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ـــروعیت  ـــب مش کس ـــا  ـــکیل ت ـــان تش ـــا از زم ـــن نهاد ه ـــد. ای ـــمار می رون ـــه ش ـــی ب ـــع مدن ـــعه جوام ـــای توس ـــن مولفه ه ـــکل ها مهمتری تش
الزم و تاثیرگـــذاری بـــر سیاســـت گذاری ها در جهـــت تامیـــن منافـــع اعضـــای خـــود اساســـا مســـیر پرفـــراز و نشـــیبی را طـــی می کننـــد. 
کـــه تشـــکل های اقتصـــادی بخشـــی از ســـرمایه اجتماعـــی  کـــه در ایـــن میـــان حائـــز اهمیـــت بـــه نظـــر می رســـد ایـــن اســـت  مســـاله ای 

در بطـــن جوامـــع محســـوب می شـــوند. 
ـــط  ـــا و رواب ـــا، ارزش ه ـــه ای از هنجاره ـــوان آن را مجموع ـــی می ت کل ـــی  ـــا در نگاه ـــی دارد، ام ـــر متفاوت ـــی تعابی ـــرمایه اجتماع ـــه س البت
کـــه توانایـــی اکتســـاب منافـــع جمعـــی را دارنـــد. در حقیقـــت ســـرمایه  انســـجام بخش میـــان انســـان ها و ســـازمان هایی دانســـت 
کمیـــت و نهاد هـــای اصلـــی  کـــه اعتمـــاد مـــردم بـــه یکدیگـــر و مـــردم بـــه حا اجتماعـــی زمانـــی در جوامـــع مردمـــی ایجـــاد می شـــود 
گروهـــی بـــه صـــورت ســـازمان یافتـــه و نهادینـــه  کنـــار مشـــارکت و تعامـــل اجتماعـــی و نیـــز احســـاس هویـــت جمعـــی و  جامعـــه در 

ـــه باشـــد.  گرفت شـــکل 
ایجـــاد اعتمـــاد متقابـــل در ســـایه ســـرمایه اجتماعـــی ایـــن مولفـــه مدنـــی را بـــه یکـــی از مهمتریـــن زیرســـاخت های توســـعه بـــدل 
یـــف، شـــاید بتـــوان اهمیـــت تجمیـــع ســـرمایه اجتماعـــی در قالـــب فعالیت هـــای  می کنـــد. حـــال بـــا نگاهـــی بـــه ایـــن تعار

کـــرد.  کار را بهتـــر درک  کســـب و  انجمن هـــای 
ــود  ــر باشـــد، نمـ ــا یکدیگـ ــار تعـــارض شـــدید منافـــع بـ ــواردی دچـ کـــه ممکـــن اســـت در مـ کار  کســـب و  گردهـــم آمـــدن صاحبـــان 
مشـــخص و بـــارزی از ســـرمایه اجتماعـــی اســـت. ایجـــاد اعتمـــاد و اطمینـــان در تشـــکل های اقتصـــادی، بیـــن شـــرکت های 
ـــازل یـــک تشـــکل و میـــان اعضـــا و هیـــات مدیـــره، از ایـــن نهاد هـــای مدنـــی پیکـــره ای واحـــد  عضـــو بـــه عنـــوان قطعه هـــای حیاتـــی پ

ــد.  کنـ ــر از خویـــش  ــادی را متاثـ ــای اقتصـ ــی، نهاده هـ ــد در قالـــب یـــک حرکـــت جمعـ ــه می توانـ کـ ــازد  می سـ
کـــه رونـــق بـــر اقتصـــاد حکمفرماســـت، نقـــش تشـــکل ها بـــه توســـعه رونـــق اقتصـــادی و زمینه ســـازی  در شـــرایط معمـــول و زمانـــی 
ـــه حرکت هـــای جمعـــی  کـــردن ب کار اعضـــا خالصـــه می شـــود. در چنیـــن شـــرایطی شـــاید اطمینـــان  کســـب و  ـــرای بهبـــود محیـــط  ب

کمرنگ تـــر باشـــد.  آســـان تر و البتـــه الـــزام آن 
ــرد.  ــر و پیچیده تـــری بـــه خـــود می گیـ ــران، شـــکل تازه تـ ــا در زمـــان بحـ ــرمایه اجتماعـــی تجمیـــع شـــده در آن هـ ــا تشـــکل ها و سـ امـ
گروهـــی و  کـــه شـــرکت ها نـــه بـــرای افزایـــش منابـــع و منافـــع بلکـــه بـــرای بقـــای خـــود می جنگنـــد، اتـــکا بـــه پتاســـیل های  زمانـــی 
کـــه در بحـــران تنهـــا مامـــن فعـــاالن  تشـــکلی و اعتمـــاد بـــه تصمیمـــات جمعـــی شـــاید دشـــوارتر باشـــد، امـــا واقعیـــت ایـــن اســـت 

ــود.  ــد بـ ــا خواهـ ــادی، تشـــکل های آن هـ اقتصـ
ـــه ویـــژه  گروهـــی ب ـــرای تفکیـــک میـــزان اثربخشـــی حرکت هـــای فـــردی و  ـــدارد« شـــاید بهتریـــن تعریـــف ب تعبیـــر »یـــک دســـت صـــدا ن
کـــدام  کنیـــم.  گذشـــته را بررســـی  کافـــی اســـت وضعیـــت بحرانـــی صنعـــت بـــرق در طـــول یـــک دهـــه  در شـــرایط بحرانـــی باشـــد. 

ـــاند؟  ـــودی برس ـــت س ـــه صنع ـــت ب ـــی توانس ـــه مقطع ـــدام نتیج ک ـــد و  ـــر ش ـــده منج ـــت ش ـــه ای تثبی ـــه نتیج ـــردی ب ـــت ف فعالی
کـــه حفـــظ حیـــات بنگاه هـــای اقتصـــادی مهمتریـــن دغدغـــه فعـــاالن صنعتـــی اســـت بی شـــک ســـرمایه  کارزار دشـــواری  امـــروز و در 
گســـترده  ـــوان منکـــر ابعـــاد  ـــد نمی ت ـــدون تردی گرچـــه ب کـــرد. ا گـــذار ایفـــا خواهـــد  اجتماعـــی مهتریـــن نقـــش را در عبـــور از ایـــن دوران 
ـــا  ـــد ام ـــور ش کش کالن  ـــازی های  ـــم س ـــر تصمی ـــکل ها ب ـــرات تش ـــری تاثی گی ـــدم فرا ـــتگذاری ها و ع ـــر سیاس ـــت ب ـــنگین دول ـــایه س و س

ـــرد.  ک ـــه حـــال خـــود رهـــا  ـــه همـــه چالش هـــا را ب ـــوان ناامیدان نمی ت
اثربخشـــی نســـبی تالش هـــای ســـندیکا در موضوعاتـــی ماننـــد قرارداد هـــای متوقـــف، تدویـــن متـــن قـــرارداد تیـــپ، وصـــول 
کمیته هـــای مشـــترک بـــا  کارگروه هـــا و  کرســـی در  مطالبـــات اعضـــا، تدویـــن فهرســـت بهـــا و حمایـــت از ســـاخت داخـــل یـــا اخـــذ 
کـــه در ســـایه ســـرمایه اجتماعـــی تجمیـــع شـــده از ســـوی اعضـــا  مجلـــس، وزارت نیـــرو و ... از جملـــه همیـــن فعالیت هایـــی اســـت 

رخ داده اســـت. 
گســـترده تعبیـــر می شـــود، بیـــش از هـــر زمـــان  کـــه بـــه بـــروز یـــک جنـــگ اقتصـــادی بـــا ابعـــاد  کشـــور  کـــم بـــر  عبـــور از شـــرایط بحرانـــی حا
دیگـــری بـــه همدلـــی، انســـجام و اعتمـــاد نیـــاز دارد. تشـــکل های اقتصـــادی شـــاید نتواننـــد تغییـــری در شـــرایط بحرانـــی اقتصـــاد 
ـــل  گرفتـــه و مقاب کـــرات، چانه زنی هـــا و پیگیری هـــای خـــود  ـــا حـــدی اعضـــا را زیـــر ســـایه مذا کننـــد، امـــا حداقـــل می تواننـــد ت ایجـــاد 

ـــه ســـمت آن هـــا ســـرازیر شـــده، بایســـتند.  کـــه ب بخشـــی از هجمـــه زیان هایـــی 
گیـــر امیـــد بســـت. می تـــوان بـــا  امـــروز و در بزنـــگاه دشـــوار اقتصـــاد ایـــران، تنهـــا می تـــوان بـــه یـــک اراده ملـــی و عـــزم همگانـــی و فرا
اتـــکا بـــه ســـرمایه اجتماعـــی حتـــی در قالـــب تشـــکل هایی نظیـــر ســـندیکای صنعـــت بـــرق ایـــران ایـــن امیـــد را زنـــده نـــگاه داشـــت.▪

/سپهر برزی مهر/
سردبیر

رسالت تشکل ها 
در بزنگاه دشوار اقتصاد ایران

4
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ســـرمایه اجتماعـــی یکـــی از مهمتریـــن مولفـــه هـــای 
تریـــن  اساســـی  از  یکـــی  البتـــه  و  مدنـــی  جوامـــع 
مـــی شـــود. در  بنیـــان هـــای تشـــکل هـــا محســـوب 
گفتگـــوی مفصلـــی بـــا  کـــه حاصـــل  ایـــن نگاشـــت 
ســـیدعلیرضا سیاســـی راد، مشـــاور اتـــاق بازرگانـــی 
کلـــی بـــه نقـــش ســـرمایه  ایـــران اســـت، بـــا نگاهـــی 
کارفرمایـــی  هـــای  تشـــکل  توســـعه  در  اجتماعـــی 
گلـــوگاه هـــا و راهکارهـــای توســـعه  بـــه رونـــد رشـــد، 
فعالیت هـــای ســـندیکای صنعـــت بـــرق ایـــران اشـــاره 

اســـت.  شـــده 

یکـــی  کار  و  کســـب  هـــای  انجمـــن  و  هـــا  تشـــکل 
مـــدرن  جوامـــع  توســـعه  هـــای  پایـــه  مهمتریـــن  از 
ــز بایـــد ایـــن  محســـوب مـــی شـــوند. پیـــش از هـــر چیـ
کـــه چـــه عواملـــی، فعـــاالن  کـــرد  مســـاله را بررســـی 
بـــه ایجـــاد تشـــکل هـــا ترغیـــب مـــی  اقتصـــادی را 
ــتراتژیک  ــار اسـ ــزام و فشـ ــد الـ ــی رسـ ــر مـ ــه نظـ ــد. بـ کنـ
کار و  کســـب و  ناشـــی از مداخلـــه دولـــت در بـــازار 
گرفتـــن دولـــت در شـــرایط رقابتـــی بـــا بخـــش  قـــرار 
خصوصـــی، مهمتریـــن عوامـــل ایجـــاد تشـــکل هـــای 

کار  کســـب و  کارفرمایـــی یـــا همـــان انجمـــن هـــای 
عضـــو محـــور اســـت.

گـــری و هزینـــه هـــای ناشـــی از مصوبـــات  نظـــام تنظیـــم 
کـــه  کنـــد  ــر مـــی  گزیـ دولـــت، فعـــاالن اقتصـــادی را نا
کـــردن مولفـــه هـــای اصلـــی  بـــرای قابـــل پیـــش بینـــی 
کار خـــود و تاثیرگـــذاری بـــر روی  کســـب و  محیـــط 
گیـــری، اقـــدام بـــه تاســـیس  حـــوزه عمومـــی تصمیـــم 
کننـــد. آنهـــا تـــالش مـــی  انجمـــن هـــا و تشـــکل هـــا 
کننـــد بـــا اتـــکا بـــه تـــوان تشـــکل هایشـــان، موانـــع و 
ــای  ــت هـ ــای فعالیـ ــده در فضـ ــاد شـ ــارهای ایجـ فشـ
کننـــد. ایـــن مهـــم؛ بـــه ویـــژه  اقتصادیشـــان را مهـــار 
کـــه دولـــت بـــه عنـــوان سیاســـتگذار،  کشـــورهایی  در 
کاال و خدمـــات ســـهم  بنـــگاه دار و خریـــدار اصلـــی 
بســـیاری در اقتصـــاد دارد، اهمیـــت بیشـــتری پیـــدا 

کنـــد. مـــی 
از دیگـــر ســـو فشـــار ناشـــی از حضـــور ســـایر رقبـــا در 
ی رقابتـــی  بـــازار و فشـــار خریـــداران بـــه عنـــوان دو نیـــرو
کســـب و  جـــدی دیگـــر هـــم ممکـــن اســـت، فعالیـــن 
ــی را در قالـــب  ــه فعالیت هایـ کـ ــد  کنـ کار را ترغیـــب 
ـــا  ـــا یکدیگـــر شـــکل دهنـــد. ام ـــا غیررســـمی ب رســـمی ی
ــا بـــه  بـــه هـــر حـــال تاثیـــر دولـــت در ایجـــاد تشـــکل هـ
وســـیله بخـــش خصوصـــی پررنـــگ تـــر از هـــر حـــوزه 

دیگـــری اســـت.
ــژه در صنعـــت بـــرق، عـــالوه  ــه ویـ ــران بـ دولـــت در ایـ
ــارهای  ــود، فشـ ــی خـ کمیتـ ــگاه حا ــه در جایـ ــر اینکـ بـ
کنـــد،  مختلفـــی بـــه فعـــاالن صنعـــت بـــرق وارد مـــی 
کننـــده  تامیـــن  حتـــی  گاهـــی  و  عمـــده  خریـــدار 
کاال و خدمـــات صنعـــت بـــرق نیـــز محســـوب مـــی 
عنـــوان  بـــه  دولـــت  نقـــش  ترتیـــب  ایـــن  بـــه  شـــود. 
ـــا  ـــه تنه ـــت ن ـــن صنع ـــب در ای ـــدار و رقی ـــا، خری کارفرم
یـــک نیـــروی  بـــه عنـــوان  کمیتـــی اســـت بلکـــه  حا
کنـــار بخـــش خصوصـــی قـــرار مـــی  رقابتـــی هـــم در 
گیـــر دولـــت  گیـــرد. فشـــار ناشـــی از نقـــش پررنـــگ و فرا
کســـب  در صنعـــت بـــرق، میـــزان اثرگـــذاری دولـــت بـــر 
کار خصوصـــی ایـــن صنعـــت را بـــه شـــدت افزایـــش  و 

داده اســـت.
بـــرای  خصوصـــی  بخـــش  فضایـــی  چنیـــن  در 
مدیریـــت ایـــن فشـــارها چـــاره ای جـــز ســـازماندهی 
در  اســـت.  نداشـــته  جمعـــی  هـــای  همـــکاری 
ایـــن  ســـایه  در  انـــد  کـــرده  تـــالش  آنهـــا  حقیقـــت 
مشـــارکت جمعـــی، قدرتـــی فراتـــر از تـــوان انفـــرادی 
کننـــد. بنابرایـــن بایـــد  شـــرکت ها در بـــازار، ایجـــاد 
کـــه ایجـــاد تشـــکل هایی ماننـــد ســـندیکای  گفـــت 
صنعـــت بـــرق، تابـــع نحـــوه رابطـــه فعالیـــن بخـــش 

چگونه سندیکا شویم
نگاهی به بایدهای یک تشکل اقتصادی موفق

/ سید علیرضا سیاسی راد /

مشروعیت یابی
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اســـت. دولـــت  بـــا  خصوصـــی 
و  ایـــران  در  دولـــت  بـــا  خصوصـــی  بخـــش  رابطـــه   
کشـــورهای دنیـــا متناســـب بـــا دوره عمـــر  بســـیاری از 
و مراحـــل توســـعه یافتگـــی، چنـــد مرحلـــه را طـــی مـــی 
کـــه بـــه نظـــر مـــی رســـد رونـــد رشـــد ســـندیکا نیـــز بـــا  کنـــد 

ایـــن مـــدل نظـــری تطابـــق بســـیاری دارد.
در ایـــران و بعـــد از انقـــالب  اســـالمی و از ابتـــدای دهـــه 
60 تـــا اواســـط دهـــه 70، بخـــش خصوصـــی تحـــت 
تاثیـــر اقتصـــاد دولتـــی، جنـــگ، دولت هـــای برآمـــده 
از انقـــالب و  رویکردهـــای عدالت خواهانـــه اساســـا 
دوره  ایـــن  در  نمی شـــد.  شـــناخته  رســـمیت  بـــه 
کـــره ای  ـــا ایـــن بخـــش مشـــورت و مذا ـــه تنهـــا ب زمانـــی ن
صـــورت نمی گرفـــت، بلکـــه مالکیـــت خصوصـــی 
کـــه  نیـــز بـــه رســـمیت شـــناخته نمی شـــد. بـــه طـــوری 
ـــدن  ـــال ش ـــاله فع ـــا مس ـــه ب ـــن ده ـــی در ای ـــکار عموم اف

کنـــار نمی آمـــد . بخـــش خصوصـــی 
تـــالش هـــای بخـــش خصوصـــی  بنابرایـــن عمـــده 
بـــود.  یابـــی متمرکـــز  بـــر مشـــروعیت  ایـــن دوران  در 
آنهـــا ابتـــدا بایـــد مشـــروعیت خـــود را در میـــان افـــکار 
عمومـــی و تـــوده مـــردم بـــاز مـــی یافتنـــد، تـــا بتواننـــد بـــه 
عنـــوان یـــک بازیگـــر اصلـــی در اقتصـــاد نظـــرات خـــود 
ـــای  ـــه معن ـــروعیت ب ـــن مش ـــی ای یاب ـــد. باز ـــه دهن را ارائ

دیـــده شـــدن منافـــع بخـــش خصوصـــی بـــود. تنهـــا 
ـــه  کـــه مشـــروعیت ایـــن بخـــش ب ـــود  در ایـــن صـــورت ب
ـــد  ـــی ش ـــناخته م ـــمیت ش ـــه رس ـــم ب ـــی ه ـــکل حقوق ش
کار اجـــازه ایجـــاد انجمـــن،  کســـب و  و صاحبـــان 
راه انـــدازی تشـــکیالت و دسترســـی بـــه رســـانه را پیـــدا 

کردنـــد.  مـــی 
بـــا تغییـــر سیاســـت های اقتصـــادی دولـــت پـــس از 
پایـــان جنـــگ و  رویکـــرد دولـــت آیـــت اهلل هاشـــمی 
رفســـنجانی و اصالحـــات بـــه خصوصـــی ســـازی، 
کســـب  بـــه آرامـــی بخـــش خصوصـــی از مراحـــل اولیـــه 
مشـــروعیت بـــه مرحلـــه تاســـیس تعـــدادی تشـــکل 

ــر رســـید. ملـــی و موثـ
اتـــاق  در  عضویـــت  از  عمـــوم  تلقـــی  آن  از  پیـــش 
بازرگانـــی منفـــی بـــود و فعـــاالن اقتصـــادی اعتقـــاد 
کـــه اعضـــای ایـــن اتـــاق تاجـــر، عوامـــل بـــازار،  داشـــتند 
بنابرایـــن  هســـتند؛  محافظـــه کار  و  ســـنتی  راســـت 
هرگـــز بـــه عضویـــت ایـــن اتـــاق در نمی آمدنـــد. امـــا 
طبقـــات  شـــکل گیری  کنـــار  در  هفتـــاد  دهـــه  در 
کار بـــا تولیـــد فناورانه تـــر  کســـب و  جدیـــدی از فعـــاالن 
و  بزرگتـــر  صنایـــع  بـــه  دسترســـی  صنعتی تـــر،  و 
نـــگاه  کـــرد،  تغییـــر  تشـــکلی  فضـــای  پیچیده تـــر، 
فعـــاالن اقتصـــادی نســـبت بـــه انجمـــن هـــا بهبـــود 

یـــج انجمـــن هایـــی متناســـب بـــا ایـــن  یافـــت و بـــه تدر
گرفتنـــد و خوشـــبختانه فراینـــد  فضـــای جدیـــد شـــکل  
مشـــروعیت یابـــی بخـــش خصوصـــی از همیـــن زمـــان 

ــاز شـــد. آغـ
بخـــش  شـــدن  شـــناخته  رســـمیت  بـــه  از  پـــس 
ــر  ــاالن ایـــن بخـــش بـ خصوصـــی توســـط دولـــت، فعـ
کمیـــت  روی چگونگـــی تنظیـــم ارتبـــاط خـــود بـــا حا
متمرکـــز شـــدند. تقریبـــا بیـــش از یـــک دهـــه طـــول 
کشـــید تـــا ایـــن رابطـــه از حالـــت رابطـــه بنگاهـــی، 
کـــرد و در  فـــردی و اتفاقـــی، قالـــب نهادینه تـــری پیـــدا 
ســـطح تشـــکل هـــا پیگیـــری شـــد و رســـمیت یافـــت.
کســـب و  بـــا تصویـــب قانـــون بهبـــود مســـتمر محیـــط 
کـــه محصـــول یـــک دهـــه فعالیـــت جـــدی فعـــاالن  کار 
کار  و  کســـب  صاحبـــان  بـــود،  خصوصـــی  بخـــش 
رســـمی  گفت وگـــوی  نهـــاد  یـــک  ایجـــاد  در صـــدد 
بـــرای انتقـــال درســـت مســـائل موجـــود بـــه الیـــه هـــای 
کمیتـــی برآمدنـــد. در حقیقـــت  سیاســـتگذاری و حا
ــی  ــش خصوصـ ــاط بخـ ــه ارتبـ کـ ــد  کردنـ ــالش  ــا تـ آنهـ
کنندکـــه بـــه جـــای  بـــا دولـــت را بـــه شـــکلی هدایـــت 
شـــرکت های  بیـــن  رانـــت  تقســـیم  متضمـــن  آنکـــه 
خاصـــی باشـــد، بـــه صـــورت مســـتقیم و در قالـــب 
آنهـــا  حقیقـــت  در  باشـــد.  جمعـــی  حرکـــت  یـــک 

کمیت تنظیم ارتباط با حا

کسب اعتبار و مرجعیت



8
پرونده

خــرداد و تیــر  97 114

و  خصوصـــی  بخـــش  بیـــن  ارتبـــاط  کردنـــد  تـــالش 
کـــه بـــه یـــک  دولـــت را بـــه شـــکلی ســـازمان دهنـــد 
ــی،  ــع ملـ ــن منافـ ــرای تامیـ ــه بـ ــه جانبـ ــکاری همـ همـ
بخـــش  کار  و  کســـب  و  کشـــور  صنایـــع  توســـعه 
کاهـــش فســـاد، افزایـــش  خصوصـــی تبدیـــل شـــود. 
کیفیـــت تصمیمـــات و سیاســـت های اقتصـــادی 
کالن و محیـــط عمومـــی اقتصـــادی  دولـــت در ســـطح 
سیاســـت های  و  تنظیم گـــری  بهبـــود  نیـــز  و  کشـــور 
بخـــش  کـــه  بودنـــد  اهدافـــی  مهمتریـــن  صنعتـــی 
ــا دولـــت  ــود بـ ــاط خـ ــاماندهی ارتبـ ــی در سـ خصوصـ

کـــرد.  آن را دنبـــال مـــی 
کـــه  فعالیـــن اقتصـــادی همچنیـــن در نظـــر داشـــتند 
در ســـایه ایـــن ارتبـــاط، هزینـــه مبادلـــه در اقتصـــاد 
کـــه نظـــام  کـــه تـــا زمانـــی  کاهـــش یابـــد، چـــرا  ایـــران 
نیابـــد،  بهبـــود  دولـــت  اجرایـــی  و  تصمیم گیـــری 
خواهـــد  افزایـــش  بـــه  رو  کار  و  کســـب  هزینه هـــای 
بـــود و همیـــن امـــر تاثیـــری بســـیار منفـــی بـــر قـــدرت 
رقابت پذیـــری بنـــگاه هـــا خواهـــد داشـــت. بـــه همیـــن 
ــام تـــالش بخـــش خصوصـــی در ایـــن  ــم تمـ دلیـــل هـ
ــه  ــه بـ ــازمان یافتـ ــاد نوعـــی دسترســـی سـ ــر ایجـ دوره بـ

دولـــت متمرکـــز بـــود. 
کســـب و  بـــا تصویـــب قانـــون بهبـــود مســـتمر محیـــط 
کار، برنامـــه پنجـــم توســـعه و چنـــد مصوبـــه مهـــم دیگـــر، 
البی هـــای  و  روابـــط  حالـــت  از  تشـــکل ها  ارتبـــاط 
شـــخصی خـــارج شـــده و بـــه یـــک ســـاختار نظـــام منـــد 
بـــدل مـــی شـــوند. البتـــه افزایـــش میـــزان اثرگـــذاری 

گـــذر زمـــان دارد.  ایـــن نهادهـــا هـــم نیـــاز بـــه 
خصوصـــی  بخـــش  تشـــکل های  مرحلـــه  ایـــن  در 
و  دولـــت  بـــا  خـــود  ســـاختاری  ارتبـــاط  علیرغـــم 
و  کمیته هـــا  در  غیررســـمی  یـــا  رســـمی  حضـــور 
هنـــوز  امـــا  تصمیم گیـــری،  مختلـــف  شـــوراهای 
کـــه بتواننـــد از  آنقـــدر اثرگـــذار و قدرتمنـــد نیســـت 

کننـــد.  تدویـــن سیاســـت های مخـــرب جلوگیـــری 
ـــت  کیفی ـــود  ـــرای بهب ـــی ب ـــش خصوص ـــی بخ به طورکل
و  اقتصـــادی  بخـــش  در  عمومـــی  سیاســـتگذاری 
بـــه  تـــر،  درســـت  سیاســـت های  دادن  پیشـــنهاد 
کـــه هنـــوز هـــم نتوانســـته آنهـــا را  ابزارهایـــی نیـــاز دارد 

بگیـــرد. اختیـــار  در 
گام ســـوم پـــس از مشـــروعیت یابـــی و نهادینـــه ســـازی 
کســـب اعتبـــار  ارتبـــاط دولـــت بـــا بخـــش خصوصـــی، 
و  توســـعه  در  مرحلـــه  ایـــن  اســـت.  مرجعیـــت  و 
ـــی  ـــزان اثربخشـــی تشـــکل هـــا بســـیار حیات ـــش می افزای
کلیـــدی اســـت. در ایـــن مرحلـــه نظـــرات بخـــش  و 
کـــره بـــا دولـــت معتبـــر تلقـــی مـــی  خصوصـــی در مذا
یـــک  از  بـــه نمایندگـــی  شـــود، دولـــت تشـــکل ها را 
ــه رســـمیت مـــی شناســـد. ممکـــن اســـت  صنـــف بـ
کوچکـــی از  کـــه نماینـــده جمـــع  دولـــت بـــا هـــر تشـــکلی 
کنـــد، ولـــی مهـــم  کـــره  فعالیـــن اقتصـــادی اســـت، مذا
ی تصمیمـــات  کـــرات بـــر رو کـــدام مذا کـــه  ایـــن اســـت 
مدیـــران دولتـــی موثـــر اســـت و سیاســـتگذار نظـــر ارائـــه 
کنـــد. واقعیـــت ایـــن اســـت  شـــده را نظـــر صنـــف تلقـــی 
کـــه سیاســـتمداران تـــا یـــک موضـــوع، اهمیـــت ملـــی و 
جـــدی نداشـــته باشـــد، توجـــه جـــدی بـــه آن نخواهنـــد 
کـــه آنهـــا موظـــف بـــه حـــل مســـائل  کـــرد. بایـــد بپذیریـــم 
عمومـــی هســـتند و عمومـــی شـــدن یـــک مســـاله، 

مســـتلزم حداقلـــی از تعـــداد و تاثیرگـــذاری اســـت.
ــی از یـــک  ــه نمایندگـ ــکلی داعیـ ــی تشـ ــن وقتـ بنابرایـ
ـــد ســـطح هماهنگـــی در آن  ـــا بای صنـــف را دارد، لزوم
ـــت  ـــل اس ـــن دلی ـــه همی ـــد و ب ـــاال باش ـــیار ب ـــف بس صن
کـــه موضـــوع داشـــتن صـــدای واحـــد، هم بســـتگی 
گیـــر،  گســـترده و ســـطح پوشـــش عضویـــت فرا صنفـــی 
هـــای  انجمـــن  اثربخشـــی  میـــزان  افزایـــش  بـــرای 
کار بســـیار حیاتـــی بـــوده و از عوامـــل اصلـــی  کســـب و 

ــود.  ــی شـ ــوب مـ موفقیـــت آن محسـ
کســـب اعتبـــار در انجمـــن هـــای  شـــرط اول بـــرای 
کار، ســـطح نمایندگـــی باالتـــر و برخـــورداری  کســـب و 
ایـــن  بـــه  رســـیدن  اســـت.  نســـبی  همبســـتگی  از 
NGO یـــا  کارگـــری  تشـــکل های  مـــورد  در  مرحلـــه 
کـــه  ایـــن دلیـــل  بـــه  نیســـت،  هـــا چنـــدان دشـــوار 
ــا تعریـــف شـــده و شـــناخته شـــده اســـت  منافـــع آنهـ
و تعـــارض منافعـــی میانشـــان وجـــود نـــدارد. ولـــی 
کار  مرحلـــه  ایـــن  بـــه  رســـیدن  کارفرماهـــا  مـــورد  در 
پیچیـــده ای اســـت و چگونگـــی طراحـــی ســـاختار و 

رهبـــری ســـازمان مـــی توانـــد بـــه ایجـــاد هماهنگـــی و 
همبســـتگی بهتـــر منجـــر شـــود.

نکتـــه دوم پـــس از ایجـــاد هماهنگـــی و همبســـتگی 
کـــه ســـخن تشـــکل هـــا تـــا چـــه  در اعضـــا ایـــن اســـت 
کیفـــی، حـــاوی اســـتدالل و منطـــق  حـــد بـــه لحـــاظ 
اســـت و آیـــا اساســـا بـــا منافـــع ملـــی و سیاســـت های 
یـــا خیـــر؛  کشـــور پیونـــد و ســـازگاری دارد  عمومـــی 
در نهایـــت آیـــا طـــرح ارائـــه شـــده منجـــر بـــه توســـعه 
صنایـــع  در  آن  تأثیـــر  شـــد؟  خواهـــد  صنعـــت 

باالدســـتی و پاییـــن دســـتی چگونـــه اســـت؟
کـــه بخـــش عمـــده ای از مطالبـــات مطـــرح  از آنجایـــی 
ــه  ــد مطالبـ ــوال از حـ ــا معمـ ــکل هـ ــوی تشـ ــده از سـ شـ
مطـــرح  اینجـــا  در  کـــه  ســـوالی  نمـــی رود،  جلوتـــر 
کـــه آیـــا اساســـا تشـــکل ها قـــادر  می شـــود ایـــن اســـت 
بـــه طراحـــی سیاســـت هســـتند یـــا خیـــر؟ چـــون دولـــت 
اساســـا راه حـــل مطالبـــات مطـــرح شـــده را در دســـت 
کـــره جـــدی بـــا دولـــت بـــه طـــرح  نـــدارد و هرگونـــه مذا
راه حل هـــای مختلـــف از ســـوی نماینـــدگان بخـــش 

ــاز دارد. ــی نیـ خصوصـ
ارائـــه  دولـــت  بـــه  کـــه  طرح  هایـــی  بـــا  ارتبـــاط  در 
کیفیـــت اطالعـــات طـــرح هـــا،  گفـــت  می شـــود بایـــد 
کـــه در حـــال حاضـــر  بســـیار حیاتـــی اســـت؛ مشـــکلی 
در بســـیاری از تشـــکل ها وجـــود دارد، ایـــن اســـت 
ـــل  ـــت منتق ـــه دول ـــه ب ک ـــنهاداتی  ـــا و پیش ـــه دیدگاه ه ک
شـــخصی  تجربـــه  و  دیـــدگاه  بـــر  مبتنـــی  می شـــود،  
ایـــن مســـاله در ســـندیکای  البتـــه  اســـت.  اعضـــا 
کمتـــر دیـــده مـــی شـــود، امـــا در  صنعـــت بـــرق ایـــران 
از رویکـــرد  بایـــد  انتقـــال دیدگاه هـــا  مجمـــوع رونـــد 
داده،  بـــر  مبتنـــی  محـــور  دانـــش  بـــه  مبنـــا  تجربـــه 

کنـــد.  اطالعـــات و دانـــش تغییـــر 
کار بـــه ایـــن صـــورت دنبـــال نشـــود، ممکـــن اســـت  گـــر  ا
کـــره بـــه  ـــا البـــی و مذا تشـــکل هـــا بتواننـــد در مـــواردی ب
موفقیـــت هایـــی دســـت یابنـــد و تغییـــرات مقطعـــی 
کننـــد امـــا ایـــن تغییـــرات بـــه شـــکل  و موقتـــی ایجـــاد 
نخواهـــد  باقـــی  موثـــر  و  درازمـــدت  سیســـتماتیک، 
مانـــد و بـــا یـــک تغییـــر در دولـــت و تشـــکل ممکـــن 

اســـت ایـــن دســـتاورد از بیـــن بـــرود. 
داشـــته  را  تجربـــه  ایـــن  مراحلـــی  در  نیـــز  ســـندیکا 
پیگیری هـــا،  اســـاس  بـــر  مقاطعـــی  در  اســـت، 
ارتباطـــات و مداومـــت فعالیـــن ســـندیکا در زمینـــه 
در  و  اســـت  شـــده  واقـــع  موثـــر  مشـــخصی  هـــای 

ارتقای سطح نمایندگی 
و برخورداری از همبستگی نسبی

از آنجایی که بخش عمده ای از مطالبات 
مطرح شده از سوی تشکل ها معموال از 

حد مطالبه جلوتر نمی رود، سوالی که در 
اینجا مطرح می شود این است که آیا اساسا 

تشکل ها قادر به طراحی سیاست هستند 
یا خیر؟
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ــزان  ــده، میـ ــر شـ کمتـ ــری  ــن پیگیـ ــه ایـ کـ ــی  دوره هایـ
کـــرده اســـت. در  تأثیرگـــذاری آن نیـــز بـــه شـــدت افـــت 
گفـــت شـــکل دهی  ـــوان  کلـــی می ت یـــک جمـــع بنـــدی 
کار موثـــر، نیازمنـــد داشـــتن  کســـب و  بـــه انجمن هـــای 
و  یافتـــه  ســـازمان  ارتباطـــات  کافـــی،  مشـــروعیت 
نهادینـــه بـــا دولـــت و ســـطح نمایندگـــی بـــاال اســـت. 
سیســـتم ها  بـــا  تاثیرگـــذار   انجمن هـــای  ایجـــاد 
شـــکل دهی  امـــکان  کـــه  زیرســـاخت هایی  و 
بـــر  مبتنـــی  راه حل هـــای  یـــا  سیاســـت ها  بـــه 
پژوهش هـــای حرفـــه ای باشـــد، امکان پذیـــر اســـت.
ــای  ــاخت هـ ــد زیرسـ ــی بتواننـ ــکیالت صنفـ ــر تشـ گـ ا
و اعتمـــاد  بـــر دانـــش  چابـــک و حرفـــه ای مبتنـــی 
کـــره بـــا دولـــت فراهـــم  میـــان اعضـــا بـــرای البـــی و مذا
کـــرد  ـــوان پیش بینـــی  ـــا احتمـــال باالیـــی می ت کننـــد، ب
کـــه تاثیرگـــذار باقـــی بماننـــد. البتـــه ایـــن ســـخن بدیـــن 
کـــه می تواننـــد همیشـــه هـــر تصمیمـــی  معنـــا نیســـت 
ـــه هـــر حـــال ایـــن ســـاختار  ـــه نتیجـــه برســـانند امـــا ب را ب
کمـــک  آنهـــا  تاثیرگـــذاری  افزایـــش  و  اســـتمرار  بـــه 

کـــرد.  شـــایانی خواهـــد 
امـــا بـــه هـــر حـــال بایـــد ایـــن مســـاله را هـــم در نظـــر 
کـــه بازیگـــران دیگـــری نیـــز در حیطـــه فعالیـــت  بگیرنـــد 
آنهـــا وجـــود دارنـــد. ممکـــن اســـت سیاســـت هایی 
پیشـــنهاد می کنـــد، مخالفینـــی  تشـــکل  یـــک  کـــه 
کـــه در نظـــر  داشـــته باشـــد و علیرغـــم همـــه تمهیداتـــی 
گرفتـــه می شـــود عوامـــل مختلفـــی منجـــر بـــه عملـــی 

نشـــدن یـــک پیشـــنهاد شـــوند.
هـــا  تشـــکل  پاییـــن  اثرگـــذاری  از  کـــه  هنگامـــی 
کـــه  صحبـــت می کنیـــم، بایـــد دقـــت داشـــته باشـــیم 
ـــت و  ـــی اس ـــازه زمان ـــه ب ـــه چ ـــوط ب ـــه مرب ـــای مقایس مبن
آیـــا منظـــور مـــا مقایســـه بـــا تشـــکل های دیگـــر بخـــش 

ــر؟  ــا خیـ ــت یـ ــی اسـ خصوصـ
بـــه عنـــوان مثـــال ســـندیکای صنعـــت بـــرق جـــزو 
گروهـــی  کـــه شـــاید  تشـــکل های موفـــق ایـــران اســـت، 
کـــه اثربخشـــی پایینـــی دارد؛  بـــر ایـــن بـــاور باشـــند 
گـــزارش رتبه بنـــدی اتـــاق بازرگانـــی و براســـاس  طبـــق 
یابـــی ســـختگیرانه،  شـــاخص های بین المللـــی و ارز
گریـــد A و  ایـــن نهـــاد در مقایســـه بـــا ســـایر تشـــکل ها 
ـــر از ســـطح متوســـط اســـت. ایـــن امـــر نشـــان مـــی  باالت
کار ســـازماندهی انجـــام شـــده،  کـــه در ســـندیکا  دهـــد 
کـــه ممکـــن اســـت اثربخشـــی آن پاییـــن  در حالـــی 

باشـــد. 

کـــه بخشـــی از اثرگـــذاری انجمـــن  فرامـــوش نکنیـــم 
ــاد  ــه وضعیـــت عمومـــی اقتصـ کار بـ کســـب و  هـــای 
ــرخ  ــه نـ کـ ــا   ــه ایـــن معنـ ــورده اســـت. بـ ــره خـ گـ ــور  کشـ
رشـــد اقتصـــادی ایـــران حـــدود یـــک دهـــه پـــس از 
ســـال 87 منفـــی بـــوده اســـت و در حـــال حاضـــر نیـــز 

ــل نفـــت اســـت. ــا از محـ ــد عمدتـ ــرخ رشـ نـ
ــای  ــوزه هـ ــوازی در حـ ــای مـ ــروز بحران هـ ــالوه بـ ــه عـ بـ
مختلـــف سیاســـی، اقتصـــادی و اجتماعـــی هـــم 
کاهـــش اثرگـــذاری تشـــکل هـــا منجـــر  مـــی توانـــد بـــه 
گرفتـــه  نظـــر  در  مســـاله  ایـــن  اســـت  کافـــی  شـــود. 
حداقـــل  پژوهش هـــا  مرکـــز  گزارش هـــای  کـــه  شـــود 
کـــه بودجـــه  از 4 تـــا 5 ســـال پیـــش نشـــان مـــی داد 
کاهـــش  کشـــور در حـــوزه بـــرق و انـــرژی بـــا  عمومـــی 
چشـــمگیری مواجـــه خواهـــد شـــد. بحـــران ناشـــی از 
کاهـــش بودجـــه مـــی توانـــد اثرگـــذاری یـــک تشـــکل را 
کنـــد. البتـــه ســـندیکا بارهـــا  بـــه شـــدت خدشـــه دار 
ــن  ــج ایـ ــه نتایـ کـ ــدار داد  ــی  هشـ ــان دوره زمانـ در همـ
کاهـــش ســـطح  بـــه  ک اســـت و  گزارش هـــا خطرنـــا
ــود.  ــی شـ ــر مـ ــرق منجـ ــت بـ ــرمایه گذاری در صنعـ سـ
کـــه پروژه هـــا بـــه شـــکل جـــدی  پیـــش بینـــی شـــده بـــود 

ــوند.  ــه مـــی  شـ ــاله تامیـــن مالـــی مواجـ ــا مسـ بـ
کار  ــه یـــک  کـ ــود  ــن بـ ــن ایـ ــل جایگزیـ ــن راه حـ بنابرایـ
آن  اهمیـــت  و  انـــرژی  مســـاله  مـــورد  در  پژوهشـــی 
بـــودن  غلـــط  از  روشـــنی  تحلیـــل  و  گیـــرد  صـــورت 
کـــرد از  رویکـــرد دولـــت ارائـــه شـــود. ســـندیکا تـــالش 
کـــه  کنـــد  ایـــن طریـــق سیاســـت گذاران را متقاعـــد 
کاهـــش پیـــدا  ســـرمایه گذاری در بخـــش انـــرژی نبایـــد 

کنـــد.
جایگزیـــن  منابـــع  تامیـــن  بـــرای  بایـــد  طرفـــی  از   
ــرق مدل هـــای جدیـــدی از تامیـــن مالـــی  صنعـــت بـ
کـــه در آن زمـــان طـــرح مطالعاتـــی  پیشـــنهاد مـــی شـــد 
وابســـته  غیـــر  مالـــی  تامیـــن  مدل هـــای  مـــورد  در 
بـــه دولـــت هـــا در حـــوزه انـــرژی و بـــه ویـــژه بـــرق در 
کشـــورهای مختلـــف دنیـــا پیشـــنهاد شـــد. ســـندیکا 
و  کســـب  آســـیب پذیری  ســـطح  تـــا  کـــرد  تـــالش 
کـــه بـــا  کاهـــش دهـــد، چرا کارهـــای صنعـــت بـــرق را 
ایـــن میـــزان وابســـتگی بـــه منابـــع عمومـــی، صنعـــت 

بـــرق بـــه شـــدت آســـیب پذیـــر اســـت. 
وابســـتگی  وقتـــی  کـــه  اســـت  ایـــن  بـــر  مـــن  کیـــد  تا
کشـــور  اعضـــای یـــک تشـــکل  بـــه محیـــط اقتصـــادی 
جایگزینـــی  روش هـــای  بایـــد  حتمـــا  اســـت،  یـــاد  ز

محیطـــی  شـــرایط  تـــا  شـــود  ارائـــه  تشـــکل  توســـط 
ــه شـــرکت  ــه تحمیـــل آســـیب های جـــدی بـ ــر بـ منجـ
ــه  ــا توجـ ــم بـ ــر هـ ــال حاضـ ــود. در حـ ــو نشـ ــای عضـ هـ
ایـــن  پیشـــنهاد  اقتصـــادی  بحرانـــی  شـــرایط  بـــه 
ـــی  ـــن مال ـــاله تامی ـــر مس ـــم ب ـــاز ه ـــندیکا ب ـــه س ک ـــت  اس
در صنعـــت بـــرق ایـــران متمرکـــز شـــده و نســـبت بـــه 
انجـــام پژوهـــش هـــای همـــه جانبـــه در ایـــن خصـــوص 

کنـــد. اقـــدام 
تی و ســـازمانی  بـــه نظـــر می رســـد بـــه لحـــاظ تشـــکیال
چنـــد عامـــل مهـــم در ســـندیکا بـــه ســـرانجام جـــدی 
نرســـیده اســـت و بایـــد روی آن فکـــر شـــود. مســـاله 
حیاتـــی  بســـیار  ســـندیکا  در  هماهنگـــی  افزایـــش 
کارهایـــی  کســـب و  اســـت. در واقـــع حضـــور همزمـــان 
توجـــه  قابـــل  نســـبت  جـــدی،  منافـــع  تعـــارض  بـــا 
کمیتـــه  تعـــداد فعالیـــن در ســـندیکا، فعالیـــت 25 
کـــه وظیفـــه نمایندگـــی منافـــع اصنـــاف  تخصصـــی 
مختلـــف صنعـــت بـــرق را دارنـــد و ســـرریز حجـــم 
اطالعـــات و تقاضـــا نســـبت بـــه منابـــع، از عوامـــل 

ایجـــا اختـــالل در هماهنگـــی اســـت.
هـــای  بخـــش  بیـــن  هماهنگـــی  فرایندهـــای  گـــر  ا  
تـــوان  مـــی  بیفتـــد،  اتفـــاق  درســـتی  بـــه  مختلـــف 
مـــورد  در  اعضـــا  مشـــارکت  بـــا  آســـوده  خیالـــی  بـــا 
هـــا  توانمنـــدی  ایـــن  از  گیـــری  بهـــره  چگونگـــی 
ــز تعییـــن  ــازمان و نیـ ــداف سـ ــه اهـ ــتیابی بـ ــرای دسـ بـ
محورهـــای اصلـــی پروژه هـــای ســـندیکا، تصمیـــم 
ــرک  ــا تحـ ــی از حوزه هـ ــندیکا در برخـ ــرد. سـ کـ ــری  گیـ
کـــه  ـــه طـــوری  ـــدارد. ب کافـــی ن ـــز  ـــادی دارد، امـــا تمرک ی ز
همچنـــان برخـــی از پروژه هـــای یـــک دهـــه پیـــش نظیـــر 
قـــرارداد تیـــپ و فهـــارس بهـــا در جریـــان اســـت. لـــذا 
ــه  کـ ــت  ــن اسـ ــود ایـ ــام شـ ــد انجـ ــروز بایـ ــه امـ کـ کاری 
ــه  ــا بـ ــر اعضـ ــد نظـ ــای مـ ــا اولویت هـ ــائل را بـ ــن مسـ ایـ
کـــرده و بـــه نتیجـــه برســـاند. صـــورت جـــدی پیگیـــری 
و  مطالبـــات  بـــا  تشـــکل  اهـــداف  کـــردن  تنظیـــم 
در  هـــم  آنهـــا  اولویت بنـــدی  و  اعضـــا  نیازهـــای 
ســـازماندهی موفـــق تشـــکل هـــا اهمیـــت بســـیاری 
دارد. تقریبـــا همـــه بخـــش هـــای یـــک تشـــکل بایـــد در 
گفت وگـــوی عمومـــی، همـــکاری و مشـــارکت  فراینـــد 
یـــک ســـال  اولویـــت  کـــه  جمعـــی متقاعـــد شـــوند 

آینـــده چـــه مســـائل اســـتراتژیکی خواهـــد بـــود. 
بـــرای  ســـاختی  زیـــر  ظرفیت هـــای  خوشـــبختانه 
ســـندیکا  در  مطالبـــات  و  نیازهـــا  بنـــدی  اولویـــت 

ارتقای سطح علمی 
و کارشناسی
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وجـــود دارد امـــا بـــه نظـــر می رســـد بایـــد در شـــیوه های 
گفت وگـــوی  اجرایـــی آن تجدیدنظـــر شـــود و اعضـــا در 
دائمـــی، ســـازمان یافتـــه و حرفـــه ای در مـــورد مســـائل 

کلیـــدی بـــه اجمـــاع برســـند.
ـــه رهبـــری  ـــه ســـندیکا ب مســـئله بازســـازی اعتمـــاد بدن
ــندیکا  ــون سـ ــت؛ چـ ــی اسـ ــیار حیاتـ ــز بسـ ــکل نیـ تشـ
نیـــاز بـــه انتقـــال یـــک صـــدای واحـــد بـــه محیـــط 
بیـــرون، از جملـــه وزارت نیـــرو و مجلـــس و ... دارد. از 
طرفـــی حمایت هـــای مالـــی، پشـــتیبانی، اطالعاتـــی 
و حضـــور و مشـــارکت رهبـــران بنگاه هـــای اقتصـــادی 
ـــیار  ـــده بس ـــق ش ـــداف تواف ـــق اه ـــرای تحق ـــم ب ـــو ه عض
کلیـــدی اســـت و در بازســـازی اعتمـــاد بدنـــه ســـندیکا 

بـــه رهبـــری ســـازمان اهمیـــت ویـــژه ای دارد. 
ـــه دلیـــل منافـــع  کارگـــری و NGOهـــا ب در تشـــکل های 
ایـــن اعتمـــاد  مشـــترک و نبـــود اهـــداف متعـــارض 
ــاختن  ــود، ولـــی سـ ــاد مـــی شـ ــادی ایجـ یـ ــزان ز ــه میـ بـ
ایـــن اعتمـــاد در ســـندیکا بـــه دلیـــل وجـــود منافـــع 
کـــه  آنجایـــی  از  اســـت.  دشـــواری  کار  متعـــارض 
اعضـــای ایـــن تشـــکل ها بـــا یکدیگـــر رقیـــب هســـتند، 
کاهـــش مـــی  عمومـــا ســـطح اعتمـــاد بـــه خـــودی خـــود 
ـــه  ـــش دبیرخان ـــاله نق ـــن مس ـــود ای ـــرای بهب ـــذا ب ـــد، ل یاب
ماننـــد  زیرســـاخت هایی  ایجـــاد  ســـندیکا،  و 
شـــیوه های رهبـــری ســـازمان، تعهـــد هیـــات مدیـــره و 
دبیرخانـــه بـــه شـــیوه های رهبـــری مشـــارکتی و تمرکـــز 
بنـــدی هـــای صحیـــح منافـــع اعضـــا  اولویـــت  بـــر 

بســـیار حیاتـــی اســـت. 

