 
 IEC62561 استاندارد  در خصوص  تهیه شده  گزارش های  ارسال  که  تشکیل شد  حالی  در 
به تمامی اعضای کار گروه در دستور کار قرار گرفت و مقرر شد طی جلسه آتی در خصوص 

نهایی سازی موارد مغایر با استاندارد ملی اقدام شود.
در این جلسه  که با حضور اعضای جدید برگزار می شد، اهداف و کلیات عملکرد کارگروه توسط 
رییس کارگروه تبیین شد. عالوه بر این مقرر شد تا موضوع تهیه محتوای آموزشی متناسب با 
استانداردهای کاربردی حوزه ارتینگ در دستور کار جلسه بعدی کارگروه قرار گیرد. همچنین  
بحث و تبادل نظر  در خصوص موضوع اولویت بندی استانداردهای ملی موجود  در حوزه ارتینگ 

و حفاظت در برابر صاعقه نیز به جلسه آینده کارگروه موکول شد.
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اخبار کمیته تخصصی انرژی های تجدیدپذیر؛
بـرگزاری انتخابات چهارمین دوره هیات رییسه کمیته 

تجدیدپذیر  انرژی های  تخصصی  کمیته  هیات رییسه  چهارم  دوره  انتخابات  عمومی  و  مجمع 
سندیکا صبح روز یکشنبه بیست وششم شهریور ماه سال جاری با اخذ رسمیت از حضور 28 
نماینده از 54 شرکت عضو کمیته، در محل سالن جلسات سندیکای صنعت برق ایران برگزار شد.
روند انتخابات با انتخاب هیات رییسه سنی شامل مهدی مدنی در مقام رییس مجمع، صادق صیاد  
و  افروز روشنایی به ترتیب در جایگاه ناظر اول و دوم مجمع و علی تبیانیان به عنوان منشی 

مجمع آغاز شد. 
در ایـن دوره از انتخابـات هیات رییسـه کمیتـه انرژی هـای تجدیدپذیـر سـندیکا 8  نفـر از 
نماینـدگان شـرکت های عضـو اعـالم آمادگـی کـرده  و بـه معرفـی برنامه هـای خـود بـرای 
دوره آتـی هیـات رییسـه پرداختنـد کـه نتایـج حاصـل از 27 رای ماخـوذه منجـر بـه انتخـاب 
حمیدرضـا صالحـی از شـرکت آزمایشـگاه های صنایـع انرژی اپیـل، محمدامین زند از شـرکت 
معیـار توسـعه نیرو، فتانه دوسـتدار از شـرکت قدس نیـرو، حامد دریاباری از شـرکت کومین زاد 
یـدک و کاوه خدامـه از شـرکت امیدسـامه به عنـوان اعضای اصلـی هیات رییسـه دوره چهارم 
کمیته انرژی های تجدیدپذیر شـد. همچنین علی اصغر امجدی از شـرکت مهندسـین مشـاور 
نیـرو  و نویـد فرهـاد از شـرکت پرتوگسـتر هـور بـه عنـوان دو عضـو علی البدل هیات رییسـه 

کمیتـه برگزیده شـدند.

اخبار کمیته تخصصی تولید پراکنده؛
چانه زنی با وزارت نفت بر سر لزوم بازده 50 درصد در DGها

کمیته تولید پراکنده جهت بررسی نامه های شرکت توانیر مبنی بر توقف مجوزهای جدید تشکیل 
جلسه داد.

عالوه بر این طی این نشست در راستای اختالفات وزارت نفت و نیرو در مبحث گاز، نامه شرکت 
نفت درباره DGها و شرط دارا بودن بازده الکتریکی 50 درصد برای آن ها مطرح شد. در این 
رابطه مصوب شد جهت تغییر در این شرط غیرممکن مکاتباتی با بخش برنامه ریزی وزارت نفت 
صورت پذیرد و این نامه برای کمیسیون های صنایع و انرژی مجلس، وزارت نیرو، شرکت توانیر 

و همچنین کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران نیز ارسال شود.
همچنین  تشکیل کارگروهی جهت پیگیری نامه به منظور حصول نتیجه نیز در دستور کار کمیته 

قرار گرفت.

اخبار کمیته تخصصی سازندگان تابلوهای برق سندیکا؛
در خواست اصالحات در تعرفه های تابلوهای برق

 کمیته سازندگان تابلوهای برق با محوریت بررسی مسائل مربوط به تعرفه های تابلوهای برق  
تشکیل جلسه داد.

در این نشست در خصوص تعرفه های تابلوهای برق پس از بررسی پیگیری های صورت گرفته 
مقرر شد ظرف یک ماه آینده با تعیین و استقرار وزرای جدید دولت دوازدهم نامه های ردیف  
1-1 و 2-1 پس از تایید متن نامه ها توسط رییس کمیته، به وزارت صنعت، معدن  و تجارت 

ارسال شود. 
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بر این اساس در نامه ردیف 1-1 درخواست عدم تخصیص ارز مبادله ای برای واردات تابلوهای 
ساخته شده در دستور کار قرار داشته و در نامه ردیف 2-1 پیگیری درخواست افزایش حقوق 
ورودی ردیف تعرفه تابلوهای برق ارسالی مطرح شده است که پیش از این طی نامه شماره 
1413-95 مورخ 95/11/11 به مدیرکل دفتر صنایع برق و الکترونیک وزارت صنعت، معدن و 

تجارت اعالم شده بود.
درادامه با توجه به ضرورت طرح و انعکاس خواسته ها و نقطه نظرات اعضای کمیته تابلوسازان 
به هیات مدیره دوره هفتم سندیکا، مقرر شد از شرکت های عضو کمیته خواسته ها و نقطه نظرات 
مرتبط با نیاز تابلوسازان ظرف یک هفته دریافت شود تا پس جمع بندی در جلسه بعدی کمیته، 

به هیات مدیره منعکس شود.
عالوه بر این به منظور فراهم سازی وندورلیست شرکت های تابلوساز  عضو سندیکا، تهیه و تنظیم 
آیین نامه مربوطه در دستور کار کمیته تابلوسازان قرار گرفت و مقرر شد پس از تدوین و تصویب 
دستورالعمل رتبه بندی شرکت های عضو تابلوساز در هیات رییسه کمیته نتیجه به دبیرخانه سندیکا 

و هیات  مدیره ارسال شود. 
همچنین تهیه و ارائه جدولی از اقدامات کاری کمیته به منظور پیگیری مصوبات صورت گرفت 
و بررسی و اتخاذ تصمیم همزمان جهت استفاده از معافیت و تسهیالت گمرکی جهت خرید و 
تامین تجهیزات مورد نیاز ساخت تابلوهای برق که در داخل ساخته نمی شود در جلسات بعدی 

این کمیته بررسی شد.

اخبار کمیته تخصصی سازندگان یراق آالت توزیع؛
پیگیری رفع موانع اجرایی قرارداد تیپ

کمیته سازندگان یراق آالت توزیع در حالی با حضور اعضا تشکیل جلسه داد که در آن موضوع 
عملیاتی نشدن قرارداد تیپ مورد بحث و بررسی قرار گرفت. 

در ایــن جلســه ضمــن ارائــه گزارشــی از پیگیــری  هیات رییســه کمیتــه از طریــق کارگــروه 
ــای از اعضــای  ــرارداد تیــپ مقــرر شــد طــی نامه   ــی نشــدن ق راه حــل در خصــوص اجرای
هفتمیــن دوره هیات مدیــره ســندیکا  تســریع در اجرایی شــدن قــرارداد خریــد تیــپ 
درخواســت شــود. همچنیــن جهــت پیگیــری نامه هــای صــادره کمیتــه از طریــق ســندیکا 
ــس،  ــا، ریی ــف پیگیری ه ــن تکلی ــت تعیی ــد جه ــرر ش ــا مق ــه از پیگیری ه ــول نتیج و حص

ــد.  ــره کنن ــندیکا مذاک ــر س ــا دبی ــه ب ــس کمیت  نایب ریی
در بخـش دیگـری از ارائـه گـزارش از پیگیـری مصوبـات کمیتـه، آخریـن اقدامات انجام شـده 
در خصـوص جلوگیـری از ورود تامین کننـدگان کاال و خدمات خارج از اسـتان توسـط شـرکت 
توزیـع نیـروی بـرق شـیراز بـه اطـالع اعضـای کمیتـه رسـید و مقرر شـد تـا حصـول نتیجه 

پیگیـری ادامـه یابد.
در ادامــه جمع بنــدی و انتشــار جــداول فنــی محصــوالت تولیــدی کمیتــه یــراق آالت توزیــع 
ــه در  ــه کمیت ــق مصوب ــن منظــور طب ــه همی ــت. ب ــرار گرف ــتور کار ق ــش آن در دس و ویرای
ایــن خصــوص کارگروهــی تشــکیل شــد تــا پــس از نهایــی شــدن جــداول فنــی بــر اســاس 
ــرای تصویــب در کمیتــه یراق ســازان مــورد  اعمــال  نظــرات اعضــای کمیتــه، ایــن مهــم ب

طــرح قــرار گیــرد.
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اعـالم مناقصـات مغایـر بـا قـرارداد تیـپ بـه شـرکت های توزیع 
وتوانیر مربوطـه 

کمیتـه سـازندگان یـراق آالت توزیـع در حالی تشـکیل جلسـه داد کـه مفاد شـرایط مناقصات 
درخواسـت های کمیتـه  اعـالم  و خوزسـتان،  بـرق کردسـتان  نیـروی  توزیـع  شـرکت های 
از هیات مدیـره دوره هفتـم سـندیکا و ویرایـش جـداول فنـی محصـوالت تولیـدی کمیتـه در 

محوریـت بررسـی قـرار گرفت.
بـر ایـن اسـاس نظر به مشـخص شـدن مغایـرت قـرارداد ضمیمه اسـناد مناقصه های شـماره 
96/42، 96/43، 96/44 و 96/45 شـرکت توزیـع نیـروی بـرق خوزسـتان و همچنیـن مناقصه 
شـماره 96/56 شـرکت توزیـع نیـروی برق کردسـتان با قرارداد تیپ شـرکت توانیـر با بحث و 
بررسـی اعضای کمیته مصوب شـد از شـرکت های مذکور درخواسـت اصالح مناقصات و رفع 
مغایـرت قـراردادی به عمـل آیـد. در ایـن راسـتا ضمـن اعـالم کتبـی موضوع به شـرکت های 

توزیـع نامبـرده مراتـب در گروه تلگرامی یراق سـازان منعکس شـد.
در ادامــه پیــرو اعــالم درخواســت های کمیتــه ســازندگان یــراق آالت توزیــع از هیات مدیــره 
دوره هفتــم ســندیکا، طــی نامــه ای پیگیــری اجرایی شــدن قــرارداد تیــپ، درخواســت تشــکیل 
کارگــروه بررســی بندهــای قــرارداد تیــپ، همچنیــن موضــوع فقدان چارچــوب و دســتورالعمل 
ــدت  ــول م ــا در ط ــدم آزادی ضمانت نامه ه ــز ع ــوالت و  نی ــی محص ــی و وارانت دوره گارانت
ــره  ــس هیات مدی ــه ریی ــازان ب ــه یراق س ــری کمیت ــورد پیگی ــات م ــوان موضوع دوره به عن

ســندیکا ارائــه شــد.
در بخـش دیگـری از ایـن جلسـه ضمـن طـرح موضـوع ویرایـش جـداول فنـی محصـوالت 
تولیـدی کمیتـه مقـرر شـد جـداول فنـی فلـزی و یـراق خود نگه دارپـس از اعمال پیشـنهادها 
و نظـرات اصالحـی بـه اعضـای هیات رییسـه کمیتـه ارائـه شـود. عالوه بـر ایـن در خصوص 
سـه فقـره نامـه دبیرخانـه سـندیکا بـه اعضـا در رابطـه بـا موضوعـات انعـکاس مناقصه ها یا 
قراردادهایـی خـارج از قـرارداد تیـپ، اسـتعالم مطالبات اعضا از شـرکت  های تابعـه وزارت نیرو 
و رعایـت پیش بینی هـای الزم بـرای جلوگیـری از ضـرر و زیـان ناشـی از افزایـش قیمـت ارز 
و فلـزات اطالع رسـانی و از اعضـای کمیتـه درخواسـت شـد مراتـب را بـه  دبیرخانـه سـندیکا 

منعکـس کنند.