بـــرای اینکـــه یـــک عضـــو در یـــک ســـازمان عضویتـــی، 
هزینه هـــای ســـازمان را تقبـــل و در همـــکاری جمعـــی 
نیـــاز  کلیـــدی  عامـــل  چنـــد  بـــه  کنـــد،  مشـــارکت 
یـــم. در ابتـــدا هـــر یـــک از اعضـــا بایـــد اطمینـــان  دار
کـــه صـــرف عضویـــت  کـــه هزینـــه ای  کننـــد  حاصـــل 
ـــی  ـــان اولویت ـــرف هم ـــد،  ص کنن ـــی  ـــکل م ـــک تش در ی
کـــه بـــرای آنهـــا تبییـــن شـــده اســـت. از طرفـــی  مـــی شـــود 
کـــه نمی تواننـــد از  تشـــکل هـــا نبایـــد قولـــی بدهنـــد 
عهـــده اجـــرای آن برآینـــد. ایـــن موضـــوع در هـــدف 
گـــذاری تشـــکل ها مســـاله مهمـــی محســـوب مـــی 
کـــه  یابـــی یـــک تشـــکل ایـــن اســـت  گـــر ارز شـــود، ا
امـــکان دســـتیابی بـــه اهـــداف تدویـــن شـــده برایـــش 
فراهـــم نیســـت، نبایـــد پیشـــنهادی در ایـــن خصـــوص 
ــدی او  ــدم توانمنـ ــت عـ ــه در نهایـ کـ ــرا  ــد چـ ــه دهـ ارائـ
ــه  ــا بـ ــده هـ ــداف و وعـ ــن اهـ ــردن ایـ کـ ــی  ــرای اجرایـ بـ
کاهـــش ســـطح اعتمـــاد اعضـــا و ســـرمایه اجتماعـــی 
ــردن  کـ ــدا  ــن پیـ ــود. بنابرایـ ــی شـ ــر مـ ــکل منجـ آن تشـ
دربرگیرنـــده  کـــه  مشـــترکی  مســـائل  و  موضوعـــات 
ــه  ــه نتیجـ ــکان بـ ــوده و امـ ــا بـ ــادی از اعضـ یـ ــش ز بخـ
رســـیدن آن فراهـــم اســـت، بـــه ســـاخته شـــدن و یـــا 
کمـــک  افزایـــش ســـطح اعتمـــاد اعضـــا بـــه تشـــکل 

می کنـــد. 
بـــه نظـــر می رســـد رهبـــری و مدیریـــت ســـندیکا در 
کننـــده ای نـــدارد. البتـــه  ایـــن زمینـــه وضعیـــت نگـــران 
در دوره هایـــی ایـــن نقـــد بـــه شـــکل جـــدی مطـــرح 
کـــه  مهمـــی  قابلیت هـــای  و  ظرفیت هـــا  کـــه  بـــود 
در ســـندیکا ایجـــاد شـــده بـــه جـــای اینکـــه صـــرف 
منافـــع عمومـــی شـــود، صـــرف شـــرکت های خـــاص 
گـــر چنیـــن  کـــه حتـــی ا می شـــد. مســـاله ایـــن اســـت 
ذهنیتـــی به طـــور غیرواقـــع وجـــود دارد، ســـندیکا بایـــد 
کـــردن نـــوع ارتبـــاط خـــود بـــا دولـــت و اطـــالع  بـــا شـــفاف 
رســـانی در خصـــوص عملکـــرد هیـــات مدیـــره، منابـــع 
مالـــی، هزینه هـــا و تمـــام فرایندهـــای تشـــکل ایـــن 

ذهنیـــت را از بیـــن ببـــرد.
کـــه مدیـــران و رهبـــران در  کیـــد مـــن بـــر ایـــن اســـت  تا

تشـــکیالت صنفـــی و حتـــی اتـــاق بازرگانـــی بایـــد 
کـــه بـــه بـــروز تعـــارض منافـــع منجـــر مـــی  بـــا مـــواردی 
کننـــد، چـــون ایـــن  شـــوند، بـــه صـــورت جـــدی برخـــورد 
موضـــوع بـــه هیـــچ عنـــوان قابـــل مماشـــات نیســـت و 
ی اعضـــا بـــی نهایـــت مخـــرب اســـت. تاثیـــر آن بـــر رو
محـــل  ایـــن  از  کـــه  هایـــی  آســـیب  از  دیگـــر  یکـــی 
کار مـــی شـــود، ایـــن  کســـب و  متوجـــه انجمـــن هـــای 
ــه  کـ ــوند  ــی شـ ــم مـ ــران متهـ ــی از رهبـ ــه برخـ کـ اســـت 
ــان  کار خودشـ ــب و  کسـ ــع  ــه نفـ ــن بـ ــار انجمـ از اعتبـ
ـــه  ـــه طـــور طبیعـــی ب اســـتفاده می کننـــد. ایـــن مســـاله ب
ــد  ــذا بایـ ــد، لـ ــه می زنـ ــکل لطمـ ــا و تشـ ــاد اعضـ اعتمـ
قواعـــد مدیریـــت تعـــارض منافـــع میـــان اعضـــا اعـــالم 

ــود. ــه شـ گرفتـ و جـــدی 
رهبـــری  ای  حرفـــه  اخالقـــی  صالحیت هـــای  گـــر  ا
ــه ســـالمت  ــا بـ ــرود و اعضـ ــوال بـ ــر سـ یـــک تشـــکل زیـ
و درســـتکاری آن اعتمـــاد نکننـــد، بـــه طورطبیعـــی 
کاهـــش داده و حـــق عضویـــت  مشـــارکت خـــود را 
ترتیـــب   ایـــن  بـــه  کننـــد.  نمـــی  پرداخـــت  را  خـــود 
کـــه بیـــرون  گرفتـــار چرخـــه مخربـــی مـــی شـــود  تشـــکل 

آمـــدن از آن تقریبـــا غیـــر ممکـــن اســـت. 
گـــر درون یـــک تشـــکیالت داوطلبانـــه صنفـــی اعضـــا  ا
بـــه یکدیگـــر و بـــه رهبـــری ســـازمان اعتمـــاد نداشـــته 
ـــود  ـــع خ ـــرده و مناب ک ـــغ  ی ـــود را در ـــت خ ـــند، حمای باش
را در اختیـــار تشـــکیالت قـــرار نمـــی دهنـــد. بـــه هـــر 
تشـــکل  رهبـــری  کـــه  کنیـــم  فرامـــوش  نبایـــد  حـــال 
بـــدون حمایـــت و همراهـــی مالـــی و غیـــر مالـــی اعضـــا 
کـــره موثـــر بـــا دولـــت را نخواهـــد  امـــکان انجـــام مذا

داشـــت.
کنـــد  کـــه تشـــکل بایـــد تـــالش  نکتـــه بعـــد ایـــن  اســـت 
کنـــار  کنـــد و در  کثـــری اعضـــا را جلـــب  مشـــارکت حدا
ـــد  کـــه مشـــارکت فعـــال دارن ـــه اعضایـــی  آن  نســـبت ب
و حـــق عضویـــت خـــود را بـــه موقـــع پرداخـــت مـــی 
ــه خدمـــات  ــد در ارائـ ــد. بایـ ــر باشـ کننـــد، حســـاس تـ
ــای  ــرکت هـ ــن دســـت از شـ ــن ایـ ــنی بیـ ــاوت روشـ تفـ
ـــا  ـــی ب ـــکاری پایین ـــطح هم ـــه س ک ـــی  ـــا اعضای ـــو ب عض

 هر چند  سندیکا درحال حاضر ظاهرا جز 
هیچ کمیته رسمی کالنی نیست، اما موقعیت 

کم نظیری در اتاق بازرگانی دارد. در واقع 
تشکل های کمی وجود دارند که رهبران آن 
مانند رهبران سندیکا در اتاق بازرگانی معتبر 

بوده و جدی گرفته شوند

تنظیم کردن اهداف 
با مطالبات و نیازهای اعضا و اولویت بندی آنها
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تشـــکل دارنـــد، قائـــل شـــد. 
تشـــکل  در  رهبـــری  مهارت هـــای  ســـوم  نکتـــه 
کـــه ممکـــن  هاســـت. بایـــد دقـــت داشـــته باشـــیم 
ـــران، منابـــع را صـــرف مســـائل خصوصـــی  ـــت رهب اس
کثـــر اعضـــا نیـــز مشـــارکت الزم را داشـــته  نکننـــد و حدا
کننـــده، رهبـــر شایســـته ای نباشـــد  باشـــند؛ امـــا اقـــدام 
گرچـــه میـــل نمی کنـــد امـــا  و بـــه تعبیـــری منابـــع را ا
حیـــف می کنـــد. در اینجـــا نیـــز اعتمـــاد از بیـــن مـــی 
و  رهبـــری  کیفیـــت  دانـــش،  مســـاله  بنابرایـــن  رود، 
انتخـــاب رهبـــران بـــر اســـاس یـــک مـــدل صالحیـــت 
یـــج بایـــد در مـــورد تشـــکل های صنفـــی ایـــران  بـــه تدر
پیـــاده ســـازی شـــود. ایـــن الـــزام در مـــورد ســـندیکا هـــم 
حداقل هـــای  احـــراز  حقیقـــت  در  دارد.  مصـــداق 
صالحیـــت چـــه در ســـطح مدیریـــت اجرایـــی و چـــه 
ـــد  کمیته هـــا بای ـــره و منتخبیـــن  در حـــوزه هیـــات مدی

گیـــرد.  بـــه صـــورت جـــدی مـــورد توجـــه قـــرار 
کـــه در راس  امـــروزه ایـــن مســـاله ثابـــت شـــده اســـت 
کـــه فاقـــد اعضایـــی بـــا قابلیت هـــای  تشـــکل هایـــی 
هســـتند،  بـــاال  اجتماعـــی  و  مهارتـــی  تخصصـــی، 
مـــی  قـــرار  ضعیـــف  مدیره هایـــی  هیـــات  عمدتـــا 
بـــه علـــل مختلـــف در  گیـــرد. البتـــه ایـــن عارضـــه 
کـــه  کســـانی  کـــه  کمتـــر رخ داده اســـت. چـــرا  ســـندیکا 
ــری از  کثیـ ــع  ــندیکا و در جمـ ــی سـ ــع عمومـ در مجمـ
نخبـــگان صنعـــت بـــرق رأی مـــی آورنـــد و انتخـــاب 
ـــد دارای حداقل هـــای  مـــی شـــوند، علـــی القاعـــده بای
ـــزوم افزایـــش  ـــه هـــر حـــال ل ـــی ب صالحیتـــی  باشـــند؛ ول
قابلیـــت هـــای هیـــات مدیـــره بـــرای حـــل مســـاله و 
کیفیـــت تصمیماتـــش، بایـــد همـــواره مـــورد  بهبـــود 

گیـــرد. کیـــد قـــرار  تا
بـــا  توانـــد  مـــی  مدیـــره  هیـــات  راســـتا  همیـــن  در 
اســـتفاده از ظرفیت هـــای موجـــود شـــامل توانمنـــدی 
کارگرفتـــن و اســـتخدام  هـــای پژوهشـــی دبیرخانـــه، بـــه 
نیـــز تشـــکیل  و  مشـــاورین حرفـــه ای و متخصـــص 
ـــاالی مدیریتـــی در ایـــن  ـــاق  فکرهایـــی در ســـطوح ب ات

کنـــد. مســـیر موفـــق عمـــل 

گریـــد  کـــه در ایـــران در  کل تشـــکل هایی  ســـندیکا و 
یـــج بایـــد  A  و B دســـته بنـــدی مـــی شـــوند، بـــه تدر
ـــه ســـمت  ـــود ســـطح نمایندگـــی خـــود ب ـــا هـــدف بهب ب
تغییـــرات نظـــام تشـــکلی پیـــش برونـــد تـــا زمینـــه را 
ــود  ــای خـ ــه اعضـ ــدای همـ ــدن صـ ــنیده شـ ــرای شـ بـ
ــده  ــا نماینـ ــی از اعضـ ــر طیفـ ــی هـ ــد. وقتـ کننـ ــم  فراهـ
کیفیـــت تصمیـــم  ای داشـــته باشـــد، بـــدون تردیـــد 
ــی افزایـــش  ــل توجهـ ــکل قابـ ــه شـ ــکل بـ ــری در تشـ گیـ

مـــی یابـــد. 
گیـــرد ایـــن  کـــه بایـــد مـــد نظـــر قـــرار  نکتـــه دیگـــری 
ــر در دوران  ــکل های موثـ ــی تشـ ــه اصلـ ــه پایـ کـ ــت  اسـ
جدیـــد، تـــوان در مدیریـــت دانـــش، طبقـــه بنـــدی 
راه  و  سیاســـت ها  تولیـــد  و  دانـــش  ســـازماندهی  و 

اســـت.  کیفیـــت  بـــا  حل هـــای 
ســـرمایه اجتماعـــی در وجـــه خـــرد و درون تشـــکیالت 
مدیریـــت  و  اعضـــا  بیـــن  اعضـــا،  بیـــن  انجمـــن، 
بیـــن  حتـــی  و  اعضـــا  و  دبیرخانـــه  بیـــن  ســـازمان، 
ـــکل  ـــت تش ـــی در موفقی ـــش حیات ـــازمان نق ـــنل س پرس
ــبکه  ــه شـ ــادر بـ ــق قـ ــکل موفـ ــد. تشـ کنـ ــی  ــا مـ ــا ایفـ هـ
ســـازی و توســـعه ارتباطـــات بیرونـــی خواهـــد بـــود. 
چنیـــن تشـــکلی تبدیـــل بـــه یـــک مشـــاور دائمـــی بـــرای 
گیـــری می شـــود و موقعیـــت خـــود  نهادهـــای تصمیـــم 
ـــه نظـــر مـــی  ـــه مشـــاور ارتقـــا می دهـــد و ب را از مشـــتری ب
ــن  ــد ایـ ــف رشـ ــل مختلـ ــندیکا در مراحـ ــه سـ کـ ــد  سـ

ــرده اســـت. کـ ــز طـــی  مراحـــل را نیـ
بـــود.  مشـــروعیت  فاقـــد  مرحلـــه ای  در  ســـندیکا   
نـــام  تغییـــر  خواســـتار   ،84 ســـال  در  نیـــرو  وزارت 
کـــه حتـــی مدیـــر  کار بـــه جایـــی رســـید  ســـندیکا شـــد و 
کل حقوقـــی وزارت نیـــرو هـــم حاضـــر بـــه مالقـــات 
ایـــن  امـــا  نشـــد.  ســـندیکا  مقامـــات  بـــا  حضـــوری 
ـــاختار  ـــه س ـــی ب ـــکل ده ـــا، ش ـــش اعض ـــا افزای ـــکل ب تش
حرفـــه ای، ارتقـــا ظرفیت هـــای پژوهشـــی، افزایـــش 
یـــج از  قابلیـــت هـــای رســـانه  ای و نهادســـازی بـــه تدر

کـــرد. مراحـــل مختلـــف رشـــد تشـــکلی عبـــور 
 هـــر چنـــد  ســـندیکا درحـــال حاضـــر ظاهـــرا عضـــو 

ـــا موقعیـــت  ـــی نیســـت، ام کالن کمیتـــه رســـمی  هیـــچ 
ــی دارد.  ــاق بازرگانـ ــری در اتـ ــم نظیـ کـ

گفـــت  شـــورای  در  ســـال ها  ســـندیکا  نماینـــدگان 
گـــوی دولـــت و بخـــش خصوصـــی شـــرکت مـــی  و 
مدیریـــت  تواننـــد  مـــی  حاضـــر  حـــال  در  و  کردنـــد 
کمیســـیون هـــای مختلـــف اتـــاق را بـــه راحتـــی در 
وزارت  توســـط   ســـندیکا  امـــروز  بگیرنـــد.  اختیـــار 
نیـــرو بـــه رســـمیت شـــناخته شـــده و بـــه طـــور دائمـــی  
ـــه عـــالوه  ـــرد. ب گی ـــرار مـــی  ـــره ق ک طـــرف مشـــورت و مذا
مطبوعـــات و رســـانه ها ســـندیکا را در صنعـــت بـــرق 
ــند.  ــی شناسـ ــکا مـ ــل اتـ ــع قابـ ــوان یـــک مرجـ ــه عنـ بـ

البتـــه بـــه نظـــر می رســـد ســـندیکا همچنـــان در مرحلـــه 
کیفیـــت تمامـــی  واقـــع  کســـب اعتبـــار اســـت. در 
نـــدارد و تشـــکل هـــا دائمـــًا مـــی تواننـــد بـــا دسترســـی 
کیفیـــت و دانـــش تخصصـــی بیشـــتر  ـــه اطالعـــات با ب
بـــه شـــکل قـــوی تـــری در محافـــل و ســـازمان ها حضـــور 
ـــر روی قابلیـــت اعتمـــاد ســـندیکا  کننـــد. بایـــد ب پیـــدا 
گـــذاری شـــود، ایـــن تشـــکل در مرحلـــه ای  ســـرمایه 
یـــج مـــی توانـــد قواعـــد حکمرانـــی  کـــه بـــه تدر اســـت 
ــه  ــیدن بـ ــرای رسـ ــد و بـ کنـ ــازی  ــاده سـ مطلـــوب را پیـ

گام هـــای بزرگـــی برداشـــته اســـت. ایـــن مرحلـــه 
ســـمت  بـــه  بایـــد  ســـندیکا  برنامه ریـــزی  شـــیوه   
کـــه بـــا وجـــود  مدل هـــای حرفـــه ای تـــری هدایـــت شـــود 
کارشناســـان برجســـته ایـــن تشـــکل دســـتیابی بـــه ایـــن 

ــود. ــد بـ ــده ای نخواهـ کار پیچیـ ــم،  مهـ
چابکـــی  میـــزان  خصـــوص  در  بایـــد  عـــالوه  بـــه 
دبیرخانـــه و بدنـــه اجرایـــی تصمیماتـــی اخـــذ شـــود. 
ــه  ــار، بـ ــا تفویـــض اختیـ ــوان بـ ــی تـ ــب مـ ــن ترتیـ ــه ایـ بـ
کـــه وارد حوزه هـــای جدیـــد شـــوند.  آنهـــا اجـــازه داد 
ـــی  ـــاله شناس ـــه مس ـــندیکا در مرحل ـــه س ک ـــی  از آنجای
ــاز بـــه یـــک بدنـــه  کنونـــی نیـ ــرایط  موفـــق بـــوده، در شـ
صـــورت  بـــه  کـــه  دارد  بـــاال  کیفیـــت  بـــا  اجرایـــی 
تخصصـــی و حرفـــه ای، مهـــارت حـــل مســـاله داشـــته 

باشـــند. ▪

پیگیری کارشناسانه 
و مستمر مطالبات اعضا
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آنکـــه  از  پیـــش  کـــه  می دهـــد  نشـــان  انگلســـتان  در  صنعتـــی  انقـــالب  یـــخ  تار
کشـــور راه خـــود را بـــرای انقـــالب  دانشـــمندان، مهندســـان و تکنیســـین ها در ایـــن 
کارفرمایـــی در  ــای  ــد، نهاد هـ کننـ ــاز  کاال آغـ ــوه  ــد انبـ ــرای تولیـ ــین بـ ــزار و ماشـ ــا ابـ بـ
ـــواع  ـــی ماننـــد فعالیـــت هـــای تشـــکلی، مثـــل فروشـــندگان ان گون گونا فعالیت هـــای 

کـــرده بودنـــد.  کار  پرنـــده، نیـــز شـــروع بـــه 
گاهـــی در خانواده هـــا و شـــهروندان در  کنـــار رشـــد آ کارفرمایـــی در  ایـــن نهادهـــای 
کشـــور بـــه ســـوی انقـــالب صنعتـــی  کامیابـــی ایـــن  انگلســـتان، بـــدون چـــون و چـــرا راه 
کارفرمایـــی در  کارگـــری و  ــا و نهاد هـــای  ــا، خانواده هـ ــوار می کردنـــد. بنگاه هـ را همـ
ک فیلســـوف آزادی  کـــه جـــان ال کنـــار احـــزاب همـــان جلوه هـــای نهادمدنـــی بودنـــد 
در انگلســـتان وجـــود آن هـــا را بـــرای پدیـــدار شـــدن جامعـــه دارای تعـــادل و تـــوازن 

ـــت.  ـــر می دانس ـــاب ناپذی ـــرورت اجتن ـــک ض ی
کـــه تشـــکل های غیـــر دولتـــی بـــه مـــرور از انگلســـتان بـــه ســـایر  بـــه ایـــن ترتیـــب بـــود 
ـــای  پ ـــوازن را در ارو کشـــور های اروپایـــی راه یافتنـــد و یـــک جامعـــه دارای تعـــادل و ت
ـــی دارای  ـــای مدن ـــاب نهاد ه ـــه در غی ک ـــت  ـــن اس ـــت ای ـــتند. واقعی گذاش ـــی بنا غرب
کـــه بتواننـــد همپـــای نهاد هـــای حکومتـــی در تصمیـــم ســـازی ها و  قـــدرت واقعـــی 
کارامـــدی داشـــته باشـــند، جوامـــع بـــه ســـوی اســـتبداد دولتـــی  گیری هـــا  تصمیـــم 

پیـــش می رونـــد. 
ــا از پیـــش  ــند، امـ ــته باشـ ــران آن چنیـــن احساســـی نداشـ ــاد و مدیـ ــاید ایـــن نهـ شـ
گـــر نهاد هـــای مدنـــی از جملـــه تشـــکل های واقعـــی در جوامـــع  معلـــوم اســـت ا
ــود.  ــدار می شـ ــا پدیـ ــرای آنهـ ــواری بـ ــای دشـ ــند، روز هـ ــته باشـ ــی نداشـ ــود عینـ وجـ
ـــه جامعـــه ایـــران  کنیـــم ب ـــه ذهـــن نزدیـــک  ـــاد شـــده را ب ـــرای اینکـــه بتوانیـــم مفهـــوم ی ب

ــم.  گردیـ ــی  ــه 1۳60 برمـ ــر دهـ در اواخـ
ــر اداره جنـــگ و تثبیـــت  ــران درگیـ ــه ایـ کـ ــا 1۳68  ــه ســـخت از 1۳58 تـ در آن دهـ
نهـــاد  هیـــچ  عمـــال  و  شـــدند  نابـــود  خصوصـــی  داران  ســـرمایه  بـــود،  انقـــالب 
ـــب  ـــن ترتی ـــه ای ـــد. ب کن ـــتادگی  ـــت ایس ـــت وق ـــر دول ـــا دربراب ـــود ت ـــی نب ـــی بزرگ کارفرمای
کار نقـــش و ســـهم داشـــته  بخـــش خصوصـــی نمـــی توانســـت در نوشـــتن قانـــون 
ـــع  ـــای مناف ـــه ج ـــی ب ـــع مل ـــب و مناف ـــر جوان ـــری ب ـــع نگ ـــه جام ـــی برپای ـــا قانون ـــد، ت باش

ــود.  ــته شـ ــران نوشـ کارگـ
در حـــال حاضـــر و پـــس از ســـپری شـــدن نزدیـــک بـــه۳0 ســـال از زمـــان تصویـــب و 
کارشناســـان نقص هـــای بنیادیـــن  کثریـــت  گـــواه ا کـــه بـــه  کار موجـــود  اجـــرای قانـــون 
ــت و  ــدوش اسـ ــان مخـ کارفرمایـ ــران و  کارگـ ــان  ــبات میـ کار و مناسـ ــط  دارد، محیـ
ـــی  ـــد م ـــه ح ـــا چ ـــذار ت ـــی اثرگ کارفرمای ـــکل  ـــک تش ـــود ی ـــه نب ک ـــد  ـــی ده ـــان م ـــن نش ای

کشـــور باشـــد.  توانـــد مشـــمول پیامدهـــای منفـــی بـــرای اقتصـــاد 
کارفرمایـــی به مثابـــه تبلـــوری از  بنابـــر آنچـــه نگاشـــته شـــد وجـــود تشـــکل های 
ــه  کـ ــی  ــت و نقشـ ــزان اهمیـ ــاس میـ ــر اسـ ــت. بـ ــرورت اسـ ــک ضـ ــی یـ ــه مدنـ جامعـ
گـــون ایـــن  گونا کشـــور های  نهاد هـــای مدنـــی در برابـــر نهـــاد حکومـــت دارنـــد. در 
ـــن نهاد هـــای  ـــد. در غـــرب، ای ـــا درجـــه هـــای مختلـــف دارن نهاد هـــا توانایی هایـــی ب
از  را  تواننـــد مناســـبات در حکومـــت  مـــی  و  انـــد  واقعـــی  قـــدرت  مدنـــی دارای 

ــد.  کننـ ــر  ــود متاثـ خواســـت و هـــدف خـ
کارشناســـانه  ـــر اســـاس بررســـی  ـــخ معاصـــر و ب ی ـــه تجربه هـــای تار ـــا برپای ـــران، ام در ای
دارای  کارفرمایـــی  نهاد هـــای  جملـــه  از  مدنـــی  نهاد هـــای  موجـــود،  وضعیـــت 
کـــه اتـــاق بازرگانـــی را بـــه مثابـــه مـــادر  قـــدرت واقعـــی و اثرگـــذار نیســـتند. در صورتـــی 
کنیـــم و انـــدازه قـــدرت ایـــن نهـــاد را بـــا قـــدرت  کارفرمایـــی لحـــاظ  تشـــکل های 

کنیـــم، بـــه نتایـــج تاســـف بـــاری می رســـیم.  دولـــت مقایســـه 
ــای  ــه نهاد هـ ــران از جملـ ــی در ایـ ــای مدنـ ــی نهاد هـ ــل ضعـــف تاریخـ ــاره دالیـ دربـ
ـــر  ـــه نظ ـــرد. ب ک ـــاره  ـــوان اش ـــی می ت ـــل اعتنای ـــکات قاب ـــه ن ـــت ب ـــی در برابردول کارفرمای
می رســـد نیـــروی انســـانی بـــه مثابـــه ســـرمایه اجتماعـــی هـــر نهـــاد و ســـازمان در 
ــر انـــدازه و در هـــر عصـــر و دوره و در هـــر ســـرزمینی نقـــش بســـیار بـــا اهمیتـــی در  هـ
کـــه در ایـــران متاســـفانه مـــورد  نیرومنـــدی یـــا ناتوانـــی دارنـــد و ایـــن چیـــزی اســـت 

غفلـــت واقـــع شـــده اســـت. 
کارفرمایـــی نهـــاد دموکراســـی  بـــا وجـــود اینکـــه در ایـــران و در میـــان تشـــکل های 
نیرومنـــد اســـت و زبده تریـــن نیروهـــای انســـانی می تواننـــد بـــا حفـــظ و رعایـــت 
کارفرمایـــی حاضـــر باشـــند، امـــا ایـــن اتفـــاق  مقـــررات در انتخابـــات تشـــکل های 
ــر  ــکل ها در برابـ ــی تشـ ــه نیســـت. ناتوانـ ــل یافتـ ــون، رونـــدی تکامـ گـ گونا ــل  ــه دالیـ بـ
کـــردن خواســـته های قانونـــی منطقـــی خـــود راه را بـــرای تضعیـــف  دولـــت در بـــرآورده 

ــد.  ــدود می کنـ ــد، مسـ ــی نیرومنـ ــرمایه اجتماعـ سـ
ورزیده تریـــن نیرو هـــای یـــک صنـــف شـــاید هرگـــز بـــه درون مناســـبات رقابتـــی در 
کارفرمایـــی ورود نکننـــد و از ایـــن ناحیـــه بـــه تشـــکل ها آســـیب برســـد.  نهاد هـــای 
کارآمد تریـــن نیـــروی انســـانی شـــناخته شـــده در هـــر صنفـــی بـــه  ــا فـــرض اینکـــه  بـ
گیرنـــد، امـــا  مناســـبات رقابتـــی وارد شـــده و در راس هـــرم رهبـــری تشـــکل ها قـــرار 
ــه روزمرگـــی  ــز بـ ــا نیـ ــورت آن هـ ــد. درایـــن صـ کاری از پیـــش ببرنـ ــد  ــل نتواننـ در عمـ
ــه  ــته و تشـــکل ها را بـ ــای قانونـــی و عرفـــی برداشـ ــاده و دســـت از بلندپروازی هـ افتـ
کـــه دردیوانســـاالری بـــا موسســـه های دولتـــی  محیطـــی اداری تبدیـــل می کننـــد 

رقابـــت می کننـــد. 
ــکل ها در  ــی تشـ یـــک دوره توان آزمایـ ــکل ها در ــای تشـ ــی اعضـ ــر وقتـ ــوی دیگـ از سـ
کاری از  ــکل ها  ــه تشـ کـ ــند  ــه می رسـ ــن نتیجـ ــه ایـ ــی بـ ــای دولتـ ــا نهاد هـ ــه بـ مواجهـ
کـــرد. بنابرایـــن  ـــد، از مشـــارکت فعـــال در تشـــکل اجتنـــاب خواهنـــد  پیـــش نمی برن
ــا بازنـــده  کاهنـــده یـ یـــک دور  ــد در ــرمایه اجتماعـــی نیرومنـ تشـــکل ها و فقـــدان سـ
ـــکل ها  ـــده تش ـــه ش ـــف نهادین ـــه تضعی ـــوان ب ـــی نات ـــرمایه اجتماع ـــد. س ـــرار می گیرن ق
ــوان  ــد ناتـ ــانی نیرومنـ ــروی انسـ ــز در جـــذب نیـ ــوان نیـ ــود و تشـــکل ناتـ ــر می شـ منجـ

می شـــود.
یـــاد دیـــده می شـــود.  ـــا ز کـــم ی ایـــن وضعیـــت در تشـــکل های ایرانـــی بـــه درجه هایـــی 
بـــرای بـــرون رفـــت از ایـــن وضعیـــت بایـــد یـــک جنبـــش عمومـــی تشـــکل های 
نیرومنـــد برپاشـــده و ایـــن نهاد هـــای مدنـــی ضمـــن اینکـــه منافـــع صنفـــی خـــودرا 
ــا دولـــت را  ــی بـ ــه قانونـ ــیده و راه مقابلـ ــر اندیشـ ــع بزرگتـ ــه منافـ ــد، بـ ــاظ می کننـ لحـ

بیابنـــد.▪

سرمایه اجتماعی، 
هدف و ابزار تشکل گرایی بالنده 

/ محمدصادق جنان صفت / 
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مســـایل و بحـــران هـــای اقتصـــادی، اجتماعـــی و سیاســـی در ماه هـــای اخیـــر 
کـــه در  پیـــش چشـــمان  گســـترده و البتـــه پیچیـــده بـــوده  بـــه حـــدی متنـــوع و 
ــیما  ــگاه و سـ ــه اســـت و نـ گرفتـ ــرار  ــداران قـ ــن و سیاســـت مـ ــنفکران، محققیـ روشـ
کالم مـــردم و بویـــژه طبقـــه متوســـط شـــهری را بیـــش از پیـــش نگـــران و پریشـــان  و 
نمـــوده اســـت. طبقـــه متوســـط از طرفـــی بـــا لیســـتی از بحـــران هـــای اقتصـــادی نظیـــر 
کاهـــش ارزش پـــول ملـــی، افزایـــش قیمـــت هـــا، بحـــران بانکـــی، بحـــران موسســـات 
اعتبـــاری، بحـــران هـــای مبادالتـــی ناشـــی از تحریـــم هـــا، عـــدم پرداخـــت معوقـــات 
پـــروژه هـــا و ... و از طـــرف دیگـــر بـــا یـــاس، ناامیـــدی، بـــی اعتمـــادی، فرســـودگی، 
گریبـــان شـــده  خســـتگی و بحـــران هـــای روان شـــناختی اجتماعـــی دســـت بـــه 

اســـت. 

وضعیت بغرنج فوق بر دو »ما« تاثیرات شاید عمیق تری داشته باشد:
1. »مـــا«ی صنعـــت بـــرق : شـــاید بیشـــترین تهدیـــدات را بـــرای افـــرادی در پـــی 
کـــه از پـــس ســـال هـــا رنـــج و مـــرارت و تـــالش؛ نیـــروی انســـانی، تولیـــد  داشـــته باشـــد 
کارآفرینـــان خارجـــی ســـودای توســـعه و  ـــد و بســـان  کـــرده ان و ســـرمایه ای را تجمیـــع 
کـــه در  افزایـــش ســـرمایه را در ســـر مـــی پروراندنـــد امـــا اینـــک نـــه در ســـودای توســـعه 
ـــاال  ـــش رو احتم ـــای پی ـــال ه ـــا در س ـــتند. آنه ـــا هس ـــرمایه ه ـــن س ـــف رفت ک ـــروای از  پ

ـــد: ـــد ش ـــه خواهن ـــر مواج ـــای زی ـــران ه ـــا بح ب
گیرتر • رکود اقتصادی فرا

کاهش قدرت خرید دولت و مردم و حجم بازار    •
کاهش سهم بازار  •

• افزایش دستمزدها و هزینه های عملیاتی
• بی انگیزگی پرسنل

• تنش های سازمانی توسط نیروی انسانی
• و . . .  

ـــرای ایـــن روزهـــای ســـخت  ـــد خـــود را بیـــش از پیـــش ب ـــرق بای کارآفرینـــان صنعـــت ب
ــازمانی  ــای سـ ــرای بقـ ــی بـ ــای اجتماعـ ــه پارامترهـ ــه بـ ــوع توجـ ــازند. موضـ ــاده سـ آمـ
بیـــش از پیـــش اهمیـــت دارد. لـــذا توجـــه مدیـــران را بـــه پیشـــنهادات زیـــر جلـــب 

کنـــم: مـــی 
الف. حفظ نیروهای خوش بین، امیدوار، با تجربه، متعهد 

کاهـــش  کاهـــش سلســـله مراتـــب، اعتمـــاد ســـازی،  کاهـــش ارتفـــاع ســـازمان:  ب. 
رســـمیت، جلـــب بیشـــتر مشـــارکت مدیـــران و پرســـنل در راســـتای افزایـــش اعتمـــاد 

و ســـرمایه اجتماعـــی
کشـــورهای دارای مـــرز زمینـــی )بـــه  ج. توجـــه و تمرکـــز بیشـــتر بـــر صـــادرات بـــه ویـــژه بـــا 

گســـترش تحریـــم هـــا و ســـختی مبـــادالت پولـــی( دلیـــل 
کاهـــش  طریـــق  از  داخـــل  در  مشـــترک  هـــای  همـــکاری  بـــر  بیشـــتر  تمرکـــز  د. 
رقابت هـــای مخـــرب، ادغـــام هـــای افقـــی بـــا شـــرکت هـــای رقیـــب، ســـاختن 

برندهـــای بـــزرگ تـــر
ـــرق  ـــت ب ـــان صنع کارآفرین ـــایر  ـــا س ـــکاری ب ـــویی و هم ـــی، همس ـــش همگرای ه. افزای

ـــرق ـــت ب ـــندیکای صنع ـــق س ـــت از طری ـــد در صنع ـــدای واح ـــاد ص ـــرای ایج ب
2. »مـــا«ی ســـندیکای بـــرق:  ســـندیکای صنعـــت بـــرق از پیشـــروان همـــکاری 
جمعـــی و ســـاختن ســـرمایه اجتماعـــی و شـــاید موفـــق تریـــن و مشـــهورترین تشـــکل 
گذشـــته بـــوده اســـت. ایـــن مهـــم بویـــژه در بحـــران  اقتصـــادی در ســـال هـــای 
اقتصـــادی اواخـــر دهـــه 80 و اوایـــل دهـــه 90 مشـــهود بـــود. لـــذا دارای مشـــخصات 

ســـازمان مهـــم اســـت از قبیـــل:
الف. تجربه مواجهه با فضای رکود و بحران

ب. نیروهای سازمانی دارای مهارت و دانش مواجهه با بحران
ج. اعضای دارای سرمایه اجتماعی تجمیع شده 

د. ساختار سازمانی طراحی شده برای توسعه سرمایه اجتماعی
ه. برنـــد و اعتبـــار ســـازمانی مناســـب در بیـــن دولتمـــردان و تشـــکل هـــای بخـــش 

خصوصـــی بویـــژه اتـــاق بازرگانـــی

ــای  کاهـــش درآمدهـ ــال  ــه احتمـ ــه بـ ــا توجـ ــز بـ ــندیکا نیـ ــران سـ ــران و مدیـ ــذا رهبـ لـ
ــرد و  یکـ ــال هـــای پیـــش رو بایـــد رو ــرای سـ ناشـــی از حـــق عضویـــت و خدمـــات بـ
کـــه بـــه نظـــر مـــی رســـد بـــا انتخـــاب دبیـــرکل  محتـــوای مدیریـــت خـــود را تغییـــر دهنـــد 
گام اول را بدرســـتی برداشـــته انـــد.  برآمـــده از داخـــل ســـازمان و آشـــنا بـــه فضـــای بـــاال 
ـــه  ـــوان ب ـــردازد مـــی ت ـــه آن بپ گذشـــته ب ـــد بیشـــتر از  کـــه ســـندیکا بای ـــی  ـــه نکات از جمل

ـــرد: ک ـــر اشـــاره  ـــوارد زی م
ــرای  ــا بـ ــتر از اعضـ ــارکتی: دعـــوت بیشـ ــاختارهای مشـ ــه سـ ــتر بـ ــه بیشـ الـــف. توجـ
کمیتـــه هـــا، اعتمـــاد ســـازی، افزایـــش ارتبـــاط بـــا اعضـــا بـــرای  حضـــور در ســـندیکا و 

افزایـــش اعتمـــاد و ســـرمایه اجتماعـــی صنعـــت بـــرق
ب. شـــکل دهـــی بـــه همـــکاری هـــای مشـــترک: بـــرای شـــرکت در مناقصـــات، 
کنسرســـیوم هـــا، ادغـــام هـــا و . . . ـــه  کاهـــش رقابـــت هـــای مخـــرب، شـــکل دهـــی ب
کشـــورهای همســـایه،  کمیتـــه توســـعه صـــادرات: تمرکـــز بـــر بـــازار  ج. تمرکـــز مجـــدد بـــر 
کـــردن اعـــزام و پذیـــرش هییـــت هـــای خارجـــی، همـــکاری مشـــترک  هدفمنـــد تـــر 
ـــی در  ـــای تخصص ـــگاه ه ـــزاری نمایش ـــادرات و برگ ـــعه ص ـــرای توس ـــا ب ـــن اعض در بی
ـــا اســـتفاده از ظرفیـــت  کاهـــش مشـــکالت صادراتـــی اعضـــا ب کشـــورهای همســـایه، 

ـــی و . . .  ـــاق بازرگان ســـازمان توســـعه تجـــارت، وزارت خارجـــه، ات
کثـــر  د. تمرکـــز بـــر توســـعه روابـــط و اعتمادســـازی بـــا وزارت نیـــرو بـــرای جلـــب حدا

همـــکاری جهـــت حفـــظ ظرفیـــت هـــای صنعـــت بـــرق 
گســـترش همـــکاری بـــا تشـــکل هـــای مـــوازی و جلوگیـــری بیـــش از پیـــش از دو  ه. 
گیـــری  صدایـــی: شـــاید شـــرایط پیـــش رو بیـــش از هـــر زمـــان دیگـــری نیـــاز بـــه شـــکل 

کنـــد.  ـــا همـــکاری دیگـــران را پررنـــگ مـــی  فدراســـیون ب
دارای  انســـانی  نیـــروی  و  کارآفرینـــان  داشـــتن  اختیـــار  در  بـــا  بـــرق  صنعـــت 
از  ناشـــی  اجتماعـــی  ســـرمایه  دانشـــی،  بـــاالی  میانگیـــن  بـــاال،  تحصیـــالت 
کارآمد)ســـندیکای صنعـــت بـــرق(؛  همـــکاری هـــای مشـــترک، ســـازمان نمایندگـــی 
شـــاید بیشـــترین پتانســـیل هـــای الزم بـــرای عبـــور از بحـــران هـــای پیـــش رو را خواهـــد 

داشـــت.  ▪

صنعت برق و 
افول سرمایه اجتماعی

/ هادی حدادی/ 
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آیـــا آنچـــه بـــه عنـــوان ویژگـــی مثبـــت ایرانیـــان از آن 
یـــاد مـــی شـــود بـــه راســـتی مفیـــد اســـت؟!

جامعه شناســـانه  مفهومـــی  اجتماعـــی  ســـرمایه 
دانـــش،  گـــون  گونا شـــاخه های  در  کـــه  اســـت 
درون  ارتباط  هـــای  بـــه  پرداختـــن  بـــرای  آن  از 
یـــف  تعار و  شـــده  گرفتـــه  بهـــره  میان  گروهـــی  و 

دارد. چندگانـــه ای 
 مفهـــوم ســـرمایه اجتماعـــی بیشـــتر بـــر ایـــن پایـــه 
)بـــه  اجتماعـــی  شـــبکه های  کـــه  اســـت  اســـتوار 
نـــه بـــه  گســـترده آن و  کالســـیک و  مفهـــوم عـــام، 
هرچنـــد  مجـــازی،  ارتبـــاط  نرم افزارهـــای  معنـــی 
ایـــن بخـــش را نیـــز شـــامل می شـــود.( دارای ارزش 
کـــه تـــوان انجـــام  هســـتند و ماننـــد ســـایر ســـرمایه ها 
کاری را فراهـــم می کننـــد، ارتباطـــات اجتماعـــی نیـــز 

گذاشـــت  گروه هـــا تأثیـــر خواهـــد  بـــر بهـــره وری افـــراد و 
کنـــار ســـرمایه های انســـانی و  و از اینـــرو امـــروزه در 
 Social(اجتماعـــی ســـرمایه  نـــام  اقتصـــادی، 

Capital( نیـــز بـــه چشـــم می خـــورد.
 ســـرمایه اجتماعـــی در واقـــع بعـــد معنـــوی یـــک 
بـــه  افـــراد  کـــه از طریـــق تشـــویق  اجتمـــاع اســـت 
»همـــکاری« و »مشـــارکت« در تعامـــالت اجتماعـــی 
قـــادر اســـت، موفـــق بـــه حـــل میـــزان بیشـــتری از 
کـــه البتـــه  معضـــالت موجـــود در آن اجتمـــاع شـــود 
کوچـــک یـــا بـــزرگ و یـــا  ابعـــاد ایـــن اجتمـــاع می توانـــد 
حتـــی اجتماعـــی در دل اجتماعـــی بزرگتـــر باشـــد.
ــاختار مثبـــت  ــی در سـ ــرمایه اجتماعـ ــع ، سـ در واقـ
کنـــار ســـرمایه های اقتصـــادی و  آن را می تـــوان در 
ـــی بـــه شـــمار آورد، 

ّ
انســـانی ، بخشـــی از ثـــروت مل

گروه هـــا، ســـازمان ها و جوامـــع انســـانی،  بســـیاری از 
بـــا پشـــتیبانی  بـــدون ســـرمایه اقتصـــادی و تنهـــا 
بـــه  توانســـته اند  اجتماعـــی  و  انســـانی  ســـرمایه 
ســـرمایه  بـــدون  لیکـــن  یابنـــد،  دســـت  موفقیـــت 
هدفمنـــدی  و  درخـــور  اقـــدام  هرگـــز  اجتماعـــی 
گردایـــه  ای از  انجـــام نخواهـــد شـــد. ایـــن ســـرمایه، 
اجتماعـــی  ســـامانه های  در  موجـــود  هنجارهـــای 
کـــه موجـــب بـــاال رفتـــن ســـطح همـــکاری  اســـت 
کاهـــش ســـطح هزینه هـــای  اعضـــای آن جامعـــه و 
کـــه بـــا خلـــق هنجارهـــا و اعتمـــاد  گشـــته  تبـــادالت 
ـــل موجـــب تحقـــق اهـــداف اعضـــا مـــی شـــود. متقاب
ــتند  ــاور هسـ ــن بـ ــر ایـ ــر بـ ــای چپ گراتـ ــا دیدگاه هـ امـ
کـــه شـــرایط منفـــی و بحرانـــی، افـــراد را بـــه ســـوی 
گروهـــی  اســـتفاده از انـــرژی و توانایی هـــای بالقـــوه 

سرمایه  اجتماعی؛ 
تهدید یا  فرصت

/ خسرو دوران / 
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کـــه بـــه  و پشـــتیبانی از یکدیگـــر هدایـــت می کنـــد 
نوعـــی همبســـتگی از روی اجبـــار و ضـــرورت اســـت 
و بـــر ایـــن اســـاس ســـرمایه اجتماعـــی چنـــدان نیـــز 
اصیـــل و معنـــوی نبـــود و تنهـــا یـــک ســـازوکار واکنشـــی 

اســـت.
کـــه ســـرمایه اجتماعـــی یـــک منبـــع  گاه بـــود  بایـــد آ
تســـهیل  را  عملـــی  نـــوع  هـــر  کـــه  اســـت  خنثـــی 
ــا  ــرد یـ ــی بـ ــع مـ ــه از آن نفـ ــه جامعـ ــا اینکـ ــد، امـ می کنـ
کاربـــرد آن در یـــک موقعیـــت  کامـــاًل وابســـته بـــه  خیـــر 
می تـــوان  را  باندبـــازی  نمونـــه  بـــرای  اســـت،  ویـــژه 
کارکـــرد منفـــی  کـــه  ــرمایه اجتماعـــی خوانـــد  یـــک سـ
اخالقـــی  نظـــام  یـــک  تقویت کننـــده  زیـــرا  دارد، 
کـــه در آن فـــرد مجبـــور اســـت جانـــب  دوگانـــه اســـت 
ـــان را در  ـــواده خـــود را بگیـــرد، از ایـــن رو آن اعضـــاء خان
چارچـــوب ایـــن روابـــط بـــه ســـود رســـانده و بـــه جامعـــه 

یـــان خواهـــد زد.  و اعتمـــادش ز
تمایـــز ایـــن دو نـــوع ســـرمایه اجتماعـــی بـــه درک اثـــرات 
کل جامعـــه یـــاری  احتمـــااًل منفـــی ایـــن مفهـــوم بـــر 
گرچـــه پیامـــد ســـرمایه اجتماعـــی  خواهـــد رســـاند. 
گروه هایـــی  و  افـــراد  ســـود  بـــه  همـــواره  نهایـــت  در 
ســـکه  ایـــن  دیگـــر  روی  یـــان  ز امـــا  بـــود،  خواهـــد 
کـــه  گروههـــا  اســـت. شـــبکه های افقـــی شـــهروندان و 
موجـــب افزایـــش بهـــره وری اجتمـــاع و همبســـتگی 
هســـتند، بـــه عنـــوان ســـرمایه اجتماعـــی مثبـــت تلقـــی 
انحصارگـــرای  آنکـــه  باندهـــای  حـــال  می شـــوند، 
خودمحـــور و ســـاختارهای البـــی را می تـــوان ســـرمایه 
نامیـــد  از معضـــالت جامعـــه  و  منفـــی  اجتماعـــی 
ــته  ــود داشـ ــه سـ ــی از جامعـ ــرای بخشـ ــه بـ کـ ــد  هرچنـ

باشـــد.
عوامـــل ســـاخت ســـرمایه اجتماعـــی را می تـــوان در 
چهـــار دســـت عوامـــل نهـــادی بـــه معنـــای قانـــون، 
ــه  ــه بـ کـ ــوش  ــل خودجـ ــادت، عوامـ ــرف، عـ ــم، عـ رسـ
ُکنش هـــای متقابـــل اعضـــای یـــک  جـــای قانـــون، از 
کـــه  اجتمـــاع بـــه وجـــود مـــی آینـــد، عوامـــل بیرونـــی 
از اجتمـــاع همچـــون  بیـــرون  شـــامل هنجارهایـــی 
دیـــن، مذهـــب و ایدئولـــوژی اســـت و عامـــل پایانـــی 
روابـــط  عوامـــل  از  دســـته  دو  کـــه  اســـت  طبیعـــی 
خویشـــاوندی و همبســـتگی هـــای قومـــی و نـــژادی را 

می شـــود. شـــامل 
ــذار روی  ــود عوامـــل اثرگـ ــه دیـــده می شـ کـ ــه  همانگونـ
ـــواع و اقســـام  ســـرمای اجتماعـــی، همگـــی پیرامـــون ان
گروه هـــا و جوامـــع بـــوده  هنجارهـــای موجـــود در میـــان 
و اثـــر مثبـــت و منفـــی خـــود را بســـته بـــه منشـــاء و 

گذاشـــت. ماهیتشـــان خواهنـــد 
ـــانی  کس ـــه  ـــی، ب ـــرمایه اجتماع ـــت س گف ـــوان  ـــاید بت ش
یـــک فـــرد مـــی شناســـد بســـتگی دارد؛ یعنـــی  کـــه 
کار  کســـب و  کیفیـــت و تنـــوع شـــبکه های  انـــدازه، 
آن  در  انســـان  شـــخصی  ارتباطـــی  شـــبکه های  و 
کـــه انســـان  کســـانی  مؤثـــر اســـت؛ امـــا فراتـــر از آن، بـــه 
نمی شناســـد نیـــز بســـتگی دارد. زیـــرا بـــه صـــورت 

در  آنهـــا  بـــا  شـــبکه ها  وســـیله  بـــه  و  غیرمســـتقیم 
اندازه گیـــری  موضـــوع  همیـــن  و  اســـت  ارتبـــاط 
حتـــی  و  می کنـــد  دشـــوار  را  ســـرمایه  ایـــن  کمـــی 
ــز نمی توانـــد  ــا شـــبکه نیـ ــروه یـ گـ ــاء یـــک  شـــمار اعضـ
بســـیار  چـــه  و  باشـــد  کار  ایـــن  بـــرای  شـــاخصی 
کـــم اعضـــاء، ســـرمایه  کـــه بـــا وجـــود شـــمار  گروه هایـــی 
اجتماعـــی بســـیار نیرومنـــدی در اختیـــار دارنـــد و یـــا 
ــل  ــه دلیـ ــم بـ کـ ــت  ــا جمعیـ ــه بـ کـ ــتند  ــی هسـ جوامعـ
گروه هـــای پرشـــمار، ســـرمایه  عضویـــت اشـــخاص در 
کرده انـــد. افـــزون بـــر  اجتماعـــی عظیمـــی را ایجـــاد 
گـــروه و ســـرایت پذیری  ایـــن ســـطح همبســـتگی در 
گـــذارد  شـــبکه نیـــز بـــر ســـرمایه اجتماعـــی اثـــر مـــی 
ــا روش هـــای پیچیـــده  کـــه مـــورد پایانـــی را می تـــوان بـ
کمـــی محاســـبه  ریاضـــی تـــا انـــدازه ای بـــه صـــورت 

ــرد. کـ
کـــه  کـــرد  گفتـــه شـــد، بایـــد اعتـــراف  بـــا وجـــود آنچـــه 
یـــک  ـــدازه بســـیاری تار ـــا ان ـــوز ت ســـرمایه اجتماعـــی هن
بـــه مفاهیـــم  بـــا پرداختـــن  گنـــگ اســـت و بایـــد  و 
کـــرد تـــا ابعـــادش بـــه  جانبـــی پیوســـته بـــا آن، تـــالش 
روشـــنی مشـــخص شـــود. یکـــی از مفاهیـــم مفیـــد در 
تبییـــن ســـرمایه اجتماعـــی، مفهـــوم “شـــبکه اعتمـــاد” 
ـــت  ـــب اس ـــن مطل ـــر ای ـــاد، بیانگ ـــبکه اعتم ـــت، ش اس
کـــه افـــراد بـــر اســـاس اعتمـــاد متقابـــل بـــه یکدیگـــر؛ 
از اطالعـــات، هنجارهـــا و ارزش هـــای یکســـانی در 
تبـــادالت میـــان خـــود اســـتفاده می کننـــد. “شـــعاع 
ــای  ــه معنـ ــوده و بـ ــا بـ ــیر راهگشـ ــز در مسـ ــاد” نیـ اعتمـ
گســـتردگی دایـــره همـــکاری و اعتمـــاد متقابـــل  میـــزان 
گـــروه اســـت و هرچـــه ایـــن شـــعاع  میـــان اعضـــای یـــک 
اجتماعـــی  ســـرمایه  باشـــد،  گســـترده تر  وشـــبکه 

قوی تـــر اســـت.
از نگاهـــی دیگـــر ســـرمایه اجتماعـــی را می تـــوان بـــه 
کـــرد. ســـرمایه  دو دســـته پیشـــینی و پســـینی تقســـیم 
ـــی  ـــا و امکانات ـــع، فرصت ه ـــینی مناف ـــی پیش اجتماع
کارکردهـــای  گـــروه بـــدون تـــالش و بـــه دلیـــل  کـــه  اســـت 
شده اســـت.  منـــد  بهـــره  آن  از  پیشـــین  اعضـــای 
و  تـــالش  نیازمنـــد  پســـینی  اجتماعـــی  ســـرمایه 
تعامـــالت  برقـــراری  بـــرای  گـــروه  کوشـــش اعضـــای 
یافـــت اطالعـــات و امکانـــات الزم  بهینـــه جهـــت در
اســـت. در واقـــع، ســـرمایه اجتماعـــی پیشـــینی، ارث 
کـــه بـــه اعضـــای جدیـــد مـــی  گروهـــی اســـت  و میـــراث 
رســـد، ولـــی ســـرمایه اجتماعـــی پســـینی بـــا َاعمـــال و 
گـــروه فراهـــم می شـــود. مناســـبات افـــراد حاضـــر در 

از  را  آن  کـــه  ویژگی هایـــی دارد  ســـرمایه اجتماعـــی 
کالســـیک متمایـــز می ســـازد.  بـــه مفهـــوم  ســـرمایه 
عملـــی  انتقال ناپذیـــری  ویژگی هـــا  ایـــن  از  یکـــی 
آن اســـت و بـــه آســـانی مبادلـــه نمی شـــود، ســـرمایه 
از  یـــک  هیـــچ  شـــخصی  دارایـــی  اجتماعـــی، 
کـــه از آن ســـود می برنـــد، نیســـت. ســـرمایه  افـــرادی 
و  اســـت  افـــراد  بـــرای  مهمـــی  منبـــع  اجتماعـــی، 
کیفیـــت مشـــهود  کنـــش آنـــان و  می توانـــد بـــر توانایـــی 

ـــر شـــگرفی بنهـــد. آنـــان توانایـــی ایجـــاد  زندگی شـــان اث
چنیـــن ســـرمایه ای را دارنـــد. 

لیکـــن ســـرمایه اجتماعـــی ویژگـــی شـــگرف دیگـــری 
کـــه ســـرمایه اجتماعـــی  نیـــز دارد، بســـیاری از منافعـــی 
کـــه  کســـانی  بـــه وجـــود مـــی آورد توســـط افـــرادی غیـــر از 
کســـب مـــی شـــود. در نتیجـــه  کننـــد،  آن را ایجـــاد مـــی 
بیشـــتر شـــکل های ســـرمایه اجتماعـــی بـــه عنـــوان 
نتیجـــه فرعـــی فعالیـــت هـــای دیگـــر ایجـــاد یـــا نابـــود 
می شـــود. ســـرمایه اجتماعـــی بـــه آفریـــده می شـــود یـــا 
کســـی قصـــد آفرینـــش  از میـــان مـــی رود بـــدون اینکـــه 

ـــد. ـــته باش ـــودی آن را داش ـــا ناب ی
ــر  ــی دیگـ ــوان از دیدگاهـ ــی تـ ــی را مـ ــرمایه اجتماعـ سـ
گـــروه ســـرمایه  و رویکـــردی ســـاده روشـــن تـــر بـــه دو 
ـــم(  ـــی قدی ـــرمایه اجتماع گروهی)س ـــی درون  اجتماع
ســـرمایه   ( گروهـــی  بـــرون  اجتماعـــی  ســـرمایه  و 
کـــرد و عناصـــر اصلـــی  اجتماعـــی جدیـــد( تقســـیم 
گـــرد  کـــه پیرامـــون محـــور اعتمـــاد  تشـــکیل دهنـــده آن 
آمـــده انـــد را اعتمـــاد مـــردم بـــه یکدیگـــر، اعتمـــاد مـــردم 
بـــه حکومـــت و نهادهـــای اصلـــی جامعـــه، اعتمـــاد 
نهادهـــای یـــاد شـــده بـــه یکدیگـــر و اعتمـــاد حکومـــت 

و ایـــن نهادهـــا بـــه مـــردم تشـــکیل مـــی دهـــد.

سرمایه اجتماعی، 
جامعه مدنی و سیاست مدرن

مجموعـــه  صـــورت  بـــه  را  مدنـــی  جامعـــه  برخـــی 
از  بیـــرون  داوطلبانـــه  ســـازمان های  و  انجمن هـــا 
از  افـــراد  می کننـــد.  تعریـــف  دولـــت  و  بـــازار  حـــوزه 
ـــاد  ـــی ایج ـــبکه های ارتباط ـــی ش ـــه مدن ـــذر جامع رهگ
می کننـــد و ایـــن انجمن هـــا بـــا ســـاختاری غیررســـمی 
و انعطاف پذیـــر، مـــردم را بـــه هـــم ارتبـــاط و اعتمـــاد و 
گســـترش می دهنـــد و جامعـــه را بـــا  عمـــل متقابـــل را 

دوســـتی بـــدون اجبـــار اســـتحکام می بخشـــند.
ـــه  ـــوان ب ـــف ســـرمایه اجتماعـــی می ت ـــه تعری ـــا توجـــه ب ب
کـــه جامعـــه مدنـــی در واقـــع اشـــکال  ســـادگی فهمیـــد 
گونـــی از ایـــن ســـرمایه را در خـــود دارد و موجـــب  گونا
تقویـــت جامعـــه مدنـــی خواهـــد شـــد، لیکـــن از ســـوی 
ــای  ــه جـ ــت بـ ــن اسـ ــی ممکـ ــرمایه اجتماعـ ــر سـ دیگـ
ـــز  ـــار نی ـــاد انحص ـــب ایج ـــی موج ـــه مدن ـــت جامع تقوی
بشـــود و بـــه همیـــن دلیـــل می بایســـت در ایـــن زمینـــه 

ـــود. ـــاط ب محت

سرمایه اجتماعی و سالمتی
بـــه رشـــد پیرامـــون ســـالمتی نشـــان  تحقیقـــات رو 
در  اجتماعـــی  ســـرمایه  وجـــود  کـــه  می دهـــد 
حافـــظ  اجتماعـــات،  و  اجتماعـــی  شـــبکه های 
کـــه در شـــبکه یـــا اجتماعـــی  ســـالمتی اســـت. افـــرادی 
زندگـــی  عمومـــی  اعتمـــاد  و  حمایـــت  از  سرشـــار 
کـــه بـــر ســـالمت  می کننـــد منابعـــی در اختیـــار دارنـــد 
یـــک  مثـــال،  .به طـــور  می گـــذارد  مثبـــت  اثـــر  آنهـــا 
بیمـــار ســـرطانی می توانـــد بدیـــن طریـــق اطالعـــات، 
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کـــه بـــرای درمـــان و بهبـــود  پـــول یـــا حمایـــت روانـــی را 
نیـــاز دارد بدســـت آورد، البتـــه ایـــن بـــازده مثبـــت در 
کـــه خـــود ســـرمایه  یافـــت خواهـــد شـــد  صورتـــی در
اجتمـــاع،  یـــا  گـــروه  و  باشـــد  مثبـــت  اجتماعـــی 
رفتارهـــای ســـالم و مثبـــت را بـــه فـــرد پیشـــنهاد دهـــد.

سرمایه اجتماعی و فضای مجازی
گاه شـــدن از آخریـــن  هماننـــد مشـــاهده اخبـــار و آ
وقایـــع، اســـتفاده از اینترنـــت می توانـــد بـــر ســـرمایه 
اجتماعـــی هـــم اثـــر مثبـــت داشـــته باشـــد. رشـــد ســـری 
اســـت  ایـــن  نشـــان دهنده  اجتماعـــی  شـــبکه های 
ایجـــاد شـــبکه ای مجـــازی  در حـــال  کاربـــران  کـــه 
بـــا ســـرمایه اجتماعـــی بـــاال هســـتند و ویژگی هـــای 
کـــه افـــراد  فضـــای اینترنتـــی نیـــز موجـــب می شـــود 
ــر اســـاس منافـــع و  بتواننـــد بـــه صـــورت انتخابـــی و بـ
کامـــاًل معیـــن بـــا هـــم ارتبـــاط برقـــرار  پیشـــینه های 

ــد. کننـ
میـــان  مثبتـــی  ارتبـــاط  درکل  کـــه  گفـــت  می تـــوان 
گرچـــه  ســـرمایه اجتماعـــی و اینترنـــت وجـــود دارد. ا
کـــه  منتقـــدان اجتماعـــات مجـــازی بـــر ایـــن باورنـــد 
ایـــن پیوندهـــای آنالیـــن ضعیـــف هســـتند و آســـیب زا 
نشـــان  نیـــز  تحقیقـــات  از  پـــاره ای  و  بـــود  خواهنـــد 
کمـــک تکنولـــوژی شـــکل  کـــه بـــا  کـــه روابطـــی  می دهـــد 
ـــد  ـــی دارن ـــرمایه اجتماع ـــا س ـــی ب ـــه منف ـــد رابط می گیرن
ـــی  ـــط اجتماع ـــرای رواب ـــده ب ـــرف ش ـــان ص ـــه زم ک ـــرا  زی
فیزیکـــی و رو در رو را بـــه خـــود اختصـــاص می دهنـــد. 
ـــر  ـــق ب ـــده تواف ـــام ش ـــات انج ـــود، در تحقیق ـــن وج ـــا ای ب
کـــه هرچـــه مـــردم بیشـــتر آنالیـــن باشـــند،  ایـــن اســـت 
نقـــش  بنابرایـــن  و  داشـــته  بیشـــتری  فـــردی  روابـــط 

مثبـــت در تقویـــت ســـرمایه اجتماعـــی دارنـــد.
ــت  ــای مثبـ ــن پیامدهـ ــوان مهم تریـ ــوع می تـ در مجمـ
و منفـــی ســـرمایه اجتماعـــی را در ایـــن مـــوارد خالصـــه 
کـــرد: تبـــادل و انتقـــال بهتـــر دانـــش بـــر پایـــه  اعتمـــاد، 
غیررســـمی،  روابـــط  و  مشـــترک  زبـــان  اهـــداف، 
و  اعتمـــاد  علـــت  بـــه  روابـــط،  کمتـــر  هزینه هـــای 

کاهـــش هزینـــه و ضـــرورت اســـتفاده ســـاز  همـــکاری، 
کارهـــای هماهنگـــی رســـمی، ســـرمایه اجتماعـــی،  و 
ــرات  ــه یکـــی از تأثیـ کـ ــه مدنـــی اســـت  ــته  جامعـ هسـ
مثبـــت آن ایجـــاد حکومت هـــای پاســـخ گو اســـت، 
ســـرمایه اجتماعـــی بـــه عنـــوان یـــک شـــاخص بـــر تـــرک 
تحصیـــل و عملکـــرد دانش آمـــوزان، منابـــع اشـــتغال 
کار افـــراد مهاجـــر  کســـب و  و موفقیت هـــای شـــغلی و 
گروه هـــای قومـــی اســـت اثرگـــذار اســـت و همچنیـــن 
خالقیـــت اجتماعـــی نیـــز یکـــی دیگـــر از پیامدهـــای 
و  می آیـــد  شـــمار  بـــه  اجتماعـــی  ســـرمایه  مثبـــت 
ــت  ــز تثبیـ ــی نیـ ــرمایه اجتماعـ ــی سـ ــای منفـ پیامدهـ
نابرابـــری هـــای اجتماعـــی، از دســـت دادن خالقیـــت 
گروهـــی و تقویـــت  و آزادی افـــراد در پـــی حمایـــت 
همبســـتگی ،تشـــویق و ترغیـــب نژادپرســـتی در پـــی 
کیـــد بیـــش از حـــد برگـــروه و شـــبکه اجتماعـــی  تأ

ــتند. خـــاص هسـ

نقش دولت در ایجاد سرمایه اجتماعی
 دربـــاره نقـــش شایســـته دولـــت در فرآینـــد توســـعه 
در  دارد،  وجـــود  عمـــده  دیـــدگاه  دو  اقتصـــادی 
کـــه از نظریـــه لیبـــرال دموکـــرات  دیـــدگاه نخســـت 
گیـــرد، دولـــت  و اقتصـــاد نئوکالســـیک ریشـــه مـــی 
بایـــد مداخـــالت خـــود را در حـــوزه اقتصـــادی بســـیار 
گیـــری هـــای عمـــده را بـــه  کاهـــش داده و تصمیـــم 
گـــذارد. دیـــدگاه دوم الگـــوی  بخـــش خصوصـــی وا
دولـــت  آن،  پایـــه  بـــر  کـــه  اســـت  رادیـــکال  نظـــری 
ــاد،  ــزی اقتصـ ــردن و برنامه ریـ کـ ــد از طریـــق ملـــی  بایـ
کنـــد و یـــا  توســـعه اقتصـــادی را هدایـــت و راهبـــری 
و  زیرســـاخت ها  پایـــه،  صنایـــع  کنتـــرل  دســـت کم 
بـــا  باشـــد.  را دردســـت داشـــته  مالـــی  بخش هـــای 
ــعه ایـــن واقعیـــت را  ــه توسـ ــال ها تجربـ ــال سـ ایـــن حـ
کـــه دولـــت در فراینـــد توســـعه  کـــرده اســـت  روشـــن 
اجتماعـــی و اقتصـــادی نقـــش محـــوری دارد،  لیکـــن 
کننـــده مســـتقیم رشـــد، بلکـــه  نـــه بـــه عنـــوان فراهـــم 
شـــتاب دهنده  عامـــل  شـــریک،  یـــک  عنـــوان  بـــه 

کـــه از مهم تریـــن  کننـــده در رونـــد توســـعه  و آســـان 
ایـــن اقدامـــات تقویـــت ســـرمایه اجتماعـــی اســـت و 
ــا تشـــویق و تقویـــت تشـــکیل نهادهـــای  مـــی توانـــد بـ
تامیـــن  عمومـــی؛  آموزش هـــای  تقویـــت  مدنـــی، 
امنیـــت شـــهروندان در جهـــت حضـــور داوطلبانـــه 
گـــذاری فعالیت هـــای  در نهادهـــای اجتماعـــی، وا
بـــه  اجتماعـــی  و  فرهنگـــی  اقتصـــادی،  مختلـــف 
نهادهـــای مردمـــی و زمینه ســـازی ایجـــاد و تقویـــت 
نهادهـــای اجتماعـــی و شـــبکه های اعتمـــاد میـــان 

ــی رود. ــمار مـ ــه شـ ــردم بـ مـ

نگاهی به وضعیت سرمایه اجتماعی در ایران 
پژوهش هـــای ســـرمایه اجتماعـــی نشـــان می دهـــد 
اجتماعـــی  شـــبکه  کـــه  درمکان هایـــی  کـــه 
دســـتخوش  نیـــز  مـــردم  و  دارد  وجـــود  نیرومندتـــری 
صنعتـــی  و  تجـــاری  زندگـــی  دگرگونی هـــای 
برخوردارنـــد،  روســـتایی  بافـــت  یـــک  از  و  نشـــده  
اســـاس  بـــر  نیرومندتـــر اســـت.  ســـرمایه اجتماعـــی 
کشـــور  پیمایش هـــای آمـــاری در اســـتان های سراســـر 
میـــان رتبـــه ســـرمایه اجتماعـــی و رتبـــه توســـعه هـــر 
اســـتان همبســـتگی وجـــود نـــدارد و ایـــن برخـــالف 
ســـرمایه  جـــا  هـــر  کـــه  اســـت  پیشـــین  یافته هـــای 
اجتماعـــی بـــوده، توســـعه اقتصـــادی - اجتماعـــی نیـــز 
رخ داده اســـت. ســـرمایه اجتماعـــی دیـــر بـــه دســـت 
ــی  کـ ــق حا ــن تحقیـ ــی رود و ایـ ــف مـ کـ ــده و زود از  آمـ
کـــه سیاســـت های توســـعه ای در ایـــران بـــه  اســـت 
تخریـــب  ســـرمایه اجتماعـــی منجـــر شـــده اســـت، 
توســـعه  میـــان  توســـعه یافته،  کشـــورهای  در  ولـــی 
همبســـتگی  اجتماعـــی  ســـرمایه  شـــاخص های  و 
یافته تـــر  توســـعه  کـــه  جایـــی  یعنـــی  دارد،  وجـــود 
اســـت، ســـرمایه اجتماعـــی باالتـــری هـــم وجـــود دارد.
مردم نهـــاد  عمومـــی  شـــبکه های  حتـــی  ایـــران  در   
نیـــز بـــه نوعـــی دولتـــی هســـتند و تـــا زمانـــی فعالیـــت 
کمـــک  شـــود.  کـــه از جانـــب دولـــت بـــه آنهـــا  می کننـــد 
کشـــور  در ایـــران تمایـــل بـــه مشـــارکت در اداره امـــور 

گـــر شهروندان نسبت به سـازمان های  ا
دولتــی بـی اعتمــاد شوند، جامعه از نظـر 
سرمایه اجتماعـی فقیـر خواهـد شـد زیرا 
هنگامـی کـه بنگاه هـای دولتـی بخواهنـد 

وظایفـی را که بهتـر است به جامعه مدنـــی 
سپرده شود، در دست گیرند، سرمایه 

اجتماعـی را تهـی می کنند



17
پرونده

تشکل ها و 
معمای سرمایه 

اجتماعی
خــرداد و تیــر  97 114

بســـیار پاییـــن اســـت بـــه ویـــژه در مســـایل مالـــی و 
ایـــن بـــه علـــت عـــدم پرداختـــن بـــه موضـــوع تغییـــر 
گروهـــی  بـــرون  بـــه ســـرمایه  گروهـــی  ســـرمایه درون 
ـــه دلیـــل وجـــود پـــول نفـــت  اســـت .اصـــوال ایـــن نیـــاز ب
مشـــارکت های   بـــه  رونـــد  ایـــن  و  نشـــده  احســـاس 
آنجـــا  تـــا  یافتـــه  گســـترش  نیـــز  نهـــاد  مـــردم  مدنـــی 
کمکهـــای دولتـــی  کـــه آنهـــا نیـــز بـــرای فعالیـــت بـــه 
وابســـته اند. نکتـــه دیگـــر اینکـــه در متـــون درســـی مـــا 
تقویـــت  بیشـــتر  گروهـــی  ســـرمایه اجتماعـــی درون 
کـــه ســـیر تکاملـــی از ســـنت  مـــی شـــود. در جوامعـــی 
بـــه مدرنیتـــه دارنـــد، ســـرمایه اجتماعـــی بـــه معنـــای 
قدیمـــش از بیـــن رفتـــه وچیـــز جدیـــدی بـــه نـــام ســـرمایه 

مـــدرن جایگزیـــن آن نشـــده اســـت.
ـــا پیـــروزی انقـــالب اســـالمی وآغـــاز تغییـــر وتحـــوالت  ب
اقتصـــادی  و  سیاســـی  ســـاختارهای  در  گســـترده 
میـــزان مشـــارکت مـــردم و اعتمـــاد متقابـــل دولـــت 
برخـــی  امـــا  یافـــت.  افزایـــش  شـــدت  بـــه  مـــردم  و 
ــالب،  ــس از انقـ ــت پـ ــای دولـ ــت ها و برنامه هـ سیاسـ
کـــردن اهـــداف مثبـــت، آثـــار منفـــی  بـــا وجـــود دنبـــال 
کـــه  گذاشـــته انـــد. بگونـــه ای  بـــر ســـرمایه اجتماعـــی 
کـــه مـــورد انتظـــار اســـت مشـــاهده  امـــروزه اعتمـــادی 

نمی شـــود.
میـــزان  بـــر  اثرگـــذار  عوامـــل  از  یکـــی  بتـــوان  شـــاید 
پاییـــن اعتمـــاد اجتماعـــی را وجـــود ســـطح باالیـــی 
گروهـــی(   از ســـرمایه اجتماعـــی پیونـــد دهنـــده )درون 
ـــرون  کننـــده )ب کاهـــش ســـرمایه اجتماعـــی متصـــل  و 
گروهـــی( در بیـــن افـــراد جامعـــه دانســـت بـــه طوری کـــه 
ســـرمایه  بـــا  مرتبـــط  پژوهش هـــای  پیمایش هـــا،  در 
ــد  گروه هایـــی ماننـ ــواده و  ــه از خانـ ــر چـ اجتماعـــی هـ
اقـــوام، دوســـتان و همســـایگان دورتـــر شـــویم اعتمـــاد 
کم تـــر می شـــود. مـــورد بعـــد اینکـــه محـــور برنامه هـــای 
ـــز  ـــعه متمرک ـــخت افزاری توس ـــاد س ـــر ابع ـــور ب کش کالن 
کم تـــر  شـــده و توجـــه بـــه ابعـــاد اجتماعـــی توســـعه 
بـــوده اســـت، وجـــود نابرابـــری نیـــز از دیگـــر عوامـــل مؤثـــر 

اســـت.
تحـــوالت  گذشـــته  هـــای  ســـال  در  ایـــران  جامعـــه 
کـــرده اســـت.  ســـاختاری همـــه جانبـــه ای را تجربـــه 
اداره  کارهـــای  و  ســـاز  در  تحوالت،دگرگونـــی  ایـــن 
چنـــد  هـــر  اســـت.  ســـاخته  الزامـــی  را  جامعـــه 
داشـــته ایم  عرصه هـــا  همـــه  در  پیشـــرفت هایی 
می تـــوان  را  شـــاخص ها  از  برخـــی  رشـــد  نـــرخ  و 
دلگرم کننـــده دانســـت، امـــا نکتـــه مهـــم ایـــن اســـت 
کـــه از یـــک ســـو آهنـــگ رشـــد شـــاخص ها در قیـــاس 
کم تـــر بـــوده و از  کشـــورهای هـــم ردیـــف  بـــا برخـــی 
یـــع نامناســـب امکانـــات و منابـــع  ســـوی دیگـــر توز
میـــان  شـــکاف  ایجـــاد  موجـــب  توســـعه،  رونـــد  در 
اســـت. شـــده  اســـتان ها   غنی تریـــن  و  فقیرتریـــن 

 همچنیـــن عـــدم توجـــه بـــه ســـرمایه اجتماعـــی در 
مانـــع  ملـــی،  ســـطوح  در  حتـــی  و  مناطـــق  برخـــی 
کاهـــش  و  اعتمـــاد دو ســـویه شـــده  ایجـــاد جـــو  از 

بـــازده نیـــروی انســـانی و انـــرژی اجتماعـــی را در پـــی 
کـــه در ایـــن رابطـــه مـــی تـــوان بـــه عـــدم  خواهـــد داشـــت 
پیوســـتگی نخبـــگان قومـــی و محلـــی بـــا نخبـــگان 
کاهـــش  مرکـــزی و ملـــی بـــه عنـــوان یـــک نمونـــه بـــارز 

کـــرد. ســـرمایه اجتماعـــی اشـــاره 
ســـرمایه  پرشـــتاب  کاهـــش  بـــر  تـــوان  مـــی  چگونـــه 

زد؟ لـــگام  اجتماعـــی 
 در برابـــر کمبودهـــا و مشـــکالت یـــاد شـــده مـــی تـــوان بـــه 
ـــی ســـرمایه  کنون ـــرای بهبـــود وضعیـــت  راهکارهایـــی ب
کافـــی روی  ـــا نیـــروی  ـــد ب کـــه بای اجتماعـــی پرداخـــت 

هریـــک از آنهـــا متمرکـــز شـــد.
وفـــای  صداقـــت،  درســـتکاری،  چـــون  ارزشـــهایی 
هایـــی  ارزش  وعدالـــت،  انصـــاف  عهـــد،  بـــه 
اعتمادآفریـــن هســـتند و وجـــود آنهـــا در شـــبکه هـــای 
اجتماعـــی بســـتر آفرینـــش ســـرمایه اجتماعـــی اســـت، 
کـــه  بـــر ایـــن پایـــه بـــه فعلیـــت در آوردن ایـــن ارزشـــها 
ــد،  ــژه ای دارنـ ــگاه ویـ ــران، جایـ ــردم ایـ ــگ مـ در فرهنـ
بـــرای دســـتیابی بـــه  اعتمـــاد و در پـــی آن ســـرمایه 

اجتماعـــی از بایســـته هـــای اساســـی اســـت.
آزادی فعالیـــت هـــای مدنـــی در قالـــب شـــکل گیری 
و  دولـــت  از  مســـتقل  و  فعـــال  مدنـــی  نهادهـــای 
ـــده  ـــدازه دولـــت نیـــز انگیزن گســـترده نبـــودن بیـــش از ان
ســـازمان های  امـــروزه  اســـت.  عمومـــی  مشـــارکت 
دولتـــی مـــی بایســـت بـــه فعالیتهایـــی دســـت بزننـــد 
ـــهای  ـــا ارزش ـــگ ب ـــه و هماهن ـــرش جامع ـــورد پذی ـــه م ک
گـــر ســـازمانها بخواهنـــد جایـــگاه خـــود  آن باشـــد. ا
بـــه شـــیوه ای عمـــل  و  کـــرده  را در جامعـــه حفـــظ 
کـــه باعـــث بقـــاء، توســـعه و موفقیتشـــان شـــود،  کننـــد 
و  کـــرده  دگرگـــون  را  خـــود  عملکـــرد  می بایســـت 
ـــه درســـتی  ـــه شـــهروندان ب تعهـــدات خـــود را نســـبت ب

ــانند. ــام رسـ ــه انجـ بـ
بـــه  نســـبت  شـــهروندان  گـــر  ا اســـت  بدیهـــی   
ســـازمان های دولتـــی بـــی اعتمـــاد شـــوند، جامعـــه از 
نظـــر ســـرمایه اجتماعـــی فقیـــر خواهـــد شـــد، هنگامـــی 
کـــه بهتـــر  کـــه بنگاههـــای دولتـــی بخواهنـــد وظایفـــی را 
اســـت بـــه جامعـــه مدنـــی ســـپرده شـــود، دردســـت 

ــد.  کننـ ــی  ــی مـ ــی را تهـ ــرمایه اجتماعـ ــد، سـ گیرنـــــ
بـــر ایـــن پایـــه، همـــواره نخســـتین اصـــل برنامـــه ریـــزی 
کـــه آســـیبی بـــه ســـرمایه  اجتماعـــی بایـــد ایـــن باشـــد 
اجتماعـــی وارد نشـــود و بـــه دیگـــر ســـخن ســـازمان های 
کـــه در  دولتـــی بایـــد وظایفـــی را بـــر عهـــده بگیرنـــد 
اســـت  ایـــن صـــورت  در  تنهـــا  و  باشـــد  آنهـــا  تـــوان 
کـــه مـــی تـــوان بـــه تولیـــد ســـرمایه اجتمـــــاعی توســـط 

امیدواربـــود. دولتـــی  ســـازمان های 
ــران  ــه در ایـ کـ ــد  ــان معتقدنـ ــه شناسـ ــی ازجامعـ  برخـ
گروهی)خـــارج از  ــاز بـــه ســـرمایه اجتماعـــی بـــرون  نیـ
پیوندهـــای خانوادگـــی و قومـــی و محلـــی( بـــه شـــدت 
ــت  ــراد تقویـ ــان افـ ــط میـ ــا روابـ ــود تـ ــی شـ ــاس مـ احسـ

شـــود.
ــیار  ــزان بسـ ــه میـ ــی بـ گروهـ ــی درون  ــرمایه اجتماعـ سـ

آن  هـــای  نمونـــه  و  دارد  وجـــود  درایـــران   باالیـــی  
نیـــز پیوندهـــای خانوادگـــی، قومـــی، عشـــیره ای  و 
در  هســـتند.  مذهبـــی  خودجـــوش  هیات هـــای 
ـــرای  ـــه، ایرانیـــان ب هنـــگام بالیایـــی چـــون ســـیل و زلزل
یـــاری بـــه همنوعـــان خـــود بـــه خوبـــی نقـــش آفرینـــی 
کننـــد، لیکـــن مشـــکل درشـــرایط غیراضطـــراری  مـــی 
کـــه ســـرمایه اجتماعـــی  خـــود را نشـــان مـــی دهـــد 
ازمـــوارد  دربســـیاری  و  شـــده  کمرنـــگ  جامعـــه  در 
دیـــده نمـــی شـــود. درایـــران شـــکل مدنـــی ســـرمایه 
کمرنـــگ بـــه چشـــم مـــی خـــورد.  اجتماعـــی بســـیار 
بـــه خواســـت  بســـتگی  وجـــود ســـرمایه اجتماعـــی 
خواســـت  دولـــت  و  اجتمـــاع  تـــا  و  دارد  عمومـــی 
ــام ندهنـــد،  ــته و همـــکاری الزم را انجـ جـــدی نداشـ
زمینـــه  ایـــن   در  گـــذاری  از  ســـرمایه  نتیجه گیـــری 

ناممکـــن خواهـــد بـــود. 
ـــودن میـــزان ســـرمایه اجتماعـــی،  ـــه پاییـــن ب ـــا توجـــه ب ب
کـــه  گونـــه قدیـــم آن برجدیـــد و نقـــش منفـــی  چیرگـــی 
تضعیـــف  در  گروهـــی  درون  اجتماعـــی  ســـرمایه 
ســـرمایه  تقویـــت  کنـــد،  مـــی  ایفـــا  ملـــی  انســـجام 
اجتماعـــی جدیـــد بـــه ویـــژه در بعـــد روابـــط انجمنـــی 
ــود  ــالح و بهبـ ــق اصـ ــت آن از طریـ ــای مثبـ و پیامدهـ
کنشـــگران فـــردی و جمعـــی و  محیـــط اجتماعـــی 
تقویـــت نهادهـــای مدنـــی بســـیار ضـــروری اســـت.
ـــگ  ـــش پررن ـــه نق ـــه ب ـــا توج ـــی ب ـــخن پایان ـــوان س ـــه عن ب
کـــه دولـــت  دولـــت در ایـــران، پرداختـــن بـــه نقشـــی 
مـــی توانـــد در تقویـــت ســـرمایه اجتماعـــی بـــر عهـــده 

بگیـــرد جالـــب بـــه نظـــر مـــی رســـد.
 تشـــویق و تقویـــت نهادهـــای اجتماعـــی، صنفـــی، 
حرفـــه ای و تشـــویق در ایجـــاد و تقویـــت نهادهـــای 
کـــه از راه حـــل هـــای ســـاختاری بـــرای  اجتماعـــی 

افزایـــش ســـرمایه اجتماعـــی اســـت.
احســـاس  نظیـــر  فرهنگـــی  هـــای  مؤلفـــه  تقویـــت 
احســـاس  مشـــترک،  ســـازمانی  و  جمعـــی  هویـــت 

 ... و  مشـــترک  ای  آینـــده  بـــه  تعلـــق 
تأمیـــن امنیـــت شـــهروندان بـــرای حضـــور داوطلبانـــه 

در نهادهـــای اجتماعـــی.
هـــای  بخـــش  گـــری  تصـــدی  از  دولـــت  پرهیـــز 
و  اجتماعـــی  و  فرهنگـــی  اقتصـــادی،  مختلـــف 
نهادهـــای  بـــه  مربوطـــه  هـــای  فعالیـــت  گـــذاری  وا
ـــرای جلـــب مشـــارکت آنهـــا در فعالیـــت هـــا  مردمـــی ب
و زمینـــه ســـازی بـــرا ی ایجـــاد و تقویـــت نهـــاد هـــای 
اجتماعـــی و شـــبکه هـــای اعتمـــاد میـــان قشـــرهای 

مـــردم.  گـــون  گونا
میـــان ســـه عنصـــر  بتـــوان  بایـــد  کوتـــاه ســـخن  بـــه 
کـــه  دولـــت ، جامعـــه مدنـــی  متضـــاد در یـــک جامعـــه 
و ســـاختاراقتصادی هســـتند تعـــادل و هماهنگـــی 
کشـــورمان  کنـــون در  تـــا  کـــه  کـــرد، چیـــزی  ایجـــاد 
گـــذار از  کمبـــود آن احســـاس شـــده اســـت و بـــرای 
نظـــر  بـــه  راهـــکار دیگـــری  دشـــواری هـــای موجـــود 

▪ نمی رســـد.  



18
پرونده

خــرداد و تیــر  97 114

پـــس از انقـــالب شـــکوهمند ســـال 1688 انگلســـتان 
جدیـــد،  نهادهـــای   ،)Glorious Revolution(
رعایـــت  بـــه  حکومـــت  کامـــل  پایبنـــدی  موجـــب 
حقـــوق مالکیـــت شـــدند. یکـــی از عوامـــل خطیـــر 
ـــه  ـــروا ب ـــا فرمان ـــم ی ی ـــد رژ ـــا تقّی ـــد ی ـــزان تعه ـــی، می سیاس
ایـــن قواعـــد اســـت. هـــر قـــدر امـــکان تغییـــر قواعـــد 
باشـــد،  بیشـــتر  او  نفـــع  بـــه  و  فرمانـــروا  دســـت  بـــه 
درآمدهـــای مـــورد انتظـــار بـــرای ســـرمایه گذاری و نیـــز 
کـــه  گـــر قـــرار باشـــد  کمتـــر خواهـــد بـــود، ا انگیـــزه آن 
ـــد  ـــروا نبای ـــدد، فرمان ـــق بپیون ـــه تحق ـــادی ب ـــد اقتص رش
صرفـــًا بـــه تأســـیس مجموعـــه ای از حقـــوق بپـــردازد 
بلکـــه بایـــد نســـبت بـــه آن حقـــوق، تعهـــدی در خـــور 

اعتمـــاد نیـــز از خـــود نشـــان دهـــد. 
کـــم می توانـــد از دو راه چنیـــن تعهـــدی را برقـــرار  حا
کـــم 2( مقّیـــد بـــودن بـــه  کنـــد: 1( رفتـــار مســـئوالنه حا
آزادی  اجـــازه  کـــه  قواعـــدی  مجموعـــه  از  اطاعـــت 
کـــم  ســـلب  عمـــل بـــرای نقـــض تعهـــدات را از  حا
چـــون  نخســـت  روش  کـــه  اســـت  بدیهـــی  و  کنـــد 

داوطلبانـــه اســـت بـــه نـــدرت رخ خواهـــد داد.
قـــرن  اوایـــل  در  شـــد،  گفتـــه  آنچـــه  بـــا  پیونـــد  در 
بـــه  انگلســـتان  پادشـــاهی  حکومـــت  هفدهـــم، 
ـــق  ـــد از طری ـــر ش گزی ـــی نا ـــای مال ـــا و نیازه ـــل تنگن دلی
بـــه مصـــادره  فرمانـــروا  نفـــع  بـــه  بازتعریـــف حقـــوق 
کـــه همیـــن مســـاله در نهایـــت  ــا بپـــردازد  امـــوال رعایـ
دگرگونـــی  و   1688 انقـــالب  داخلـــی،  جنـــگ  بـــه 
ســـاختاری نهادهـــا ختـــم شـــد و انگیـــزه انقالبیـــون و 

فاتحـــان از ایـــن دگرگونی هـــا نظـــارت و مهـــار قـــدرت 
مســـتبدانه و مصادره گرانـــه پادشـــاه بـــود. از جملـــه 
اینکـــه محدودیت هـــای صریحـــی بـــر ســـر راه ِاعمـــال 
قـــدرت یکجانبـــه پادشـــاه بـــرای تغییـــر شـــرایط قـــول 
ــا  گشـــت تـ ــزم  ــاه ملـ ــد و پادشـ ــع شـ و قرارهایـــش وضـ
بـــرای تغییـــر ایـــن مـــوارد، موافقـــت مجلـــس بریتانیـــا را 
کنـــد و البتـــه قـــدرت مجلـــس نیـــز تـــا آن پایـــه  جلـــب 
کـــه بتوانـــد رفتـــار نامســـئوالنه پادشـــاه را  یـــاد نبـــود  ز

ــد. کنـ ــرار  تکـ
اوضـــاع  در  ســـاختاری  دگرگونی هـــای  ایـــن  اثـــر 
دیـــده می شـــود،  بـــه خوبـــی  اقتصـــادی حکومـــت 
کـــه از آغـــاز قـــرن 17 بـــا تنگنـــای مالـــی روبـــرو  یمـــی  رژ
کســـی حاضـــر بـــه پرداخـــت وام بـــه آن نمی شـــد،  بـــود و 
بـــه یکبـــاره از افزایـــش چشـــمگیر اســـتقراض بـــا بهـــره 
پاییـــن بهره منـــد شـــد و ایـــن تمایـــل قـــرض دهنـــدگان 
بایـــد  را  حکومـــت  مخـــارج  اعتبـــار  تأمیـــن  بـــرای 
نشـــانه ای از رشـــد چشـــمگیر بـــاور بـــه تعهـــد حکومـــت 

در پایبنـــدی بـــه پیمان هایـــش دانســـت.
نهادهـــای  ســـایر  و  اساســـی  قانـــون  میـــان  ایـــن  در 
محدودیت هایـــی  کـــردن  وضـــع  در  کـــه  سیاســـی 
بـــرای حکومـــت یـــا فرمانـــروا بســـیار مؤثـــر هســـتند، 
عملکـــرد  زیـــرا  دارنـــد  عهـــده  بـــر  مهمـــی  نقـــش 
بلندمـــدت، مســـتلزم وجـــود  اقتصـــادی در  موفـــق 
انگیزه هـــای مناســـب در میـــان فعـــاالن اقتصـــادی 
و عوامـــل سیاســـی اســـت. لیکـــن محدودیـــت بـــه 
ـــرای ایجـــاد اعتمـــاد بســـنده نیســـت و بایـــد  تنهایـــی ب

ـــه،  ـــس از هـــر معامل ـــه پ ک ـــرد  ک ســـازوکاری پیش بینـــی 
پیمان شـــکنی  وسوســـه های  برابـــر  در  طـــرف  دو 
ــان  ــا پایـ ــود را تـ ــدات خـ ــرده و تعهـ کـ ــتن داری  خویشـ

انجـــام دهنـــد.
گذشـــته فرمانروایـــان بـــا یافتـــن منابـــع ملـــی بهتـــر  در 
و بزرگ تـــر و یـــا در هنـــگام جنـــگ و بحـــران، ممکـــن 
کـــرده و از انجـــام آن  بـــود تعهـــدات خـــود را نقـــض 
ســـرباز زننـــد، از ایـــن رو ایـــن اندیشـــه ایجـــاد شـــد 
کـــه بـــرای ضمانـــت اجـــرای یـــک پیمـــان اقتصـــادی 
بـــا حکومـــت چیـــزی بیـــش از محدودیـــت ســـازی 
قـــدرت و یـــا تکیـــه بـــر حفـــظ حســـن شـــهرت نیـــاز 

اســـت.
قبـــاِل  در  بـــودن  متعهـــد  بـــرای  دولـــت  توانمنـــدی 
ایـــن  بـــا  معامـــالت  و  خصوصـــی  بخـــش  حقـــوق 
رشـــد  بـــرای  اساســـی  شـــرایط  از  یکـــی  بخـــش، 
کـــه  باشـــند  نهادهایـــی  بایـــد  و  اســـت  اقتصـــادی 
کننـــد. خانـــدان  بتواننـــد ایـــن توانمنـــدی را تضمیـــن 
ـــرای جبـــران  اســـتیوارت در دهـــه دوم ســـده هفدهـــم ب
گمرکـــی بـــا توســـل  کســـر بودجـــه  افـــزودن بـــر درآمدهـــای 
کـــه در واقـــع  بـــه وضـــع مالیات هـــای جدیـــد روی آورد 
موجـــب   16۳0 دهـــه  در  مالیات هـــا  افزایـــش  ایـــن 
ورشکســـتگی های مالـــی بســـیاری شـــد و دولـــت نیـــز 
ــه  ــا مجلـــس در ایـــن زمینـ کوچکتریـــن هماهنگـــی بـ
یافـــت »وام هـــای اجبـــاری« بـــا  نکـــرد. راه دیگـــر در
کـــه بـــه دلیـــل نامعلـــوم بـــودن بازپرداخـــت  تهدیـــد بـــود 
آن بیشـــتر مالیـــات بـــود تـــا وام، لیکـــن چـــون نـــام وام بـــر 

/ داگالس سی. نورث و بری آر. وینگاست/  
تشکل ها و ایجاد تعهد  ترجمه اصالن قودجانی
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ـــت  ـــه موافق ـــاز ب ـــا نی ـــت آنه یاف ـــرای در ـــتند ب ـــود داش خ
ــود. مجلـــس نبـ

ــا  ــروش انحصارهـ ــد، فـ ــرای افزایـــش درآمـ روش دوم بـ
بـــود. دربـــار بـــه منظـــور افزایـــش درآمدهایـــش از ایـــن 
ــراع بـــه شـــیوهای جدیـــد  طریـــق، از حـــق ثبـــت اختـ
کـــرد. امتیازهـــای انحصـــاری باعـــث شـــد  اســـتفاده 
کـــه منافـــع اقتصـــادی موجـــود در فعالیت  هـــای مـــورد 
ــا  ــن فعالیت هـ ــه ایـ ــته بـ ــراد وابسـ ــه افـ کلیـ ــز  ــر و نیـ نظـ
کاهـــش  دچـــار آشـــفتگی شـــوند. چنیـــن خطـــری بـــه 
تضعیـــف  نتیجـــه  در  و  ســـرمایه گذاری ها  بـــازده 