اخبار کمیته تخصصی مهندسی بازرگانی؛
رصد برنامه هیات های تجاری در دستور کار کمیته مهندسی بازرگانی

جلسه کمیته مهندسی بازرگانی با حضور اعضای این کمیته، در محل سندیکای صنعت برق 
ایران برگزار شد.

در ابتدای این جلسه اعضا بیش از هر چیز بر لزوم برگزاری منظم جلسات بر مبنای یک تقویم 
امری  را  با هیات مدیره جدید سندیکا  ارتباط مستمر  تعامل و  تاکید کرده و  مشخص کاری 

الزامی دانستند. 
برگزاری جلسات مشترک با کمیته پست سازان و همچنین پیگیری موضوعات و مشکالت 
مالیات برارزش افزوده و همچنین تامین اجتماعی هم از جمله مواردی بود که در دستور کار این 

کمیته قرار گرفت.
بـه عـالوه مقـرر شـد که ایـن کمیته بـا همـکاری امـور بین الملـل اتـاق بازرگانـی و صنایع و 
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معـادن ایـران، گزارش هایـی از برنامـه هیات هـای بازرگانـی خارجی کـه به ایـران می آیند و یا 
هیات هـای تجـاری ایرانی که به سـایر کشـورهای دنیا سـفر می کننـد، تهیه کـرده و در اختیار 

اعضـای کمیته قـرار دهد. 
در ایـن جلسـه همچنیـن تصمیم گیـری بـرای تعییـن زمـان برگـزاری مجمـع عمومی کمیته 
مهندسـی بازرگانـی بـه جلسـه آتـی موکول و مقرر شـد کـه انجـام اطالع رسـانی های الزم در 
خصـوص نحـوه برگـزاری مناقصات خارجی به شـرکت های عضو نیـز در دسـتور کار آتی این 

قـرار گیرد. کمیته 
گفتنی است برگزاری جلسات مشترک با اتاق بازرگانی و کمیته های اتوماسیون و پست سازان 

سندیکا نیز از دیگر برنامه های این کمیته در روزهای آتی خواهد بود. 

 اخبار معاونت پژوهش و برنامه ریزی سندیکا؛
برگزاری دوره آموزشی سرمایه گذاری در نیروگاه های خورشیدی 

مگاواتی
آموزشی  دوره  تشکل  این  اعضای  به  ارائه خدمات  و  آموزش سندیکا  برنامه های  راستای  در 
»سرمایه گذاری در نیروگاه های خورشیدی مگاواتی« با همکاری آکادمی انرژی های تجدیدپذیر 
ایران در روز پنجشنبه، دوم شهریور ماه سال جاری به مدت 8 ساعت در سندیکای صنعت برق 

ایران برگزار شد.  
این دوره با حضور علی هاشمی مدیر پروژه احداث نیروگاه یک مگاواتی اراک به عنوان مدرس با 

شرکت جمعی از نمایندگان شرکت های عضو به کار خود پایان داد.
شـایان ذکـر اسـت مـواردی چون بررسـي دالیـل و جذابیـت اسـتفاده از انرژي خورشـیدي در 
کشـورهاي پیشـرو، آشـنایی بـا انـواع تابش خورشـید و بررسـی اطلـس انرژی خورشـیدی، در 
کنـار نـکات مهـم بـرای انتخـاب محل نصب نیـروگاه خورشـیدی، آشـنایی با مراحل سـاخت 
نیـروگاه خورشـیدی و بررسـي علـل، رشـد و محبوبیـت احداث ایـن قبیل نیروگاه هـا در جهان 
و بررسـی هزینـه احـداث، نصب، تسـت و راه اندازی ، تعمیـر و نگهداری نیروگاه خورشـیدي به 

تفکیـک اجـزا از جملـه مباحـث تدریس شـده در ایـن دوره بودند.
عـالوه بـر ایـن بررسـي علـل کاهـش قیمـت پنل هـاي خورشـیدي در جهـان، مـروري بـر 
خـط تولیـد از سـاخت سـل تـا مـاژول خورشـیدی و بررسـی هزینـه احـداث کارخانه سـاخت 
پنـل خورشـیدي بـا ذکـر جزییـات، همچنیـن آشـنایي بـا مناقصـات برگزارشـده در منطقـه و 
بررسـي علـل کاهـش هزینـه ترازشـده بـرق LCOE  خورشـیدي، آشـنایي بـا مراحـل اخـذ 
مجـوز احـداث نیـروگاه خورشـیدي و نیـز مـروري بـر عقـد قـرارداد خریـد تضمینـي بـرق با 
سـاتبا بـه همـراه چالش هـا و موانع پیـش رو در زمینـه احداث نیروگاه خورشـیدی، مـروري بر 
 IRR,NPV,Discount rate,Capital cost,Pay :مفاهیـم اولیه اقتصـاد مهندسـي از قبیـل
back period,ROI و آنالیـز اقتصـادي احـداث نیروگاه هاي فتوولتاییک با اسـتفاده از نر م افزار 
کامفـار و تحلیـل حساسـیت بـراي نیروگاه هـاي مگاواتي و بررسـي دو سـناریوي فـروش برق 

نیروگاه هـاي خورشـیدي بـه شـبکه به عنـوان سـرفصل های دوره آمـوزش داده شـد.
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عضویت دبیر شعبه اصفهان در کمیته نظارت عالیه تامین اجتماعی 
اتاق اصفهان

هیات مدیره سندیکای صنعت برق ایران شعبه اصفهان به منظور هم اندیشی و تدوین راه حلی 
برای پایدارسازی قراردادها با کارفرمایان دولتی و عمومی، نشست مشترکی با کمیته خدمات فنی 

مهندسی و پیمانکاری اتاق اصفهان برگزار کرد.
در این نشست نوسانات نرخ فلزات و ارز در سال گذشته و کاهش اطمینان بخش خصوصی به 
کارفرمایان دولتی از جمله مهمترین دالیل برای بازنگری و پایدارسازی قراردادهای فی مابین 
بخش خصوصی و دولتی عنوان شد. کاهش تعداد کارهای همزمان برای رتبه نیرو هم از جمله 
دیگر مواردی بود که مورد نقد و بررسی قرار گرفت و در نهایت مقرر شد که در این زمینه نشستی 

با ریاست سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان برگزار شود.
در پایان این جلسه ضمن تاکید بر لزوم پررنگ شدن نقش اتاق های بازرگانی در بهبود بستر 
کسب و کار بخش خصوصی به ویژه در سطح خرد، مهدی مسائلی به عنوان نماینده سندیکای 
اصفهان برای عضویت در کمیته نظارت عالیه تامین اجتماعی اتاق بازرگانی این استان انتخاب و 
گردآوری مشکالت بیمه ای حوزه خدمات فنی، مهندسی و پیمانکاری و ارسال آن برای شورای 

گفت و گو به وی محول شد.

 با حضور دبیر کمیته تولیدپراکنده سندیکا در شعبه خراسان صورت گرفت؛
بررسی مشکالت تولیدپراکنده در استان خراسان

جمعی از اعضای شـعبه خراسـان طی جلسـه ای با حضور مهدی مسـائلی  رییس کمیته تولید 
پراکنـده و عضـو هیـات مدیره سـندیکا به موضوع بررسـی و رفع مشـکالت تولیـد پراکنده در 

استان خراسـان پرداختند.
ایـن جلسـه کـه در محـل شـعبه خراسـان بـا حضـور شـرکت های عضـو فعـال در زمینـه 
بهره بـرداری، سـرمایه گذاری و مشـاوره در حـوزه تولید پراکنـده اسـتان برگـزار می شـد، اهـم 

مشـکالت سـرمایه گـذاران طـرح و بررسـی شـد.
براین اساس در حوزه بهره برداری، موضوعاتی چون پرداخت نامنظم صورت وضعیت های مولدها، 
نگرانی تولیدکنندگان از موضوع قطع گاز مولدها و نیز نگرانی ناشی از بلوکه شدن حساب های 
شرکت های تولیدکننده نیروگاهی مطرح شد.  همچنین مساله وجود ابهام در قراردادهای خرید 
از  قبل  عملیات  در  افزوده  ارزش  بر  مالیات  معافیت  مبحث  در  نیز  و  توانیر  تضمینی شرکت 

بهره برداری در این زمینه مورد اشاره قرار گرفت. 
عالوه بر این ضمن طرح موضوع خرید واحدهای نیروگاهی و فروش برق، همچنین شفاف سازی 
در خصوص راندمان مولدها و  مشکالت بهره برداران در پنج سال دوم زمان بهره برداری،  به 
همراه ابهامات در پنچ سال دوم قراردادها با شرکت مدیریت شبکه از دیگر موارد اصلی مورد 

اشاره در این خصوص بود.
در ادامه مشکالت سرمایه گذاران قبل از بهره  برداری نیز مورد طرح و بررسی قرار گرفت که 
مطابق آن عدم تعریف فرآیندهای سرمایه گذاری برق در استان در پنجره واحد سرمایه گذاری و 
نیز اخذ مجوزها و تاییدیه های اتصال به شبکه به طور موازی از برق منطقه ای خراسان و شرکت 

توزیع استان از  اهم این موارد بود.

اخبار شعب
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در همیـن راسـتا ضمـن تاکیـد بـر ابهـام در خصـوص ظرفیـت فیدرهـای شـبکه توزیـع و 
پسـت های فـوق توزیـع، عـدم رعایت دسـتور العمل اتصـال مولدها به شـبکه سراسـری خاطر 
نشـان شـد. گذشـته از ایـن موضوع طوالنـی بودن زمـان اخذ اطالعـات و پارامترهای شـبکه 
جهـت انجـام مطالعـات اتصال به شـبکه به عنـوان یکی دیگر از مشـکالت مبتالبـه اعضا در 
ایـن حـوزه و نیز مسـاله نبود مصوبـه در کارگروه امـور زیربنایی برای احـداث مولدهای مقیاس 

کوچـک در جهـت تغییرکاربـری زمین  مطرح شـد.
لذا با توجه به موضوعات فوق الذکر مکاتباتی در جهت رفع مشکالت این اعضا و مرتفع سازی 
زمینه برای جذب سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال در حوزه نیروگاه های تولید پراکنده در راستای 
سیاست های اقتصاد مقاومتی، توسط سندیکای شعبه خراسان با مدیر عامل برق منطقه ای 

خراسان صورت پذیرفت.  

عقد قرارداد اطلس افروز شرق برای برق رسانی والیات هرات
شـرکت اطلس افـروز شـرق عضـو سـندیکای صنعت برق ایـران روز پنجم شـهریور ماه سـال 
جـاری  )27اگوسـت 2017( در حضـور اشـرف غنـی رییـس جمهور افغانسـتان اقدام بـه انعقاد 
قـراردادی بـه مبلغ حدود 4 میلیون دالر با شـرکت برشـنا افغانسـتان جهت برق رسـانی والیت 

هـرات این کشـور کرد. 
در مراسمی که به همین مناسبت در ارگ  ریاست جمهوری افغانستان برگزار شد و در آن شماری 
از وزرای کابینه ،نمایندگان پارلمان، اعضای شورای ملی و مقامات بلندپایه دولتی حضور داشتند، 
قرارداد توسط امان اهلل غالب رییس عمومی شرکت برشنا افغانستان و کاظم حاجی پور مدیر عامل 

شرکت  اطلس افروز شرق  به امضا رسید.
گفتنی است پس از اتمام این پروژه که شامل برق رسانی به چهار والیت هرات  اوبی، کرخ، 
چشت شریف و پشتون زرغون، نزدیک به 16 هزار مشترک  به طور مداوم از شبکه پایدار برق  

بهره مند می شوند.