تمایـــل بـــه آن منجـــر شـــد.
یـــه و قانـــون روشـــن، فـــروش  مصـــادره امـــوال بـــدون رو
ــتفاده از  ــاال، اسـ ــیار بـ ــزان بسـ ــه میـ ــرافی بـ ــاب اشـ القـ
ــر  ــه منجـ کـ ــی  ــدارک عمومـ ــن و تـ ــارات در تأمیـ اختیـ
کاالهـــای مختلـــف بـــه بهایـــی بســـیار  بـــه ضبـــط 
کاربـــرد عمومـــی  کمتـــر از قیمـــت بـــازار و بـــه بهانـــه 
بـــه  آنهـــا می شـــد و همچنیـــن فـــروش معافیت هـــا 
اشـــخاص از دیگـــر منابـــع درآمـــد خانـــدان اســـتیوارت 

پیـــش از انقـــالب شـــکوهمند بـــود.
اینگونـــه تضـــاد منافـــع میـــان پادشـــاه و ثروتمنـــدان 
اصلـــی  دلیـــل  مالیـــات،  کننـــدگان  پرداخـــت  و 
مجلـــس  کمک هـــای  جلـــب  در  دربـــار  شکســـت 
کـــردن  کمـــک  جـــای  بـــه  مجلـــس  بـــود.  بریتانیـــا 
بـــر ســـر راه قـــدرت  بـــه دربـــار، محدودیت هایـــی را 
ـــه پذیـــرش آنهـــا  کـــه وی مایـــل ب کـــرد  پادشـــاه مطالبـــه 
نبـــود و از دیگـــر ســـو امتنـــاع مجلـــس از تأمیـــن اعتبـــار 
کـــرده  بـــرای دربـــار، مشـــکالت مالـــی آن را وخیم تـــر 
و پادشـــاه را بـــه جســـتجوی منابـــع درآمـــدی دیگـــر 

واداشـــت.
 common(عرفـــی حقـــوق  دادگاه هـــای  و  مجلـــس 
از  جلوگیـــری  بـــرای  تـــالش  در   )law courts
سوءاســـتفاده دربـــار از انحصارهـــا و دســـتکاری در 
کـــرد تـــا  کســـب درآمـــد، پیشـــنهاد  حقـــوق بـــا هـــدف 
ــاه، قـــدرت وی را  ــرای پادشـ ــد بـ ــاد درآمـ ــر ایجـ در برابـ
کنـــد. افـــزون بـــر ایـــن  در مصـــادره امـــوال محـــدود 
ـــن  ـــرای تأمی ـــاه ب ـــه ش ک ـــذارد  ـــا نگ ـــود ت ـــر آن ب ـــس ب مجل
قـــرار  مقاصـــد شـــخصی خـــود، قانـــون را دســـتاویز 
ـــال 1601  ـــز در س ـــی نی ـــوق عرف ـــای حق ـــد. دادگاهه ده
بـــه مـــورد معـــروف »پرونـــده انحصارهـــا« رســـیدگی 
کـــرده و اســـتفاده دربـــار از انحصارهـــا را طبـــق حقـــوق 

کـــرد. عرفـــی، غیرقانونـــی اعـــالم 
کـــه از همـــه  بـــا ایـــن همـــه پادشـــاه قـــدرت داشـــت 
کنـــد. بـــا اینکـــه  ایـــن محدودیت هـــا شـــانه خالـــی 
ـــردن از لحـــاظ  ک ـــی  تمـــام شـــکل های ایـــن شـــانه خال
زمانـــی  تـــا  شـــاه  امـــا  بـــود،  ســـؤال برانگیز  قانونـــی 
نداشـــت،  نیـــاز  بـــه مجلـــس  نظـــر درآمـــدی  از  کـــه 

دهـــد. ادامـــه  را  روال  ایـــن  می توانســـت عمـــاًل 
گرفتـــن اقدامـــات یـــاد  بـــرای فهـــم چگونگـــی انجـــام 
ابـــزار نهـــادی  بـــه وســـیله ســـلطنت بایـــد ۳  شـــده 
کـــه پادشـــاه بـــه میانجـــی آنهـــا حکومـــت را  عمـــده 
اداره می کـــرد مـــورد بررســـی قـــرار داد. نخســـتین منبـــِع 
کـــه  عمـــده قـــدرت دربـــار، امتیـــاز ویـــژه ســـلطنتی بـــود 
دربـــار بـــه وســـیله آن بیانیه هـــا یـــا احـــکام ســـلطنتی 

قواعـــد  می توانســـت  راه  ایـــن  از  و  کـــرده  صـــادر  را 
کنـــد. بـــه عبارتـــی دربـــار بـــا ایـــن امتیـــاز  تـــازه ای ایجـــاد 
می توانســـت بـــدون توســـل بـــه مجلـــس، قدرتـــی شـــبه 
 قانونگذارانـــه داشـــته باشـــد. قوانیـــن صـــادر شـــده 
از دربـــار، نـــه بـــه واســـطه نظـــام دادگاهـــی حقوقـــی 
عرفـــی، بلکـــه توســـط دادگاه هـــای امتیـــاز ویـــژه، از 

ضمانـــت اجرایـــی برخـــوردار می شـــدند.
 Star(دومیـــن منبـــع قـــدرت دربـــار، تـــاالر برگزیـــدگان
قـــوای  آمیختـــن  درهـــم  بـــا  کـــه  بـــود   )Chamber
کلیـــدی  قانونگـــذاری، اجرایـــی و قضایـــی، از نقشـــی 
گیـــری نهایـــی در مـــورد  بهره منـــد شـــده بـــود و  تصمیـــم 
ــده داشـــت و می توانســـت  ــر عهـ ــژه را بـ ــازات ویـ امتیـ
یـــان شـــاه  در شـــرایط ویـــژه، آرای صـــادر شـــده بـــه ز
را تغییـــر دهـــد. منبـــع ســـوم دســـتگاه قضایـــی بـــود، 
کارهـــای دولـــت  چـــون شـــخص شـــاه بابـــت تک تـــک 
کـــه بـــاب  مســـئول بـــود، بـــه قضاتـــی پـــول مـــی داد 
ــتیوارت  ــاهی اسـ ــدان پادشـ ــد. خانـ کننـ کار  ــل او  میـ
روز بـــه روز بیشـــتر از قـــدرت خـــود بـــرای تحـــت تأثیـــر 
قـــراردادن قضـــات و انحـــراف قضاوت هـــای ایشـــان 
بـــه  نهایـــت  در  روش  ایـــن  کـــه  می جســـتند  بهـــره 
ــار  ــی دربـ کل حامـ ــه در  کـ ــد  ــی انجامیـ تربیـــت قضاتـ

ــد. بودنـ
کـــه ایـــن نهادهـــا بـــر جـــای می گذاشـــتند، در  تأثیـــری 
هـــم آمیختـــن اختیـــارات اجرایـــی، قانون گذارانـــه و 
ــرون  ــه از بیـ ــارت نهادینـ ــه نظـ کـ ــود  ــار بـ ــی دربـ قضایـ
را دشـــوار می کـــرد. بـــا اینکـــه بیانیه هـــای ســـلطنتی 
از شـــأن حقوقـــی قوانیـــن مجلـــس برخـــوردار نبـــود 
امـــا بـــه صـــورت مســـتقیم در دادگاه هـــای حقوقـــی 
گرچـــه ایـــن  عرفـــی، ضمانـــت اجرایـــی داشـــت و ا
ـــا پادشـــاه ســـر ســـازگاری نداشـــته و بیشـــتر  دادگاه هـــا ب
ــت از راه  ــاه در نهایـ ــا شـ ــد، امـ ــاز مخالـــف می زدنـ سـ
کار خـــود را  دادگاه عالـــی یعنـــی تـــاالر برگزیـــدگان، 
پیـــش می بـــرد. پـــس بـــا اینکـــه حقـــوق عرفـــی غالبـــًا 
می توانســـت  او  ولـــی  می کـــرد،  عمـــل  شـــاه  علیـــه 
قضـــاوت بـــر ســـر هـــر دعـــوا را بـــا انتشـــار بیانیـــه بـــه ســـود 
خـــود برگردانـــد. دربـــار افـــزون بـــر ایـــن بـــه خاطـــر در 
اختیـــار داشـــتن اختیـــارات واقعـــی در حوزه هـــای 
مـــواردی  در  می توانســـت  قضایـــی  و  قانون گـــذاری 
کـــه نیـــاز می دیـــد، حقـــوق اقتصـــادی و سیاســـی را 

نیـــز تغییـــر دهـــد.
کنـــش بـــه ایـــن شـــرایط، ائتالفـــی بـــر ضـــد دربـــار  در وا
گرفـــت تـــا صیانـــت از آزادی هـــا، حقـــوق و  شـــکل 
کنـــد. پدیـــد  آمـــدن  دارایی هـــای فـــردی را پیگیـــری 
اقتصـــادی  منافـــع  صاحبـــان  بـــه  ائتـــالف،  ایـــن 
جـــرأت داد تـــا بـــه بـــازی سیاســـی وارد شـــوند و بـــه 
ویـــژه، ارزش مخالفـــت بـــا پادشـــاه را نیـــز افزایـــش داد. 
پـــس از درهـــم شکســـتن قـــدرت پادشـــاه در نخســـتین 
کرامـــول پیـــش از انقـــالب  شـــورش و آغـــاز دیکتاتـــوری 
از  1641و  ســـال  در  برگزیـــدگان  تـــاالر  شـــکوهمند 
ـــه  کلی ـــه موجـــب آن  ـــه ب ک ـــی منحـــل شـــد  ـــق قانون طری
پرونده هـــای مربـــوط بـــه امـــوال بایـــد بـــر اســـاس حقـــوق 
عرفـــی حـــل و فصـــل می شـــد. بـــه ایـــن ترتیـــب نقطـــه 
عطـــف دیگـــری در مســـیر تثبیـــت برتـــری حقـــوق 

عرفـــی و در نتیجـــه بهبـــود حقـــوق مالکیـــت پدیـــد 
مدت هـــا  بـــه  دادن  پایـــان   بـــرای  مجلـــس  آمـــد. 
حکمرانـــی پادشـــاه بـــدون رجـــوع بـــه مجلـــس، قوانیـــن 
کـــه بـــه تمدیـــد اعتبـــار  کـــرد  سه ســـاالنه را تصویـــب 
پیوســـته از ســـوی مجلـــس نیـــاز داشـــت. دســـتگاه 
آن  پـــی  و در  برچیـــده شـــده  نیـــز  اداری ســـلطنتی 
قـــدرت دربـــار نیـــز بـــرای تحمیـــل محدودیت هـــای 
نظـــر  مخالـــف  کـــه  اقتصـــادی  نظـــام  بـــر  مقرراتـــی 

دادگاه هـــای حقوقـــی عرفـــی بـــود از میـــان رفـــت.
کاهـــش  تحـــوالت  ایـــن  اقتصـــادی  دیـــدگاه  از 
پـــی  در  را  کار  نیـــروی  جابجایـــی  در  محدودیـــت 
داشـــت و همزمـــان اصالحـــات در اجـــاره داری زمیـــن 
نیـــز بـــه نفـــع شـــکل گیری حقـــوق خصوصـــی و بازارهـــا 
کار افتـــاد و تســـلط سیاســـی شـــاه را بـــر ایـــن بخـــش  بـــه 
کـــه روزگاری بســـیار مهـــم بـــود، تضعیـــف  از جامعـــه 
ــری  کاربـ ــای  ــاختن محدودیت هـ ــع سـ ــا مرتفـ ــرد. بـ کـ
زمیـــن و بهبـــود وضـــع بازارهـــا، فرصت هایـــی جدیـــد 

و ســـودآور بـــه وجـــود آمـــد.
ـــه  ـــاره ب ـــه، پادشـــاه دوب ـــه دلیـــل اقدامـــات تندروان امـــا ب
گرفـــت،  گذشـــته را از ســـر  قـــدرت بازگشـــت و اعمـــال 
کـــه از ســـلطنت خلـــع شـــد.  تـــا انقـــالب شـــکوهمند 
کـــه از میـــان بـــردن اختیـــارات  تجربـــه نشـــان مـــی داد 
بـــرای  تنهایـــی  بـــه  مســـتبدانه،  رفتـــار  زیربنایـــی 
ـــارت  ـــت. نظ ـــی نیس کاف ـــتفاده،  ـــری از سوءاس جلوگی
و مهارکـــردن رفتـــار پادشـــاه، بـــه حـــل مشـــکالت مالـــی 
و در عیـــن حـــال وضـــع محدودیت هایـــی بـــر ســـر راه 
ــن  ــه ایـ ــت و بـ ــاز داشـ ــوی وی نیـ ــوال از سـ ــط امـ ضبـ
ترتیـــب انقـــالب شـــکوهمند، انقالبـــی مالـــی بـــا 2 

ویژگـــی را نیـــز بـــا خـــود بـــه همـــراه داشـــت:
 1( ظهور عصر برتری مجلس 

گفتـــن مجلـــس در امـــور مالـــی، وضـــع  2(محـــور قـــرار 
مالیات هـــا و نظـــارت بـــر نحـــوه هزینـــه بودجـــه.

کامـــاًل از  در تحـــول نهـــادی دیگـــر نظـــام قضایـــی نیـــز 
ـــه جـــای  پادشـــاه مســـتقل شـــد و پـــس از آن قضـــات ب
کـــردن پادشـــاه، فقـــط مطابـــق قاعـــده »رفتـــار  راضـــی 
می کردنـــد،  خدمـــت   )good behavior شایســـته«) 
بـــه ایـــن ترتیـــب تســـلط دادگاه هـــای حقوقـــی عرفـــی 
دارد،  اهمیـــت  بســـیار  خصوصـــی  حقـــوق  در  کـــه 
تضمیـــن شـــد. از ســـوی دیگـــر پادشـــاهان فهمیدنـــد 
کـــه در صـــورت ســـرپیچی از قانـــون یـــا عـــدم اجـــرای 
تعهـــدات و نپذیرفتـــن نظـــارت مجلـــس، در شـــرف 
همیـــن  و  گرفـــت  خواهنـــد  قـــرار  برکنـــاری  و  عـــزل 

واقعیـــت آنهـــا را محتاط تـــر می کـــرد.
چـــون بحران هـــای مالـــی در نهایـــت پادشـــاه را )حتـــی 
بـــا وجـــود داشـــتن حســـن نیـــت و پایبنـــدی بـــه انجـــام 
قرارهایـــش  و  قـــول  شکســـتن  بـــه  وادار  تعهـــدات( 
بـــر  شـــاه  یک ســـویه  ســـلطه  برداشـــتن  می کردنـــد، 
ُبنداشـــت های  از  یکـــی  مهـــم،  تصمیم گیری هـــای 
از  پـــس  نهادهـــای در حـــال شـــکل گیری  ضـــروری 
الزامـــی  از راه  ایـــن اصـــل  کـــه  بـــود  انقـــالب 1688 
کالن  دگرگونی هـــای  بـــا  مجلـــس  موافقـــت  کـــردن 
و  مالیـــات  و  وام  ماننـــد  مالـــی  سیاســـت های  در 
ــردن  کـ ــو  ــرای وتـ ــروت بـ ــان ثـ ــه صاحبـ قـــدرت دادن بـ

کم بر انتخاب عمومی در انگلستان قرن هفدهم   گزیده ای از مقاله تحول نهادهای حا
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ــری  ــی از ایـــن دســـت و همچنیـــن جلوگیـ تصمیماتـ
قانونگـــذاری  در  شـــاه  قـــدرت  چـــون  عواملـــی   از 
ـــن  گرفت ـــده  ـــژه، نادی ـــاز وی ـــی امتی ـــه میانج ـــویه ب یک س
مجلـــس بـــه دلیـــل دسترســـی شـــاه بـــه منابـــع مالـــی 
کـــه هماهنـــگ  بـــود  ُقضاتـــی  برکنـــاری  و  مســـتقل 
کار نمی کردنـــد، بـــه تحقـــق  بـــا خواســـته های شـــاه 

رســـید.
البتـــه تنهـــا نظـــارت بـــر عملکـــرد و محدودســـازی 
قـــدرت پادشـــاه بـــرای اطمینـــان از انجـــام تعهـــدات 
کافـــی نبـــوده و مـــی بایســـت  توســـط وی هیـــچ گاه 
ویژگـــی دیگـــری نیـــز زیـــر عنـــوان »خودتضمینـــی« در 
درون خـــود نهـــاد ســـلطنت وجـــود داشـــته باشـــد تـــا 
از نقـــض عهـــد توســـط پادشـــاه جلوگیـــری شـــود. ایـــن 
کـــه نخســـتین آن  ســـازوکار وابســـته بـــه 2 عامـــل بـــود 
ـــرای  تـــرس از برکنـــاری و دیگـــری ضمانـــت مجلـــس ب
کـــه از راه وام و مالیـــات  تامیـــن مالـــی نهـــاد دربـــار بـــود 
کاهـــش قـــدرت پادشـــاه و پذیـــرش نظـــارت  و در برابـــر 
مجلـــس انجـــام مـــی شـــد. در ایـــن صـــورت درآمـــد 
و  یافـــت  مـــی  پادشـــاهی رشـــد چشـــمگیری  نهـــاد 
ـــه همیـــن دلیـــل شـــاه نیـــز از ایـــن  ـــر مـــی شـــد و ب پایدارت

محدودیـــت هـــا را بـــا روی بـــاز مـــی پذیرفـــت.
ـــا افزایـــش قـــدرت  ـــا مجلـــس ب امـــا آنچـــه باعـــث شـــد ت
در ایـــن دوران خـــود بـــه یـــک دیکتاتـــوری تبدیـــل 
بـــا  نماینـــدگان  بـــاالی  شـــمار  وجـــود  یکـــی  نشـــود 
گـــون بـــود و دیگـــری  گونا انگیـــزه و خواســـت هـــای 
تفکیـــک قـــوا میـــان نهـــاد پادشـــاهی، دو مجلـــس 
عـــوام و اعیـــان و قـــوه قضاییـــه )البتـــه نـــه در شـــکلی 
کنـــون مـــا مـــی شناســـیم( بـــود. عوامـــل دیگـــر مؤثـــر  کـــه ا
انحـــالل دســـتگاه اداری دربـــار در  ایـــن زمینـــه  در 
ــای  ــه دادگاه هـ ــیدن بـ ــت بخشـ ــی، اصالـ ــه مالـ زمینـ
و  بـــه عنـــوان حامـــی مالکیـــت خصوصـــی  عرفـــی 
فعـــاالن اقتصـــادی  و دیگـــری اســـتقالل قـــوه قضاییـــه  
از مجلـــس و شـــاه در نظـــارت بـــر عملکـــرد آنـــان و 
کـــه  موجـــب  جلوگیـــری از  حســـن اجـــرای قانـــون  بـــود 

اســـتبداد پارلمـــان و دربـــار شـــد.
کنـــار اصـــالح رفتارهـــای مالـــی  ایـــن اقدامـــات در 
دربار)تاســـیس بانـــک و پیـــش بینـــی پذیـــر شـــدن 
کـــه بـــه انقـــالب مالـــی شـــهرت  سیاســـت هـــای مالـــی( 
بـــرای دولـــت  تـــا وضعیـــت  یافـــت، موجـــب شـــد 
کـــه پیـــش از  بریتانیـــا بســـیار بهتـــر شـــود و حکومـــت 
کســـی حاضـــر  کـــه  ایـــن یـــک بدهـــکار بدقـــول بـــود 
بـــه پرداخـــت وام بـــه آن نبـــود، توانســـت بـــا جلـــب 
مبالـــغ  حتـــی  یـــج  تدر بـــه  دهنـــدگان  وام  اعتمـــاد 
کنـــد. بـــا اینکـــه  بســـیار هنگفـــت تـــری را اســـتقراض 
پـــس از انقـــالب شـــکوه منـــد میـــزان بدهـــی چنـــد 
ــای  یافـــت وام هـ ــکان در ــوز امـ ــا هنـ ــد، امـ ــر شـ ده برابـ
هنگفـــت وجـــود داشـــت، عامـــل اصلـــی ایـــن مســـاله 
کـــه در پـــی انقـــالب و اصـــالح مالـــی  اعتمـــادی بـــود 
بـــه وجـــود آمـــده بـــود، ایـــن امـــر بـــه دولـــت امـــکان داد تـــا 
کـــه پیـــش از  وارد جنگـــی دمـــام  عیـــار بـــا فرانســـه شـــود 

ایـــن ناممکـــن مـــی نمـــود.
ــتوانه  ــه از پشـ کـ ــر  ــذاری یـــک بانـــک معتبـ گـ ــه  ــا پایـ بـ
اعتمـــاد عمومـــی برخـــوردار بـــود، ایـــن امـــکان فراهـــم 

گـــرد آمـــده و تامیـــن هـــای  شـــد تـــا پـــس اندازهـــای ُخـــرد 
کـــه ایـــن همـــه در ســـایه  کننـــد  مالـــی بـــزرگ را ایجـــاد 
اصالحـــات نهـــادی و مالـــی انقـــالب شـــکوه منـــد 
ممکـــن شـــد، بانـــک هـــا بـــه عنـــوان یـــک میانجـــی 
دســـتگاه  رفتـــار  دهنـــدگان،  وام  و  دولـــت  میـــان 
ـــت از  ـــر و نهادهـــا صیان پادشـــاهی را پیـــش بینـــی پذی
کردنـــد. انتشـــار و  امـــوال خصوصـــی را تضمیـــن مـــی 
کاهـــش ســـود وام هـــا نیـــز در  پخـــش اوراق بهـــا دار  و 
کـــه  همیـــن دوره و بـــه دلیـــل اعتمادعمومـــی رخ داد 

نتایـــج مثبـــت و بزرگـــی در پـــی داشـــت.
آنچـــه بـــه دنبـــال ایـــن اصـــالح ســـاختاری انقـــالب 
ــد  ــه متعهـ ــی بـ ــاد عمومـ ــکوهمند و افزایـــش اعتمـ شـ
و  هـــا  وام  بازپرداخـــت  بـــه  نســـبت  دولـــت  بـــودن 
پایبنـــدی آن بـــه حقـــوق خصوصـــی ایجـــاد شـــد، 
دگرگونـــی شـــگرف در بـــازار ســـرمایه خصوصـــی بـــود. 
کمـــی  گـــذاری بانـــک انگلســـتان در زمـــان  در پـــی پایـــه 
نهـــاده  بنیـــان  بانـــک خصوصـــی  بســـیاری  شـــمار 
ــردم  کوچـــک مـ ــای  ــردآوری پـــس اندازهـ گـ ــا  ــد و بـ شـ
از صنـــدوق خانـــه هـــا در صنـــدوق بانـــک، افـــزون 
کالن  بـــر اســـتقراض دولتـــی، شـــرایط تامیـــن مالـــی 
بـــرای برنامـــه هـــا و پـــروژه هـــای بخـــش خصوصـــی  نیـــز 
فراهـــم شـــد. بـــه ایـــن ترتیـــب در آغـــاز ســـده هجدهـــم، 
ــی و در پـــی آن  ــرمایه خصوصـ ــازار سـ ــد بـ ــاهد رشـ شـ
ــا  ــی در بریتانیـ ــالب صنعتـ ــام انقـ ــه نـ ــی ژرف بـ تحولـ

ــتیم. هسـ
هـــای  ویژگـــی  از  یکـــی  دوره  ایـــن  در  همچنیـــن، 
کـــه تاثیـــر  پایـــه ای وام هـــای دولتـــی بهـــره پاییـــن آن بـــود 
آن در بـــازار ســـرمایه خصوصـــی هـــم بـــه همیـــن شـــکل 
کاســـتن بهـــره وام هـــا دیـــده مـــی شـــود. ایـــن وضعیـــت 
انباشـــت  رونـــد  گرفتـــن  شـــتاب  موجـــب  جدیـــد 
ـــای  ـــروژه ه ـــت و پ ـــد صنع ـــرخ رش ـــش ن ـــرمایه و افزای س

گـــون شـــد. گونا
کـــه دگرگونـــی هـــای  در ایـــن زمینـــه بایـــد یـــادآور شـــد 
گفتـــه شـــده بـــا آرامـــش و دلبخـــواه انجـــام  نهـــادی 
نگرفـــت و تنهـــا پـــس ســـال هـــا خونریـــزی، جنـــگ 
ـــه  ـــن ب ـــار ت ـــه درب ک ـــود  ـــری ب ـــمش و درگی کش ـــی و  داخل
کامـــل  کنتـــرل  ایـــن اصالحـــات داد. البتـــه بـــه دلیـــل 
ارتـــش توســـط پادشـــاه درگیـــری هـــا بســـیار ســـخت و 
کامـــل  ـــود و در نهایـــت نیـــز اجـــازه پیـــروزی  پیچیـــده ب
را بـــه مخالفـــان نـــداد، همیـــن مســـاله ســـبب شـــد 
تـــا سرنوشـــت بریتانیـــا از فرانســـه و اســـپانیا متفـــاوت 

باشـــد.
کـــه  تکـــرار دوبـــاره ایـــن مطلـــب نیـــز مفیـــد اســـت 
ایـــن  در  ثـــروت  صاحبـــان  و  خصوصـــی  حقـــوق 
دوران از احتـــرام باالیـــی برخـــوردار شـــده و منافـــع 
گیـــری هـــا مـــورد  آنهـــا می بایســـت حتمـــا در تصمیـــم 
کـــه حتـــی شـــماری  گرفـــت تـــا جایـــی  توجـــه قـــرار مـــی 
از اشـــخاص و صاحبـــان ثـــروت و ســـرمایه در مـــوارد 
کـــه بـــا منافـــع آنـــان تداخـــل داشـــت  ـــا مـــواردی  مالـــی ی

ــد. ــوردار بودنـ ــو برخـ ــق وتـ از حـ
را  آن  دوران  ایـــن  رخدادهـــای  کـــه  نتایجـــی  دیگـــر 
میـــان »ظهـــور  کـــه  اســـت  ایـــن  کنـــد،  مـــی  تاییـــد 
هـــای  »آزادی  و  مدنـــی«  و  سیاســـی  آزادی هـــای 

و  دارد  وجـــود  گسســـتنی  نا پیونـــدی  اقتصـــادی« 
ــاوز  ــیر تجـ ــتر از مسـ کمـــان بیشـ منافـــع اقتصـــادی حا
ـــد.  ـــی ش ـــن م ـــراد تامی ـــی اف ـــی و سیاس ـــوق مدن ـــه حق ب
 representative(نهادهـــای اصلـــی دولـــت انتخابـــی
از  ابهـــام  بـــدون  )مجموعهـــای   )government
کنـــار تقـــدم حقـــوق  چندیـــن صاحـــب حـــق وتـــو در 
عرفـــی بـــر مناســـبات اقتصـــادی( در نهایـــت تأثیـــری 
کـــردن قـــدرت  بی چـــون و چـــرا بـــر نبـــرد بـــر ســـر مهـــار 
دولـــت دارنـــد. توفیـــق صاحبـــان دارایـــی و تجـــار بـــه 
کـــه همزمـــان  شـــکل گیری نهادهایـــی منجـــر شـــد 
بـــه تخفیـــف انگیزه هـــای دربـــار بـــرای یافتـــن منابـــع 
درآمـــدی جدیـــد و نیـــز بـــه تقیـــد چشـــمگیر در رفتـــار 

کردنـــد. کمـــک  دولـــت 
انقـــالب  نهـــادی  دگرگونی هـــای  شـــک  بـــدون 
انگیزه هـــای  رشـــد   موجـــب  شـــکوهمند، 
برتری طلبانـــه بریتانیـــا و ســـلطة آن بـــر جهـــان شـــد. 
بـــدون منابـــع  و  مالـــی  انقـــالب  بـــدون  انگلســـتان 
در  حکومـــت  بدهی هـــای  رشـــد  از  حاصـــل  مالـــی 
دادن  شکســـت  بـــه  قـــادر   1697 تـــا   1688 ســـال 
در  کـــه  نیـــز  آن  از  پـــس  جنـــگ  در  و  نبـــود  فرانســـه 
انگلســـتان  و  داد  رخ   1714 تـــا   170۳ ســـال های 
توانســـت بـــه عنـــوان قـــدرت برتـــر دنیـــا شـــناخته شـــود، 

نمی رفـــت. پیـــروزی اش  بـــه  امیـــدی 
پـــا  فرانســـه بـــا اینکـــه در ســـال 1690 قـــدرت بـــزرگ ارو
آن  از  پـــس  ســـده  در  لیکـــن  می رفـــت،  شـــمار  بـــه 
قـــدرت و جایـــگاه خـــود را در مقایســـه بـــا انگلســـتان 
ـــا آغـــاز ســـده هجدهـــم، جنگ هـــای  از دســـت داد. ب
ـــال  ـــه در س ـــه فرانس ک ـــی  ـــه صورت ـــز رخ داد ب ـــری نی دیگ
کـــه شکســـت  پایـــان جنـــگ 7 ســـاله  1765 -در 
کـــرد  تجربـــه  انگلســـتان  برابـــر  در  را  تحقیرآمیـــزی 
و  )کانـــادا  جدیـــد  قـــاره  در  خـــود  مســـتعمرات   -
ـــه درماندگـــی  ـــا(  را از دســـت داده و آنچنـــان ب لوئیزیان
کـــه تـــا پـــس از انقـــالب نتوانســـت  مالـــی دچـــار شـــد 
از چنـــگال آن رهایـــی یابـــد. تفـــاوت میـــان نظـــام 
کشـــور در میانـــة ســـده هجدهـــم  اقتصـــادی ایـــن دو 
در   1765 ســـال  در  فرانســـه  اســـت:  یـــاد  ز بســـیار 
معـــرض ورشکســـتگی بـــود در حالیکـــه انگلســـتان 

در آســـتانة انقـــالب صنعتـــی قـــرار داشـــت.
کـــه  نهادهـــا  ـــه روشـــنی نشـــان می دهـــد  گفتـــه ب آنچـــه 
ـــادی  ـــد اقتص ـــاختن رش ـــت در س ـــن اس ـــه ممک چگون
کننـــده  تعییـــن  و  نقشـــی مهـــم  آزادی سیاســـی،  و 
کشـــوری ماننـــد فرانســـه در  کننـــد. آنچـــه در  بـــازی 
دوران لویـــی وجـــود نداشـــت همیـــن نهادهـــا بودنـــد 
ایـــن  در  گســـترده  اداری  دســـتگاه  کنـــار  در  کـــه 
کشـــور موجـــب رو بـــه افـــول رفتـــن فرانســـه پادشـــاهی 
شـــد. تحـــوالت ســـاختاری در نهادهـــای انگلســـتان 
ــا راه  ــد تـ ــه موجـــب شـ گاهانـ ــی ناآ ــه صورتـ ــد بـ هرچنـ
بـــرای یـــک رشـــته دگرگونی هـــا در بخـــش اقتصـــادی 
تنهـــا  نـــه  کـــه  تغییراتـــی  و صنعتـــی همـــوار شـــود، 
کشـــور بلکـــه سراســـر جهـــان را زیـــر ســـایه خـــود  ایـــن 

گرفـــت.▪

+ پویش فکری توسعه
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کرین /  /پری شا

کسب رانت 
یا  توسعه اقتصادی

کسب و کار چیست؟ نقش تشکل ها در بهبود فضای 

ـــی و  ـــکل های غیردولت ـــت تش ـــش و اهمی ـــه نق ک ـــت  ـــالی هس چندس
کشـــور مـــد نظـــر صاحـــب نظـــران  ـــر آن هـــا در فضـــای اقتصـــادی  تاثی
ـــر  ـــان ب گرفتـــه و از ایـــن طریـــق از ســـوی بســـیاری از آن ـــرار  اقتصـــادی ق
کیـــد مـــی شـــود؛چه  کســـب وکار تا اهمیـــت آن هـــا در بهبـــود فضـــای 
ـــس در  ـــاد راه تنف ـــم اقتص ـــش اعظ ـــودن بخ ـــی ب ـــه دولت ک ـــرایطی  در ش
ایـــن حـــوزه را بســـته شـــاید بخـــش هـــای غیـــر دولتـــی بتواننـــد بـــه مـــدد 

کننـــد. کمـــک  بیاینـــد و 
فاصلـــه  گاه   کـــه  نیســـت  هـــا  آن  حضـــور  اهمیـــت  همـــه  وایـــن 
کـــه تصمیمـــات بـــر آنهـــا  کســـانی  فضـــای فکـــری تصمیم گیـــران بـــا 
بـــه  کســـب وکار،  صاحبـــان  اعتـــراض  باعـــث   می شـــود  اعمـــال 
ــر مانـــدن  ــوی دولـــت و مجلـــس و ابتـ ــده ازسـ ــات اتخاذشـ تصمیمـ
کارشناســـی صـــرف  کار  کـــه ســـاعت ها  سیاســـت هایی مـــی شـــود  

ــا شـــده اســـت.  آنهـ
بخـــش  انجمن هـــای  امـــروزه  کـــه  هســـت  هـــم  اســـاس  برهمیـــن 
کنـــار دولـــت و بـــازار، از  کشـــورهای مختلـــف، در  خصوصـــی در 
بازیگـــران اصلـــی فراینـــد  از  ارکان توســـعه به حســـاب می آینـــد و 
تصمیم گیری انـــد، زیـــرا بـــه خاطـــر چهـــار معضـــل مســـئله شناســـی 
کار آمد،تفـــاوت  ــرای راه حـــل هـــای  ــر بـــودن اجـ نادرســـت، زمـــان بـ
معضـــالت اصنـــاف مختلـــف و عـــدم اســـتمرار سیاســـت هـــای 
کالن بـــه اتحادیـــه هـــا ،اصنـــاف و نماینـــدگان بخـــش خصوصـــی و 
تشـــکل هـــا متوســـل می شـــوند و بـــرای آن هـــا نقـــش قابـــل توجهـــی در 

حـــل معضـــالت قائـــل هســـتند.
کار مرتبـــط فعـــال هســـتند و بهتـــر  کســـب و  زیـــرا اوال اعضـــای آنهـــا در 
از هرکســـی مســـایل ومشـــکالت خـــودرا مـــی شناســـند و دومـــا توافـــق 
میـــان اعضـــای یـــک صنـــف و اتحادیـــه بســـیار راحـــت تـــر از ســـطوح 

کـــه منافعشـــان  کـــه از آن جایـــی  ـــاال حاصـــل مـــی شـــودضمن ایـــن  ب
از قبـــل  پـــس اجـــرای آن  درگـــرو اجـــرای همیـــن تصمیم هاســـت 

ـــود. تضمیـــن شـــده خواهـــد ب
موافقـــان  وهـــواداران تاثیـــر مثبـــت تشـــکل هـــا ی خصوصـــی بـــر 
کســـب وکار بـــه نـــگاه افـــراد و اقتصاددانانـــی هـــم چـــون  محیـــط 
کـــه معتقدنـــد  کننـــد  ــاره  مـــی  گریـــف و آلبـــرت هیرشـــمن اشـ ــر  اونـ
در  ســـاز  ایمـــن  و  دهنـــده  بهبـــود  عوامـــل  عنـــوان  بـــه  انجمن هـــا 
کار مـــی تواننـــد موثرباشـــند.البته نـــام پیتـــر اوانـــز  کســـب و  محیـــط 
ــا  ــاور دارد تشـــکل هـ ــه بـ کـ ــرد  کـ ــه  ــع اضافـ ــه ایـــن جمـ ــد بـ ــم بایـ را هـ
ــا  ــد و بـ کننـ ــری  ــاد دولـــت جلوگیـ ــد از فسـ ــی تواننـ ــا مـ ــن هـ و  انجمـ
گســـترده در مـــورد شـــرایط واقعـــی اقتصـــادی از  ارائـــه اطالعـــات 
کـــه  بـــه عمـــل آورند.چـــرا  گیری هـــای غلـــط ممانعـــت  تصمیـــم 
بـــدون تشـــکل هـــای اقتصـــادی ارتبـــاط ســـازمان یافتـــه دولـــت بـــا 
جامعـــه منتفـــی می شـــود ودولـــت نمـــی توانـــد بـــه طـــور مســـتمر از 
مطالبـــات اجتماعـــی و واقعیـــت هـــای اقتصـــادی  اطالعـــات الز م 

را بـــه دســـت آورد.
کـــه  کتـــاب خـــروج ،اعتـــراض و وفـــاداری  مثـــال آلبـــرت هیرشـــمن در 
کـــرده اســـت می نویســـد :»تشـــکل ها  محمـــد مالجـــو آن را ترجمـــه 
و  ،اعتراضـــات  کار  و  کســـب  صاحبـــان  صـــدای  عنـــوان  بـــه 
گیـــران  گـــوش تصمیـــم  بـــه  پیشـــنهادهای بخـــش خصوصـــی را 
کیفیـــت تصمیمـــات دولتـــی  می رســـانند و بدیـــن ترتیـــب در بهبـــود 
کســـب وکار قادرنـــد بـــا  کنند.انجمن هـــای  نقـــش مفیدایفـــا مـــی 
خود،صـــدای  اعضـــای  وپیشـــنهادهای  اعتراضـــات  یافـــت  در
گـــوش  بـــه  منـــد  نظـــام  صـــورت  بـــه  را  کار  و  کســـب  صاحبـــان 
کننـــد،  پیگیـــری  را  هـــا  آن  مطالبـــات  برســـانند،  تصمیم گیـــران 
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یانبـــار شـــوند ودر اجرایـــی شـــدن  مانـــع از اتخـــاذ واجـــرای تصمیمـــات ز
کننـــد. سیاســـت های نافـــع نقـــش آفرینـــی 

کار در  کســـب و  کردهایـــی باعـــث مـــی شـــود انجمـــن هـــای  کار  چنیـــن 
کیفیـــت دولـــت وتصمیماتـــش ســـهیم و از ایـــن رو از منافـــع دولتـــی  بهبـــود 
گســـترش  ــا بدیـــن ترتیـــب مانـــع از  ــوند .تشـــکل هـ ــره منـــد شـ کارآمـــد بهـ
نارضایتی،توســـعه بخـــش غیررســـمی اقتصـــاد و ماننـــد آن مـــی شـــوند و 
از ایـــن حیـــث انســـجام اجتماعـــی را ارتقـــا مـــی دهنـــد و بخشـــی از بـــار 

کشـــند.« دولـــت را بـــر دوش مـــی 
کـــه مـــی تـــوان از منظـــر موافقـــان تاثیـــر مثبـــت تشـــکل هـــا در  چنیـــن اســـت 
کـــه آن هـــا معتقدنـــد ایـــن  گفـــت  گونـــه  کســـب وکار ایـــن  بهبـــود فضـــای 
ــی  ــدای بخـــش خصوصـ ــد نقـــش صـ ــی تواننـ ــو مـ ــا از یـــک سـ ــکل هـ تشـ
کننـــد وبـــا رســـاندن مشـــکالت و نظـــرات بخـــش خصوصـــی  را ایفـــا 
بـــه دولـــت در بهبودکیفیـــت تصمیمـــات دولـــت مفیـــد واقـــع شـــوند و 
از ســـوی دیگـــر بـــا انجـــام اقدامـــات موثـــر مـــی تواننـــد  در بهبـــود فضـــای 

ــد. کننـ ــا  کار نقـــش ایفـ کســـب و 

گویند؟ مخالفان چه می 
کـــه معتقدنـــد حضـــور  امـــا درایـــن میانـــه مخالفانـــی هـــم وجـــود دارد 
تشـــکل هـــای بخـــش خصوصـــی هزینـــه هایـــی را بـــه بـــازار و جامعـــه 

کنـــد. تحمیـــل مـــی 
کـــه ایـــن  اقتصـــاد دانانـــی هـــم چـــون الســـون،فریدمن  و بکـــر بـــاور دارنـــد 
ــه  کـ ــتند  ــر نیسـ کار موثـ کســـب و  ــود فضـــای  ــا در بهبـ ــه تنهـ ــا نـ تشـــکل هـ

ــر شـــود. کشـــوری ضعیـــف تـ ــر  ــاد هـ ــوند اقتصـ موجـــب مـــی شـ
ــه  کـ ــد اســـت  ــون معتقـ ــال السـ ــراد چیســـت ؟ مثـ ــن افـ ــق ایـ ــر دقیـ ــا نظـ امـ
ــات  ــای تصمیمـ ــی ،زیربنـ ــع عمومـ ــه منافـ ــاص نـ ــای خـ ــروه هـ گـ ــع  منافـ
سیاســـی-اقتصادی وهـــادی سیاســـت هـــای دولتـــی بـــه شـــمار  می آیـــد و 
ایـــن مســـئله  رونـــد فراینـــد رشـــد را کنـــد مـــی کنـــد. بـــه اعتقاد نلســـون،فرایند 
ــر  ــه خطـ ــا و تراســـت ها بـ ــه هـ ــا تشـــکیل اتحادیـ ــاوری بـ ــود فنـ ــا و بهبـ ارتقـ
می افتـــد، زیـــرا اتحادیـــه هـــا در تـــالش هســـتند منافـــع و ســـود خـــود را 
کـــه ورود رقبـــای جدیـــد و فناوری هـــای جدیـــد  افزایـــش دهنـــد و از آن جـــا 
کننـــد ، ســـعی دارنـــد  را مانعـــی بـــرای دســـتیابی بـــه ســـود بیشـــتر تلقـــی مـــی 
ـــو  ـــر نح ـــه ه ـــی، ب ـــای دولت ـــت ه ـــذاری برسیاس ـــت و تاثیرگ ـــوذ در دول ـــا نف ب
ممکـــن از ایـــن فراینـــد ممانعـــت بـــه عمـــل آورنـــد و بـــرای خـــود منفعتـــی 
ــاوری  ــریع فنـ ــد سـ ــع رشـ ــان مانـ ــه تالششـ ــد نتیجـ ــد ،هرچنـ کننـ ــب  کسـ
کســـب و  می شـــود و در واقـــع بـــه اعتقـــاد او تشـــکل هـــا  و  انجمـــن هـــای 

یعـــی  وکســـب رانـــت را دنبـــال می کننـــد. کار همـــواره اهـــداف توز
ــن   در  ــد مـ ــن و رز فریـ ــن  فریدمـ ــه میلتـ کـ ــت  ــر او نیسـ ــا نظـ ــن تنهـ ــا ایـ امـ
کـــرده،  کـــه حســـین حکیـــم زاده جهرمـــی ترجمـــه  کتـــاب آزادی انتخـــاب 
ــوذ برتصمیمـــات دولـــت، از  ــال نفـ ــا اعمـ ــا بـ ــه  انجمـــن هـ کـ ــد  ــته انـ نوشـ
ـــد و  ـــی آورن ـــل م ـــه عم ـــت ب ـــه ممانع ـــرای جامع ـــع ب ـــات ناف ـــاذ تصمیم اتخ
ـــع انجمنـــی خـــاص مـــی شـــود. ـــه ایـــن ترتیـــب منافـــع جمـــع فـــدای مناف ب
گوینـــد  گفـــت در واقـــع مخالفـــان مـــی  ــوان  ــه مـــی تـ کـ گونـــه اســـت  ایـــن 
گیـــری بـــه محملـــی بـــرای بـــاز  تشـــکل هـــا بـــا نفـــوذ در دســـتگاه تصمیـــم 
یـــع رانـــت هـــا تبدیـــل مـــی شـــوند و در جســـتجوی منافـــع خـــود بـــا  توز

هزینـــه دیگراننـــد.

گویند؟ کدام درست می 
کدام یک است؟ مخالفان یا موافقان؟ اما سوال این است حق با 

ــه  گرفتـ ــورت  ــف صـ ــورهای مختلـ کشـ ــه در  ــن زمینـ ــه درایـ کـ ــی  مطالعاتـ
نشـــان مـــی دهدکـــه فعالیـــت انجمن هـــا و تشـــکل های بخـــش خصوصـــی 
گرچـــه نظـــر مخالفـــان  کار موفـــق بـــوده اســـت وا کســـب و  در بهبـــود فضـــای 
ــه  ــا بـ ــکل هـ ــا و تشـ ــن هـ ــی انجمـ ــع درســـت اســـت و برخـ ــی مواقـ دربرخـ
ــا همیـــن رانـــت هـــم در مواقعـــی موجـــب  ــتند امـ ــال رانتجویـــی هسـ دنبـ
کاهـــش  کـــه باعـــث  کنـــد  شـــده اســـت دامنـــه ای از خدمـــات را فراهـــم 

هزینـــه هـــای اطالعـــات شـــود.
براســـاس ایـــن مطالعـــات انجمـــن هـــا بـــا اقداماتـــی ماننـــد اطـــالع رســـانی، 
کار  کســـب و  مشـــاوره دادن بـــه دولـــت ونظـــارت مـــی تواننـــد در محیـــط 
کاالهـــای عمومـــی اساســـی از  کـــه برخـــی از  موثرباشـــند .ضمـــن ایـــن 

طریـــق فشـــار انجمـــن هـــا بـــر ادارات دولتـــی بهتـــر تولیدمـــی شـــوند.
ــا در فعالیت هـــای مکمـــل بـــازار  کـــه بســـیاری از تشـــکل هـ ضمـــن ایـــن 
کننـــد تـــا انـــواع نواقـــص مختلـــف بـــازار را   نقـــش دارنـــد وتـــالش مـــی 

برطـــرف ســـازند.
ینـــب مرتضـــوی فـــر در پژوهشـــی  کـــه دکتـــر علـــی نصیـــری اقـــدم و  ز گونـــه  آن 
کســـب وکار«  بـــا عنـــوان »بررســـی نقـــش تشـــکل هـــا در بهبـــود محیـــط 
انجـــام داده انـــد تشـــکل هـــا از طـــرق زیـــر مـــی تواننـــد در بهبـــود فضـــای 

ــند:  کار موثرباشـ ــب و  کسـ
1-ایجاد حقوق مالکیت قوی تر و دفاع از آن 

2-ایجـــاد شـــفافیت و تاثیرگـــذاری بیشـــتر بـــه دولت هـــا در رفـــع فســـاد و 
کارایـــی نا

۳-تالش برای فراهم آوردن انواع زیربناها
4-داشتن نقش موثر در بهبود نظام قضایی

کاراتر  5-فعالیت در جهت وضع قوانین و مقررات 
گو میان دولت و بازار گفت و  6-راه اندازی جلسات 

کالن و ایجادثبات برای آن 7-ترمیم اقتصاد در سطح 
کارگیری نادرست ظرفیت ها  کارایی ناشی از به  8-تعیین عدم 

کـــردن کیفیـــت  محصـــوالت  9-تســـهیل عرضه،کنتـــرل قیمـــت و یکســـان 
بنـــگاه هـــای ضعیـــف وقـــوی

کاهـــش ریســـک  10-ایجـــاد ارتباطـــات قـــوی میـــان بنـــگاه هـــا بـــرای 
گـــذاری ســـرمایه 

11-استاندارد گذاری برای کاهش هزینه اطالعات 
12-جلوگیری از رقابت ویرانگر در بازار

کـــه مـــی تـــوان بـــر نقـــش مهـــم و پـــر اهمیـــت تشـــکل ها  و ایـــن چنیـــن اســـت 
کـــرد.در واقـــع تعامـــل میـــان دولـــت  کیـــد  کار تا کســـب و  در بهبـــود فضـــای 

و تشـــکل های اقتصـــادی امـــری مهـــم و ضـــروری اســـت .