انتخاب رهشاد الکتریک به عنوان واحد نمونه صنعتی
شرکت رهشاد الکتریک در سال مزین به اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال، توسط خانه صنعت، 
معدن و تجارت استان مرکزی به عنوان واحد صنعتی نمونه برگزیده و مفتخر به لوح تقدیری 

به این منظور شد.
این شرکت عضو سندیکای صنعت برق ایران همچنین به مناسبت گرامیداشت بیست و یک 
مرداد، روز ملی حمایت از صنایع کوچک، از طرف شرکت شهرک های صنعتی استان مرکزی 
مورد قدردانی قرار گرفت و لوح تقدیر و تندیسی به این منظور به مدیرعامل این شرکت اهدا شد.

گفتنی اسـت شـرکت رهشـاد الکتریک به عنـوان تولیدکننده عمده انواع خـازن اصالح ضریب 
قـدرت و یـراق آالت شـبکه توزیع برق، عالوه بر این مقام شـرکت نمونـه صادراتی و همکاری 

بـا 26 اداره توزیـع نیروی برق کشـور را در کارنامه دارد. 

اخبار شرکت های عضو
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سندیکا در نامه به رییس جمهور اعالم کرد؛
آمادگی همکاری در انتخاب وزیر نیرو و تعیین شاخص های پیشنهادی

سندیکای صنعت برق ایران در نامه ای سرگشاده به رییس جمهور اسالمی ایران، جهت همکاری 
در معرفی وزیر پیشنهادی نیرو به مجلس شورای اسالمی اعالم آمادگی کرد. سندیکا طی نامه 
مذکور که به امضای رییس هیات مدیره این تشکل رسیده است آمادگی فوری خود را جهت 
حضور در جلسات مشورتی معرفی وزیر پیشنهادی نیرو به مجلس شورای اسالمی، در صورت 

صالح دید ریاست جمهوری اعالم داشته است.
در ایـن نامـه ضمـن اشـاره بـه آنچـه »شـرایط دشـوار صنعـت آب و بـرق« بـه دلیـل  بـروز 
»تحریم هـا، سـاختار اقتصـادی و کمبـود شـدید نقدینگـی و رکـود در این صنعت« بیان  شـده،  
بهبـود ایـن شـرایط را در گـرو مدیریتـی الیـق و اثربخش دانسـته شـده اسـت که بـا توجه به 
»بررسـی و دریافـت نظـر جمعـی از خبـرگان و دلسـوزان« واجـد شـاخص های عنوان شـده در 

ایـن نامـه در مقـام وزیر نیرو باشـد.
طبـق متـن این نامه اشـراف تخصصی به موضوعات مهندسـی و اقتصـادی و تجربه موفق در 
سـطوح بـاالی مدیریتـی در حوزه برق و انـرژی، همچنین مقبولیت بـاال در نظام تصمیم گیری 
کشـور در کنـار دارا بـودن برنامـه علمـی  و عملی بـرای حل مشـکالت اقتصـادی وزارت نیرو 
و نیـز بـاور بـه لـزوم واگـذاری امـور اقتصـادی به بخـش خصوصی و مشـارکت بـا این بخش 
در تدویـن برنامه هـا، از جملـه مهمتریـن شـاخص ها جهـت انتخـاب وزیـر نیـرو عنوان شـده 
اسـت که می بایسـت بـا اعتقاد و اقـدام جهت ایجـاد نهاد مسـتقل )Regulatory(، شـجاعت 
و جسـارت تصمیم گیـری راهبـردی در به کارگیـری مدیـران ارشـد شایسـته و کارآمـد و تاکید 

جـدی بـر حمایـت از کار و کاالی تولیـد داخل همراه شـود.
متن کامل این نامه در پیوست قابل مشاهده است:

http://www.ieis.ir/fa-news-178-3750.html

در دیدار سرپرست وزارت نیروی ایران با وزیر برق سوریه مطرح شد؛
ایران و سوریه در آستانه همکاری های گسترده برقی

سرپرست وزارت نیرو روز سه شنبه بیست  و یکم شهریور ماه در حاشیه نشست مشترک خود 
با وزیر برق سوریه، با اشاره به انعقاد چندین تفاهم نامه مشترک میان طرف ایراني و وزیر برق 
سوریه، گفت:  عمده این قراردادها مربوط به بازسازي تجهیزات برق، نیروگاه ها و خطوط انتقال 

است تا بتوانیم خدمات بهتري را در اختیار مشترکان سوري قرار بدهیم.
 به نقل از کانال خبری وزارت نیرو ستار محمودی در این نشست با تاکید بر بی نظیر بودن ظرفیت 
تولیدی و ساخت تجهیزات ایران در خاورمیانه، گفت: بدین منظور شرکت هاي ما با ظرفیت باالي 
کاري و حرکت در مسیر دانش روز در تالش براي بازسازي و توسعه ظرفیت زیرساخت هاي 
اصلي سوریه همچون آب، برق و تاسیسات بهداشتي آب و فاضالب خواهند بود و این وزارتخانه 
با مجموعه راهکارها و شرایطي که در اختیار دارد مي تواند این شرکت ها را به طور منظم در جهت 

توسعه سوریه هدایت و آن ها را در این مسیر قرار دهد.

اخبار صنعت برق و سندیکا  
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وي با اشاره به انعقاد چندین تفاهم نامه مشترک میان وزاري نیرو برق ایران و سوریه در این 
جلسه، تصریح کرد: عمده این قراردادها مربوط به بازسازي تجهیزات برق، نیروگاه ها و خطوط 

انتقال است تا بتوانیم خدمات بهتري را در اختیار مشترکان سوري قرار بدهیم.
محمودي وضعیت امنیت را در مناطق دارای امکان  توسعه مثبت ارزیابي کرد و افزود: با وجود 
تبلیغات صورت گرفته از سوي گروه هاي تروریستي شاهد واقعیت دیگري در این مناطق هستیم 

و نگراني براي حضور شرکت هاي ایراني وجود ندارد.

شرکت هاي ایراني پیام آور روشنایي  در سوریه 
توسعه  جهت  در  ایراني  شرکت هاي  فعلي  کمک رساني  به  اشاره  با  نیرو  وزارت  سرپرست 
زیرساخت هاي برقي سوریه، بیان کرد:  شرکت هاي ایراني امروزه پیام آور روشنایي و بازسازي 
نیروگاه ها در سوریه هستند؛ ولي در گوشه دیگري از دنیا کشورهاي هستند که با بمب و موشک 

وارد سایر مناطق مي شوند و پیام تخریب به همراه خود دارند.
وي خاطرنشان کرد: حضور ایران در سوریه فراتر از یک کار اقتصادي و همکاري دو طرفه است 
و نشان از یک پیام ایدئولوژیک بینشي، انساني و سیاسي در دنیا دارد که در یک سو از جهان 
کشورها با پیام روشنایي، رساندن آب و برق و خدمات بهداشتي وارد مي شوند و در گوشه دیگري 

این پیام را با اهرم بمب و موشک مشاهده مي کنیم.
محمودي ایران و سوریه را در آستانه یک همکاري گسترده دانست و افزود: شرکت هاي ایراني 
آماده تحقق این مهم هستند و ما نیز از این امر حمایت خواهیم کرد که امیدواریم حاصل این ها 

بیش از گذشته به نفع کشور سوریه، مردم آن و همکاري هاي دو طرفه باشد.
وي در خصوص روند اجراي تفاهمات میان دو کشور، گفت: زمینه اجرایي بخشي از این تفاهم نامه 
از گذشته شروع شده است و بخشي از این قراردادها نیز مربوط به گذشته است که مجموعه 

این ها در نهایت به بیش از چند صد میلیون یورو خواهید رسید.

از بازسازي شبکه برق تا آموزش نیروهای سوری با متخصصین ایرانی
وزیر برق سوریه نیز در حاشیه این نشست با حضور در جمع خبرنگاران، گفت:  در طول سال هاي 
بحران ایران تنها در عرصه سیاسي حامي ما نبوده است، بلکه در زمینه تامین انرژي برق پایدار 

نیز نهایت همکاري را با ما داشته است.
زهیر خربوطلی افزود: شرکت هاي ایراني از قابلیت هاي بسیار خوبي در تامین تجهیزات نیروگاهي 
برخودار هستند که امیداریم بتوانیم از این قابلیت ها نیز در فرایند بازسازي سوریه استفاده کنیم. 
وی در همین رابطه تصریح کرد: نیروهاي متخصص ایراني از تجربه مناسب کافي در زمینه 
انرژي برخوردار هستند که امیدواریم بتوانیم از تجربیات آن ها در امر آموزش نیروهاي سوري 

جهت تسریع در روند بازسازي شبکه برق سوریه استفاده کنیم.

حضور فعال شرکت های ایرانی در بازسازی صنعت برق سوریه
 در بخش دیگری از این دیدار قائم مقام وزیر نیرو در امور بین الملل و پشتیباني صنایع آب و برق 

از حضور فعال شرکت هاي ایراني در بازسازي صنعت برق سوریه خبر داد. 
علیرضا دائمي قائم مقام وزیر نیرو در امور بین الملل و پشتیباني صنایع آب و برق در دیدار با محمد 
زهیر خربوطلي وزیر برق سوریه با حضور  مدیران سندیکاي صنعت برق ایران و نمایندگان 
شرکت هاي ایراني فعال در سوریه در محل وزارت نیرو، ضمن تبریک پیروزي هاي اخیر دولت 
تا در  ایراني کامال آمادگي دارند  با گروه هاي تروریستي، گفت: شرکت هاي  سوریه در مقابله 

بازسازي صنعت برق کشور سوریه حضور داشته باشند.
محمد زهیر خربوطلي وزیر برق سوریه نیز ضمن تشکر از تالش هاي جمهوري اسالمي ایران 
در ایجاد امنیت در منطقه اظهار داشت: در سال هاي اخیر بخش زیادي از صنعت برق سوریه و 
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بسیاري از نیروگاه ها و خطوط انتقال برق این کشور آسیب جدي دیده و یا به کلي منهدم شده 
است که براي بازسازي آن نیاز مبرمي به حضور شرکت هاي ایراني در این کشور است.

در خـالل ایـن دیـدار عدنـان محمـود سـفیر سـوریه در تهـران نیـز بـا اشـاره به روابـط خوب 
دو کشـور و حضـور موفـق شـرکت هاي ایرانـي در بخـش برق سـوریه اظهـار امیـدواري کرد، 

شـرکت هاي ایرانـي در بازسـازي سـوریه حضـوري فعال داشـته باشـند.

فراخوان شرکت در کنگره جهانی شهر هوشمند بارسلونا
کنگره  ایران،  و کشاورزی  معادن  بازرگانی، صنایع،  اتاق  المللی  بین  معاونت  اطالع  براساس 
جهانی و نمایشگاه شهر هوشمند  )Smart City Expo World Congress( بیست وچهارم 
الی بیست وششم آبان ماه سال جاری در شهر بارسلونا اسپانیا با حضور دست اندرکاران بخش های 

دولتی و خصوصی از سراسر جهان برگزار می شود. 
عالقمندان می  توانند جهت کسب اطالعات بیشتر در این خصوص با معاونت بین الملل اتاق ایران 
www.  با شماره تلفن 85732364 تماس حاصل کرده و یا از طریق تارنمای رویداد به نشانی

smartcityexpo.com  مراجعه فرمایند. 