کنند؟ دولت و تشکل ها چه 
کـــه ســـاز و  کننـــد  درایـــن میـــان امـــا دولـــت هابایـــد بـــه ایـــن موضـــوع دقـــت 
ـــه ای باشـــد  گون ـــه  ـــد ب کارهـــای ارتباطـــی دولـــت و بخـــش خصوصـــی نبای
گـــروه هـــای مختلـــف دربیایـــد و تصمیماتـــش تنهـــا  کـــه دولـــت بـــه تســـخیر 
کنـــد بلکـــه بایـــد مســـتقالنه بـــا تشـــکل هـــا  گروهـــی خـــاص را دنبـــال  منافـــع 

کنـــد.  ارتبـــاط برقـــرار 
کـــه ارتبـــاط میـــان تشـــکل ها  تشـــکل هـــا هـــم بایـــد توجـــه داشـــته باشـــند 
و  قـــدرت  و  ســـو  یـــک  از  اداری  نظـــام  توانمنـــدی  مســـتلزم  دولـــت  و 
ظرفیـــت بـــاالی تشـــکل هاســـت .تشـــکل هـــا بایـــد بـــا افـــز ایـــش قابلیـــت 
ــاد فضـــای مناســـب از ســـوی دولـــت  ــار ایجـ ــود در انتظـ و توانمنـــدی خـ
گونـــه خواهـــد  کارشناســـی خـــود را افزایـــش دهند.ایـــن  نباشـــند و ظرفیـــت 
کـــه رانت جویـــی جـــای خـــود را بـــه توســـعه اقتصـــادی و بهبـــود  بـــود 

کار خواهـــد داد. کســـب و  فضـــای 

منابع 
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مقدمه
ـــاد  ـــی،  اقتص ـــوم اجتماع ـــون عل گ گونا ـــای  ـــر در حوزه ه ـــال های اخی ـــی در س ـــرمایه  اجتماع ـــوم س مفه
ــات  ــارت اســـت از ارتباطـ ــرمایه اجتماعی عبـ ــده اســـت. سـ ــرح شـ ــی مطـ ــوم سیاسـ ــرا در علـ و اخیـ
کـــه می تواننـــد حـــس همـــکاری و اطمینـــان را در میـــان افـــراد یـــک  و شـــبکه های اجتماعـــی ای 
جامعـــه پدیـــد آورنـــد. در ایـــن میـــان نبایـــد از نقـــش نهادهـــای مدنـــی و دمکراتیـــک و نیـــز نقـــش 
گشـــودن چنیـــن فضاهایـــی غافـــل شـــد. بـــه هـــر روی، امـــروز بـــر جامعه شناســـان ثابـــت  دولـــت در 
ــرمایه های اجتماعـــی اســـت. از ایـــن رو  ــه بـــه سـ ــر توســـعه ای توجـ ــاد مهـــم هـ ــه یکـــی از ابعـ کـ شـــده 
ســـرمایه اجتماعی، یکـــی از مهمتریـــن شـــاخصه های رشـــد و توســـعه هـــر جامعـــه ای بـــه شـــمار 

ــردازد. ــی می پـ ــرمایه اجتماعـ ــاره سـ ــث دربـ ــه بحـ ــش بـ ــد بخـ ــر در چنـ ــد. مطلـــب حاضـ می آیـ
گـــذران امـــور  انســـان بـــه طـــور ذاتـــی در تعامـــل بـــا دیگـــران نیازهـــای خـــود را برطـــرف ســـاخته و 
کـــه حـــذف آن، زندگـــی  کنش هـــای متقابـــل در نقـــش آنهـــا تـــا حـــدی اســـت  می کنـــد. اثـــرات ایـــن 
ـــه  کنجکاوان ـــی  ـــا نگرش ـــی ب ـــوم اجتماع ـــمندان عل ـــان دانش ـــن می ـــا در ای ـــازد. ام ـــن می س ـــر ممک را غی
ــه آن را  کـ ــد  ــی برده انـ ــی پـ ــوع عواملـ ــه مجمـ ــه و بـ ــا پرداختـ کنش هـ ــن  ــایی ایـ ــه شناسـ ــع بـ در جوامـ
ســـرمایه اجتماعی نامیده انـــد. مفهـــوم ســـرمایه اجتماعی در برگیرنـــده مفاهیمـــی همچـــون اعتمـــاد، 
کـــه نظـــام هدفمنـــدی را  گـــروه یـــا یـــک جامعـــه اســـت  همـــکاری و همیـــاری میـــان اعضـــای یـــک 

ــد. ــت می کنـ ــمند هدایـ ــای ارزشـ ــه هدف هـ ــتیابی بـ ــت دسـ ــا را در جهـ ــد و آنهـ ــکل می دهنـ شـ
گســـترش  ـــد در  ـــا تضعیـــف ســـرمایه اجتماعـــی می توان ـــر در تقویـــت ی از ایـــن رو شـــناخت عوامـــل موث
کـــرده و موجـــب افزایـــش عملکـــرد اجتماعـــی و اقتصـــادی افـــراد در  کمـــک  ابعـــاد ســـرمایه اجتماعـــی 
کـــه صبغـــه جامعه شناســـانه دارد، بســـتر مناســـبی بـــرای  جوامـــع شـــود. مفهـــوم ســـرمایه اجتماعـــی 
ـــران و  ـــود. مدی ـــداد می ش ـــت قلم ـــه موفقی ـــل ب ـــرای نی ـــی ب ـــی و راه ـــانی و فیزیک ـــرمایه انس ـــره وری س به
کامیابـــی شـــغلی و ســـازمانی  کننـــد،  راه  کـــه بتواننـــد در ســـازمان، ســـرمایه اجتماعی ایجـــاد  کســـانی 

خـــود را همـــوار می ســـازند.
امـــروزه ســـرمایه اجتماعـــی نقشـــی بســـیار مهمتـــر از ســـرمایه فیزیکـــی و انســـانی در جوامـــع ایفـــا 
گروهـــی انســـجام بخـــش میـــان انســـان ها و سازمان هاســـت.  می کنـــد و شـــبکه های روابـــط جمعـــی و 
ــود را از دســـت می دهنـــد  ــرمایه ها اثربخشـــی خـ ــایر سـ ــرمایه اجتماعـــی، سـ از ایـــن رو در غیـــاب سـ
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و بـــدون ســـرمایه اجتماعـــی پیمـــودن راه هـــای توســـعه و تکامـــل 
فرهنگـــی و اقتصـــادی ناهمـــوار و دشـــوار می شـــود.

در دیدگاه هـــای ســـنتی مدیریـــت توســـعه، ســـرمایه های اقتصـــادی، 
ـــا در  ـــد ام ـــا می کردن ـــش را ایف ـــن نق ـــانی مهمتری ـــروی انس ـــی و نی فیزیک
ــرمایه اقتصادی،  ــه سـ ــه بـ ــتر از آنچـ ــعه بیشـ ــرای توسـ ــر بـ ــر حاضـ عصـ
فیزیکـــی و انســـانی نیازمنـــد باشـــیم بـــه ســـرمایه اجتماعـــی نیازمندیـــم 
زیـــرا بـــدون ایـــن ســـرمایه، اســـتفاده از دیگـــر ســـرمایه ها بـــه طـــور بهینـــه 
کـــه فاقـــد ســـرمایه اجتماعی  انجـــام نخواهـــد شـــد. در جامعـــه ای 
ــوند. از  ــر می ماننـــد و تلـــف می شـ ــرمایه ها ابتـ ــایر سـ کافـــی اســـت سـ
ایـــن رو موضـــوع ســـرمایه اجتماعـــی بـــه عنـــوان یـــک اصـــل اساســـی 
حکومت هـــا  و  شـــده  محســـوب  پایـــدار  توســـعه  بـــه  نیـــل  بـــرای 
اتخـــاذ  بـــا  بتواننـــد  کـــه  می شـــوند  قلمـــداد  موفـــق  دولتمردانـــی  و 
بـــا  ارتبـــاط  در  مناســـب  راهکارهـــای  ارائـــه  و  الزم  سیاســـت های 
جامعـــه بـــه تولیـــد و توســـعه ســـرمایه اجتماعـــی بیشـــتر نائـــل شـــوند.

تعریف سرمایه اجتماعی از نگاه صاحب نظران
کـــه در ســـال های اخیـــر وارد حـــوزه  ســـرمایه اجتماعـــی واژه ای اســـت 
ـــازه ای  ـــه ت ـــر دریچ ـــن منظ ـــده و از ای ـــادی ش ـــی و اقتص ـــوم اجتماع عل
گشـــوده  را در تحلیـــل و علت یابـــی مســـائل اجتماعـــی و اقتصـــادی 
ــران  اســـت. در ایـــن زمینـــه مطالعـــات وســـیعی توســـط صاحب نظـ
نظریه پردازانـــی  و  گرفتـــه  صـــورت  علـــوم  ایـــن  دانشـــمندان  و 
ـــرات)1980(،    ـــن پ ـــوری)1970( ب کـــوب)1961(، ل همچـــون جیـــن جا
ــرت  کلمـــن)1966(، رابـ ــز  ــر)198۳(، جیمـ ویلیامســـن)1981(، بیکـ
فوکویامـــا)1990(  فرانســـین  و  پیربوردیـــو)1980(  پاتنـــام)1970(، 

کرده انـــد. یـــف متعـــددی از ســـرمایه اجتماعـــی ارائـــه  تعار
بـــزرگ  شـــهرهای  زندگـــی  و  »مـــرگ  کتـــاب  در  کـــوب  جا جیمـــز 
آمریکایـــی« ســـرمایه اجتماعـــی را شـــبکه های اجتماعـــی فشـــرده ای 
ـــا حفـــظ  کـــه در محدوده هـــای قدیمـــی شـــهری در ارتبـــاط ب ـــد  می دان
نظافـــت، عـــدم وجـــود جـــرم و جنایـــت خیابانـــی و دیگـــر تصمیمـــات 
ــای  ــل نهادهـ ــا عوامـ ــه بـ ــی در مقایسـ ــت زندگـ کیفیـ ــود  ــورد بهبـ در مـ
انتظامـــی،  نیـــروی  و  پلیـــس  حفاظتـــی  نیـــروی  ماننـــد  رســـمی 
ــال عینـــی  ــان می دهنـــد. یـــک مثـ ــود نشـ ــتری از خـ ــئولیت بیشـ مسـ
ایـــن تعریـــف  را در دنیـــای امـــروزه می تـــوان در تشـــکل های غیردولتـــی 
حمایـــت از محیـــط  زیســـت یافـــت. ایـــن شـــبکه اجتماعـــی بعضـــا 
کـــه  ـــه وجـــود مـــی آورد  ـــه صـــورت NGOهـــا ب نیروهـــای قدرتمنـــدی را ب
حتـــی در حمایـــت از محیـــط  زیســـت موجـــب توقـــف پروژه هـــای 

ــوند. ــز می شـ ــت نیـ ــی دولـ عمرانـ
ــه  کـ ــد  ــی می دانـ ــوع منابعـ ــی را مجمـ ــرمایه اجتماعـ ــوری، سـ ــن لـ گلـ
در ذات روابـــط خانوادگـــی و در ســـازمان اجتماعـــی جامعـــه وجـــود 
کـــودک یـــا جـــوان ســـودمند  دارد و بـــرای رشـــد شـــناختی یـــا اجتماعـــی 
اســـت. بن پـــرات، در تعریـــف ســـرمایه اجتماعـــی،  روابـــط بیـــن افـــراد 
ــه  ــرکت را بـ ــرکای یـــک شـ ــا شـ ــتان یـ گروهـــی از دوسـ ــواده،  یـــک خانـ
ـــر  صـــورت رابطـــه F تعریـــف می کنـــد و بـــه بررســـی اثـــرات ایـــن رابطـــه ب

ــردازد. ــادی می پـ مبـــادالت اقتصـ
کـــه بـــه دنبـــال مطالعـــات بـــن پـــرات در پـــی  ویلیامســـن و بیکـــر، 
بـــر عملکـــرد  یـــک ســـازمان اجتماعـــی  اثرگـــذاری  بررســـی شـــیوه 
را  مطالعـــات  از  مجموعـــه ای  بوده انـــد  اقتصـــادی  نهادهـــای 
اســـت.  گرفتـــه  نـــام  نهـــادی  اقتصـــاد  کـــه  کرد ه انـــد  پایه گـــذاری 

گران در  کـــه چگونـــه روابـــط میـــان ســـودا بیکـــر نشـــان داده اســـت 
گو توســـعه  بـــازار فوق العـــاده عقالنـــی شـــده بـــورس تجـــاری شـــیکا
ـــر فعالیـــت داد و ســـتد تاثیـــر می گـــذارد. ـــد،  حفـــظ می شـــود و ب می یاب
از نظـــر پیربوردیـــو، ســـرمایه اجتماعـــی حاصـــل جمـــع منابـــع بالقـــوه 
کـــه نتیجـــه مالکیـــت شـــبکه بادوامـــی از روابـــط  و بالفعلـــی اســـت 
کمابیـــش نهادینـــه شـــده آشـــنایی و شـــناخت متقابـــل بیـــن افـــراد - 
کـــه هـــر یـــک  گـــروه - اســـت. شـــبکه ای  یـــا بـــه بیـــان دیگـــر عضویـــت در 
از اعضـــای خـــود را از پشـــتیبانی ســـرمایه جمعـــی برخـــوردار می کنـــد 
آنـــان را مســـتحق اعتبـــار می ســـازد. البتـــه ســـرمایه اجتماعـــی  و 
مســـتلزم شـــرایطی بـــه مراتـــب بیـــش از وجـــود صـــرف شـــبکه پیوندهـــا 
اســـت. در واقـــع پیوندهـــای شـــبکه ای می بایســـت از نـــوع خاصـــی 

باشـــند، یعنـــی مثبـــت و مبتنـــی بـــر اعتمـــاد.
ســـرمایه   بـــرای  مختلفـــی  واژگان  از  کلمـــن  بوردیـــو،  برخـــالف 
گرفـــت. وی مفهـــوم ســـرمایه اجتماعی را از ابعـــاد  کمـــک  اجتماعـــی 
ــرمایه اجتماعی از  ــرای تعریـــف سـ کلمـــن بـ ــرد.  کـ مختلـــف بررســـی 
کارکـــردی از ســـرمایه اجتماعـــی  گرفـــت و تعریفـــی  کمـــک  کارکـــرد آن 
ارائـــه  داد و نـــه تعریفـــی ماهـــوی. بـــر ایـــن اســـاس ســـرمایه  اجتماعـــی 
کـــه دو  ـــی اســـت  گون گونا ـــواع چیزهـــای  شـــیء واحـــد نیســـت بلکـــه ان
ویژگـــی مشـــترک دارنـــد: همـــه آنهـــا شـــامل جنبـــه ای از یـــک ســـاخت 
کـــه در درون  کنش هـــای معیـــن افـــرادی را  اجتماعـــی هســـتند و 
ســـاختار هســـتند تســـهیل می کننـــد. ســـرمایه  اجتماعـــی ماننـــد 
شـــکل های دیگـــر ســـرمایه مولـــد اســـت و دســـتیابی بـــه هدف هـــای 
ـــر  ـــود، امکان پذی کـــه در نبـــود آن دســـت یافتنـــی نخواهـــد ب معینـــی را 
می ســـازد. ســـرمایه  اجتماعـــی ماننـــد ســـرمایه فیزیکـــی و انســـانی 
بـــه  بـــه فعالیت هـــای  کامـــال تعویـــض پذیـــر نیســـت امـــا نســـبت 

خصوصـــی تعویض پذیـــر اســـت.
کنش هـــای  کـــه در تســـهیل  از ســـرمایه اجتماعی  شـــکل معینـــی 
کنش هـــای دیگـــر  معینـــی ارزشـــمند اســـت ممکـــن اســـت بـــرای 
در  نـــه  ســـرمایه اجتماعی  باشـــد.  زیان منـــد  حتـــی  یـــا  بی فایـــده 
کلمـــن  ـــزار فیزیکـــی تولیـــد قـــرار دارد. بنابرایـــن از نظـــر  ـــه در اب افـــراد و ن
ــه  کـ ــی اســـت  ــوب اجتماعـ ــامل یـــک چارچـ ــی شـ ــرمایه  اجتماعـ سـ
ـــراد درون ایـــن چارچـــوب می شـــود،  ـــط میـــان اف موجـــب تســـهیل رواب
کـــه فقـــدان آن ممکـــن اســـت در دســـتیابی بـــه هـــدف  گونـــه ای  بـــه 

کنـــد. معیـــن هزینـــه  بیشـــتری بـــه افـــراد آن جامعـــه تحمیـــل 
ویژگی هـــای  از  دســـته  آن  اجتماعـــی  ســـرمایه  پاتنـــام،  نظـــر  از 
کـــه  اســـت  اعتمـــاد  و  شـــبکه ها، هنجارهـــا  اجتماعـــی،  زندگـــی 
موثرتـــر  شـــیوه ای  بـــه  تـــا  می ســـازد  قـــادر  را  مشـــارکت کنندگان 
کننـــد. بـــه بیـــان دقیق تـــر ســـرمایه  اهـــداف مشـــترک خـــود را تعقیـــب 
شـــدن،  جـــدا  بالقـــوه  هزینه هـــای  افزایـــش  طریـــق  از   اجتماعـــی 
تقویـــت هنجارهـــای مســـتحکم بـــده - بســـتان، تســـهیل جریـــان 
کنشـــگران  شـــهرت  بـــه  مربـــوط  اطالعـــات  جملـــه  از  اطالعـــات 
کنـــش  بـــه تحقـــق  گذشـــته ســـعی دارد  و تجســـم موفقیت هـــای 

کنـــد. کمـــک  جمعـــی 
قائـــل  تمایـــز  ســـرمایه اجتماعی  اولیـــه  شـــکل  دو  بیـــن  پاتنـــام 
کـــه عبـــارت اســـت از: ســـرمایه اجتماعـــی ارتبـــاط دهنـــده  می شـــود 
گروهـــی )یـــا انحصـــاری(.  )یـــا جامـــع( و ســـرمایه اجتماعـــی درون 
ــیمات  ــه تقسـ ــق بـ ــراد متعلـ ــده، افـ ــاط دهنـ ــی ارتبـ ــرمایه اجتماعـ سـ
ــی درون  ــرمایه اجتماعـ ــی آورد و سـ ــم مـ ــرد هـ گـ ــوع را  ــی متنـ اجتماعـ
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باعـــث حفـــظ  و  کـــرده  تقویـــت  را  انحصـــاری  گروهـــی، هویت هـــای 
از  مجموعـــه ای  را  اجتماعـــی  ســـرمایه  فوکویامـــا  می شـــود.  همگنـــی 
کـــه موجـــب  هنجارهـــای موجـــود در سیســـتم های اجتماعـــی می دانـــد 
ــن  ــبب پاییـ ــده و سـ ــه شـ ــای آن جامعـ ــکاری اعضـ ــطح همـ ــای سـ ارتقـ
آمـــدن هزینه هـــای تبـــادالت و ارتباطـــات می شـــود. فوکویامـــا ســـرمایه 
اجتماعـــی را بـــه عنـــوان یـــک پدیـــده جامعـــه شـــناختی مـــورد توجـــه 
ـــاط  ـــاد ارتب ـــعاع اعتم ـــا ش ـــی ب ـــرمایه اجتماع ـــر او س ـــه نظ ـــد. ب ـــرار می ده ق
ـــی  ـــروه اجتماع گ ـــک  ـــاد در ی ـــعاع اعتم ـــدر ش ـــه ق ـــی دارد و هرچ تنگاتنگ
یـــاد خواهـــد بـــود و بـــه تبعیـــت  گســـترده تر باشـــد، ســـرمایه اجتماعـــی نیـــز ز
ــش  ــز افزایـ ــروه نیـ گـ ــای  ــل اعضـ ــاد متقابـ ــکاری و اعتمـ ــزان همـ از آن میـ

ــد یافـــت. خواهـ
کـــه  یـــف متعـــدد ســـرمایه اجتماعی برمی آیـــد ایـــن اســـت  آنچـــه از تعار
و  ایـــن مفهـــوم دربردارنـــده مفاهیمـــی همچـــون اعتمـــاد، همـــکاری 
ـــه  گـــروه را ب کـــه  ـــه نحـــوی  ـــوده ب گـــروه ب ـــل بیـــن اعضـــای یـــک  روابـــط متقاب
کـــه بـــر مبنـــای ارزش هـــا و معیـــار رایـــج در  ســـمت دســـتیابی بـــه هدفـــی 
جامعـــه مثبـــت تلقـــی شـــود هدایـــت می کنـــد. لـــذا آنچـــه از ایـــن تعریـــف 
ــرمایه   ــد ممکـــن اســـت سـ ــر چنـ ــه هـ کـ ــود ایـــن اســـت  ــتنباط  می شـ اسـ
گـــروه  ـــه بیـــن اعضـــای یـــک  ـــه دلیـــل تقویـــت نیروهـــای جاذب اجتماعـــی ب
گروه هـــای متفـــاوت لزومـــا عامـــل مثبتـــی در  و نیروهـــای دافعـــه بیـــن 
یـــک جامعـــه بـــه شـــمار نیایـــد ولـــی قطعـــا بـــرای پیشـــبرد و ســـهولت در 
ــروری  ــل ضـ ــک عامـ ــه یـ ــا، جامعـ ــی آنهـ ــادی، اجتماعـ ــرد اقتصـ عملکـ
ـــه  ـــک جامع ـــی در ی ـــرمایه اجتماع ـــزان س ـــن می ـــی رود. بنابرای ـــمار م ـــه ش ب
یـــک  یـــا  بیـــن آن جامعـــه  می توانـــد نشـــان دهنـــده شـــکاف موجـــود 
کارایـــی در نظـــام  کثـــر  جامعـــه برخـــوردار از یـــک نظـــام دموکراســـی بـــا حدا

اقتصـــادی، اجتماعـــی باشـــد.

اهمیت سرمایه اجتماعی
در دو دهـــه اخیـــر مفهـــوم ســـرمایه اجتماعـــی در زمینه هـــا و اشـــکال 
کانونی تریـــن مفاهیـــم، ظهـــور و بـــروز  گونـــش بـــه عنـــوان یکـــی از  گونا
ــران  یـــادی در بیـــن صاحب نظـ ــور و شـــوق ز ــر چنـــد شـ یافتـــه اســـت، هـ
کـــرد.  و پژوهشـــگران مشـــابه چارچـــوب مفهومـــی و ابـــزار تحلیلـــی ایجـــاد 
گونـــی را نیـــز دامـــن زده  گونا لیکـــن نگرش هـــا، دیدگاه هـــا و انتظـــارات 
ــر  ــوزه بیانگـ ــن حـ ــا در ایـ ــه پژوهش هـ ــل توجـ ــم قابـ ــت. افزایـــش حجـ اسـ
متفـــاوت  ســـپهر های  در  اجتماعـــی  ســـرمایه  جایـــگاه  و  اهمیـــت 

اجتماعـــی اســـت.
گـــروه یـــا جامعـــه ای نشـــان  کلـــی میـــزان ســـرمایه اجتماعـــی در هـــر  بـــه طـــور 
دهنـــده میـــزان اعتمـــاد افـــراد بـــه یکدیگـــر اســـت. همچنیـــن وجـــود 
کنش هـــای  میـــزان قابـــل قبولـــی از ســـرمایه اجتماعی موجـــب تســـهیل 
ــرای  ــوان بـ کـــه در مواقـــع بحرانـــی می تـ ــود، بـــه طـــوری  اجتماعـــی می شـ
حـــل مشـــکالت از ســـرمایه اجتماعی بـــه عنـــوان اصلی تریـــن منبـــع حـــل 
مشـــکالت و اصـــالح فرآیندهـــای موجـــود ســـود بـــرد. از ایـــن رو شناســـایی 
یـــا تضعیـــف ســـرمایه اجتماعـــی اهمیـــت  عوامـــل موثـــر در تقویـــت 

ــزایی دارد. بسـ
کـــه می تـــوان ســـرمایه اجتماعـــی را بـــا آن  تعـــدادی از عناصـــر اصلـــی 
عمومـــی،   امـــور  بـــه  گاهـــی  از:آ عبارتنـــد  داد  قـــرار  اندازه گیـــری  مـــورد 
کســـب  کـــه در پـــی  سیاســـی، اجتماعـــی، وجـــود انگیـــزه در افـــراد جامعـــه 
ـــه یکدیگـــر، اعتمـــاد  گاهی هـــا برآینـــد، اعتمـــاد عمومـــی ب ایـــن دســـته از آ
بـــه نهادهـــای مردمـــی و دولتـــی، مشـــارکت غیـــر رســـمی همیارانـــه در 
خیریـــه ای،  غیر دولتـــی،  تشـــکل های  در  داوطلبانـــه  فعالیت هـــای 

مذهبـــی، اتحادیه هـــا، انجمن هـــای صنفـــی و علمـــی و... . در مجمـــوع 
ــرمایه  ــناخت سـ ــی در شـ ــای اصلـ ــی از معیارهـ ــه یکـ کـ گفـــت  ــوان  می تـ
اجتماعـــی شـــکل و شـــیوه روابـــط اجتماعـــی افـــراد بـــا یکدیگـــر و نحـــوه 
همزیســـتی آنهـــا در جامعـــه مـــورد مطالعـــه اســـت. از دیگـــر معیارهـــا 
کـــرد  می تـــوان بـــه احســـاس مـــردم نســـبت بـــه حکومـــت و مـــردم اشـــاره 
و نیـــز داشـــتن احســـاس خوشـــایند نســـبت بـــه امنیـــت، پیوندهـــای 
ــای  ــده از معیارهـ ــه آینـ ــبت بـ ــدواری نسـ ــی و امیـ ــی و اجتماعـ خانوادگـ

مطـــرح محســـوب می شـــود.
کـــه  و شـــبکه های اجتماعـــی ای  ارتبـــاط  را  گـــر ســـرمایه اجتماعـــی  ا
می تواننـــد اطمینـــان و حـــس همـــکاری را در میـــان افـــراد حاضـــر در 
ــه بیـــش از پیـــش  کننـــد بدانیـــم، آنچـ ــاد  ــورد بحـــث ایجـ شـــبکه های مـ
ـــی در تشـــکل ایـــن  اهمیـــت پیـــدا می کنـــد نقـــش نهادهـــای جامعـــه مدن
گـــر مـــا ماننـــد عنصـــری از یـــک ســـازمان مدنـــی بـــه صورت  ســـرمایه اســـت. ا
کنیـــم احســـاس مســـئولیت نســـبت بـــه  همیشـــگی همدیگـــر را مالقـــات 
کـــرده و  ـــه همدیگـــر اعتمـــاد  همدیگـــر در مـــا پیـــدا می شـــود و می توانیـــم ب
کنیـــم. بـــرای اینکـــه احســـاس اطمینـــان در  ـــا هـــم همـــکاری  در نهایـــت ب
کنیـــم و ارتبـــاط مـــدام  کـــه مـــا همدیگـــر را مالقـــات  بیـــن باشـــد الزم اســـت 
کـــه بـــه طـــور جمعـــی می توانیـــم  بـــا هـــم داشـــته باشـــیم. همچنیـــن چیـــزی 

یـــم بـــه تنهایـــی نمی توانیـــم. بـــه دســـت آور
کارکـــرد  کـــه  اســـت  اجتماعـــی ای  نهادهـــای  باهم بـــودن،  از  منظـــور 
البتـــه  می کننـــد.  میســـر  را  اعتمـــاد  نهایـــت  در  و  شـــناخت  دیـــدار، 
ــای  ــل نهادهـ ــا در داخـ ــه تنهـ ــاط پیش گفتـ ــه ارتبـ کـ ــا الزم نیســـت  حتمـ
جامعـــه مدنـــی باشـــد بلکـــه بیشـــتر روش هـــا و فرم هـــای اجتماعـــی را 
ــا  ــرد. امـ ــد، در برمی گیـ ــده دارنـ ــداوم و سازماندهی شـ ــاط مـ ــه ارتبـ کـ ــز  نیـ
ــان تر  ــیوه ای آسـ ــا شـ ــاد و حـــس همـــکاری بـ ــه اعتمـ کـ ــرد  ــاد بـ ــد از یـ نبایـ
در داخـــل نهادهـــای جامعـــه مدنـــی درســـت می شـــوند؛ بـــه ایـــن دلیـــل 
ــه  ــتی بـ ــچ چشمداشـ ــدون هیـ ــواه و بـ ــه دلخـ ــا بـ ــای آن نهادهـ ــه اعضـ کـ

نهادهـــا درمی آینـــد. عضویـــت آن 
بـــه ایـــن ترتیـــب ســـرمایه اجتماعـــی عبـــارت اســـت از مجمـــوع آن دســـته 
کـــه در جامعـــه موجودنـــد  از ارتباطـــات و شـــبکه های ارتبـــاط اجتماعـــی 
و نیـــز میـــزان اعتمـــاد و همـــکاری میـــان روابـــط موجـــود. در اینجـــا می تـــوان 
ـــر  ـــد خط ـــن باش ـــی پایی ـــرمایه اجتماع ـــزان س ـــه ای می ـــر در جامع گ ـــت ا گف
افتـــادن آن جامعـــه بـــه وضعیـــت تلـــه اجتماعـــی بســـیار باالســـت. تلـــه 
اجتماعـــی یعنـــی ســـرمایه اجتماعـــی  پاییـــن، نبـــودن اعتمـــاد و اطمینـــان 
بـــه یکدیگـــر بیـــن مـــردم، رواج فســـاد اداری- اقتصـــادی، تـــرس و.... پـــس 
کـــه بعضـــی اوقـــات از آن بـــه عنـــوان مشـــکل  می تـــوان تلـــه اجتماعـــی را 

ـــه صـــورت زیـــر شـــرح داد. ـــاد می شـــود ب منافـــع جمعـــی ی
بـــا هـــم  کـــه همـــه  کـــه منافع مـــان ایجـــاب می کنـــد  همـــه می دانیـــم 
ـــراد دیگـــر  کـــه  تمـــام اف ـــاور نرســـی  ـــه ایـــن ب ـــو  ب ـــر ت گ کنیـــم. امـــا ا همـــکاری 
کـــه  اجتمـــاع هـــم همـــکاری می کننـــد، دیگـــر معنایـــی نخواهـــد داشـــت 
کـــه  کنـــی. نتیجـــه ایـــن اعتقـــاد ایـــن اســـت  تـــو بـــه تنهایـــی همـــکاری 
کـــه  همـــکاری و تـــالش بـــرای منافـــع جمعـــی تنهـــا زمانـــی میســـر می شـــود 
کـــه همـــه افـــراد دیگـــر نیـــز همـــکاری خواهنـــد  ـــاور برســـد  انســـان بـــه ایـــن ب

کـــرد.▪

*برگرفته از سایت راهکار مدیریت
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شناسایی سرمایه اجتماعی متروک؛
 قوام تشکل های اقتصادی 

تعریف شما از سرمایه اجتماعی چیست؟
انســـانی  ســـرمایه های  کنـــار  در  امـــروز  جامعـــه  در 
ســـرمایه  نـــام  بـــه  دیگـــری  ســـرمایه  اقتصـــادی،  و 
گرفتـــه اســـت. ســـرمایه  اجتماعـــی مـــورد توجـــه قـــرار 
اجتماعـــی، یـــا بعـــد معنـــوی یـــک اجتمـــاع، میراثـــی 
بـــه  افـــراد  تشـــویق  طریـــق  از  کـــه  اســـت  تاریخـــی 
اجتماعـــی،  تعامـــالت  در  مشـــارکت  و  همـــکاری 
قـــادر اســـت بـــه حـــل میـــزان بیشـــتری از معضـــالت 
بـــه  و حرکـــت  آیـــد  فائـــق  اجتمـــاع،  آن  در  موجـــود 
ســـوی رشـــد و توســـعه شـــتابان اقتصـــادی، سیاســـی، 

فرهنگـــی و ... را امـــکان پذیـــر ســـازد.
کنـــار  در  را می تـــوان  واقـــع، ســـرمایه اجتماعـــی  در 
ســـرمایه های اقتصـــادی و انســـانی، بخشـــی از ثـــروت 
بـــرای  کـــه بســـتر مناســـبی  بـــه حســـاب آورد  ـــی 

ّ
مل

بهره بـــرداری از ســـرمایه انســـانی و فیزیکـــی و راهـــی 
بـــرای نیـــل بـــه موفقیـــت قلمـــداد می شـــود.

بـــه  بـــدون ســـرمایه اجتماعـــی، هیـــچ اجتماعـــی   
کـــه بســـیاری  هیـــچ ســـرمایه ای نمی رســـد، بـــه طـــوری 

بـــدون  انســـانی،  جوامـــع  و  ســـازمان ها  گروه هـــا،  از 
بـــر ســـرمایه  بـــا تکیـــه  اقتصـــادی و صرفـــا  ســـرمایه 
موفقیـــت  بـــه  توانســـته اند  اجتماعـــی  و  انســـانی 
ــدون  ــانی، بـ ــه انسـ ــا هیـــچ مجموعـ ــد امـ دســـت یابنـ
و  مفیـــد  اقدامـــات  نمی توانـــد  اجتماعـــی  ســـرمایه 

هدفمنـــدی انجـــام دهـــد.
ـــه زندگـــی فـــرد،  از ســـوی دیگـــر، ســـرمایه اجتماعـــی، ب
معنـــی و مفهـــوم می بخشـــد و زندگـــی را ســـاده تر و 
گفـــت هـــر  لـــذت بخش تـــر می کنـــد. پـــس می تـــوان 
چـــه ســـرمایه اجتماعـــی ملتـــی بیشـــتر باشـــد، آن 

ملـــت خوشـــبخت تر و ثروتمندتـــر خواهـــد بـــود.
اجتماعـــی  ســـرمایه  جنبه هـــای  ابعـــاد  از  برخـــی 
شـــامل اعتمـــاد، صداقـــت، حســـن تفاهـــم، ســـالمتی 
کاری  نفـــس، همـــدردی، دوســـتی، همبســـتگی، فـــدا
روابـــط همســـایگی،  را در  کـــه این هـــا  و ... اســـت 
دوســـتانه، شـــغلی و خانوادگـــی نیـــز می تـــوان مشـــاهده 
کـــرد بنابرایـــن ســـرمایه اجتماعـــی یعنـــی یـــک ظرفیـــت 
گـــروه  کـــه هماهنگـــی و همـــکاری را در جامعـــه و 

گفتـــه برخـــی محققـــان ســـرمایه اجتماعـــی مجموعـــه ای از مفاهیمـــی ماننـــد اعتمـــاد ، هنجارهـــا و شبکه هاســـت  بـــه 
کـــه موجـــب ایجـــاد ارتبـــاط و مشـــارکت بهینـــه اعضـــای یـــک اجتمـــاع می شـــود و در نهایـــت منافـــع متقابـــل آنـــان را 
گفتکـــو بـــا »یحیـــی آل اســـحاق« اقتصـــاددان و رئیـــس ســـابق اتـــاق بازرگانـــی تهـــران بـــه بررســـی  کـــرد. در  تأمیـــن خواهـــد 

مفهـــوم ســـرمایه اجتماعـــی و نقـــش آن در تقویـــت تشـــکل های اقتصـــادی پرداخته ایـــم. 

/گفت و گوی اختصاصی با یحیی آل اسحاق / 
اقتصاددان
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از ســـه بعـــد ســـاختار،  تســـهیل می کنـــد و مرکـــب 
ــرد اســـت. کارکـ ــوا و  محتـ

بـــه نظـــر شـــما نقـــش ســـرمایه اجتماعـــی در حیطـــه 
اقتصـــادی، رونـــق آن و توســـعه چیســـت؟ 

کشـــور ها وابســـته بـــه  رونـــق فعالیـــت اقتصـــادی در 
عوامـــل مختلـــف اقتصـــادی، فرهنگـــی، اجتماعـــی 
و سیاســـی اســـت یکـــی از عوامـــل موثـــر اجتماعـــی 
اجتماعـــی  ســـرمایه  هـــم  اقتصـــادی  فعالیـــت  در 
ــعه  ــد و توسـ ــتاب رشـ ــریع، شـ ــه باعـــث تسـ کـ اســـت 
می شـــود. همچنیـــن در عصـــر حاضـــر مدیـــران بـــرای 
ـــر ســـرمایه های اقتصـــادی، فیزیکـــی  توســـعه، عـــالوه ب
کلیـــدی  و انســـانی بایســـتی نظـــر خـــود را بـــه مفهـــوم 
اقتصـــادی،  بررســـی های  در  امـــروزه  کـــه  دیگـــری 
اجتماعـــی و فرهنگـــی جوامـــع توســـعه یافتـــه و در 
اجتماعـــی  ســـرمایه  عنـــوان  تحـــت  توســـعه  حـــال 
گیـــری  کننـــد. بـــدون بهـــره  مطـــرح شـــده معطـــوف 
ســـایر  آن،  مولفه هـــای  و  اجتماعـــی  ســـرمایه  از 
کارایـــی الزم را ندارنـــد و بـــدون ســـرمایه  ســـرمایه ها 
تکامـــل  توســـعه،  راه هـــای  پیمـــودن  اجتماعـــی 
و  چالـــش  پـــر  فرهنگـــی  و  اجتماعـــی  اقتصـــادی، 

پرهزینـــه اســـت.

ســـرمایه  میـــزان  افزایـــش  در  دولت هـــا  نقـــش 
اســـت؟ صـــورت  چـــه  بـــه  اجتماعـــی 

ــی از  گروهـ ــن  ــده بیـ ــاط دهنـ ــی ارتبـ ــرمایه اجتماعـ سـ
جملـــه عوامـــل مهـــم در جهـــت حرکـــت یـــک جامعـــه 
بـــه ســـمت رشـــد و تعالـــی اقتصـــادی، اجتماعـــی 
کـــه ســـرمایه  و فرهنگـــی اســـت. بـــه همـــان انـــدازه 
گروهـــی بـــا ایجـــاد انحصار هـــای  اجتماعـــی درون 
ــار  ــد دارای آثـ ــی می توانـ گروهـ ــط درون  ــاص و روابـ خـ
بـــرای  و فرصت هـــا  امکانـــات  یـــع  توز بـــرای  منفـــی 
گروه هـــای مختلـــف اجتماعـــی و در نتیجـــه دارای 
ـــه باشـــد،  ـــرای رشـــد و پیشـــرفت جامع ـــار مخـــرب ب آث
تقویـــت ســـرمایه اجتماعـــی ارتبـــاط دهنـــده می توانـــد 
از طریـــق ایجـــاد مشـــارکت اجتماعـــی و ارزش هـــای 
و  رشـــد  جهـــت  در  مثبـــت  آثـــار  دارای  مشـــترک، 
ـــت  ـــر دور داش ـــد از نظ ـــه نبای ـــد البت ـــه باش ـــی جامع ترق
گروهـــی نیـــز در وجـــه  کـــه ســـرمایه اجتماعـــی درون 
مثبـــت خـــود، بـــه صورت هـــای مســـتقیم و اغلـــب 
جامعـــه  تعالـــی  و  رشـــد  جهـــت  در  غیرمســـتقیم، 

عمـــل می کنـــد.

ــی  ــبکه های ارتباطـ ــا از شـ گروه هـ ــراد و  ــری افـ  بهره گیـ
فرهنگـــی،  از ســـرمایه های  یابـــی  و منفعـــت  خـــود 
اجتماعـــی و اقتصـــادی یکدیگـــر در جهـــت ارتقـــای 
ـــه طـــور  جایـــگاه اجتماعـــی و اقتصـــادی خـــود آن هـــا ب
غیرمســـتقیم، بـــه حرکـــت چرخ هـــای اقتصـــادی و 
اجتماعـــی جامعـــه در جهـــت حرکـــت رو بـــه جلـــو 
کمـــک می کنـــد، زیـــرا شـــرایط رقابـــت اقتصـــادی و 
ــه در  کـ ــی  ــا جایـ ــی تـ گروهـ ــردی و  ــن فـ ــی بیـ اجتماعـ
جهـــت تخریـــب نیرو هـــای یکدیگـــر نباشـــد؛ ضمـــن 
نفـــع رســـانی بـــه عامـــالن فـــردی، باعـــث بهره منـــدی 
و  تالش هـــا  ایـــن  از  اقتصـــاد  و  جامعـــه  کلیـــت 

می شـــود.  فـــردی  فعالیت هـــای 
کـــه دولـــت نقـــش مهمـــی در توســـعه  در جوامعـــی 
کنتـــرل بخش هـــای مهمـــی  کشـــور دارد و  اقتصـــادی 
ـــور  کش ـــد  ـــت )مانن ـــت اوس ـــه در دس ـــاد جامع از اقتص
بـــرای  را  خطیـــری  وظایـــف  می تـــوان  ایـــران(  مـــا 
دولـــت در جهـــت تشـــویق ســـرمایه اجتماعـــی ملـــی 
از جملـــه شـــفافیت در افشـــای اطالعـــات مربـــوط 
و  گاهانـــه  آ شـــهروندی  تشـــویق  سیاســـت ها،  بـــه 
کـــرد. توجـــه بـــه شـــبکه های  مســـئولیت پذیـــر تعریـــف 
کـــم  گروه هـــا و اقشـــار  ارتباطـــی و ســـرمایه اجتماعـــی 
جهـــت  در  آن هـــا  از  مثبـــت  بهره گیـــری  و  درآمـــد 

پیشـــبرد اهـــداف توســـعه ای.
ســـرمایه  ایجـــاد  طریـــق  از  بایـــد  دولـــت  واقـــع  در 
اجتماعـــی ســـازمانی و تســـهیل شـــرایط همـــکاری 
ممانعـــت  و  یکدیگـــر  بـــا  دســـتگاه ها  نهـــادی 
و  گروه هـــا  ســـازمانی  ارتباطـــات  گسســـتگی  از 
نهاد هـــای اجتماعـــی بـــا یکدیگـــر و بـــا حکومـــت، 
تـــالش  و  کار  بـــرای  بیشـــتر  انگیـــزه  ایجـــاد  وظیفـــه 
ســـازنده و حرکـــت بـــه ســـمت عدالـــت در جامعـــه را 
بـــه عهـــده دارد و در ایـــن راه، از تمامـــی ظرفیت هـــای 
ـــرد. از  ـــره بب ـــی به ـــداف مل ـــق اه ـــرای تحق ـــی ب اجتماع
ــعه،  ــای توسـ ــم مهم تریـــن اهـــداف برنامه هـ طرفـــی هـ
و  بهداشـــت  اقتصـــادی،  حوزه هـــای  در  اغلـــب 
تعریـــف  پـــرورش  و  آمـــوزش  و  جامعـــه  ســـالمت 
کـــه در ارتقـــای وضعیـــت آن هـــا ســـرمایه  می شـــوند 
اجتماعـــی نقـــش مهمـــی را ایفـــا می کنـــد. بـــه عنـــوان 
اقتصـــاد، ســـرمایه اجتماعـــی در  مثـــال، در حـــوزه 
کمـــک  یابـــی و اشـــتغال افـــراد  کار ســـطح خـــرد بـــه 
ارتباطـــی  کالن، شـــبکه های  می کنـــد و در ســـطح 
هزینه هـــای  کاهـــش  تجـــاری،  موفقیت هـــای  در 
شـــرکت ها،  میـــان  نـــوآوری  تبـــادل  تـــی،  معامال

ــه  ــاد زمینـ ــری و ایجـ ــاورزی و انعطاف پذیـ کشـ ــق  رونـ
مشـــارکت همـــگان مؤثـــر واقـــع می شـــوند. در حـــوزه 
ـــز، تقویـــت  آمـــوزش، بهداشـــت و ســـالمتی جامعـــه نی
شـــبکه های ارتباطـــی باعـــث افزایـــش ســـالمت روانـــی 
کاهـــش مـــرگ و میـــر و افزایـــش  و آرامـــش جامعـــه، 
ــوزش و  ــود. در آمـ ــراد می شـ ــالمتی افـ ــر و سـ ــول عمـ طـ
ــرمایه  ــازنده سـ ــی سـ ــبکه های ارتباطـ ــز شـ ــرورش نیـ پـ
ــد. ــراد نقـــش دارنـ ــوزش افـ ــبرد آمـ ــی در پیشـ اجتماعـ

بـــا توجـــه بـــه اینکـــه تشـــکل های اقتصـــادی در 
ایـــران رشـــد چندانـــی ندارنـــد بـــه نظرتـــان بهتریـــن 
راهـــکار بـــرای تجمیـــع ســـرمایه های اجتماعـــی در 

ــت؟  ــادی چیسـ ــکل های اقتصـ ــب تشـ قالـ
مـــردم و تشـــکل های مـــردم نهـــاد بـــه عنـــوان مهم تریـــن 
اقتصـــادی  پایـــدار  توســـعه  در  اجتماعـــی  ســـرمایه 
محســـوب می شـــوند و بـــرای رســـیدن بـــه اقتصـــادی 
گـــذاری، نیازمنـــد جلـــب  پویـــا و توســـعه ســـرمایه 
لـــذا  هســـتیم؛  کارآفرینـــی  و  مـــردم  مشـــارکت های 
تخصصـــی  توانمندی هـــای  از  گیـــری  بهـــره  بایـــد 
تشـــکل های مـــردم نهـــاد و تعـــادل بخشـــی بـــه وزن 
ـــرا از  دولـــت و حـــوزه مردمـــی در تصمیـــم ســـازی و اج
جملـــه اولویت هـــای مهـــم مســـئوالن باشـــد. چنانچـــه 
یکـــی از شـــاخص های مهـــم در برنامـــه ششـــم توســـعه 
کشـــور موضـــوع تشـــکل های غیردولتـــی و اســـتفاده 
از تـــوان آن هـــا در تمامـــی بخش هـــا تعریـــف شـــده 
کیفـــی بهتریـــن فرصـــت  کـــه ایـــن هدفگـــذاری  اســـت 
بـــرای رشـــد بخـــش مردمـــی و ارتقـــای جایـــگاه آن 

اســـت.
ــد  ــه اول بایـ ــه در وهلـ کـ ــت  ــن اسـ ــده ایـ ــنهاد بنـ پیشـ
شـــناختی از ســـرمایه های اجتماعـــی در بخش هـــای 
کســـب  آن هـــا  از  بـــرداری  بهـــره  نحـــوه  و  گـــون  گونا
کنیـــم و مســـئوالن دالیـــل متـــروک مانـــدن بعضـــی 
در  ســـعی  و  بیابنـــد  را  اجتماعـــی  ســـرمایه های  از 
باشـــند؛  داشـــته  آن  توســـعه  و  حفـــظ  گســـترش، 
کـــه ســـرمایه اجتماعـــی، اوال زیربنـــای توســـعه  چـــرا 
هـــر  اقتصـــادی  و  فرهنگـــی، سیاســـی، اجتماعـــی 
جامعـــه اســـت و ثانیـــا منبـــع شـــکل گیری اساســـی 
می شـــود،  محســـوب  اجتماعـــی  گروه هـــای 
ـــته  ـــان وابس ـــه آن ـــه، ب ـــر جامع ـــعه ه ـــه توس ک ـــی  گروه های

اســـت.▪

مردم و تشکل های مردم نهاد به عنوان مهم ترین سرمایه اجتماعی در توسعه پایدار 
اقتصادی محسوب می شوند و برای رسیدن به اقتصادی پویا و توسعه سرمایه گذاری، 

نیازمند جلب مشارکت های مردم و کارآفرینی هستیم
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تعریف شما از سرمایه اجتماعی چیست؟
از نـــگاه مـــن ســـرمایه اجتماعـــی بـــه مثابـــه نوعـــی 
بیـــن  کـــه در مناســـبات  روغـــن اجتماعـــی اســـت 
افـــراد نقـــش ایفـــا می کنـــد و در عیـــن تســـهیل کنندگی 
ایجـــاد  هـــم  چســـبندگی  نوعـــی  مناســـبات، 
ــم  ــم چســـب اجتماعـــی و هـ ــه عبارتـــی هـ ــد بـ می کنـ
روغـــن اجتماعـــی اســـت. از یـــک ســـو بســـیاری از 
و  افـــراد  یعنـــی  اجتماعـــی؛  مهره هـــای  زبری هـــای 
ـــا هـــم قـــرار می گیرنـــد،  ک ب کـــه در اصطـــکا واحدهـــا را 
تســـهیل می کنـــد و از بیـــن می بـــرد. یعنـــی برخوردهـــا 
عیـــن  در  می کنـــد.  تســـهیل  را  افـــراد  مناســـبات  و 
ــراد را در  ــون یـــک چســـب اجتماعـــی افـ ــال همچـ حـ
کنـــار هـــم و در یـــک محیـــط تعامـــل اجتماعـــی نگـــه 
محیـــط  را  اجتماعـــی  ســـرمایه  می تـــوان  مـــی دارد. 
یـــا مجموعـــه شـــرایط و مجموعـــه قواعـــد اخالقـــی 
کـــه بـــه طـــور ضمنـــی  اجتماعـــی و رفتـــاری دانســـت 
کمـــک می کنـــد  و  را شـــکل می دهـــد  افـــراد  رفتـــار 
تـــا ســـرمایه انســـانی و ســـرمایه مـــادی و اقتصـــادی 
بتواننـــد در تعامـــل بـــا هـــم بـــه یـــک رشـــد پویـــا برســـند.
ـــت  ـــی اس ـــتر و فضای ـــی بس ـــرمایه اجتماع ـــن س بنابرای
کـــه تعامـــل نیروهـــای انســـانی و اســـتفاده ایـــن نیـــروی 
کم هزینـــه  و  تســـهیل  را  مـــادی  از ســـرمایه   انســـانی 

گـــر جامعـــه را ماننـــد یـــک میـــدان بـــازی  می کنـــد. ا
کـــه بازیگـــران آن افـــراد و واحدهـــای  در نظـــر بگیریـــم 
اقتصـــادی - اجتماعـــی هســـتند، اینهـــا در رقابـــت بـــا 
کـــردن منافـــع شـــان هســـتند،  کثـــر  هـــم بـــه دنبـــال حدا
گل زدن بیشـــتر  کـــردن منافـــع بـــه معنـــی  کثـــر  حدا
کثرســـازی  حدا بـــازی  ایـــن  امـــا  اســـت.  بـــازی  در 
منفعـــت و اســـتفاده از ســـرمایه های مـــادی را قواعـــد 
اجتماعـــی  ســـرمایه  را  اســـمش  کـــه  رویه هایـــی  و 
تســـهیل  و  ســـازد  مـــی  امکان پذیـــر  یـــم  می گذار
یـــا متوقـــف  بـــازی  ایـــن صـــورت  می کنـــد در غیـــر 
می شـــود یـــا بســـیار خشـــن و پرهزینـــه ادامـــه پیـــدا 
ــائلی هماننـــد  ــازی فوتبـــال مسـ ــال بـ می کنـــد. در مثـ
وجـــود قواعـــد بـــازی و رعایـــت آنهـــا، داوری بی طرفانـــه 
احتـــرام  داور،  نظـــرات  بـــه  بازیکنـــان  تمکیـــن  و 
و  تعهـــد  پرخاشـــگری،  عـــدم  بازیکنـــان،  متقابـــل 
ـــر آن جـــزء ســـرمایه  ـــازی و نظای ـــه اخـــالق ب پایبنـــدی ب
کـــه بـــازی را روان، مطمئـــن  اجتماعـــی بـــازی هســـتند 
ــر  ــا را پیش بینـــی پذیـ ــد و رفتارهـ ــه می کنـ کـــم هزینـ و 
می ســـازد. در چنیـــن بســـتری از ســـرمایه اجتماعـــی 
ــد. در  ــازی می کننـ ــه بـ ــروع بـ ــران شـ ــه بازیگـ کـ اســـت 
واقـــع توانایـــی تکنیکـــی بازیگـــران، ســـرمایه انســـانی 
بـــازی اســـت و محیـــط و تجهیـــزات ورزشـــگاه نیـــز 

ســـرمایه مـــادی آن محســـوب می شـــود.