فراخوان انتخاب واحدهای برتر در رعایت حقوق مصرف کنندگان
دبیرخانـه شـورای سیاسـت گذاری اعطای گواهینامـه و تندیس رعایت حقـوق مصرف کنندگان 
طـی نامـه ای از برگـزاری هفدهمیـن همایـش روز ملی حمایـت از حقوق مصرف کننـدگان در 
نهـم  اسـفند ماه سـال جـاری خبر داد که در جریـان این همایش واحدهـای تولیدی و خدماتی 

برتـر در امـر رعایت حقـوق مصرف کننـدگان معرفی و تقدیر خواهند شـد. 
براین اساس این شورا با فراخوان از کلیه تشکل ها من جمله سندیکای صنعت برق ایران و اعضای 
آن جهت حضور در فرایند اعطای گواهینامه و تندیس رعایت حقوق مصرف کنندگان از آنان 
دعوت به عمل آورده است تا مراحل ثبت اولیه خود را به منظور شرکت در این رقابت حداکثر تا 

تاریخ سی ام مهر ماه 1396 تکمیل کنند. 
گفتنی است آدرس های الکترونیکی ذکر شده در این نامه جهت ثبت نام  متقاضیان عبارتند از:
 )www.esfand9th.com( وب سایت همایش روز ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان •
)www.cppo.mimit.gov.ir( پورتال سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان •

 جهت دریافت و مشاهده اصل نامه به لینک زیر مراجعه فرمایید:
http://www.ieis.ir/fa-news-3764.html

دعوت به حضور در نمایشگاه  Light & Building در فرانکفورت
نمایشـگاه بین المللی تجهیزات الکتریکی، الکترونیکی، روشـنایی و سـاختمان هوشـمند بیست  
و هفتـم  اسـفند مـاه 1396 تا سـوم  فروردیـن 1397 )18 تـا 23 مـارچ 2018(  در فرانکفورت 

آلمـان برگزار می شـود.
شرکت دروازه تجارت فراسوف نماینده انحصاری شرکت نمایشگاه های فرانکفورت در ایران 
از متخصصان و صاحبان صنایع مرتبط و بازرگانان دعوت به عمل آورده است تا از نمایشگاه 

اخبار رویدادها
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الکتریکی،  تجهیزات  تخصصی  نمایشگاه  بزرگترین   ،  Light & Building
الکترونیکی، روشنایی و ساختمان هوشمند در جهان بازدید کنند.

این نمایشـگاه معتبر که از سـال 2000  میالدی هر دو سال یکبار در شهر فرانکفورت 
برگـزار می شـود بـه مکانـی مناسـب جهـت بازدیـد از جدیدتریـن تکنولوژی هـا و 
نوآوری هـای ایـن صنعـت کاربـردی بـه منظور بهـره منـدی در پروژه های دردسـت 

اجـرای بازدیدکنندگان تبدیل شـده اسـت.
گفتنی اسـت مطابق آمار دوره قبل نمایشـگاه Light & Building  در سال 2016 
تعـداد غرفه گـذاران ایـن نمایشـگاه 2626 نفـر از 56 کشـور و تعـداد بازدیدکننـدگان 
216610 نفـر از 160 کشـور بـرآورد شـده اند. همچنیـن فضـای اجاره شـده 249100 

متـر مربع بوده اسـت.
فهرست کامل موضوعات نمایشگاه و اطالعات تکمیلی مرتبط با اخذ روادید شنگن 
نمایشگاهی و مدارک مربوطه در سایت   iran-messefrankfurt.com   و لینک زیر 

جهت متقاضیان قابل دریافت است:
http://www.ieis.ir/fa-news-3765.html

بـرگزاری برنامه جامع مشاوره هفتگی در اتاق تهران
معاونت کسب وکار اتاق بازرگانی ، صنایع، معادن و کشاورزی تهران طی نامه ای به 
تشکل های بخش خصوصی در خصوص  برگزاری برنامه جامع مشاوره هفتگی این 
معاونت شامل بخش مالیاتی، بخش تامین اجتماعی و بخش گمرکی اطالع رسانی کرد.
عالقمندان به بهره برداری از این برنامه می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر و اطالع 
از نحوه بهره مندی از این خدمات با معاونت کسب و کار به شماره تلفن 88714472 

تماس حاصل کنند.
گفتنی است معاونت کسب وکار اتاق تهران طی این نامه نسبت به برگزاری کارگاه ها و 

سمینارهای مربوطه با حضور اعضای تشکل ها اعالم آمادگی کرده است. 
جهت دریافت مشروح این برنامه به لینک زیر مراجعه فرمایید:

http://www.ieis.ir/fa-news-3769.html



تبریک و تسلیت

جناب آقای مهندس کاظم حاجی پور 
مدیرعامل محترم شرکت اطلس افروز شرق

سندیکای صنعت برق ایران بدینوسیله انعقاد قرارداد شرکت اطلس افروز شرق را با دولت 
کارکنان  و  هرات خدمت حضرتعالی  برق رسانی والیت  پروژه  در خصوص  افغانستان 
توفیق  آرزوی  برای شما  راه  این  نموده و در  تبریک عرض  محترم آن واحد صنعتی 

روزافزون دارد. 

جناب آقای مهندس حامد گرشاسبی
 مدیرعامل محترم شرکت رهشاد الکتریک

سندیکای صنعت برق ایران بدینوسیله انتخاب شایسته شرکت رهشاد الکتریک را به 
عنوان واحد نمونه صنعتی خدمت حضرتعالی و کارکنان محترم آن واحد صنعتی تبریک 

عرض نموده و در ادامه این راه برای شما آرزوی توفیق روزافزون دارد. 

جناب آقای مهندس دانشور 
مدیرعامل محترم شرکت پادرعد

باکمال تأثر و تأسف مصیبت وارده را خدمت جنابعالی و خانواده محترم تسلیت عرض 
نموده، برای آن مرحوم علو درجات و برای بازماندگان صبر و شکیبایی آرزومندیم.

جناب آقای مهندس قاسمی
مدیرعامل محترم صنایع فلزی هامون سازه

باکمال تأثر و تأسف مصیبت وارده را خدمت جنابعالی و خانواده محترم تسلیت عرض 
نموده، برای آن مرحوم علو درجات و برای بازماندگان صبر و شکیبایی آرزومندیم.

تبریک

تسلیت

روابط عمومی سندیکای صنعت برق ایران



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

شرکت سوالر صنعت فیروزه
به مدیریت: جناب آقای مصطفی آزاده

زمینه فعالیت: تولید انواع پنل 
خورشیدی

 تلفن: 051-43526100-8
 نمابر:  051-43526109
شرکت آذرپاژ ارس

به مـدیــریت: جنـــاب آقــای 
عبــداهلل کرمی یار

زمینه فعالیت: خرید و فروش انواع مولد 
برقی، ابزار و یراق آالت

تلفن: 021-088610347
 نمابر: 021-88610346

شرکت مولد گشتاور ایرانیان
به مدیریت: جناب آقای پدرام توجه
زمینه فعالیت: نماینده انحصاری 

عملگرهای الکتریکال و گیربکس 
auma آلمان

تلفن: 021-44545654
 نمابر: 021-44545755

شرکت انرژی تابش آفتاب 
سپاهان

به مدیریت: جنـــاب آقـــای رضــا 
مهوار حسینی

زمینه فعالیت: انجام خدمات مشاوره، 
طراحی، تامین تجهیزات، مدیریت 
و ساخت و احداث در زمینه صنایع 
آب، برق، انرژی های نو، نفت، گاز، 

پتروشیمی و ...
تلفن:  021-88198649 
نمابر: 021-88198645

شرکت فن آوری اطالعات و 
ارتباطات زیما تراشه

به مدیــریت: جنــــاب آقـــای 
مجیـد میرزایی فرد

زمینه فعالیت: مخابرات نیرو، فیبر 
نوری، انفورماتیک، دوربین های 

مداربسته
تلفن: 051-38411253
نمابر: 051-38425002

شرکت مهندسی ارتباطات و 
فن آوری طلیعه شرق

به مدیــریت: جنــــاب آقـــای 
سیـــد احمد غمامی

زمینه فعالیت: مهندسی دیسپاچینگ و 
مخابرات در صنایع برق

تلفن: 051-37677067-9
 نمابر: 051-37614475

شرکت فن آوری اطالعات 
نورهان آرمان پویا

به مدیریت: سرکار خانم مریم 
کثیرالسفر

زمینه فعالیت: تهیه و تامین 
سیستم های الکترونیکی، مخابراتی، 

دوربین های مداربسته
تلفن: 021-88610347
 نمابر: 021-88610346

شرکت موسسه گروه 
پژوهشی اقتصاد انرژی 

الکتریکی شرق
به مدیریت: سرکار خانم پرنا ایمان نژاد
زمینه فعالیت: مشاوره و پژوهش در 

زمینه صنعت برق
تلفن: 051-38223848
نمابر: 051-38223848

شـرکت کاوش نیـرو گستـر 
پـاژ

به مدیـریت: جنـــاب آقـــای 
محمدرضــا بهشتی

زمینه فعالیت: انتقال و فوق توزیع برق
تلفن: 051-38680248
نمابر: 051-38907583

شرکت سرمایه گذاری صنایع 
بـرق و آب صبـا

به مدیریت: جناب آقای جعفر جوال
زمینه فعالیت: سرمایه گذاری و 

مشارکت در طرح ها و پروژه های 
تولیدی و خدماتی

تلفن: 021-88376037
 نمابر: 021-88376038

شرکت برق و الکترونیک 
پرتو صنعت

به مدیـریت: جنـــاب آقــــای 
کاظــم نورزاد دولت آبادی

زمینه فعالیت: تولید کنترل دور 
الکتروموتور تا رنج 400 کیلووات 

)VFD(
تلفن: 021-88662288
 نمابر: 021-88887809

شرکت فن آوران انـرژی 
طوس

به مدیریت: جناب آقای مهدی هدشی
زمینه فعالیت: احداث خطوط و 

پست های انتقال و توزیع و پروژه های 
ساختمانی و بازرگانی

تلفن: 051-38701980
 نمابر: 051-38701980

شرکت پویا پژوهش 
آرویدپاژ

به مدیـریت: جنــاب آقــــای 
محسـن محسنی

زمینه فعالیت: انجام فعالیت های 
خدمات فنی و مهندسی و مدیریتی 

مشاوره ای
تلفن: 051-38223727
 نمابر: 051-38223727

شرکت مهنـدسی سوپـر فـاز
به مدیریت: جناب آقای بهروز کمائی
زمینه فعالیت: طراحی و مهندسی، 

تامین کاال و احــداث صنایع 
انـــرژی، بــــرق و مخابرات

تلفن: 021-44327090
 نمابر: 021-44327090

شرکت دانش فراست بنیـان
به مدیـریت: جنــاب آقــــای 

افشیــن شاهین طبع
زمینه فعالیت: اجرای نیروگاه های گازی 

و تامین قطعات یدکی نیروگاهی
تلفن: 021-22883214
 نمابر: 021-22883214

شرکت سایبر صنعت
به مدیریت: جناب آقای فرخ طایفی

 LV، زمینه فعالیت: سازنده تابلو برق
MV و سیستم های کنترل و پیمانکار 

PC, EPC
تلفن: 021-88606201-8
نمابر: 021-88604499

شرکت توفند پایش صبا
به مدیـریت: جنـــاب آقـــای 

علیرضــا اخضریان کاشانی
زمینــه فعالیت: تجهیـــزات 

اندازه گیـــری صنعتی
تلفن: 021-88175990
 نمابر: 021-88175991

شرکت واپایش بهـره برداری 
کیفیت برق ویونا امیرکبیـر
به مدیریت: جناب آقای فرزاد رضوی

زمینه فعالیت: طراحی و ساخت 
تجهیزات برقی

تلفن: 021-64545736
 نمابر: 021-43852513

شرکت نیرو گستر آرمان پویا
به مدیریت: جناب آقای علیرضا استاد

زمینه فعالیت: پیمانکاری برق
تلفن: 021-88662701
نمابر: 021-88662702

 شرکت رهسازگستر شرق
به مدیریت: جناب آقای مصطفی 

دلیری
زمینه فعالیت: فعالیت های عمرانی، 

ســاخت و راه انــدازی ساختگاه هـای 
مقیاس کوچک

تلفن: 051-38427772
 نمابر: 051-38427772

شرکت مهندسی و ساخت 
توربین مپنا )توگا(

به مدیریت: جناب آقای مجید بهمنی
زمینه فعالیت: تولید توربین و کمپرسور

تلفن:  026-36185337 
 نمابر:  026-36612734

خیر مقدم به اعضای جدید
به گزارش کمیته عضویت سندیکای صنعت برق ایران، در دوره گذشته 21 شرکت جدید به عضویت این سندیکا پیوسته اند. 

بر پایه این گزارش، اعضای جدید به شرح زیر معرفی می شوند:
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