ـــای اجتماعـــی  گروه ه ـــرمایه اجتماعـــی و  ـــه س رابط
چگونـــه اســـت؟

شـــکل گیری  اصلـــی  منبـــع  اجتماعـــی  ســـرمایه 
حضـــور  بـــدون  اســـت،  اجتماعـــی  گروه هـــای 
گروهـــی شـــکل نمی گیـــرد  ســـرمایه اجتماعـــی هیـــچ 
گروهـــی حـــول یـــک ســـرمایه اجتماعـــی  در واقـــع هـــر 
گفـــت ســـرمایه  شـــکل می گیـــرد بنابرایـــن می تـــوان 
اجتماعـــی منبعـــی اســـت شـــامل قواعـــد ارزشـــی، 
کـــه رفتـــار افـــراد را مقیـــد می کنـــد  اخالقـــی، رفتـــاری 
هـــم  بـــا  اجتماعـــی  مختلـــف  گروه هـــای  در  تـــا 
بپردازنـــد.  تصمیم گیـــری  و  مبادلـــه  تعامـــل،  بـــه 
ــرمایه  ــدی از سـ ــع بنـ ــه یـــک جمـ ــم بـ ــون می توانیـ کنـ ا
اجتماعـــی برســـیم. ســـرمایه اجتماعـــی مجموعـــه ای 
از هنجارهـــا، ارزش هـــای غیـــر رســـمی، قواعـــد عرفـــی 
ــل  ــای متقابـ ــه رفتارهـ کـ و تعهـــدات اخالقـــی اســـت 
ــراد در چارچـــوب آنهـــا شـــکل می گیـــرد و موجـــب  افـ
تســـهیل روابـــط اجتماعـــی افـــراد می شـــود و معمـــواًل 
بـــه افزایـــش همـــکاری و مشـــارکت اجتماعـــی افـــراد 

می انجامـــد.

در فقدان سرمایه اجتماعی، 
خیزش اقتصادی ممکن نیست

کـــه اعتمـــاد و هنجارهـــای اجتماعـــی و شـــبکه روابـــط را می ســـازد و همـــکاری و  عـــده ای ســـرمایه اجتماعـــی را فرآیندهـــای بیـــن فـــردی می داننـــد 
گیـــری  کـــه در نتیجـــه آن، منافـــع متقابـــل افزایـــش می یابـــد. از ایـــن منظـــر ســـرمایه اجتماعـــی قابـــل انـــدازه  هماهنگـــی متقابـــل را تســـهیل می کنـــد 
ـــا »محســـن رنانـــی« اقتصـــاددان  ـــا توجـــه بـــه اهمیـــت ســـرمایه اجتماعـــی در جامعـــه ب ـــردارد. ب اســـت و منزلـــت اجتماعـــِی ســـایر ســـرمایه ها را نیـــز در ب

کرده ایـــم.  گفتگـــو  و عضـــو هیـــات علمـــی دانشـــگاه اصفهـــان 

/گفت و گوی  اختصاصی با محسن رنانی / 
اقتصاددان
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ــال  ــرمایه اجتماعـــی در توســـعه جوامـــع در حـ سـ
توســـعه ماننـــد ایـــران تـــا چـــه حـــد اثـــر بخـــش 

اســـت؟
رشـــد و توســـعه اقتصـــادی نیازمنـــد خالقیـــت اســـت 
بخـــش  کـــه  داده  نشـــان  اقتصـــادی  مطالعـــات  و 
کار  اعظـــم رشـــد در قـــرن بیســـتم نـــه حاصـــل نیـــروی 
ــات و  ــل ابداعـ ــه حاصـ ــرمایه گذاری بلکـ ــد سـ ــا رشـ یـ
بـــوده  تولیـــد  نـــوآوری در روش هـــای  و  خالقیت هـــا 

اســـت.
خالقیـــت نیازمنـــد یـــک افـــق زمانـــی بلندمـــدت بـــرای 
کـــردن، برنامه ریـــزی و ســـرمایه گذاری اســـت.  فکـــر 
هـــر نـــوع ابداعـــی در عرصـــه اقتصـــاد و تکنولـــوژی 
برنامه ریـــزی  بلندمـــدت،  زمانـــی  افـــق  نیازمنـــد 
ســـقوط  دوره هـــای  در  اســـت.  ســـرمایه گذاری  و 
ســـرمایه اجتماعـــی ایـــن افـــق هـــای بلندمـــدت تیـــره 
و نامطمئـــن می شـــود. اعتمـــادی بـــه آینـــده وجـــود 
نخواهـــد داشـــت. درجـــه حفاظـــت و تضمیـــن حقـــوق 
کاهـــش پیـــدا می کنـــد. رفتارهـــای غیرقابـــل  مالکیـــت 
مناســـبات  می کنـــد،  پیـــدا  افزایـــش  پیش بینـــی 
اجتماعـــی و اقتصـــادی پرهزینـــه می شـــود و بخـــش 
کارآفرینـــان و نیروهـــای خـــالق در  بزرگـــی از انـــرژی 
اجتماعـــی  هـــای  ک  اصطـــکا ایـــن  فصـــل  و  حـــل 
و  برنامه ریـــزی  فرصـــت  لـــذا  و  می شـــود  صـــرف 
خالقیـــت و تمرکـــز وجـــود نخواهـــد داشـــت. بنابرایـــن 
معمولـــی  و  عـــادی  رشـــدهای  مـــا  اســـت  ممکـــن 
کـــه موجـــب  داشـــته باشـــیم امـــا رشـــدهای چشـــمگیر 
در  داشـــت.  نخواهیـــم  بشـــود  اقتصـــادی  خیـــزش 
اقتصـــادی  خیـــزش  اجتماعـــی  ســـرمایه  فقـــدان 
ممکـــن نیســـت امـــا ممکـــن اســـت رشـــد اقتصـــادی 

معمولـــی وجـــود داشـــته باشـــد.

کـــه باعـــث شـــده  بـــه نظـــر شـــما یکـــی از عواملـــی 
ـــدا  ـــود را پی ـــگاه خ ـــد جای ـــی نتوان ـــرمایه اجتماع س

کنـــد، چیســـت؟ 
اندازه گیـــری  از مهمتریـــن مســـائل دشـــواری  یکـــی 
کـــه  گیـــری  فرا شـــاخص  هیـــچ  هنـــوز  اســـت.  آن 
ــرمایه اجتماعـــی و تحـــوالت آن را  ــزان سـ ــم میـ بتوانیـ
اندازه گیـــری بکنیـــم در دســـترس نیســـت. ســـرمایه 
اجتماعـــی یـــک متغیـــر چنـــد وجهـــی اســـت. اواًل 
کالن غیرقابـــل مشـــاهده اســـت. ثانیـــًا  یـــک متغیـــر 
کـــه هـــم در ســـطح خـــرد وجـــود دارد و  متغیـــری اســـت 
ـــد آن  ـــه وجـــود می آی کـــه اینجـــا ب کالن و اشـــکالی  هـــم 
کـــه در بســـیاری از مـــوارد ســـرمایه اجتماعـــی  اســـت 
بشـــود در  تقویـــت  اســـت در ســـطح خـــرد  ممکـــن 
کـــه در همـــان زمـــان ســـرمایه اجتماعـــی در  حالـــی 

کالن در حـــال تخریـــب اســـت. ســـطح 
گروه هـــای قاچـــاق  مثـــاًل اســـتحکام مناســـبات در 
اینکـــه  یعنـــی  قاچـــاق؛  باندهـــای  شـــکل گیری  و 
کوچـــک در حـــال  گروه هـــای  ســـرمایه  اجتماعـــی در 
تقویـــت شـــدن اســـت امـــا همزمـــان افزایـــش قاچـــاق 
کـــه ســـرمایه اجتماعـــی در ســـطح  ـــه ایـــن معناســـت  ب
کـــه رونـــد  کاهـــش اســـت. یـــا وقتـــی  کالن در حـــال 

کـــه اقلیت هـــای  ـــه ایـــن می انجامـــد  کشـــور ب عمومـــی 
درونـــی  همگرایـــی  ســـمت  بـــه  مذهبـــی  و  قومـــی 
شـــکافی  و  بپرهیزنـــد  ملـــی  همگرایـــی  از  و  برونـــد 
بیـــن آنهـــا و نظـــام ملـــی پدیـــدار بشـــود ایـــن بـــه منزلـــه 
افزایـــش ســـرمایه اجتماعـــی در ســـطح قومیـــت هـــا و 
کاهـــش ســـرمایه اجتماعـــی در ســـطح  اقلیت هـــا و 
ملـــی اســـت. بنابرایـــن بـــه دلیـــل ایـــن پیچیدگی هـــا 
ـــی  ـــی خیل ـــرمایه اجتماع ـــرای س ـــاخص ب ـــاختن ش س

ــوار اســـت.  دشـ

میـــزان  کـــه  گفـــت  شـــواهدی  بـــا  می تـــوان  آیـــا 
کاهـــش یـــا افزایـــش  ســـرمایه اجتماعـــی در حـــال 

اســـت؟
مالحظـــه  را  شـــواهد  یکســـری  می توانیـــم  مـــا  بلـــه، 
کنیـــم  نماییـــم و از طریـــق آن شـــواهد نتیجه گیـــری 
یـــا  کـــه ســـرمایه اجتماعـــی در حـــال رشـــد اســـت 
کاهـــش. در واقـــع می تـــوان رونـــد تغییـــرات ســـرمایه 
اجتماعـــی را از روی پیامدهـــای ســـرمایه اجتماعـــی 
بـــه  رو  اعتیـــاد  کـــه  وقتـــی  مثـــاًل  کـــرد.  شناســـایی 
کـــه عنصـــر  کـــه میـــزان جرایمـــی  افزایـــش باشـــد، وقتـــی 
گســـترش باشـــد،  عمـــد در آن وجـــود دارد در حـــال 
ــرد  ــارج شـــدت بگیـ ــه ســـمت خـ ــرت بـ ــی مهاجـ وقتـ
ـــه  ک ـــی نشـــان می دهـــد  ـــه خوب و... ایـــن شـــاخص ها ب
رونـــد عمومـــی ســـرمایه اجتماعـــی بـــه چـــه ســـمت و 

ســـویی در حرکـــت اســـت.
 در شـــرایط باثبـــات ممکـــن اســـت بنـــا بـــه دالیلـــی 
کنـــد، مثـــاًل  یکـــی از ایـــن متغیرهـــا افزایـــش پیـــدا 
ــا بقیـــه شـــاخص ها  ــرود، امـ ــاال بـ ــزان خودکشـــی بـ میـ
کاهـــش هســـتند و یـــا ثابـــت مـــی ماننـــد  یـــا در حـــال 
امـــا وقتـــی بـــه طـــور همزمـــان همـــه متغیرهـــای یـــاد 
ــوان  ــه خوبـــی می تـ ــند بـ ــال افزایـــش باشـ ــده در حـ شـ
کـــه ســـرمایه اجتماعـــی بـــه شـــدت در حـــال  یافـــت  در
شـــاخص های  از  جـــدای  البتـــه  اســـت.  کاهـــش 
پیامدهـــای ســـرمایه اجتماعـــی  رونـــد  کـــه  آمـــاری 
و  را نشـــان می دهنـــد، می تـــوان در زندگـــی روزمـــره 
نیـــز شـــواهد  اجتماعـــی  در عرصه هـــای مختلـــف 
کاهـــش یـــا افزایـــش ســـرمایه اجتماعـــی را مالحظـــه 
ک و مســـتغالت،  کـــرد. مثـــال وقتـــی در معامـــالت امـــال
یـــا  می شـــود،  بیشـــتر  وثیقه هـــا  میـــزان  روز  هـــر 
کـــه مغازه هـــای محلـــی دیگـــر بـــه مشـــتریان  وقتـــی 
یـــا وقتـــی میـــزان خلـــف  خـــود نســـیه نمی دهنـــد، 
وقتـــی  یـــا  می شـــود  گیـــر  چشـــم  افـــراد  وعده هـــای 
کـــه از پیاده روهـــا یـــا از  تعـــداد موتورســـیکلت هایی 
ـــه افزایـــش می گـــذارد و  چـــراغ قرمـــز عبـــور می کننـــد روب
مـــوارد دیگـــری نظیـــر اینهـــا ، همگـــی نشـــانه رونـــد روبـــه 

کاهـــش ســـرمایه اجتماعـــی اســـت.

نقـــش دولت هـــا در افزایـــش ســـرمایه اجتماعـــی 
ــت؟  چیسـ

گـــر حکومتـــی بنیـــاد برخـــی اقدامـــات تخریب کننـــده  ا
ســـرمایه اجتماعـــی را بگـــذارد حرکـــت او بـــه طـــور 
ــور  ــود پـــس همانطـ ــر می شـ ــه تکثیـ ــی در جامعـ طبیعـ

کـــه حکومـــت یـــک نهـــاد نهادســـاز اســـت و اقدامـــات 
کنـــد  او می توانـــد فعالیت هـــای مـــردم را قانونمنـــد 
کـــه از حکومـــت ســـر بزنـــد و  متقابـــاًل حرکت هایـــی 
ـــد  ـــد می توان ـــی باش ـــرمایه اجتماع ـــده س کنن ـــب  تخری
کنـــد. در  کار تخریـــب ســـرمایه اجتماعـــی را تشـــدید 
کشـــورهای نفـــت  خیـــز مثـــل ایـــران معمـــواًل فراینـــد 
تخریـــب ســـرمایه اجتماعـــی از طـــرف حکومـــت آغـــاز 
ــدرن در  ــه دولـــت مـ کـ ــم آن اســـت  ــده و علـــت هـ شـ
ایـــران همـــزاد نفـــت اســـت؛ یعنـــی دولـــت مـــدرن در 
کـــه نفـــت هـــم در ایـــران  ایـــران وقتـــی پدیـــدار شـــد 
گـــر مبـــدأ دولـــت مـــدرن را انقـــالب  کشـــف شـــد. ا
مشـــروطیت در نظـــر بگیریـــم، ایـــن نـــوزاد آرام آرام بـــه 
کـــه بـــدون  کـــرد  شـــیر نفـــت وابســـته شـــد و احســـاس 
باشـــد.  داشـــته  حضـــور  نمی توانـــد  نفـــت  درآمـــد 
کـــه تمـــام منویـــات خـــودش  آرام آرام متوجـــه شـــد 
در  کـــه  نفـــت  درآمـــد  وجـــود  طریـــق  از  می توانـــد  را 
دســـتش اســـت اجـــرا بکنـــد. آرام آرام متوجـــه شـــد 
ـــه قانونمـــداری  ـــدارد و نیـــازی ب ـــون ن ـــه قان کـــه نیـــازی ب
کارایی هـــا را  نـــدارد و در مواقـــع ضـــروری توانســـته نا
ــور  ــه طـ ــزاران دولتـــی بـ کارگـ ــا نفـــت پوشـــش دهـــد.  بـ
کـــه فـــرا قانونـــی هســـتند.  کرده انـــد  تاریخـــی احســـاس 
کشـــور خیلـــی  ایـــن روحیـــه در دوران باثبـــات یـــک 
ــا  ــد امـ ــه نمی زنـ ــرمایه اجتماعـــی ضربـ ــه سـ ــکارا بـ آشـ
گـــذار قـــرار دارد  کشـــور در مرحلـــه  کـــه  در دورانـــی 
در  کـــه  چـــرا  اســـت.  کننـــده  تخریـــب  بـــه شـــدت 
گـــذار دولـــت بـــا مســـائل و مصائـــب بیشـــتری  دوران 
کـــه آن مســـائل و  روبروســـت و لـــذا ســـعی می کنـــد 
ـــی حـــل و فصـــل بکنـــد.  ـــه طـــرق فراقانون مصائـــب را ب
درآمـــد نفـــت دارد و لـــذا می توانـــد مشـــکالت را بـــا 
و  فراقانونـــی حـــل  از طریـــق  هـــم  آن  یـــاد  ز ســـرعت 
فصـــل بکنـــد. ایـــن حرکـــت بـــه ســـمت راه حل هـــای 
فراقانونـــی مبدایـــی اســـت بـــرای تشـــدید تخریـــب 
ــه  ــادات حکومـــت بـ ــه عـ کـ ــرا  ــرمایه اجتماعـــی چـ سـ

ســـرعت در جامعـــه تکثیـــر می شـــود.
بـــه عنـــوان مثـــال، اعتمـــاد اجتماعـــی زمانـــی ایجـــاد 
کـــه دولـــت و مـــردم بـــه یکدیگـــر اعتمـــاد  می شـــود 
ـــه مـــردم اعتمـــاد نداشـــته باشـــند  گـــر دولـــت ب کننـــد. ا
کاال  کننـــد ایـــن  و یـــا مـــردم از دولـــت ســـلب اعتمـــاد 
کارکنـــان دولـــت  گـــر  قابلیـــت تولیـــد را نـــدارد. یـــا ا
فاســـد باشـــند ایـــن فســـاد بـــه مـــردم ســـرایت می کنـــد 
ــان  کارکنـ ــه  ــاد بـ ــن فسـ ــند ایـ ــد باشـ ــردم فاسـ ــر مـ گـ و ا
دولـــت ســـرایت می کنـــد. پـــس عـــدم فســـاد، عـــدم 
اعتمـــاد  مناســـبات،  در  صداقـــت  دادن،  رشـــوه 
ســـرمایه  از  بخش هایـــی  همـــه  هـــا،  ایـــن  نظایـــر  و 
ــه  کـ ــد  ــی افزایـــش می یابنـ ــتند و زمانـ اجتماعـــی هسـ
ــند و در  ــد باشـ ــه آن پایبنـ ــت بـ ــم دولـ ــردم و هـ ــم مـ هـ
قوانیـــن  مـــردم  چـــه  بکوشـــند.  آن  کـــردن  انباشـــته 
رانندگـــی را رعایـــت نکننـــد چـــه دولـــت؛ یعنـــی پلیـــس 
رعایـــت نکنـــد ترافیـــک وضعـــش وخیـــم می شـــود. 
کـــه قواعـــد رانندگـــی  ترافیـــک وقتـــی تســـهیل می شـــود 
بـــه عنـــوان یـــک ســـرمایه اجتماعـــی از ســـوی همـــه 

ــرد.▪ ــرار بگیـ ــرام قـ ــورد احتـ ــت مـ ــراد و دولـ افـ
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مسافران کشتی طوفان زده اقتصاد ایران
دولت و بخش خصوصی؛

/ علی بخشی /
رییس هیات مدیره سندیکای صنعت برق ایران

شرایط صنعت برق بحرانی است. 
پیـــش از هـــر اقـــدام و تصمیمـــی بایـــد ایـــن مســـاله را 
کـــه وقتـــی از بـــروز بحـــران در صنعـــت بـــرق  بپذیریـــم 
گوییـــم نـــه فقـــط مطالبـــات و یـــا رکـــود  ســـخن مـــی 
بلکـــه بـــه هجـــوم حجـــم قابـــل توجهـــی از رخدادهـــای 
کـــه بنیان هـــای  کنیـــم  گـــوار اقتصـــادی اشـــاره مـــی  نا
نشـــانه  را  ایـــران  در  اســـتراتژیک  صنعـــت  یـــک 

گرفته انـــد. 
شـــاید تـــا چنـــد ســـال پیـــش مـــی شـــد مطالبـــات 
امـــروز  دانســـت.  بـــرق  صنعـــت  اصلـــی  بحـــران  را 
خســـارت  پرداخـــت  عـــدم  و  مطالبـــات  گرچـــه  ا
همـــان  روی  را  بـــرق  صنعـــت  همچنـــان  دیرکـــرد 
امـــا  چرخانـــد  مـــی  کارآمـــدش  نا اقتصـــاد  پاشـــنه 
رکـــود، تحریـــم، عـــدم پوشـــش هزینـــه هـــای ناشـــی از 
کمبـــود نقدینگـــی،  نوســـانات قیمـــت ارز و فلـــزات، 
قراردادهـــای متوقـــف، نبـــود قـــرارداد تیـــپ منصفانـــه، 
بیمـــه، مالیـــات و چالـــش هـــای بانکـــی هـــم بـــه جـــان 

صنعـــت بـــرق افتـــاده انـــد. 
شـــرایط از آنچـــه تصـــورش را مـــی رفـــت بغرنـــج تـــر 
اســـت و بـــه نظـــر مـــی رســـد بخشـــی از دشـــواری هـــا، 
ناشـــی از عـــدم پذیـــرش بحـــران توســـط مســـئولین 
اســـت. خـــروج آمریـــکا از برجـــام و بازگشـــت مـــوج 
ــد  ــی شـ ــه مـ کـ ــود  ــاله ای بـ ــا مسـ ــم هـ ــازه ای از تحریـ تـ
رییـــس  عنـــوان  بـــه  ترامـــپ  کار  ابتـــدای  از همـــان 
کـــرد. امـــا ســـئوال  جمهـــور آمریـــکا آن را پیـــش بینـــی 
کـــه چـــرا بـــرای عواقـــب و پیامدهـــای ایـــن  اینجاســـت 
ــام  ــور انجـ کشـ کاری در  ــم قابـــل پیـــش بینـــی  تصمیـ

ــد؟  نشـ
کـــه  گذاشـــتیم تـــا حـــاال  چـــرا دســـت روی دســـت 
ــترده ای علیـــه  گسـ ــاره بـــه تحریـــم هـــای  آمریـــکا دوبـ
ایـــران روی آورده و بانـــک هـــا و شـــرکت هـــای اروپایـــی 
کننـــد، تنهـــا  و آمریکایـــی بـــه ســـادگی بدعهـــدی مـــی 
کثـــرا  کـــه از قضـــا ا بنـــگاه هـــای اقتصـــادی ایرانـــی 

ــد؟  ــه آن را بپردازنـ ــد هزینـ ــتند بایـ ــی هسـ خصوصـ
گرفتـــار بـــی بـــاوری مدیرانـــش شـــده  اقتصـــاد ایـــران 
ــن  ــم ایـ ــرق هـ ــم در صنعـــت بـ یـ اســـت. راه دوری نرو
ــندیکا  ــورد. سـ ــی خـ ــم مـ ــه چشـ ــی بـ ــه خوبـ ــاله بـ مسـ
عـــوارض  و  عواقـــب  از  کـــه  اســـت  ســـال  چندیـــن 
گویـــد.  ــر صنعـــت بـــرق، ســـخن مـــی  ــم بـ کـ ــود حا رکـ
بـــه  نســـبت  صراحـــت  بـــه  بارهـــا  تشـــکل  ایـــن 

تعریـــف  عـــدم  از  ناشـــی  گســـترده  خاموشـــی های 
پـــروژه هـــای توســـعه ای صنعـــت بـــرق هشـــدار داد. 
ــته  گذشـ ــد  ــان رونـ ــه همـ ــت بـ ــا دولـ ــال امـ ــن حـ ــا ایـ بـ
کارش را ادامـــه داد. ســـهم صنعـــت بـــرق از بودجـــه 
کاهـــش یافـــت و بحـــران بـــرق  ســـاالنه وزارت نیـــرو 
کمرنـــگ شـــد.  در هیاهـــوی خشکســـالی و بـــی آبـــی 
کیلـــووات  امـــروز امـــا منابـــع موثـــق از تحمیـــل 1700 
ســـاعت خاموشـــی بـــه شـــبکه در روزهـــای ابتدایـــی 
کـــه  گوینـــد و احتمـــال مـــی دهنـــد  تیـــر مـــاه ســـخن مـــی 
ایـــن رقـــم تـــا مـــرز 4500 مـــگاوات هـــم افزایـــش یابـــد.

بحـــران در حـــال پیشـــروی اســـت. ارز در جهشـــی 
گذشـــت،  تومـــان  هـــزار   9 مـــرز  از  بـــاور  غیرقابـــل 
معامـــالت ارز قفـــل شـــد، مســـئولین بـــه راحتـــی از 
نهایـــت  و در  گفتنـــد  هـــا ســـخن  قیمـــت  حبـــاب 
ـــرای تامیـــن  ـــه ب ک ـــد  ایـــن بنـــگاه هـــای اقتصـــادی بودن
مـــواد اولیـــه، ارز مـــورد نیـــاز پـــروژه هـــا و یـــا پازپرداخـــت 
را  هایـــی  قیمـــت  هزینـــه  شـــان،  ارزی  تســـهیالت 
کـــه بـــه تعبیـــر دولتمـــردان بایـــد  کردنـــد  پرداخـــت 

حبـــاب مـــی بـــود.
یـــا مثـــال در حـــوزه دیگـــری ســـندیکا در یـــک رونـــد 
بـــرای  نیـــرو  و وزارت  توانیـــر  بـــا  فرسایشـــی 6 ســـاله 
حداقـــل  بتوانـــد  کـــه  تیـــپ  قـــرارداد  یـــک  تدویـــن 
کننـــده  حقـــوق را بـــرای ســـازنده، پیمانـــکار و تامیـــن 
کـــره نشســـتند. تدویـــن  ـــای میـــز مذا در نظـــر  بگیـــرد، پ
نفـــر  و هـــزاران  بـــرد  زمـــان  تیـــپ ســـال هـــا  قـــرارداد 
کار داوطلبانـــه از ســـوی بخـــش خصوصـــی  ســـاعت 

کار شـــد.  صـــرف ایـــن 
وقتـــی  ارز،  نـــرخ  افزایـــش  بحبوحـــه  در  درســـت 
ــکاری  ــال راهـ ــه دنبـ ــی بـ ــان بخـــش خصوصـ صاحبـ
افزایـــش  ایـــن  از  ناشـــی  خســـارات  پوشـــش  بـــرای 
کـــرد.  ابـــالغ  را  تیـــپ  قـــرارداد  توانیـــر متـــن  بودنـــد، 
البتـــه پیشـــتر در اواخـــر ســـال 1۳95 قـــرارداد تیپـــی 
کـــه بـــا مشـــارکت ســـندیکا تدویـــن شـــده بـــود، ابـــالغ 
و اجـــرای آن الزامـــی شـــده بـــود. امـــا عـــدم تمکیـــن 
کار  مدیـــران عامـــل شـــرکت هـــای تابعـــه وزارت نیـــرو 
کـــه  را بـــه بـــن بســـت رســـاند. بـــه هـــر حـــال قـــراردادی 
ــد  ــران ارشـ ــا هماهنگـــی مدیـ ــد، بـ ــار ابـــالغ شـ ــن بـ ایـ
شـــرکت هـــای بـــرق منطقـــه ای تدویـــن شـــد. بـــدون 
ــد  ــرارداد تردیـ ــن قـ ــرای ایـ ــا در اجـ ــار آنهـ ــن بـ شـــک ایـ
کار امـــا بـــرای بخـــش خصوصـــی  کـــرد.  نخواهنـــد 

ــوار باقـــی مـــی مانـــد.  همچنـــان دشـ
کـــه هیـــچ مرجـــع  بـــا نگاهـــی اجمالـــی در مـــی یابیـــم 
قانونـــی و یـــا مصوبـــه الزم االجرایـــی بـــرای جبـــران 
یـــا  فلـــزات  ارز،  نـــرخ  افزایـــش  از  ناشـــی  خســـارات 
تغییـــر قوانیـــن و مقـــررات وجـــود نـــدارد. دولـــت هنـــوز 
ـــم، ارز،  ـــا عـــوارض ناشـــی از تحری ـــرای مواجهـــه ب هـــم ب
ـــه نکـــرده  کســـری بودجـــه برنامـــه عملیاتـــی ارائ رکـــود و 
کاری انجـــام شـــده بخـــش خصوصـــی از آن  گـــر  ـــا ا و ی

بـــی اطـــالع اســـت.
کشـــتی  ایـــن  مســـافران  همـــه  رســـد  مـــی  نظـــر  بـــه 
اســـت،  نشســـتن  گل  بـــه  آســـتانه  در  کـــه  بـــزرگ 
کـــه بـــا هـــم همســـفرند. دولـــت  کرده انـــد  فرامـــوش 
خصوصـــی  بخـــش  همـــکاری  و  همراهـــی  بـــدون 
بـــی  و  یابـــد  رهایـــی  بحـــران  از  توانســـت  نخواهـــد 
شـــک بنـــگاه هـــای اقتصـــادی هـــم بـــدون حمایـــت و 
ـــان  ـــه ج ـــن ورط ـــت از ای ـــح دول ـــتگذاری صحی سیاس

ســـالم بـــه در نخواهنـــد بـــرد. 
حـــوزه  در  دولـــت  رویکـــرد  هـــم  هنـــوز  متاســـفانه 
خصوصـــی  بخـــش  منافـــع  از  مســـتقل  اقتصـــاد 
اســـت. بـــه عنـــوان مثـــال مســـئولین دولتـــی بارهـــا 
کشـــور  کـــه در تامیـــن نیازهـــای ارزی  کـــرده انـــد  اعـــالم 
هیـــچ مشـــکلی ندارنـــد، امـــا اعضـــای ســـندیکای 
جهـــت  ارز  تامیـــن  بـــرای  ایـــران  بـــرق  صنعـــت 
کاالهایشـــان و یـــا خریـــد مـــواد اولیـــه دچـــار  ترخیـــص 
گویـــی فعـــاالن اقتصـــادی  چالـــش جـــدی هســـتند. 
در فضایـــی جـــز آنکـــه مســـئولین دربـــاره آن ســـخن 

کننـــد.  مـــی  فعالیـــت  می گوینـــد 
کـــه بیـــم از نفـــس افتـــادن  امـــروز در شـــرایط ســـختی 
رود،  مـــی  بـــرق  صنعـــت  اقتصـــادی  هـــای  بنـــگاه 
کـــه  کشـــور بپذیرنـــد  پیـــش از هـــر چیـــز بایـــد مســـئولین 
کشـــور بحرانـــی اســـت و همـــه بخـــش هـــا بایـــد  شـــرایط 
مهیـــای مواجهـــه بـــا ایـــن وضعیـــت شـــوند. شـــاید ایـــن 
کـــه مـــی توانـــد  پذیـــرش عمومـــی، تنهـــا راهـــی اســـت 
کشـــور را بـــه ســـمت تدویـــن راهکارهـــا و عملیاتـــی 

کنـــد.  کـــردن آنهـــا هدایـــت 
کـــم بـــر جـــو  در غیـــر ایـــن صـــورت ایـــن ســـراب حا
کنونـــی، ریشـــه بخـــش خصوصـــی را مـــی خشـــکاند 
و اقتصـــاد را بـــه روی ســـرازیر ســـقوط مـــی انـــدازد. تـــا 
دیـــر نشـــده بایـــد مهیـــای یـــک جنـــگ تمـــام عیـــار 

اقتصـــادی شـــویم. ▪
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کـــه تـــا پیـــش از  گســـترده ای  کنونـــی صنعـــت بـــرق عـــالوه بـــر بحران هـــای  شـــرایط 
ــتماتیک  ــود روشـــی سیسـ ــرخ ارز و نبـ گهانـــی نـ ــا افزایـــش نا ــود، بـ ــارش بـ گرفتـ ایـــن 
بـــرای جبـــران خســـارات ناشـــی از ایـــن افزایـــش قیمـــت در قراردادهـــای صنعـــت 
کـــردن اســـت. تـــوان شـــرکت هـــای برقـــی بـــرای  بـــرق هـــم در حـــال دســـت و پنجـــه نـــرم 
ـــر از  کمت ـــل پیـــش بینـــی بســـیار  ـــر قاب تحمـــل فشـــارهای ناشـــی از ایـــن نوســـانات غی

کنـــد.  کـــه دولـــت در جبـــران ایـــن خســـارات تعلـــل  آن اســـت 
ــران  ــه جبـ ــه اول اینکـ ــد. نکتـ ــی رسـ ــر مـ ــه نظـ ــه بـ ــل توجـ ــی قابـ ــتا نکاتـ ــن راسـ در ایـ
خســـارت پیمانـــکاران و تولیدکننـــدگان و بـــه تعبیـــری تعدیـــل مبلـــغ قـــرارداد در پـــی 
کـــه بـــدون تردیـــد در قیمـــت مـــواد اولیـــه تولیـــد داخـــل  تغییـــر غیرعـــادی نـــرخ ارز 
ـــت.  ـــکار اس ـــل ان ـــر قاب ـــی و غی ـــری الزام ـــت، ام ـــته اس گذاش ـــی  ـــل توجه ـــر قاب ـــز تاثی نی
تـــا پایـــان  کـــه  کـــه نبایـــد آن را از نظـــر دور داشـــت ایـــن اســـت  نکتـــه دیگـــری 
گنجانـــدن بنـــد تعدیـــل  ســـال1۳96 موضـــوع تقاضـــای اســـتفاده از قـــرارداد تیـــپ و 
ــرای حفـــظ  ــا بـ ــته ای بجـ ــرد، خواسـ ــارت دیرکـ ــزات و خسـ ــرخ ارز و فلـ ــرات نـ تغییـ
کارفرمـــا، تحـــت شـــرایطی بایـــد انجـــام  کـــه در صـــورت توافـــق  فعـــاالن اقتصـــادی بـــود 
گرفـــت. امـــا امـــروزه بـــا توجـــه بـــه تغییـــرات غیرعـــادی در نرخ هـــا و شـــرایط  مـــی 
اقتصـــادی، انجـــام تعدیـــل و تائیـــد آن قبـــل از اجـــرای قـــرارداد بـــه امـــری ضـــروری 
بـــرای بقـــای فعـــاالن اقتصـــادی تبدیـــل شـــده اســـت. بـــا ایـــن شـــرایط مهمتریـــن 
کـــه مقامـــات و  انتظـــار فعـــاالن بخـــش خصوصـــی صنعـــت بـــرق ایـــن اســـت 
کنـــار فعـــاالن اقتصـــادی  مســـئوالن دولتـــی و همچنیـــن دســـتگاه هـــای نظارتـــی در 

کنونـــی باشـــند.  گرفتـــه و پشـــتیبان آنهـــا در جنـــگ اقتصـــادی  قـــرار 
کـــه  یـــه فعلـــی مقـــررات بـــه ایـــن شـــکل اســـت  کـــه رو نکتـــه حائـــز اهمیـــت ایـــن اســـت 
کالن، قرارادادهـــا مشـــمول تعدیـــل می شـــوند.  ـــر اقتصـــاد  کـــم ب بـــه دلیـــل شـــرایط حا
گزیـــر اســـت بـــا علـــم بـــه ایـــن موضـــوع قـــرارداد را اجـــرا  در ایـــن شـــرایط پیمانـــکار نا
ـــغ  ـــر مبل ـــراردادی ب ـــل هـــای ق ـــر اعمـــال تعدی ـــرده و ســـپس ادعـــای خـــود را مبنـــی ب ک
کـــه ممکـــن اســـت ایـــن تقاضـــا پـــس از  کنـــد و امیـــدوار باشـــد  ـــروژه مطـــرح  نهایـــی پ
کـــه بیشـــترین  گـــذر از هفـــت خـــوان مصـــوب شـــود. در نهایـــت ایـــن پیمانـــکار اســـت 
یـــان را از محـــل اجـــرای پـــروژه هـــای توســـعه ای صنعـــت بـــرق متحمـــل مـــی شـــود.  ز
بـــه مشـــارکت  کارفرمایـــان  بـــر همراهـــی  بـــرق عـــالوه  در ایـــن شـــرایط صنعـــت 
کشـــور هـــم نیـــاز دارد. ایـــن  کل  دســـتگاه هـــای نظارتـــی از جملـــه ســـازمان بازرســـی 
گزیـــر بـــه تائیـــد تعدیـــل و اصـــالح  کارفرمایـــان را نا دســـتگاه هـــا مـــی تواننـــد و بایـــد 
کـــه پیمانـــکار یـــا تولیدکننـــده  کننـــد. تنهـــا در ایـــن صـــورت اســـت  مبلـــغ قـــرارداد 

قـــادر بـــه تامیـــن نیازهـــا و اجـــرای تعهـــدات خـــود خواهـــد بـــود.
ــه از  کـ ــزارش دیده بانـــی  گـ ــوان  ــه ایـــن نگاشـــت بـــه عنـ کـ نگارنـــده امیـــدوار اســـت 
ـــده  ـــی ش ـــد، تلق کن ـــی  ـــزارش م گ ـــودی  ـــده خ ـــه فرمان ـــی را ب ـــمن اطالعات ـــع دش مواض

گرفتـــه شـــود. و جـــّدی 
کـــردن نـــرخ فلـــزات پایـــه از جملـــه آهـــن، مـــس، آلومینیـــوم  در همیـــن راســـتا منطقـــی 
کـــه بـــه عنـــوان مـــواد اولیـــه مـــورد نیـــاز صنعـــت بـــرق بـــوده و در داخـــل  و روی 
گـــذر از بحـــران  ـــرای  کشـــورمان تولیـــد مـــی شـــود هـــم یکـــی دیگـــر از اقدامـــات مهـــم ب

ابزارهای موجود برای التیام 
اقتصاد ملتهب ایران

/ولی اله بیات / 
 مدیر عامل شرکت پارس سوییچ
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کنونـــی اســـت.
تـــا زمـــان اعـــالم نـــرخ رســـمی ارز، قیمت گـــذاری مـــواد اولیـــه تولیـــد داخلـــی بـــر 
اســـاس حاصـــل ضـــرب نـــرخ LME در نـــرخ روز ارز آزاد بـــود. بنابرایـــن پـــس از اعـــالم 
ـــه اغلـــب تحـــت  ک ـــزات  ـــن فل ارز تـــک نرخـــی، انتظـــار مـــی رفـــت تولیدکننـــدگان ای
ـــا از امکانـــات و سوبســـیدهای  کنتـــرل وزارت صنعـــت، معـــدن و تجـــارت بـــوده و ی
ـــرژی بـــرق، ســـود مـــی برنـــد، فرمـــول موصـــوف  ـــه ویـــژه در زمینـــه نـــرخ ان ـــر دولتـــی ب موث
کـــرده و  را براســـاس حاصـــل ضـــرب نـــرخ LME در نـــرخ ارز رســـمی پیـــاده ســـازی 

کننـــد. قیمـــت محصـــوالت خـــود را اینگونـــه تعییـــن 
ـــر خـــالف منافـــع ملـــی  کـــه متاســـفانه ب امـــا متاســـفانه ایـــن اتفـــاق رخ نـــداد. رونـــدی 
ــدام  ــرای ارز، هیچکـ ــمی بـ ــرخ رسـ ــک نـ ــالم تـ ــدای اعـ ــه در ابتـ کـ ــود  ــن بـ رخ داد ایـ
ــز از  ــر بـــه تبعیـــت از تصمیـــم دولـــت و پرهیـ از تولیدکننـــدگان فلـــزات فـــوق حاضـ

انعـــکاس التهـــاب بـــه بـــازار نبودنـــد. 
کـــه ســـندیکا انجـــام داد از نیمـــه دوم اردیبهشـــت مـــاه  پـــس از آن بـــا پیگیری هایـــی 
ـــا  ـــرخ محصـــوالت خـــود را ب تولیدکننـــدگان اصلـــی مقاطـــع مســـی )شـــهید باهنـــر( ن
کاهـــش دادنـــد. البتـــه اخیـــرًا شـــایعه  فرمـــول مـــورد انتظـــار، تطبیـــق و قیمـــت هـــا را 
کـــه مـــی بایـــد بـــه ایـــن موضـــوع توجـــه و  افزایـــش قیمـــت جدیـــدی شـــنیده مـــی شـــود 

علـــت تغییـــرات را پیگیـــر بـــود.
بـــا ایـــن وجـــود امـــا ایـــن اتفـــاق در مـــورد ســـایر مـــواد اولیـــه تولیـــد داخـــل ماننـــد 
آهـــن، آلومینیـــوم و روی رخ نـــداد. هنـــوز تغییـــری در قیمـــت ایـــن فلـــزات مشـــاهده 
ـــی  ـــود را ط ـــی خ ـــد افزایش ـــان رون ـــال 97 همچن ـــل از س ـــای قب ـــت ه ـــود و قیم نمی ش

می کننـــد. 
در تولیـــد ایـــن مـــواد اولیـــه، انـــرژی بـــرق نقـــش اساســـی دارد. یارانـــه ای بـــودن قیمـــت 
انـــرژی در ســـودآوری تولیدکننـــدگان فلـــزات اساســـی تاثیـــر قابـــل توجهـــی دارد. 
کـــه دولـــت عالقمنـــد بـــه ایجـــاد آرامـــش باشـــد مـــی توانـــد از ابـــزار  بنابرایـــن در صورتـــی 
منطقـــی سوبســـید هزینـــه بـــرق بـــه نفـــع آرامـــش جامعـــه ســـود بـــرده و تولیدکننـــدگان 

ــا، انـــرژی  ــرد آنهـ کـــرده و در صـــورت تمـ ــزم  ــررات ملـ ایـــن فلـــزات را بـــه رعایـــت مقـ
کشـــورهای صنعتـــی یـــا در حـــال توســـعه  کمتریـــن نـــرخ آزاد در  بـــرق مصرفـــی را بـــا 

ـــد. کن ـــبه  محاس
گـــر چنیـــن اقدامـــی حـــذف ســـود ایـــن شـــرکت هـــا  کـــه حتـــی ا واقعیـــت ایـــن اســـت 
ـــل  ـــا در مقاب ـــد؛ قطع ـــته باش ـــی داش ـــتند، در پ ـــت هس ـــه دول ـــته ب ـــًا وابس ـــه عمدت ک را 

ـــود. ـــر خواهـــد ب مدیریـــت التهـــاب جامعـــه امـــری توجیـــه پذی
ابـــزار فـــوق در الـــزام صادرکننـــدگان بـــه برگشـــت ارز حاصـــل از صـــادرات بـــه چرخـــه 
کاهـــش التهابـــات ایجـــاد شـــده  کاربـــرد داشـــته باشـــد. بـــرای  اقتصـــاد نیـــز مـــی توانـــد 
کـــه بـــه نظـــر می رســـد  کشـــور ابـــزار دیگـــری هـــم وجـــود دارد  در فضـــای اقتصـــادی 
تـــا امـــروز مغفـــول مانـــده اســـت. تخصیـــص درصـــدی موثـــر بـــه عنـــوان جایـــزه 
ــزه صادراتـــی  ــا افزایـــش درصـــد آن در حـــد جایـ ــوان بـ ــه مـــی تـ کـ صادراتـــی اســـت 
کشـــور  کشـــورهای در حـــال توســـعه )10تا17درصـــد( بـــه بهبـــود شـــرایط اقتصـــاد 
ــا  ــان بـ ــت آن همزمـ ــی و پرداخـ ــزه صادراتـ ــن جایـ ــی چنیـ ــش بینـ ــرد. پیـ کـ ــک  کمـ
ـــادرات  ـــعه ص ـــاز توس ـــه س ـــی زمین ـــتم بانک ـــه سیس ـــده ب ـــط صادرکنن ـــروش ارز توس ف
کـــه علیرغـــم  کاهـــش التهابـــات داخلـــی اقتصـــاد خواهـــد بـــود. در صورتـــی  و 
پرداخـــت جایـــزه صادراتـــی، صادرکننـــده از برگشـــت ارز حاصـــل از صـــادرات 
گرانتـــر بایـــد بـــه صـــورت  کنـــد، آنـــگاه محاســـبه هزینـــه انـــرژی بـــه نـــرخ  خـــودداری 

گیـــرد. ــرار  کار قـ ــتور  جـــدی در دسـ
کـــه در حـــال حاضـــر در اختیـــار دولـــت  کارگیـــری بـــه ابزارهایـــی  عـــدم توجـــه و بـــه 
ـــه  ـــن بنـــگاه هـــا ب ـــع ای ـــه مالحظـــه مناف ک کنـــد  اســـت، ایـــن ذهنیـــت را تداعـــی مـــی 
ـــا  ـــندیکا ب ـــدوارم س ـــود. امی ـــی ش ـــح داده م ـــاب ترجی ـــت الته ـــوم و مدیری ـــع عم مناف
ـــه حاشـــیه آنهـــا را از  ـــه دور از جنجـــال و هرگون کنـــکاش پیرامـــون ایـــن موضوعـــات ب

ـــاا... ▪ ـــد. انش کن ـــل  ـــری و ح ـــط پیگی ـــی مرتب ـــاری قانون مج

عدم توجه و به کارگیری ابزارهایی که در حال حاضر در اختیار دولت است، این ذهنیت را تداعی می کند که مالحظه منافع این بنگاه ها به 
منافع عموم و مدیریت التهاب ترجیح داده می شود
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اقتصاد ایران در سرازیری سقوط است. 
غیرقابـــل  ثباتـــی  بـــی  بـــه  بـــدل  رکـــود  روزهـــا  ایـــن 
کشـــور  اقتصـــاد  عمـــال  کـــه  شـــده  پیش بینـــی 
کنونـــی  شـــرایط  در  اســـت.  کـــرده  زمین گیـــر  را 
بخش هـــای مختلـــف اقتصـــادی چنـــان مبهـــوت 
ــا  ــازار و جابجایـــی قیمت هـ گهانـــی بـ رخدادهـــای نا
ـــرای  ـــاره ای ب ـــتند راه چ ـــادر نیس ـــی ق ـــه حت ک ـــده اند  ش
بیابنـــد.  کنونـــی  دامن گیـــر  بحـــران  از  رفـــت  بـــرون 
بـــه  و  ارز  نـــرخ  و  طـــال  قیمـــت  گهانـــی  نا افزایـــش 
دنبـــال آن افزایـــش شـــدید قیمـــت مولفه هـــای تولیـــد 
ــای بخـــش  ــرای توقـــف فعالیـــت هـ ــری بـ زنـــگ خطـ
گرچـــه قیمـــت ارز بـــه فاصلـــه  خصوصـــی اســـت. ا
و  گرفـــت  فاصلـــه  شـــدید  التهابـــات  از  روز  چنـــد 
بـــه هفـــت هـــزار تومـــان نزدیـــک شـــد امـــا بـــاز هـــم 
ــران نیســـت.  ــروج از بحـ ــرای خـ ــانه ای بـ ــر نشـ ایـــن امـ
صدمـــات  قیمـــت  افزایـــش  ایـــن  صـــورت  هـــر  در 
وارد  کشـــور  اقتصـــاد  بدنـــه  بـــه  جبران ناپذیـــری 

 . می کنـــد
کـــه مســـئولین  ایـــن مســـاله جایـــی بغرنـــج تـــر مـــی شـــود 
کلـــی منکـــر ایـــن وضعیـــت بحرانـــی  دولتـــی یـــا بـــه طـــور 
مـــی شـــوند و صحبـــت از حبـــاب و پیامدهـــای روانـــی 
بـــازار بـــه میـــان مـــی آورنـــد و یـــا وقتـــی از یـــک جنـــگ 
اقتصـــادی تمـــام عیـــار حـــرف مـــی زننـــد بـــه خوبـــی بـــه 

ابعـــاد و اثـــرات آن آشـــنا نیســـتند. 
و  هـــا  بازگشـــت تحریـــم  برجـــام،  از  آمریـــکا  خـــروج 
بـــرای روی خـــوش نشـــان  پایـــی هـــا  ارو بدعهـــدی 
توانســـت  مـــی  بـــه خـــودی خـــود  آمریـــکا  بـــه  دادن 

ک و پرهزینـــه ای  زمینـــه ســـاز ایجـــاد تحـــوالت خطرنـــا
در اقتصـــاد ایـــران شـــود. بـــا ایـــن حـــال دســـتگاه هـــای 
ــه  کـ ــه  ــرای آنچـ ــی بـ ــاره اندیشـ ــای چـ ــه جـ ــی بـ اجرایـ
ــد،  ــی شـ ــی مـ ــام تلقـ ــپ از برجـ ــر ترامـ ــی ثمـ ــروج بـ خـ
کار بـــه جهـــش  گذاشـــتند تـــا  دســـت روی دســـت 
تاریخـــی قیمـــت ارز و ســـقوط اســـفبار ارزش پـــول 

ملـــی بیانجامـــد. 
ــرق  ــد بـ ــی ماننـ ــتان صنایعـ ــا داسـ کار امـ ــوی  ــن سـ ایـ
بـــا  اســـت. صنعتـــی  تـــر  متاثرکننـــده  و  غم انگیزتـــر 
کـــه تـــالش  پیشـــینه افتخـــار آفریـــن امـــا پربحـــران 
از عملکـــرد  ناشـــی  هـــای جـــدی  آســـیب  می کـــرد 
ســـایه  در  را  دهـــم  و  نهـــم  هـــای  دولـــت  کارآمـــد  نا
جمهـــوری  دولـــت  یازدهمیـــن  سیاســـت های 
کنـــد، آنقـــدر  انـــدازه ای ترمیـــم  تـــا  اســـالمی ایـــران 
کشـــیده  گســـترده تـــر  ســـریع بـــه ورطـــه بحرانـــی تـــازه تـــر و 
ــتاوردهای  ــن دسـ ــم از دســـت رفتـ ــروز بیـ ــه امـ کـ ــد  شـ

چهـــل ســـاله آن مـــی رود. 
وقتـــی دولـــت یازدهـــم وزارت نیـــرو را بـــا بدهـــی بالـــغ 
بـــر 20 هـــزار میلیـــارد تومـــان از محســـن نامجـــو تحویـــل 
کـــه  گرفـــت، فعـــاالن ایـــن صنعـــت امیـــدوار بودنـــد 
در ســـایه مدیریـــت و دانـــش حمیـــد چیـــت چیـــان، 
گرچـــه  تشـــان بـــاز شـــود. ا گـــره از مشکال تـــا انـــدازه ای 
کـــرد تـــا بـــا رد بخشـــی از دیـــون  چیـــت چیـــان تـــالش 
ســـازندگان و پیمانـــکاران و ایجـــاد رابطـــه ســـازمان 
یافتـــه بـــا تشـــکل هـــای بخـــش خصوصـــی صنعـــت 
بـــرق از جملـــه ســـندیکا بـــه حـــل مشـــکالت ایـــن 
کنـــد، امـــا رکـــود، عـــدم تعریـــف  کمـــک  صنعـــت 

کمبـــود نقدینگـــی، رونـــد بســـیار  پروژه هـــای جدیـــد، 
ــیاری چالـــش  ــرق و بسـ ــای بـ ــه هـ ــد اصـــالح تعرفـ کنـ
هـــای دیگـــر، تـــالش وزارت نیـــرو و ســـندیکا را بـــرای 

بهبـــود نســـبی شـــرایط بـــه بـــن بســـت رســـاند. 
ــار  ــم چهـ ــروی دولـــت یازدهـ ــال وزارت نیـ ــن حـ ــا ایـ بـ
ســـال فعالیـــت خـــود را در بـــی پولـــی، بدهـــی هـــای 
ـــر  ـــم ب ک ـــات حا ـــد. ثب گذران ـــیه  ـــود در حاش ـــوق و رک مع
کشـــور در طـــول ایـــن دوره دســـت فعـــاالن  اقتصـــاد 
ـــم  ک ـــودی حا ـــرایط رک ـــت ش ـــرای مدیری ـــادی را ب اقتص
ــه  ــیاری بـ گذاشـــت. بسـ ــاز  ــدی بـ ــا حـ ــت تـ ــر صنعـ بـ
گروهـــی دیگـــر  بازارهـــای صادراتـــی روی آوردنـــد و 
بـــا تعـــداد  کردنـــد مجموعـــه هـــای خـــود را  تـــالش 
ـــد.  ـــا نگـــه دارن انـــدک پـــروژه هـــای تعریـــف شـــده ســـر پ
در ایـــن دوره یکـــی از مهمتریـــن مســـائل مطروحـــه 
در صنعـــت بـــرق بازمانـــده هـــای بحـــران ارزی ســـال 
ــی  گهانـ ــه نا ــه در بحبوحـ کـ ــی  ــد. قراردادهایـ 91 بودنـ
افزایـــش نـــرخ ارز در آن ســـال متوقـــف شـــده بودنـــد و 
کار بـــه فســـخ آنهـــا و ضبـــط  حـــاال پـــس از چنـــد ســـال 
ـــه  ـــا چ ـــندیکا ب ـــه س ـــود. اینک ـــیده ب ـــه رس ـــت نام ضمان
کار در نهایـــت بـــه  کـــرد و  جدیتـــی موضـــوع را پیگیـــری 
کارگـــروه مشـــترکی بـــا وزارت نیـــرو بـــرای حـــل  ایجـــاد 
مشـــکالت ایـــن دســـت از قراردادهـــا رســـید، تنهـــا 

ی ســـکه بـــود.  یـــک رو
روی دیگـــر ســـکه امـــا چشـــم پوشـــی وزارت نیـــرو از 
ـــرای  ـــی اش ب کارفرمای ـــی و  ـــی، اخالق ـــدات حقوق تعه
ـــازندگان  ـــکاران و س ـــه پیمان ک ـــود  ـــاراتی ب ـــران خس جب
نداشـــتند.  آنهـــا  ایجـــاد  در  دخالتـــی  کوچکتریـــن 

آقای دولت! 
لطفا شانه خالی نکنید

/ سمیه کاظم زاده دهکردی /
دبیر تحریریه ستبران
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کنـــار ســـندیکا و بـــا ایجـــاد  کـــرد در  وزارت نیـــرو تـــالش 
کارگـــروه مشـــترک قراردادهـــای متوقـــف مســـاله را بـــه 
نوعـــی بـــدون ایجـــاد حاشـــیه هـــای قضایـــی حـــل 
کـــه نـــه وزارت نیـــرو و نـــه  کنـــد امـــا مشـــکل ایـــن بـــود 
در  را  بحـــران  ایـــن  ریشـــه  اش  تابعـــه  شـــرکت های 
ـــت  ـــل درس ـــن دلی ـــه همی ـــا ب ـــد. دقیق ـــی دیدن ـــود نم خ
کـــه بـــه دســـتور مســـتقیم وزیـــر مقـــرر شـــده  زمانـــی 
کـــه بـــرای هیچیـــک از قراردادهـــا بـــدون انجـــام  بـــود 
ـــری  ـــترک تصمیم گی ـــروه مش کارگ ـــی های الزم در  بررس
نشـــود، بـــرق خوزســـتان در اقدامـــی غیـــر قابـــل پیـــش 

ــرد.  کـ ــرکت را ضبـــط  ــه دو شـ بینـــی ضمانـــت نامـ
کـــه مشـــکل تنهـــا متـــن  ایـــن رویکـــرد نشـــان مـــی داد 
ســـلیقه ای و یـــک ســـویه قراردادهـــای وزارت نیـــرو و 
مجموعـــه هـــای تابعـــه اش نیســـت، بلکـــه ریشـــه ایـــن 
مســـاله در نـــوع تفکـــر مدیـــران ایـــن مجموعه هاســـت. 
مســـاله فســـخ قـــرارداد و ضبـــط ضمانـــت نامـــه در 
کـــه شـــرکت هـــا در بحـــران رکـــود و نقدینگـــی  شـــرایطی 
کـــه تنهـــا راه حـــل  بـــه ســـر مـــی بردنـــد، نشـــان داد 
تدویـــن یـــک قـــرارداد تیـــپ بـــا لحـــاظ شـــدن منافـــع 

دو طـــرف اســـت. 
ــته  گذشـ ــه  ــرف بیـــش از یـــک دهـ ــندیکا ظـ ــه سـ البتـ
ـــترده  گس ـــدی و  ـــکل ج ـــه ش ـــوع را ب ـــن موض ـــواره ای هم
کـــرده اســـت، امـــا راه همیشـــه بـــه دیوارهـــای  دنبـــال 
بلنـــد شیشـــه ای آییـــن نامـــه هـــا و قوانیـــن وزارت نیـــرو 
ـــالش یـــک دهـــه ای ایـــن تشـــکل  منتهـــی مـــی شـــد. ت
بـــرای تدویـــن قـــرارداد تیـــپ، پـــس از نشســـت هـــای 
ــر  مکـــرر و جلســـات متعـــدد بـــه تدویـــن متنـــی منجـ
ـــازندگان  ـــر س ـــد نظ ـــه م ک ـــه  ـــه آنچ ـــه هم گرچ ـــه ا ک ـــد  ش
بـــه  امـــا  نداشـــت،  خـــود  در  را  بـــود  پیمانـــکاران  و 
کلـــی محســـوب  دلیـــل تاییـــد توانیـــر، یـــک دســـتاورد 

می شـــد. 
از  قـــرارداد حداقـــل جبـــران بخشـــی  ایـــن  متـــن  در 
اصلـــی  هـــای  مولفـــه  تغییـــر  از  ناشـــی  خســـارات 
در  دیرکـــرد  فلـــزات،  ارز،  جملـــه  از  اقتصـــادی 
پرداخـــت و تغییـــر قوانیـــن و مقـــررات دیـــده شـــده 
بـــود. شـــرایط پیـــش پرداخـــت، خاتمـــه و ... هـــم نـــه 
کـــه منافـــع ســـازنده و پیمانـــکار تامیـــن شـــود  آنقـــدر 

گذشـــته بهبـــود یافتـــه بـــود.  امـــا نســـبت بـــه 
ـــرارداد تیـــپ پـــس از تصویـــب نهایـــی در توانیـــر  ایـــن ق
ـــالغ  ـــه اب ـــن وزارتخان ـــه شـــرکت هـــای زیرمجموعـــه ای ب
ــی  ــه پیش بینـ کـ ــه  ــال آنچـ ــا اصـ کار امـ ــل  ــد. حاصـ شـ
مـــی شـــد، نبـــود. در مناقصـــات پـــس از ایـــن ابـــالغ، 
ایـــن  تابعـــه  هـــای  شـــرکت  از  بســـیاری  تعـــداد 
ــد و  ــره نگرفتنـ ــرارداد ابالغـــی بهـ ــن قـ ــه از متـ وزارتخانـ

دســـتور توانیـــر را تمکیـــن نکردنـــد. 
کـــه  بـــاز هـــم ایـــن ســـندیکای صنعـــت بـــرق ایـــران بـــود 
کـــه توانیـــر  کـــرد. چـــرا  بایـــد موضـــوع را پیگیـــری مـــی 
دغدغـــه ای بابـــت اجـــرا یـــا عـــدم اجـــرای قـــرارداد 
ــرو  ــر وزارت نیـ کـــم بـ ــر حا ــاید تفکـ تیـــپ نداشـــت. شـ
کـــه در نهایـــت قـــرار نیســـت آنهـــا متضـــرر  ایـــن بـــوده 
و  گســـترده  هـــای  پیگیـــری  حـــال  هـــر  بـــه  شـــوند. 
ایـــران  بـــرق  صنعـــت  ســـندیکای  بـــاره  چندیـــن 
یـــع بـــه  کنـــار تحریـــم یـــک ماهـــه مناقصـــات توز در 

تصویـــب و ابـــالغ دوبـــاره قـــرارداد تیـــپ منجـــر شـــد. 
ــا  ــرارداد بـ ــن قـ ــن ایـ ــه متـ کـ ــود  ــا بـ ــاوت آنجـ ــا تفـ منتهـ
آنچـــه پیشـــتر بـــا همراهـــی ســـندیکا تدویـــن شـــده بـــود 

ــود.  ــاوت بـ ــال متفـ کامـ
ــران  ــاد ایـ ــی اقتصـ ــی و تاریخـ ــگاه بحرانـ ــاال در بزنـ حـ
گذشـــته بـــر  کـــه ثبـــات چهـــار ســـال  و در شـــرایطی 
کـــم نیســـت و قیمـــت هـــا افسارگیســـخته  اقتصـــاد حا
قـــرارداد  نبـــود  یابنـــد،  مـــی  افزایـــش  منطـــق  بـــی  و 
ــرات  ــی از تغییـ ــارات ناشـ ــران خسـ ــدم جبـ تیـــپ، عـ
وزارتخانـــه  مســـئولین  بـــاوری  بـــی  و  اینچنینـــی 
ــی و  ــای دولتـ ــش هـ ــودن بخـ ــه بـ ــه یکپارچـ ــبت بـ نسـ
کـــرد.  کار خـــود را خواهـــد  خصوصـــی ایـــن صنعـــت، 
بـــی شـــک مـــوج جدیـــدی از قراردادهـــای متوقـــف 
در راه خواهـــد بـــود، هجمـــه تـــازه ای از قراردادهایـــی 
کار  ادامـــه  از  هـــا  تحریـــم  ســـنگین  ســـایه  زیـــر  کـــه 
کـــه افزایـــش نـــرخ ارز  بـــاز مانده انـــد و پـــروژه هایـــی 
کـــرده اســـت. صنعـــت بـــرق بـــا ایـــن  زمینگیرشـــان 

کـــرد؟  یـــان چـــه خواهـــد  حجـــم از خســـران و ز
کـــه بـــه روزهـــای تحریم هـــای  وزارت نیـــرو در شـــرایطی 
بـــرای  راه  دوبـــاره  و  گردیـــم  بازمـــی  المللـــی  بیـــن 
مبـــادالت بیـــن المللـــی تجـــاری بســـته مـــی شـــود، 
کـــرد؟  بـــدون بازوهـــای اجرایـــی اش چـــه خواهـــد 

و  آبـــی  کـــم  بحـــران  بـــا  وزارتخانـــه  ایـــن  کـــه  امـــروز 
خشکســـالی مواجـــه اســـت و در حاشـــیه، دربـــاره 
کمبـــود بیـــش از چهـــار هـــزار مـــگاوات در روزهـــای 
گـــرم تابســـتان و پیـــک مصـــرف هشـــدار مـــی دهـــد، 
و  ســـازنده  هـــای  شـــرکت  حـــذف  و  تضعیـــف 
کـــه ســـالها و در اوج بحـــران هـــای ایـــن  پیمانـــکاری 
ــهیالت  ــه تسـ ــکا بـ ــا اتـ ــش را بـ ــروژه هایـ ــه، پـ وزارتخانـ
توانـــد  مـــی  کردنـــد،  اجـــرا  قیمـــت  گـــران  بانکـــی 
هزینه هـــای جبـــران ناپذیـــری در پـــی داشـــته باشـــد. 
کاهـــش نـــرخ ارز، افزایـــش ارزش پـــول  کنتـــرل و یـــا 
اقتصـــادی  ســـاختار  اصـــالح  حتـــی  یـــا  و  ملـــی 
صنعـــت بـــرق و قیمـــت فـــروش آن قطعـــا مســـائلی 
کشـــور قابـــل  کالن  کـــه در حیطـــه مدیریـــت  هســـتند 
بررســـی و پیگیـــری اســـت. امـــا پذیـــرش آســـیب هـــای 
وارد شـــده بـــه بنـــگاه هـــای اقتصـــادی از محـــل ایـــن 

کار چنـــدان دشـــواری نیســـت.  مولفـــه هـــا، 
از  جمهـــور  رییـــس  اقتصـــادی  اول  معـــاون  وقتـــی 
ــان مـــی آورد،  ــه میـ ــادی ســـخن بـ یـــک جنـــگ اقتصـ
ـــل  ـــرای ایـــن تقاب کـــردن خـــود ب ـــا  ـــر مهی دولـــت عـــالوه ب
اقتصـــادی دشـــوار بایـــد بخـــش خصوصـــی را هـــم 
امـــا  کنـــد.  مجهـــز  میـــدان  ایـــن  در  حضـــور  بـــرای 
دادن  رخ  حـــال  در  کنونـــی  شـــرایط  در  کـــه  آنجـــه 
کـــردن دولـــت از  اســـت، چیـــزی جـــز شـــانه خالـــی 
مســـئولیت های ســـنگینش بـــرای بهبـــود شـــرایط و یـــا 
ـــت.  ـــای آن نیس ـــوارض و پیامده ـــرش ع ـــل پذی حداق
خصوصـــی  بخـــش  صاحبـــان  ترتیـــب  ایـــن  بـــه 
کـــه از رفـــع رکـــود در ایـــن  صنعـــت بـــرق در حالـــی 
مطالباتشـــان  گرفتـــن  بـــرای  و  ناامیدنـــد  صنعـــت 
گرفتـــاری هـــای بســـیاری دارنـــد، بایـــد فکـــری بـــه 
کـــه بـــا دالر ۳700 تومانـــی  کننـــد  حـــال قراردادهایـــی 
کـــه نـــرخ دالر بیـــن 4200  کـــرده بودنـــد. حـــاال  منعقـــد 

ــق  ــازار معلـ ــان بـ ــوب دولـــت و 7500 تومـ ــان مصـ تومـ
مانـــده، بـــی شـــک فعـــاالن اقتصـــادی بیـــش از هـــر 
ـــه ایـــن عرصـــه احســـاس  زمـــان دیگـــری از ورودشـــان ب

کـــرد.  پشـــیمانی خواهنـــد 
ـــرق ظـــرف چنـــد مـــاه  البتـــه مدیـــران ارشـــد صنعـــت ب
ــالش  ــام تـ ــروج از برجـ ــس از خـ ــژه پـ ــه ویـ ــته و بـ گذشـ
کـــه بـــا یـــادآوری خودکفایـــی 95  کردنـــد  بســـیاری 
درصـــدی صنعـــت بـــرق، ایـــن صنعـــت را از بحـــران 
کننـــد. امـــا نـــه اصـــول اقتصـــادی و نـــه  ارزی مبـــرا 
واقعیـــت ایـــن صنعـــت، بـــی نیـــازی از ارز را تعبیـــر 

درســـتی از خودکفایـــی نمـــی دانـــد. 
بخشـــی از مـــواد اولیـــه، تجهیـــزات واســـطه ای بـــرای 
امـــکان  کـــه  تجهیزاتـــی  و  برقـــی  کاالهـــای  تولیـــد 
نـــدارد،  وجـــود  کشـــور  داخـــل  در  آنهـــا  ســـاخت 
قســـمتی نیازهـــای ارزی ایـــن صنعـــت اســـت. بـــه 
عـــالوه برخـــی از شـــرکت هـــا بـــرای انجـــام پروژه هـــای 
گزیـــر بـــه اخـــذ  گاهـــا داخلـــی خـــود نا صادراتـــی و 
ایـــن  بازپرداخـــت  انـــد.  شـــده  ارزی  تســـهیالت 
کـــدام ارز و بـــا چـــه نرخـــی صـــورت  تســـهیالت بـــا 
کـــدام نهـــاد عهـــده دار ضـــرر قابـــل  خواهـــد پذیرفـــت؟ 
کـــه بنـــگاه هـــای اقتصـــادی بخـــش  توجهـــی اســـت 

خصوصـــی متحمـــل مـــی شـــوند؟ 
ـــران طـــی یـــک اســـتعالم  ـــرق ای ســـندیکای صنعـــت ب
از  تنهـــا 80 شـــرکت  بـــر اســـاس پاســـخ  و  از اعضـــا 
جمـــع 510 شـــرکت عضـــو خـــود نیـــاز ارزی صنعـــت 
ـــن  ـــت. ای ـــرده اس ک ـــی  یاب ـــورو ارز ـــون ی ـــرق را 600 میلی ب
کـــه ســـال هـــا داعیـــه  ـــه صنعتـــی اســـت  ـــوط ب رقـــم مرب
خودکفایـــی  ایـــن  امـــا  دارد،  و  داشـــته  خودکفایـــی 
هرگـــز بـــه معنـــای بـــی نیـــازی بـــه ارز یـــا ارزبـــر نبـــود 

ــوده اســـت.  ــای آن نبـ ــروژه هـ پـ
از  بـــرق  صنعـــت  ارشـــد  مدیـــران  نادرســـت  تعبیـــر 
میـــزان تاثیرگـــذاری نوســـانات نـــرخ ارز بـــر پروژه هـــای 
ـــه متـــن  ـــرای بـــی توجهـــی ب ـــه مفـــری ب ایـــن صنعـــت، ب
کـــه  قراردادهـــا و تـــالش بـــرای پوشـــش ریســـکی اســـت 
کالن اقتصـــادی،  از محـــل تغییـــر قیمـــت مولفـــه هـــای 

کنـــد.  قراردادهـــا را تهدیـــد مـــی 
اقتصـــاد ایـــران ناخـــوش احـــوال اســـت. ســـکوت، 
ــر اقتصـــاد، هشـــدار جـــدی  کـــم بـ ســـکون و رکـــود حا
اســـت  ممکـــن  کـــه  اســـت  نزدیکـــی  آینـــده  بـــرای 
پـــس  باشـــد.  ناخوشـــایند  اتفاقـــات  از  سرشـــار 
نهادهـــای  ســـایر  و  مجلـــس  دولـــت،  اســـت  بهتـــر 
گرفتـــن عـــوارض  تصمیـــم ســـاز، بـــه جـــای نادیـــده 
راه  بـــه  کشـــور  در  کـــه  اقتصـــادی  نابرابـــر  جنـــگ 
افتـــاده، پـــای پیامدهـــای تصمیمـــات، عملکـــرد و 

بایســـتند.  خـــود  سیاســـتگذاری های 
بـــی شـــک ایـــن بزنـــگاه تاریخـــی و بحرانـــی زمـــان 
بایـــد  نیســـت،  کـــردن  شـــانه خالـــی  بـــرای  خوبـــی 
از  گـــذر  بـــرای  و  شـــد  مواجـــه  بحـــران  بـــا  ایســـتاد، 
خصوصـــی  بخـــش  همراهـــی  و  همفکـــری  بـــا  آن 

کـــرد.  چاره اندیشـــی 
آقـــای دولـــت! شـــما مســـئولید .... لطفـــا شـــانه خالـــی 

نکنیـــد.▪
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نوســـان قیمـــت ارز روی صنایـــع مختلـــف تاثیـــرات منفـــی داشـــته اســـت، 
کنونـــی چیســـت؟ ارزیابـــی شـــما از وضعیـــت 

کنـــش نشـــان داد مجلـــس  کـــه نســـبت بـــه نوســـانات قیمـــت ارز وا  اولیـــن نهـــادی 
ــان  ــزار و 200 تومـ ــذاری 4 هـ ــی هایی، قیمت گـ ــام بررسـ ــد از انجـ ــت بعـ ــود. دولـ بـ
کـــه حرکـــت خوبـــی بـــود. البتـــه در ایـــن مـــورد دو بحـــث  را بـــرای دالر انجـــام داد 
کـــه دولـــت در قانـــون بودجـــه مقـــدار دالر را ســـه هـــزار و  عمـــده وجـــود دارد، چـــرا 
کـــه ایـــن قیمـــت 4 هـــزار و  کـــرده اســـت. بنـــده فکـــر می کنـــم  یابـــی  800 تومـــان ارز
کـــه بـــه   200 تومانـــی در تعامـــل بـــا واردکننـــدگان و صادرکننـــدگان و افـــرادی دیگـــری 

ـــت.  ـــه اس گرفت ـــورت  ـــورده، ص ـــره  خ گ ـــت دالر  ـــه قیم ـــان ب ـــی فعالیتش نوع
قطعـــا دولـــت بایـــد بـــه تقاضاهـــای صـــادق ارز پاســـخ بدهـــد و بـــا مبـــادالت 
کنـــد در همیـــن راســـتا بایـــد نظـــارت  غیرقانونـــی و غیرضـــروری بـــه جـــد برخـــورد 
کشـــور داشـــته باشـــیم.  مســـتمر و برخـــورد مقتدرانـــه ای بـــرای ثبـــات نـــرخ ارز در 
کاالهـــای غیرضـــروری مثـــل شـــکالت و عروســـک  کـــردن  دولـــت نبایـــد بـــرای وارد 
ـــارت  ـــا نظ ـــه و تقاض ـــازار عرض ـــر ب ـــت ب ـــا دق ـــد و ب ـــرار ده ـــراد ق ـــار اف و... ارز در اختی

داشـــته باشـــد.

فکر می کنید دلیل نوسانات نرخ ارز و سکه چه بوده است؟ 
کنـــار  کـــد مانـــدن ســـرمایه  را بـــا  را دارد. ســـرمایه داران  نقدینگـــی حکـــم آب 
ـــان بیندازنـــد. در فرهنـــگ جامعـــه مـــا ایـــن ســـرمایه  نمی آینـــد و بایـــد آن را بـــه جری
ــه بـــه  کـــه همـ ــرود لـــذا از آنجایـــی  بایـــد بـــه ســـمت زمیـــن، مســـکن، طـــال و ارز بـ
دنبـــال رشـــد ارزش پـــول خـــود هســـتند، شـــاهد افزایـــش تقاضـــا در بازارهـــای 
کـــه  مختلـــف هســـتیم. ماجـــرای افزایـــش نـــرخ ســـکه نیـــز از جایـــی شـــروع شـــد 
کـــه قیمـــت ســـکه  ـــی  ـــا زمان ـــز افزایـــش یافـــت ت ـــاال رفـــت تقاضـــا نی وقتـــی قیمـــت ب
کـــه بـــه دو  یـــک میلیـــون تومـــان بـــود میـــزان تقاضـــا نیـــز مشـــخص بـــود امـــا زمانـــی 

میلیـــون تومـــان رســـید، 7 میلیـــون متقاضـــی ســـکه شـــدند. 
یـــال بـــه ارز، طـــال، مســـکن افزایـــش پیـــدا می کنـــد،  وقتـــی تقاضـــا بـــرای تبدیـــل ر
گرانـــی در بـــازار طبیعـــی اســـت، مـــردم بـــرای اینکـــه احســـاس نکننـــد ارزش  وجـــود 
ــای  کاالهـ ــه  ــال بـ یـ ــل ر ــوی تبدیـ ــمت و سـ ــه سـ ــه بـ کاهـــش یافتـ ــان  نقدینگی شـ

ارزشـــمند می رونـــد.
کـــه  بـــازار ارز از حجـــم نقدینگـــی اشـــباع شـــده اســـت و مـــردم متوجـــه شـــده اند 
ارز دیگـــر جایـــی بـــرای رشـــد نـــدارد بـــه همیـــن جهـــت نقدینگـــی بـــه ســـمت 
طـــال ســـرازیر شـــده اســـت، دولـــت می توانـــد در ایـــن زمینـــه بـــا تســـلط بـــه بـــازار، 
کنـــون  کنـــد امـــا در واقـــع تا کـــردن عرضـــه مدیریـــت  میـــزان تقاضـــا را بـــا محـــدود 
کنـــد و بازارهـــای  چنیـــن اقدامـــی نداشـــته اســـت. دولـــت بایـــد اطالعـــات را رصـــد 

کنـــد تـــا قیمـــت مســـکن، ارز و  جدیـــدی بـــرای جـــذب ســـرمایه گذاری ایجـــاد 
ـــازار طـــال را  کـــه دولـــت میـــزان تقاضـــا در ب کنـــد امـــا از آنجایـــی  کاهـــش پیـــدا  طـــال 

کاهـــش نـــداده اســـت، شـــاهد افزایـــش قیمـــت ســـکه بودیـــم.

راه حل شما در این باره چیست؟ 
و  برنامه ریـــزی  مدیریـــت،  بایـــد  دارد  امـــکان  کـــه  جایـــی  تـــا  اول  مرحلـــه  در 
کـــه  کار داشـــته باشـــیم، بـــه ایـــن معنـــی  بسترســـازی شـــود تـــا بـــا یـــک نـــرخ ارز ســـر و 
کاالهـــای متفـــاوت بـــه  کاالهـــای مشـــابه و  آثـــار ظهـــور و بـــروز ارز در نـــرخ نهایـــی 
دو نـــوع محاســـبه نشـــود در ایـــن صـــورت قیمت هـــای تمـــام شـــده واقعـــی خواهـــد 
بـــود. بـــا واقعـــی شـــدن نـــرخ ارز از برخـــی ســـوء اســـتفاده ها جلوگیـــری شـــده و 

برنامه ریزی هـــا حســـاب شـــده و پیش بینی هـــا دقیـــق خواهـــد بـــود. 
بـــرای واردات و صـــادرات پیـــام مختلفـــی دارد.  ارز  نـــرخ  کاهـــش  افزایـــش و 
ـــر  کنتـــرل و محدودت ـــر و واردات  ـــاال مـــی رود صـــادرات اقتصادی ت ـــرخ ارز ب وقتـــی ن
کنترل کننـــده اســـت و صـــادرات را  می شـــود یعنـــی افزایـــش نـــرخ ارز بـــرای واردات 
ـــد،  کـــه قیمـــت ارز پاییـــن می آی ـــد وقتـــی اســـت  تشـــویق می کنـــد. عکـــس ایـــن رون
ی اســـت بـــا واردات پـــر منفعت تـــر و اقتصادی  تـــر و  پاییـــن بـــودن نـــرخ ارز مســـاو
کاهـــش و افزایـــش نـــرخ ارز دو پیـــام  کمرنـــگ شـــدن و توقـــف صـــادرات. بنابرایـــن 

متفـــاوت بـــرای صـــادرات و واردات دارد:
1. رســـیدن بـــه نـــرخ واقعـــی ارز مشـــخصا بـــه معنـــای افزایـــش نیســـت، امـــکان دارد 
کنـــد، در چنیـــن  نـــرخ ارز بـــه صـــورت بادکنکـــی در فضـــای روانـــی افزایـــش پیـــدا 
کابـــرد  کاهـــش تلقـــی می شـــود امـــا عمومـــا  کـــردن نـــرخ ارز  موقعیتـــی واقعـــی 

ــا افزایـــش بـــوده اســـت.  واقعی ســـازی نـــرخ ارز متـــرادف بـ
کـــردن نـــرخ ارز منجـــر بـــه افزایـــش جزئـــی شـــود و بتـــوان آن را  گـــر واقعـــی  2. ا
کـــرد آثـــار آن در میان مـــدت و بلندمـــدت  مدیریـــت و از دو نرخـــی جلوگیـــری 
کشـــور نـــه تنهـــا منفـــی نیســـت بلکـــه می توانـــد مثبـــت باشـــد. بـــرای اقتصـــاد 

ملـــی  پـــول  ارزش  کاهـــش  بـــه  منجـــر  رونـــد  ایـــن  اجـــرای  شـــما  نظـــر  بـــه 
؟  د نمی شـــو

کاهـــش ارزش  یـــم  کـــردن نـــرخ ارز بـــه ســـمت افزایـــش نـــرخ برو گـــر بـــرای واقعـــی  ا
کـــه هـــر تصمیـــم اقتصـــادی هـــم  پـــول ملـــی حـــرف درســـتی اســـت امـــا بایـــد بدانیـــم 
پیامـــد مثبـــت دارد و هـــم پیامـــد منفـــی و اهمیـــت ایـــن تصمیـــم در نـــوع مدیریـــت 
کـــه بـــا مدیریـــت بتـــوان آثـــار منفـــی آن را بـــه حداقـــل و  آن اســـت بـــه ایـــن معنـــی 

کثـــر رســـاند.▪ ـــه حدا کشـــور ب ـــرای اقتصـــاد  ـــار مثبـــت آن را ب آث

گو با محسن کوهکن /  /گفت و 
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی

ایجاد بازارهای جدید 
برای جذب سرمایه گذاری 

کـــه عبـــور از پیچ هـــا و شـــیب های ســـخت و تنـــد را بـــه طـــور دقیـــق معنـــی می کنـــد، ایـــن شـــرایط  اقتصـــاد و صنعـــت ایـــران روزهـــای پرالتهابـــی را ســـپری می کننـــد، روزهایـــی 
کوهکـــن«  کـــرده اســـت. »محســـن  کـــه عرصـــه فعالیـــت را بـــر آنهـــا تنـــگ  کـــرده  گـــره خـــورده اســـت، فعـــاالن اقتصـــادی را بـــا چالش هایـــی مواجـــه  کـــه بـــا نوســـان نـــرخ ارز در هـــم 

کشـــور می گویـــد.  گفتگـــو بـــا مـــا از زمینه هـــای رشـــد نـــرخ ارز و طـــال و تبعـــات آن بـــر اقتصـــاد  عضـــو کمیســـیون صنایـــع و معـــادن مجلـــس شـــورای اســـالمی در 
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وضعیـــت نابســـامان اقتصـــادی، نوســـان ارز و 
افزایـــش قیمـــت مـــواد اولیـــه باعـــث شـــده ایـــن 
کلمـــه تعطیلـــی و ورشکســـتگی بنگاه هـــا  روزهـــا 
گـــوش  بـــه  بیشـــتر  تجـــاری  شـــرکت های  و 
ــزاران تبعـــات  ــود هـ ــا خـ ــه بـ کـ ــه ای  کلمـ برســـد. 
اقتصـــادی و اجتماعـــی و در نهایـــت سیاســـی 
ــدی  ــد داشـــت. مهنـــدس مهـ ــراه خواهـ ــه همـ بـ
ســـندیکای  مدیـــره  هیـــات  عضـــو  مســـائلی 
صنعـــت بـــرق ایـــران وضعیـــت فعـــاالن صنعـــت 
بـــرق و حـــال ایـــن روزهـــای شـــرکت های بـــرق را 

کـــرده اســـت. بـــرای مـــا تشـــریح 

آقـــای مهنـــدس شـــما بـــه عنـــوان یکـــی از فعـــاالن 
صنعـــت بـــرق شـــرایط اقتصـــادی ایـــران را چگونـــه 
ـــا  ـــرایط ب ـــن ش ـــی در ای ـــش خصوص ـــد؟ بخ می بینی

ـــت؟  ـــه اس ـــکالتی مواج ـــه مش چ
کـــه  ـــرق یـــک صنعـــت زیرســـاختی اســـت  صنعـــت ب
یـــع در  انتقـــال و توز در تمامـــی محورهـــای تولیـــد، 
ــر ســـاختی  ــتند. ایـــن صنعـــت زیـ ذات دولتـــی هسـ
کشـــور اســـت فلـــذا بـــا  کمیـــت  تحـــت نظـــارت حا
ــود  ــورد می شـ ــی برخـ ــی تعزیراتـ کاالیـ ــه  ــه مثابـ ــرق بـ بـ
کـــه نتیجـــه ایـــن نـــوع نـــگاه، نرخ گـــذاری بـــرق اســـت و 
گذشـــته و بویـــژه  متاســـفانه ایـــن نـــرخ طـــی یـــک دهـــه 
دو ســـه ســـال اخیـــر تکافـــوی اداره ایـــن صنعـــت را 

نـــداده اســـت.
نـــوع فعـــال  بـــا دو  کار ایـــران  کســـب و  در محیـــط 
بـــا  کـــه  دســـته ای  اول  هســـتیم  روبـــرو  اقتصـــادی 
دوم  و  می کننـــد  کار  مـــردم  و  خصوصـــی  بخـــش 
کـــه  اســـت.  دولـــت  آنهـــا  طـــرف  کـــه  دســـته ای 

جنـــس  از  یـــع  توز و  ای  منطقـــه  بـــرق  شـــرکت های 
هســـتند. دولتـــی  end user هـــای  مشـــتریان 

منظـــور مـــا از دولـــت در ایـــران state   اســـت نـــه دولـــت 
بـــه معنـــای government. ســـنتی تریـــن وظیفـــه هـــر 
و  بعـــد جفرافیایـــی  امنیـــت در دو  تامیـــن  دولتـــی 
کـــه روی صحبـــت مـــا بـــا دولـــت  اقتصـــادی اســـت 
حالـــی  در  اســـت.  اقتصـــادی  امنیـــت  تامیـــن  در 
کـــه بـــا توجـــه بـــه اصـــل 44 قانـــون اساســـی شـــعار 
ــاد  ــده اســـت و اقتصـ ــر داده شـ ــازی سـ خصوصی سـ
ــد،  کنـ ــت  ــدن حرکـ ــی شـ ــمت خصوصـ ــه سـ ــد بـ بایـ
فراهـــم  خصوصـــی  بخـــش  بـــرای  بســـتری  چنیـــن 
نشـــده اســـت لـــذا ایـــن بخـــش هـــم بـــا مشـــکالت 
ــی از عـــدم  ــور)تحریمهای داخلـــی( ناشـ کشـ داخـــل 
ــب وکار و  کسـ ــط  ــررات در محیـ ــن و مقـ ــات قوانیـ ثبـ
ـــی  ـــت یعن ـــرو اس ـــی  روب ـــن الملل ـــکالت بی ـــا مش ـــم ب ه
نـــه در  و  یـــم  دار اقتصـــادی  امنیـــت  نـــه در داخـــل 
کـــه ایـــن عـــدم ثبـــات و امنیـــت عرصـــه را بـــر  خـــارج 

فعـــاالن صنعـــت تنـــگ می کنـــد. 

کشـــور  اقتصـــادی  نابســـامان  رونـــد  ادامـــه  آیـــا 
ممکـــن اســـت بـــه ورشکســـتگی اجتنـــاب ناپذیـــر 

شـــود؟  منجـــر  شـــرکت ها 
کـــه شـــرکت ها  ورشکســـتگی زمانـــی رخ می دهـــد 
ــادر  ــوده و قـ ــوان بـ ــود ناتـ ــام تعهـــدات خـ ــر انجـ در برابـ
بـــه پاســـخگویی آنهـــا نیســـتند. عـــده ای در علـــم 
مدیریـــت علـــت ورشکســـتگی شـــرکت ها را عـــدم 
توانایـــی داخلـــی و نقـــص در نحـــوه مدیریـــت مـــی 
ایـــن رویکـــرد هســـتم.  بنـــده مخالـــف  امـــا  داننـــد 
کنتـــرل  کافـــی، بـــازار ضعیـــف و رشـــد  فقـــدان ســـرمایه 
کشـــورهای  نشـــده از دالیـــل اصلـــی ورشکســـتگی در 
کار توســـط  کســـب و  پیشـــرفته اســـت،در آنجـــا بســـتر 
دولـــت آمـــاده شـــده اســـت و اشـــتباهات اســـتراتژیک 
مدیـــران شـــرکت آن را بـــا ورشکســـتگی مواجـــه مـــی 
کشـــورها نظیـــر آمریکا،آلمان،چیـــن  ســـازد در اینگونـــه 

/گفتگو با مهدی مسائلی / 
عضو هیات مدیره سندیکای صنعت برق ایران 

ورشکستگی اقتصاد کالن کشور 
و حال ناخوِش صنعت برق 
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کار امـــن اســـت)وظیفه  کســـب و  و ژاپـــن محیـــط 
دولـــت بدرســـتی انجـــام شـــده( جـــاده درســـت اســـت 
و تصـــادف ناشـــی از بی مباالتـــی راننـــده اســـت امـــا 
آیـــا ایـــن مـــورد در ایـــران هـــم همینطـــور اســـت؟در 
اســـت.  شـــده  ای  لحظـــه  ارز  نـــرخ  ایـــران  کشـــور 
ســـکه، طـــال، آهـــن آالت و مصالـــح ســـاختمانی، 
ـــا در چنیـــن محیـــط ناامنـــی مـــی شـــود ورشکســـت  آی

کـــرد؟  کار  نشـــد،اما بـــا دولـــت 
شـــرکت ها،  تعطیلـــی  بـــر  عـــالوه  ورشکســـتی 
پیامدهایـــی منفـــی بـــرای عوامـــل متصـــل نیـــز بـــه 
شـــرکت مربوطـــه را نیـــز بـــه همـــراه دارد بـــه ایـــن معنـــی 
کـــه عـــالوه بـــر خـــود شـــرکت، ذی نفعـــان، بانک هـــا، 
ـــد  ـــیب می بینن ـــز آس ـــت نی ـــود دول ـــی خ ـــنل و حت پرس
ـــکارترین  ـــه از آش ـــکاری در جامع ـــرخ بی ـــش ن ـــه افزای ک
تبعـــات آن اســـت. وقتـــی یـــک عامـــل مولـــد شـــغل  
از سیســـتم خـــارج شـــد عمـــال برخـــی از درآمدهـــای 
کاهـــش می یابـــد و تقاضـــای پرســـنل بیـــکار  دولـــت 
یافـــت بیمـــه بیـــکاری، فشـــاری بـــر  شـــده بـــرای در

دوش دولـــت خواهـــد بـــود! 
بـــرق جـــزو الینفـــک زندگـــی مـــردم اســـت، بـــدون آن، 
ــی  کار صنعتـ ــه  ــان دارد و نـ ــهری جریـ ــه زندگـــی شـ نـ
ــه  کـ ــتباهاتی  ــا اشـ ــفانه بـ ــا متاسـ ــود امـ ــام می شـ انجـ
اســـت،  کشـــور رخ داده  اقتصـــاد  کالن  در ســـطح 
شـــده  توقـــف  دچـــار  صنعـــت  ایـــن  قراردادهـــای 
کـــه از اســـفند 96 تـــا تیـــر 97، 60  اســـت. نـــرخ ارزی 
درصـــد رشـــد داشـــته، نشـــان دهنـــده تنـــزل ارزش پـــول 
ملـــی اســـت ایـــن تنـــزل یعنـــی مـــا اقتصـــاد درســـتی 
از  توقعـــی می تـــوان  ایـــن شـــرایط چـــه  یـــم، در  ندار
فعـــاالن اقتصـــادی داشـــت؟! فعـــاالن اقتصـــادی 
و  ندارنـــد  کالن  سیاســـت های  تعییـــن  در  نقشـــی 
ــات  ــال از تبعـ ــا عمـ ــتند امـ ــا نیسـ ــده آنهـ کننـ ــن  تعییـ
ــه  ــد البتـ ــر منفـــی می بیننـ ــامان اثـ ــرایط نابسـ ــن شـ ایـ
ـــه  ـــی ب ـــش خصوص ـــر بخ ـــالوه ب ـــت ع ـــن وضعی دود ای
کـــه بـــا ایـــن نـــرخ  چشـــم خـــود دولـــت هـــم مـــی رود چـــرا 

ارز قراردادهـــای دولتـــی هـــم می خوابـــد.  
مـــا چـــه بخواهیـــم و چـــه نخواهیـــم بـــاالی 95 درصـــد 
درصـــد  فقـــط 5  و  اســـت  دولتـــی  ایـــران  اقتصـــاد 
خصوصـــی ســـازی خالـــص و واقعـــی  شـــده اســـت 
گاهـــی در ادبیـــات شـــرکت هایی  بـــه همیـــن منظـــور 
شـــود.  مـــی  بـــرده  نـــام  خصولتـــی  عنـــوان  تحـــت 
طبـــق تعریـــف ســـازمان حسابرســـی شـــرکت هایی 
کـــه دولـــت بـــه هیـــچ وجـــه بطـــور  خصوصـــی هســـتند 
ـــران  ـــا غیرمســـتقیم نقشـــی در تعییـــن مدی مســـتقیم ی
آن نداشـــته باشـــد و آن شـــرکت ســـهمی از بودجـــه 

دولتـــی نداشـــته باشـــد. 

راهکارهـــای پیشـــنهادی شـــما بـــرای جلوگیـــری 
کمـــک بـــه ســـرپا  از خســـران بخـــش خصوصـــی و 

مانـــدن ایـــن بخـــش چیســـت؟ 
قطعـــا بهتریـــن راهـــکار بـــرای جلوگیـــری از ایجـــاد 
مشـــکل بـــرای فعـــاالن صنعـــت بـــرق و شـــرکت های 
کـــه  ـــع، ایـــن اســـت  خصوصـــی فعـــال در ســـایر صنای
کار  ــاز  ــرای آغـ ــاوره های الزم بـ کاری مشـ ــر  ــل از هـ قبـ

و تاســـیس شـــرکت داده شـــود تـــا از همـــان ابتـــدا بـــا 
گاه شـــوند)قبل  مســـئولیت ها و مخاطـــرات مســـیر آ
کامـــاًل خصوصی،موسســـین  از تاســـیس هـــر شـــرکت 
و ســـهامداران از مخاطـــرات و مســـئولیت های خـــود 
گاه شـــوند هماننـــد مشـــاوره و آزمایـــش خـــون قبـــل  آ

ازدواج( از 
از  یکـــی  کـــه  می کنیـــم  زندگـــی  کشـــوری  در  مـــا   
ســـرمایه  یعنـــی  توســـعه  کتورهـــای  فا مهتریـــن 
ــد  ــرایطی رشـ ــرمایه در شـ ــن سـ ــدارد، ایـ ــی نـ اجتماعـ
ــاال  ــئولیت های اجتماعـــی از بـ ــه مسـ ــه بـ کـ ــد  می کنـ
کـــه عـــالوه  بـــه پاییـــن توجـــه شـــود بـــه ایـــن معنـــی 
اثـــرات  بایـــد  پذیـــرش مســـئولیت در جامعـــه،  بـــر 
آن مســـئولیت را نیـــز در ابعـــاد جامعـــه بایـــد دیـــد و 

پذیرفـــت.
کالن نبایـــد فقـــط  کمیـــت بـــرای فعالیت هـــای  حا
یـــک پـــالن داشـــته باشـــد بلکـــه بایـــد تبعـــات هـــر 
بـــه صـــورت  را  اجتماعـــی  و  مســـئولیت سیاســـی 
کـــه امـــروز در اقتصـــاد  ۳60 درجـــه ای ببینیـــد. آثـــاری 
کشـــور دیـــده می شـــود ناشـــی از ورشکســـتگی و از 
کشـــور اســـت نـــه بخـــش خـــرد  کالن  گسســـتگی   هـــم 
ــه  ــل بـ ــای متصـ ــی و خانواده هـ ــه بخـــش خصوصـ کـ
کاالهـــا  آن را تحـــت تاثیـــر قـــرار داده اســـت، تمامـــی 
برابـــر  چنـــد  شـــرکت ها  نیـــاز  مـــورد  اولیـــه  مـــواد  و 
گنـــاه شـــرکت ها چیســـت؟ بـــا ایـــن  شـــده اســـت، 
کامـــاًل  شـــرایط، ورشکســـتگی هـــر فعـــال اقتصـــادی 
صنعـــت  هـــر  یـــا  و  بـــرق  صنعـــت  در  خصوصـــی 
اســـت  دولـــت  بـــا  قـــرارداد  طـــرف  کـــه  دیگـــری 

محتمـــل اســـت. 
ــرایط  ــن شـ ــد از ایـ ــر می خواهـ گـ ــی ا بخـــش خصوصـ
ــد از درون  ــد بایـ ــق باشـ ــد و موفـ ــرون بیایـ ــربلند بیـ سـ
و  نظریـــات  و  رویکردهـــا  در  هـــم  باشـــد  منســـجم 
هـــم در عرصـــه عمـــل. اجـــرای مـــواد 4 و 5 قانـــون 
ــا هـــدف ســـاماندهی بخـــش  کار بـ کســـب و  بهبـــود 
ـــای  ـــی از راه ه ـــی یک ـــاق بازرگان ـــط ات ـــی توس خصوص
توســـعه بـــازار بـــا توجـــه بـــه ظرفیتهـــای آن اســـت. 
الزم  ونچرهـــا  جوینـــت  و  هـــا  کنسرســـیوم  قانونـــی 
ـــی  ـــا بدینوســـیله امـــکان قانون اســـت تصویـــب شـــود ت
حضـــور مشـــترک در مناقصـــات دولتـــی بصـــورت 

گـــردد.  قانونمنـــد فراهـــم 
کالن رهایـــی از مشـــکالت اقتصـــادی فعلـــی  راهـــکار 
کـــه دولـــت شـــرایط فـــورس مـــاژور اعـــالم  ایـــن اســـت 
کـــه بـــه نوعـــی بـــا جنـــگ اقتصـــادی روبـــرو  کنـــد چـــرا 
کـــردن بـــار خـــود  هســـتیم. دولـــت بایـــد ضمـــن ســـبک 
اولویت هـــا  اضافـــی،  هزینه هـــای  از  جلوگیـــری  و 
کارهـــای واجـــب را انجـــام  کـــرده و فقـــط  را تعریـــف 
اجـــرای  و  عقالنیـــت  تنهـــا  مســـیر  ایـــن  در  دهـــد. 
چابک ســـازی  معنـــای  بـــه  مقاومتـــی  اقتصـــاد 
اقتصـــاد بـــا تدبیـــر داخلـــی پاســـخ خواهـــد داد نـــه 

ــم. ــر هـ مقاومـــت در برابـ
تنهـــا  خصوصـــی  بخـــش  و  مـــردم  بـــر  فشـــار  بـــا 
ســـرمایه  نابـــودی  اقتصـــادی،  ورشکســـتگی 
اجتماعـــی  بحران هـــای  نتیجـــه  در  و  اجتماعـــی 

▪ الغیـــر.  و  گـــردد  مـــی  کمیـــت  حا نصیـــب 

راهکار کالن رهایی از مشکالت 
اقتصادی فعلی این است که دولت 

شرایط فورس ماژور اعالم کند چرا که به 
نوعی با جنگ اقتصادی روبرو هستیم. 

دولت باید ضمن سبک کردن بار خود و 
جلوگیری از هزینه های اضافی، اولویت ها 

را تعریف کرده و فقط کارهای واجب را 
انجام دهد
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فعـــاالن صنعـــت بـــرق در شـــرایط اقتصـــادی امـــروز 
بـــا چـــه مشـــکالتی مواجـــه هســـتند؟ نوســـان ارز 
ـــته  ـــرق داش ـــت ب ـــای صنع ـــر قرارداده ـــری ب ـــه تاثی چ

اســـت؟ 
جریـــان  در  بـــرق  تولیدکننـــدگان  عنـــوان  بـــه  مـــا 
مناقصـــات بـــا برق هـــای منطقـــه ای و توانیـــر طـــرف 
کـــه در صـــورت برنـــده شـــدن تعهـــدات و  هســـتیم 
کـــه بـــا ایـــن پذیـــرش  مســـئولیت هایی را می پذیریـــم 
ــل  ــد تحویـ ــان موعـ ــد را در زمـ ــورد تعهـ کاالی مـ ــد  بایـ
دهیـــم. تولیدکننـــده در حالـــی چنیـــن تعهـــدی را 
ـــری  ـــل دیگ ـــه عوام ـــته ب ـــق آن وابس ـــه تحق ک ـــرد  می پذی
کنتـــرل اســـت. مســـئله  گاه خـــارج از  کـــه  نیـــز هســـت 
مـــا در فضـــای بی ثبـــات اقتصـــادی از جایـــی شـــروع 
کـــه بـــا تغییـــر روزانـــه و هفتگـــی قیمـــت  شـــده اســـت 
ارز در تامیـــن مـــواد اولیـــه دچـــار مشـــکل شـــده ایم 
المهـــدی،  آلومینیـــوم  چـــون  باالدســـتی  صنایـــع  و 
قـــرار  مـــا  را در اختیـــار  مـــواد  ایـــن  ایـــراک  هرمـــزال، 
کـــه بـــه فکـــر منافـــع خـــود بـــوده و  نمی دهنـــد چـــرا 
درصـــدد هســـتند بتوانـــد آن را بـــا ارز باالتـــری عرضـــه 

ــد.  کننـ
ــه  کـ ــم  ــدی رفته ایـ ــار تعهـ ــر بـ ــا زیـ ــاف مـ ــن اوصـ ــا ایـ بـ
قـــادر بـــه تامیـــن مـــواد اولیـــه آن نیســـتیم و ایـــن شـــرایط 
ــا  ــا در مقابـــل مـ ــار ماســـت امـ خـــارج از حیطـــه اختیـ
ــرارداد پاســـخگو  ــرای قـ ــر در اجـ بایـــد در بحـــث تاخیـ
کاال  باشـــیم و در صـــورت عـــدم تحویـــل بـــه موقـــع 
تبعاتـــی از قبیـــل جریمـــه تاخیـــر در انجـــام تعهـــد، 
ضبـــط ضمانت نامـــه، ضبـــط ضمانت نامـــه حســـن 
گریبـــان مـــا را می گیـــرد. بـــه ایـــن  کار و ...  انجـــام 
کـــه مـــا منابـــع مالـــی خـــود را بـــه صـــورت  ترتیـــب اســـت 
جریمـــه و ضبـــط ضمانـــت از دســـت می دهیـــم در 
کنترلـــی بـــرای عرضـــه مـــواد اولیـــه بـــا  کـــه مـــا  صورتـــی 

یـــم.  ارز 4200 و یـــا بـــا هـــر قیمـــت دیگـــری ندار

مـــواد  باالدســـتی  صنایـــع  گاهـــی  دیگـــر  طـــرف  از 
حجـــم  در  و  نمی کنـــد  عرضـــه  بـــورس  در  را  اولیـــه 
ــه ایـــن اقـــدام دســـت  کـ ــاند  ــه فـــروش می رسـ ــر بـ باالتـ
ایـــن  می گـــذارد.  خالـــی  را  کوچـــک  شـــرکت های 
ورشکســـتگی  باعـــث  یـــج  تدر بـــه  شـــاید  مســـائل 
و  ورشکســـتگی  اعـــالم  بـــه  مجبـــور  را  شـــرکت ها 

اســـت.  کـــرده  تعطیلـــی 
کارخانـــه ای بـــه منبـــع الیتناهـــی پـــول  هیـــچ شـــرکتی و 
ـــد از پـــس تمامـــی مشـــکالت  ـــه بتوان ک وصـــل نیســـت 
مالـــی برآیـــد، تمامـــی شـــرکت ها بـــرای تـــداوم فعالیـــت 
خـــود بـــه تســـهیالت بانکـــی هـــم رو می آورنـــد امـــا 
وقتـــی شـــرایط اقتصـــاد ثبـــات نداشـــته باشـــد حتـــی 
بپردازنـــد  را  تســـهیالت  ایـــن  بهـــره  نیســـتند  قـــادر 
ک  کـــه باشـــد لـــذا تضامیـــن امـــال حـــال بـــا هـــر بهـــره ای 
ـــع  ـــد از مناب ـــه می توان ضبـــط می شـــود و تولیدکننـــده ن
کنـــد و نـــه می توانـــد مـــواد اولیـــه  بانکـــی اســـتفاده 

کنـــد.  تامیـــن 
ـــت  ـــم اس ک ـــور حا کش ـــاد  ـــروز در اقتص ـــه ام ک ـــرایطی  ش
دچـــار  مناقصـــات  در  حضـــور  بـــرای  را  شـــرکت ها 
کـــه از تامیـــن مـــواد  تـــرس و تردیـــد ســـاخته اســـت چـــرا 

ــتند.  ــران هسـ ــئولیت رفتـــن نگـ ــار مسـ ــه و زیربـ اولیـ

ـــاآرام  جریـــان فعالیـــت  شـــرکت های بـــرق در بســـتر ن
اقتصـــادی، چـــه مشـــکالتی بـــا بیمـــه و مالیـــات 

دارد؟ 
اجرایـــی  تـــوان  مالیاتـــی  ســـازمان  و  بیمـــه  شـــرکت 
تی را در  ـــکال ـــت مش ـــدم پرداخ ـــورت ع ـــد و در ص دارن
ـــد  کـــه عـــدم تمدی ـــا ایجـــاد می کننـــد  ـــد فعالیـــت م رون
کاال  بازرگانـــی و اخـــالل در رونـــد صـــادرات  کارت 
بخشـــی از آنهاســـت. ایـــن دو رکـــن بـــا توجـــه بـــه قـــدرت 
کـــه دارنـــد می تواننـــد حســـاب مـــا  اجرایـــی قضایـــی 
ــردن  کـ ــروج  ــه ممنوع الخـ ــی بـ ــرده و حتـ کـ ــدود  را مسـ

کـــه اقتصـــاد  کشـــوری  کننـــد. بـــه نظـــر مـــن  مـــا اقـــدام 
محکـــم و پویایـــی نـــدارد آن هـــم بـــا ایـــن قوانیـــن و 
مقـــرررات مالیاتـــی و بیمـــه، نمی توانـــد بـــه راحتـــی 
ــرا ایـــن  کنـــد چـ کاالهـــای تولیـــد داخـــل حمایـــت  از 
قوانیـــن فقـــط دســـت و پـــای فعـــاالن اقتصـــادی را 
می بندنـــد و جـــرات حضـــور آنهـــا را در مناقصـــات 

ســـلب می کننـــد.  
ــده  گنجانـ ــی  ــرق بندهایـ ــت بـ ــای صنعـ در قراردادهـ
شـــده اســـت تـــا در شـــرایط فـــورس مـــاژور فشـــاری بـــر 
ـــا امـــروز  ـــرارداد وارد نشـــود آی تولیدکننـــدگان و طرفیـــن ق
کـــه  کنتـــرل مـــا نبـــوده اســـت  وضعیـــت ارز خـــارج از 
هیـــچ بنـــدی از شـــرایط فـــورس اجرایـــی نمی شـــود 
حرکـــت  ورشکســـتگی  ســـمت  بـــه  شـــرکت ها  و 
کـــه از ۳800 تومـــان بـــه مـــرز 8000  می کننـــد؟ آیـــا دالری 
تومـــان رســـیده اســـت، شـــرایط اضطـــراری نیســـت؟   
ســـندیکای صنعـــت بـــرق ایـــران بـــرای اجرایـــی شـــدن 
ــا  ــزات تالش هـ ــرخ ارز و فلـ ــل نـ ــرارداد تیـــپ و تعدیـ قـ
ــا  کـــه جـ یـــادی انجـــام داده اســـت  و پیگیری هـــای ز
کنـــم.   دارد همیـــن جـــا از عملکردشـــان سپاســـگزاری 
کنـــار اینهـــا از ســـازمان برنامـــه و بودجـــه و دفتـــر  در 
کـــه تعدیـــل نـــرخ ارز و فلـــزات را  یـــم  فنـــی انتظـــار دار
بـــه جریـــان بینـــدازد و تبعـــات منفـــی ایـــن شـــرایط 
کنـــد.  تـــر  کمرنـــگ  کشـــور  بـــر صنعـــت  را  متزلـــزل 
کنـــد، انتظـــار مـــا ایـــن  دولـــت نیـــز نبایـــد منفعـــل عمـــل 
کارگروه هـــای  کمیته هـــا و  کـــه وزارت صمـــت  اســـت 
کار  بـــا  تـــا  کنـــد  راه انـــدازی  را  ارز  و  بـــازار  تنظیـــم 
کارشناســـی بتـــوان مشـــکالت موجـــود را مدیریـــت 
کمیته هـــا بایـــد قبـــل از آغـــاز بحـــران  کـــرد البتـــه ایـــن 
شـــکل می گرفتنـــد و از بـــه وجـــود آمـــدن ایـــن شـــرایط 
جلوگیـــری می کردنـــد، همـــه دســـتگاه های ذیربـــط 
کار را پیـــش ببرنـــد نـــه اینکـــه آن  کننـــد و  بایـــد تفکـــر 

کننـــد. ▪ گـــذار  را رهـــا و بـــه حـــال خـــود وا

/ گفت وگو با رضا شرقی /
مدیر عامل شرکت سیم نور پویا

کـــه ایـــن روزهـــا دهـــان  جنـــگ اقتصـــادی عبارتـــی اســـت 
را پریشـــان  مـــردم  و  بـــه دهـــان مســـئوالن می چرخـــد 
اســـت  ســـاخته   97 ســـال  یـــن  آغاز روزهـــای  از  تـــر 
کاال و ارز افـــزوده شـــده و  کـــه هـــر روز بـــر قیمـــت  چـــرا 
بی ثباتـــی اقتصـــادی خـــود را بهتـــر نشـــان می دهـــد. 
کـــه قطعـــا بـــا اجرایـــی شـــدن  بســـتر اقتصـــادی موجـــود 
تحریم هـــا حـــال و روز بدتـــری خواهـــد داشـــت، آرامـــش 
را از همـــه اقشـــار بـــه خصـــوص فعـــاالن اقتصـــادی 
کـــرده  روبـــرو  بزرگـــی  بـــا بحران هـــای  را  آنهـــا  و  گرفتـــه 
کـــه در ایـــن فضـــا عـــده ای دچـــار تنگـــی نفـــس  اســـت 
کشـــیدن ندارنـــد و  شـــدند و عـــده ای هـــم نـــای نفـــس 

ــد.  ــود زده انـ ــه خـ کارخانـ ــرکت و  ــر شـ ــی بـ ــر تعطیلـ مهـ
فعـــاالن صنعـــت بـــرق نیـــز از شـــرایط اقتصـــادی موجـــود 
ــه  ــازار چـ ــفته بـ ــن آشـ ــده و از ایـ ــون نمانـ ــور مصـ کشـ در 
ــرقی،  ــا شـ ــا مهنـــدس رضـ ــد. بـ ــه ندیده انـ کـ آســـیب ها 
مدیرعامـــل شـــرکت ســـیم نـــور پویـــا و عضـــو ســـندیکای 
و  کاال  تولیدکننـــدگان  از  کـــه  ایـــران  بـــرق  صنعـــت 
کرده ایـــم تـــا شـــاید  گفتگـــو  تجهیـــزات برقـــی هســـتند، 
بتوانیـــم بـــا اســـتماع درد دل هـــای فعـــاالن صنعـــت 
بـــرق حداقـــل بـــار فشـــار  روانـــی روی دوش فعـــاالن 
بـــرای حـــل  قدمـــی  و  داده  کاهـــش  را  ایـــن صنعـــت 

یـــم. معضـــالت آنهـــا بردار

جنگ اقتصادی؛ 
جدال ارز و قراردادهای برق 
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حوالـــه ای!  یـــا  مرکـــزی  بانـــک  ارز؛  نـــرخ  کـــدام 
اســـت ایـــن  مســـاله 

کنونـــی اقتصـــاد  مهمتریـــن تاثیـــر بی ثباتـــی در شـــرایط 
کشـــور ناتوانـــی در تصمیم گیری هـــای بلنـــد مـــدت 
ـــا وضـــع موجـــود قیمت هـــا فقـــط بـــه صـــورت  اســـت. ب
ـــری در  ـــت تصمیم گی ـــن حال ـــت و در ای ـــه ای اس لحظ

کار را ناممکـــن ســـاخته اســـت.  کســـب و  فضـــای 
کـــه در  مصادیـــق ایـــن قضیـــه قرادادهایـــی اســـت 
ــاری اســـت  ــوز جـ ــده و هنـ ــد شـ ــال 96 و95 منعقـ سـ
و تعهداتـــی از آن باقی مانـــده. تقریبـــا ســـازندگان و 
کاالی ایـــن قراردادهـــا بـــا توجـــه  کننـــد گان  تامیـــن 
ــرارداد  ــاد قـ ــدی مفـ ــه پایبنـ ــادر بـ ــال قـ ــرایط حـ ــه شـ بـ
کـــه در زمـــان عقـــد قـــرارداد  نیســـتند. بدیـــن صـــورت 
کاال و تهیـــه ارز نبـــوده  تولیدکننـــده در شـــرایط ثبـــت 
مـــی آورده  بدســـت  ثبـــت حوالـــه  از طریـــق  را  ارز  و 
و نوســـانات ارزی تـــا  قبـــل از نیمـــه دوم ســـال 96 
از نیمـــه دوم ســـال  امـــا  بـــود  جزئـــی و قابـــل قبـــول 
96 نوســـان قیمـــت بـــه طـــرز غیرقابـــل قبولـــی رو بـــه 
گـــر ســـود  افزایـــش رفـــت و تـــا بـــه امـــروز نیـــز ادامـــه دارد. ا
محاســـبه شـــده در زمـــان انعقـــاد قـــرارداد 50 درصـــد 
کنونـــی ایـــن ســـود بـــه زیـــر صفـــر  کـــم  بـــود بـــا شـــرایط حا
کـــرده و نیـــاز بـــه تامیـــن مابـــه التفـــاوت  کاهـــش پیـــدا 

ــت. ــرارداد اسـ قـ
تمـــام  قیمـــت  التفـــاوت  مابـــه  ایـــن  اســـت  الزم 
تامیـــن  پـــروژه  کارفرمایـــان  ســـوی  از  قـــرارداد  شـــده 
کارفرمایـــان معمـــول  کـــه  شـــود. همـــه مـــا می دانیـــم 
پروژه هـــای صنعـــت بـــرق دولتـــی هســـتندو مبنـــای 

ارز  نـــرخ  اســـاس  بـــر  کارفرمایـــان  ایـــن  محاســـبات 
بانـــک مرکـــزی اســـت و اســـناد و مـــدارک ارائـــه شـــده 
ــد.  کنـ ــی  ــه مـ ــزی مطالبـ ــرخ بانـــک مرکـ ــاس نـ را براسـ
در زمـــان عقـــد قـــرارداد و در مقطـــع ثبـــت ســـفارش 
پیمانـــکار مجبـــور بـــه ثبـــت نـــام جهـــت تخصیـــص 
ـــا ارز  ـــرارداد ب ـــاد ق ـــام مف ـــرای انج ـــوده! و ب ـــی نب ارز دولت
کار نمـــوده اســـت. بـــه فـــرض محـــال نیـــز  آزاد اقـــدام بـــه 
کنونـــی  کارفرمـــا نـــرخ ارز آزاد را بپذیـــرد در شـــرایط  گـــر  ا
بـــازار قاچـــاق محســـوب  خریـــد 100 هـــزار یـــورو در 
کـــه ارز  می شـــود وحـــاال نکتـــه قابـــل توجـــه ایـــن اســـت 
بانـــک مرکـــزی در بـــازار اصـــال وجـــود نـــدارد و بـــا ایـــن 
ــا بـــر بدهـــکاری پیمانـــکار  کارفرمـ شـــرایط همچنـــان 

بـــر حســـب یـــورو و دالر پابرجاســـت. 

برده شدن در مناقصات؛ آری یا خیر
مـــوج  امـــروز  اقتصـــادی  فضـــای  در  تکلیفـــی  بال
ــکاری  ــرکت های پیمانـ ــات شـ ــای حیـ ــد. مبنـ می زنـ
اســـت.  مناقصـــات  در  پیـــروزی  و  جـــذب  بـــرق 
کنونـــی نیـــز بســـیار  شـــرایط شـــرکت در مناقصـــات 
دشـــوار اســـت. بـــا توجـــه بـــه فضـــای ایجـــاد شـــده 
پیمانکارهـــا  مناقصـــه  در  بـــرد  عـــدم  صـــورت  در 
احســـاس شکســـت مطلـــق نمی کننـــد. پـــر واضـــح 
ـــرکت هایی از  ـــازار، ش ـــا در ب ـــه بق ـــرای ادام ـــه ب ک ـــت  اس
ایـــن دســـت نیـــاز بـــه جـــذب مناقصـــات دارنـــد؛ امـــا 
جـــذب مناقصـــه از یـــک ســـو پیامدهـــای خـــود را بـــه 
ــراه دارد و عـــدم پیـــروزی در جـــذب مناقصـــات  همـ
هـــم مفهـــوم بـــی کاری و توقـــف درآمدزایـــی را دارد. 

ضبط ضمانت نامه 
برای وزارت نیرو پست برق نمی شود

رســـمی  غیـــر  صـــورت  بـــه  نیـــز  دولتـــی  کارفرمایـــان 
جـــاری  مشـــکالت  و  کنونـــی  فضـــای  پذیـــرای 
امـــا درصـــورت مراجعـــه رســـمی پذیـــرای  هســـتند 
ــتند  ــود نیسـ ــرایط موجـ ــده و شـ ــاد شـ مشـــکالت ایجـ
و بـــه قراردادهـــای امضـــا شـــده اســـتناد می کننـــد. 
و  قـــرارداد  فســـخ  بـــه  اقـــدام  کارفرمـــا  نهایـــت  در 
ضبـــط  بـــا  آیـــا  امـــا  می کنـــد  ضمانت نامـــه  ضبـــط 
ضمانت نامـــه و فســـخ قـــرارداد وزارت نیـــرو می توانـــد 
را  برقـــی  پروژه هـــای  ســـایر  و  بـــرق  پســـت های 

کنـــد؟ راه انـــدازی 
ـــدن  ـــل ش ـــمت قف ـــه س ـــازار را ب ـــت ب ـــن وضعی ـــه ای ادام
اینکـــه دولـــت بخصـــوص  هدایـــت می کنـــد مگـــر 
براســـاس  جدیـــد  قیمـــت  پذیـــرای  نیـــرو،  وزارت 
مســـتندات ارائـــه شـــده باشـــند. در حـــال حاضـــر 
ــن  ــر همیـ ــه خاطـ ــرو بـ ــی وزارت نیـ ــای حیاتـ قراردادهـ

شـــرایط متوقـــف شـــده اســـت. 
ـــر عهـــده پیمانـــکار اســـت. در  کاالی قـــرارداد ب تامیـــن 
کاال  بـــازار امـــروز پیمانـــکار بـــرای اســـتعالم قیمـــت 
ـــر  کث کاال حدا دچـــار ســـردرگمی اســـت. قیمت هـــای 
ــوان  ــته و حتـــی می تـ ــار داشـ ــه روز اعتبـ ــه انـــدازه سـ بـ
دســـت  لحظـــه ای  صـــورت  بـــه  قیمت هـــا  گفـــت 
کنـــار همـــه ایـــن مســـائل  خـــوش تغییـــر اســـت. در 
پیمانـــکاران  گریبان گیـــر  نیـــز  فلـــز  قیمـــت  افزایـــش 
کـــه ایـــن مشـــکل مختـــص یـــک  شـــده اســـت. البتـــه 
پیمانـــکار نیســـت و همـــه پیمانـــکاران بـــه آن مبتـــال 

بالتکلیفی های 
امروِز اقتصاد کشور

گو با مهدی معین تقوی  / / گفت و 
کـــه مدیرعامل شرکت اتانیر کشـــور، نقطـــه ضعفـــی  امـــروز موضـــوع اقتصـــاد نقطـــه ضعفـــی شـــده بـــرای 

گویـــی داشـــتیم بـــا مدیرعامـــل  گفـــت و  قفل هـــای بســـیاری دارد. در ایـــن مجـــال 
ـــا ایـــن قفل هـــا  شـــرکت اتانیـــر یکـــی از شـــرکت های عضـــو ســـندیکای صنعـــت بـــرق ت
کنـــد. تقـــوی تغییـــرات لحظـــه ای قیمـــت بـــازار، نوســـانات  گویـــه  را بـــا عینیـــت وا
کارفرمایـــان اصلـــی  لحظـــه ای بـــازار و عدم پذیـــرش حقیقـــت موجـــود بـــازار بـــرای 
کانـــال هـــای رســـمی عامـــل اصلـــی ایـــن  صنعـــت بـــرق یعنـــی همـــان دولتی هـــا را از 
کـــه بســـته ماندنـــش کســـی را بیـــش از دولـــت و منافـــع اساســـی  قفـــل می دانـــد. قفلـــی 

کشـــور متضـــرر نمی کنـــد.
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ـــکار روی ایـــن  کـــه پیمان هســـتند. ســـوال ایـــن اســـت 
قیمت هـــا چطـــور می توانـــد پروژهـــای خـــود را پیـــش 

ببـــرد!؟
از  این هـــا مطالبـــات معـــوق پیمانـــکاران  کنـــار  در 
ــه  ــرد. در ایـــن مقولـ کـ ــاظ  ــد لحـ ــز بایـ ــان را نیـ کارفرمایـ
پرداخـــت  بـــه  قـــادر  کـــه  اســـت  مدعـــی  کارفرمـــا 
اثنـــا  ایـــن  در  و  نیســـت  کارمندانـــش  دســـتمزد 
دســـت خوش  راحتـــی  بـــه  پیمانـــکاران  مطالبـــات 

می گیـــرد.  قـــرار  کارفرمـــا  بدقولـــی  و  بدعهـــدی 
 بـــه همیـــن دلیـــل تامیـــن نقدینگـــی بســـیار دشـــوار 
و  اجنـــاس  خریـــد  بـــرای  مالـــی  تامیـــن  شـــده. 
ـــکار از ســـویی  کارمنـــدان پیمان پرداخـــت مطالبـــات 
گیـــر اســـت و تبعـــات  دیگـــر. ایـــن مشـــکل بســـیار فرا
گرایـــش آنـــان  آن خـــروج نخبـــگان از صنعـــت بـــرق و 
کارهـــای غیـــر تخصصـــی و غیـــر حرفـــه ای اســـت.  ـــه  ب
بـــرای مجموعـــه  زنـــگ خطـــری اســـت  ایـــن خـــود 

دولـــت و وزارت نیـــرو. 

حکومت قوانین غیر شفاف  بر فضای کسب و کار
ــل  ــوع قابـ ــادی موضـ ــفته بازاراقتصـ ــن آشـ ــار ایـ کنـ در 
تامـــل و آزار دهنـــده جـــوالن ســـازمان بیمـــه و مالیـــات 

اســـت. 
گـــر براســـاس  ایـــن ســـازمان ها بـــه هـــر دلیلـــی حتـــی ا
اســـتانداردهای ابالغـــی خودشـــان باشـــد بـــه صـــورت 
ســـلیقه ای اقـــدام می کننـــد و مســـتندات تهیـــه شـــده 
را قبـــول نمی کننـــد و بـــه دنبـــال اعمـــال جریمـــه و 
کاران هســـتند.  اخـــذ مبلغ هـــای هنگفـــت از پیمـــان 
ــر شـــفاف  ــه از قوانیـــن غیـ گرفتـ ــا نشـــات  ــه این هـ همـ
و  دفاتـــر  گـــر  ا  1۳95 ســـال  عملکـــرد  بـــرای  اســـت. 
حسابرســـی  گـــزارش  شـــرکتی  مالـــی  صورت هـــای 
گیـــرد.  داشـــته باشـــد »می توانـــد« مـــورد قبـــول قـــرار 
حســـابرس اداره مالیـــات بـــه عبـــارت »مـــی توانـــد« 
اســـتناد می کنـــد و اعمـــال ســـلیقه و اختیـــار خـــود 
و  می گیـــرد  نظـــر  در  مالیـــات  تخصیـــص  بـــرای  را 
غیرمنصفانـــه  مالیات هـــای  تعییـــن  آن  پیش آمـــد 
اســـت. در ایـــن میـــان لـــزوم تدویـــن قانـــون شـــفاف 
گـــر  ا نظـــر می رســـد.  بـــه  قانون گـــذار  وظایـــف  جـــزو 
بـــه  عبارتـــی همچـــون مثـــال ذکـــر شـــده در قانـــون 
وضـــوح بیـــان می شـــد اعمـــال آن از حالـــت ســـلیقه ای 
خـــارج و جانـــب انصـــاف رعایـــت می شـــد. حتـــی 
کـــه  حسابرســـان امـــور مالیاتـــی اشـــخاصی هســـتند 
ــناد  ــر اسـ گـ ــد و ا ــورد تاییدانـ ــی مـ ــرف اداره دارایـ از طـ
باشـــد  حسابرســـان  ایـــن  تاییـــد  مـــورد  حسابرســـی 
اســـناد غیـــر قابـــل رد می شـــوند و مـــورد تاییـــد اداره 
دارایـــی نیـــز قـــرار می گیـــرد امـــا متاســـفانه خـــالف 
ایـــن مســـاله اعمـــال می شـــود. در واقـــع حســـابرس 
اداره مالیـــات در زمان هـــای مشـــخص و در طـــول 

کنـــکاش حســـاب های  ســـال اقـــدام بـــه بررســـی و 
تاییـــد  بـــه  را  مالـــی می نمایـــد؛ ســـپس حســـاب ها 
می رســـاند و در نهایـــت نماینـــده اداره مالیـــات بـــا 
و  کـــرده  رد  را  حسابرســـی ها  ایـــن  ســـلیقه  اعمـــال 
اعمـــال  شـــرکت ها  بـــرای  را  جریمـــه ای  و  مالیـــات 

 . می کنـــد
کـــه ســـازمان تامیـــن اجتماعـــی  در قوانیـــن آمـــده اســـت 
یافـــت نکنـــد امـــا  کاال حـــق بیمـــه در بـــر روی قیمـــت 
کاال  کلـــی  کـــرات بـــه بهانـــه قیمـــت  ایـــن ســـازمان بـــه 
کـــرده اســـت.  کـــرده و اقـــدام بـــه اخـــذ حـــق بیمـــه  ورود 
کاال قابـــل تفکیـــک اســـت و  کـــه ایـــن  در صورتـــی 
کاال  کثـــر قراردادهـــا موضـــوع اصلـــی  کلـــی نیســـت.در ا
اســـت و پیمانـــکاران در زمـــان عقـــد قـــرارداد ضریبـــی 
کاال در نظـــر نگرفته انـــد و بـــا ورود اداره  را بـــرای بیمـــه 
بیمـــه و تعییـــن مبلـــغ بیمـــه بـــرای قـــرارداد شـــرکت 
پیمانـــکار دچـــار مشـــکالت مشـــخصی در تامیـــن 

ــوند.  ــروژه می شـ ــی پـ مالـ
جـــدا از ایـــرادات وارده بـــه پروســـه بیمـــه و مالیـــات 
ـــوه  ـــدون اخـــذ مجـــوز از ق ـــه تنهایـــی و ب ایـــن دو اداره ب
کـــردن حســـاب های مالـــی  قضائیـــه توانایـــی مســـدود 
ـــد  ـــد و می توانن ـــز دارن ـــه را نی ـــرکت های دارای جریم ش
موانـــع اساســـی و متعـــددی بـــرای شـــرکت ها ایجـــاد 

کننـــد. 
در ظاهـــر ضـــرر ایـــن مســـائل یعنـــی همـــان بیمـــه و 
پیمانـــکاری  شـــرکت های  گریبان گیـــر  مالیـــات، 
ــری اســـت.  ــز دیگـ ــوع چیـ ــل موضـ ــا در اصـ ــت امـ اسـ
گریبـــان خـــود دولـــت و وزارت  در نهایـــت ایـــن تضـــرر 
گـــر دولـــت و وزارت نیـــرو واقـــع بیـــن  نیـــرو را می گیـــرد. ا
باشـــند در اصـــل بودجـــه وزارت نیـــرو بایـــد صـــرف 
کـــه نیمـــی از مبالـــغ آن بـــه  قیمـــت قراردادهایـــی شـــود 

ــده اســـت.  ــات اختصـــاص داده شـ ــه و مالیـ بیمـ
کـــه ایجـــاد شـــده از طـــرف  امـــا در رابطـــه بـــا فضایـــی 
ســـازمان بیمـــه و اداره مالیـــات، ســـندیکا وظیفـــه 
ــو، مجلـــس و  گـ گفـــت و  ــورای  ــه شـ ــا ورود بـ ــا بـ دارد تـ
... خواســـتار رفـــع ابهـــام و شفاف ســـازی آن هـــا از 
کســـب  کـــه همـــان صاحبـــان اصلـــی  جانـــب اعضـــا 
کار هســـتند، شـــود. ایـــن موضـــوع باعـــث می شـــود  و 
کـــه تکالیـــف عقـــد قراردادهـــا، تعییـــن مالیـــات و 

میـــزان بیمـــه بـــرای هـــر بنـــد مشـــخص شـــود. 
ـــا ایـــن مراجـــع )اداره مالیـــات و  الزم اســـت ســـندیکا ب
گـــو شـــود تـــا در نهایـــت براســـاس  گفـــت و  بیمـــه ( وارد 
از  اقتصـــادی  فعـــاالن  مراجـــع  ایـــن  تراشـــی  موانـــع 

کار نشـــوند. کســـب و  فضـــای 

که فقط شعار نه عمل 
گرفتـــن فضـــای ذکـــر شـــده بـــه راحتـــی  بـــا در نظـــر 
کـــه هیـــچ قـــدم مثبتـــی در بهتـــر  می تـــوان فهمیـــد 

نشـــده  برداشـــته  کار  و  کســـب  فضـــای  شـــدن 
اســـت... حرف هـــا بســـیار زده شـــده و شـــعارهای 
بســـیاری داده شـــده امـــا حتـــی یـــک قـــدم هـــم بـــه 
ســـمت عملـــی شـــدن ایـــن موضـــوع برداشـــته نشـــده 

اســـت. 
تـــوان  در واقـــع بخـــش خصوصـــی نیـــز دارای یـــک 
مشـــخصی اســـت و بنیـــه تعریـــف شـــده ای دارد. 
خصوصـــی  بخـــش  از  نظرهـــا  اظهـــار  از  برخـــی  در 
وارد  خودجوشـــانه  را  بودجـــه ای  تـــا  می خواهنـــد 
کـــه  کنـــد امـــا پاســـخ ایـــن اســـت  کار  کســـب و  فضـــای 
بـــا وجـــود ایـــن مصادیـــق آیـــا بودجـــه ای باقی مانـــده؟ 

صدای جمعی بهتر از صدای فردی 
انتظـــار اعضـــا از ســـندیکای بـــرق نتیجه گـــرا بـــودن در 

پیگیـــری مســـائل اســـت. 
ـــد روی اقدامـــات جمعـــی تمرکـــز داشـــته  ســـندیکا بای
ـــزام آور  کـــه در ایـــن شـــرایط ال باشـــد؛ حـــرکات جمعـــی 
گـــر  اســـت و حافـــظ منافـــع اعضـــا اســـت و حتـــی ا
حافـــظ منافـــع جمـــع نباشـــد مانـــع ورشکســـتگی 
ــتور  ــد در دسـ ــرکات بایـ ــن حـ ــود. ایـ ــرکت ها می شـ شـ
پیشـــنهادات  ســـندیکا.  اولویـــت  و  اصلـــی  کار 
کننـــد  ایـــن نـــوع حرکـــت هـــا را از اعضـــا اســـتخراج 
انجـــام  بـــه  را  جمعـــی  حرکـــت  آن  درخصـــوص  و 
در  کـــه  تصمیمـــی  مثـــال  عنـــوان  بـــه  برســـانند. 
خصـــوص قراردادهـــای تیـــپ بـــه صـــورت جمعـــی 
ایـــن  اعـــالم شـــدکه اعضـــاء ســـندیکا در  گرفتـــه و 
ــد؛  ــرکت نمی کنـ ــع شـ یـ ــرکت های توز ــای شـ مزایده هـ
و  درســـت  جمعـــی  حرکت هـــای  جـــزو  توانـــد  مـــی 

مناســـب بـــا زمـــان محســـوب شـــود.
ـــز و ... الزم  ـــت فل ـــی ارز و قیم ـــرایط بی ثبات ـــن ش در ای
اســـت ســـندیکا بـــه عنـــوان ســـرگروه اعضـــا وارد عمـــل 

کنـــد.  شـــود و نیـــاز بـــه تغییـــر قراردادهـــا را پیگیـــری 
ــنیده  ــرد شـ ــدای فـ ــر از صـ ــع بهتـ ــدای جمـ ــا صـ قطعـ
ـــه جـــا  ـــه حـــق و ب کامـــال ب می شـــود و ایـــن یـــک انتظـــار 
از ســـندیکا اســـت. ســـندیکا تنهـــا مرجـــع فعالیـــن 
گفتـــارش در وزارت خانـــه،  کـــه  ایـــن صنعـــت اســـت 
مجلـــس و ... شـــنیده می شـــود و بـــه آن بهـــا داده 
می شـــود و طبعـــا شـــرکت هـــا نیـــز موظـــف بـــه تبعیـــت 
تمرکـــز  بـــه دلیـــل  بایـــد بگویـــم  از طرفـــی  هســـتند. 
کل خدمـــات ســـندیکا در شـــهر  ســـندیکا در تهـــران 
کنـــون بـــه  تهـــران تعریـــف شـــده و بـــه همیـــن خاطـــر تا
عنـــوان یـــک شـــرکت عضـــو مســـتقر در شـــهر  دیگـــر 
و  نکرده ایـــم  یافـــت  در تشـــکل  ایـــن  از  خدماتـــی 
ــه  کـ ــی  ــه امکاناتـ کـ ــاوت نیســـت  ــل قضـ ــان قابـ برایمـ
بـــه  کمکـــی  در اختیـــار ســـندیکا اســـت می توانـــد 

شـــرکت ها برســـاند یـــا خیـــر.▪

در قوانین آمده است که سازمان تامین اجتماعی بر روی قیمت کاال حق بیمه دریافت نکند اما این سازمان به کرات به بهانه قیمت کلی کاال 
ورود کرده و اقدام به اخذ حق بیمه کرده است
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ــت  ــدن قیمـ ــی شـ ــوع واقعـ ــه موضـ کـ ــت  ــال ها اسـ سـ
فعـــاالن  تصمیم ســـازان،  ســـوی  از  کشـــور  در  بـــرق 
بـــا  اســـتراتژیک  کاالی  ایـــن  مصرف کننـــدگان  و 
بـــه  نـــگاه  بـــا  اینـــک  و  می شـــود  دنبـــال  جدیـــت 
واقعیت هـــای اقتصـــادی ایـــن صنعـــت، ضـــرورت 
حـــل و فصـــل اثربخـــش معضـــالت اقتصـــاد بـــرق بـــه 

احســـاس می شـــود. تمام تـــر  هـــر چـــه  روشـــنی 
معظـــم  مقـــام  ســـوی  از   97 ســـال  نامگـــذاری  بـــا 
کاالی ایرانـــی،  نـــام ســـال حمایـــت از  بـــه  رهبـــری 
اهمیـــت توجـــه بـــه محصـــوالت و خدمـــات ارائـــه 
شـــده توســـط شـــرکت های ایرانـــی بـــه بـــازار مصـــرف 
کـــه در نهایـــت  بـــه عنـــوان محـــرک تولیـــد داخلـــی 
منجـــر  کشـــور  اقتصـــاد  کلـــی  رونـــق  بـــه  می توانـــد 
ــار مـــی رود  شـــود بیـــش از پیـــش روشـــن شـــده و انتظـ
تـــا همـــه طرف هـــای ذی نفـــع اعـــم از تولیدکننـــده، 
مصرف کننـــده و ارکان و دســـتگاه های اداره کننـــده 
جـــزم  را  خـــود  عـــزم  کشـــور  مختلـــف  بخش هـــای 
کننـــد تـــا بـــا همـــت بیشـــتر ایـــن شـــعار بـــه تحقـــق خـــود 

نزدیـــک شـــود.
کـــه بایـــد نـــگاه  در ایـــن میـــان یکـــی از صنایـــع مهمـــی 
بـــرق  راهبـــردی  صنعـــت  داشـــت  آن  بـــه  ویـــژه ای 
اســـت. تـــا بـــه امـــروز منابـــع مالـــی هنگفتـــی بـــرای 
تعمیـــرات  و  نگهـــداری  بهره بـــرداری،  احـــداث، 
ـــه  ـــور هزین کش ـــی در  ـــرژی الکتریک ـــاخت های ان زیرس
کتورهـــای رشـــد تقاضـــا در  گرفتـــن فا شـــده و بـــا در نظـــر 
بـــازار بـــرق، نیازمنـــد تخصیـــص مســـتمر منابـــع مالـــی 
کـــه  بزرگـــی در ایـــن زمینـــه نیـــز هســـتیم. شـــکی نیســـت 
گذشـــته، بـــا  شـــکل گیری شـــرکت های  در دو دهـــه 
توانمنـــد، توســـعه دانـــش و فناوری هـــای مـــورد نیـــاز و 
تربیـــت نیـــروی انســـانی متخصـــص، درصـــد باالیـــی 
کاالی مهـــم  یـــع ایـــن  از نیازمندی هـــای تولیـــد و توز
کشـــور تامیـــن می شـــود و علیرغـــم همـــه  در داخـــل 
بـــه  خدشـــه ای  هیـــچ  شـــده  تحمیـــل  تنگناهـــای 
کشـــور وارد نیامـــده  یـــع بـــرق در  جریـــان تولیـــد و توز
اســـت. امـــا در ایـــن میـــان، نکتـــه قابـــل تامـــل آن 
کـــه در تمامـــی ایـــن ســـال ها، هیـــچ گاه قیمـــت  اســـت 

بـــرق بـــه عنـــوان یـــک حامـــل مهـــم و حســـاس انـــرژی 
کـــه تمامـــی  کاالیـــی  در ایـــران واقعـــی نبـــوده اســـت. 
کیلومتـــر  ـــه پهنـــه 1.6 میلیـــون  کشـــوری ب شـــئون اداره 
ـــه ایـــن  ـــر 80 میلیـــون نفـــر ب ـــا جمعیتـــی بالـــغ ب مربـــع و ب
کاالی حیاتـــی وابســـته اســـت. بـــه عبـــارت دیگـــر مـــا 
کـــه آحـــاد ملـــت  کاالیـــی حیاتـــی روبـــرو هســـتیم  بـــا 
بـــه آن وابســـته هســـتند، جریـــان عرضـــه و مصـــرف 
آن لحظـــه ای و غیرقابـــل ذخیـــره اســـت، هزینه هـــای 
ـــرای تولیـــد و انتقـــال آن بســـیار هنگفـــت  ـــاز ب ـــورد نی م
اســـت امـــا بـــا یـــک تهدیـــد جـــدی روبروســـت و آن 
اینکـــه امـــکان فـــروش آن بـــه قیمـــت واقعـــی وجـــود 
نـــدارد! و ایـــن تهدیـــد بـــزرگ، در حـــال حاضـــر، حیـــات 
کشـــور ظـــرف  تمامـــی ارکان و عناصـــر شـــکل گرفته در 
کاال  ایـــن  تأمیـــن  بـــرای  کـــه  را  گذشـــته  ســـه دهـــه 
کـــه  مـــی رود  و  قـــرار داده  هـــدف  ایجـــاد شـــده اند، 
موجودیـــت ایـــن پیکـــره بـــزرگ را بـــا مخاطـــرات جـــدی 
روبـــرو ســـاخته و چنانچـــه، چـــاره عاجلـــی بـــرای آن 

اندیشـــیده نشـــود بـــه ورطـــه نابـــودی بکشـــاند.
طـــرح  اجـــرای  آغـــاز  از  ســـال  هفـــت  از   بیـــش 
کشـــور می گـــذرد. طرحـــی  هدفمنـــدی یارانه هـــا در 
کـــه بـــر اســـاس بخشـــی از آن قـــرار بـــود بـــا حـــذف 
تدریجـــی یارانـــه تخصیصـــی بـــه حامل هـــای انـــرژی 
کاالهـــا  ایـــن  قیمـــت  شـــدن  واقعـــی  ســـمت  بـــه 
ـــرف  ـــل از آن، ص ـــی حاص ـــع مال ـــم و مناب کنی ـــت  حرک
گفتـــه مدیرعامـــل توانیـــر،  تولیـــد و توســـعه شـــود. بـــه 
ــاه  ــران از ابتـــدای اردیبهشـــت مـ ــه هیـــات وزیـ گرچـ ا
امســـال در مصوبـــه ای تعرفه هـــای آب و بـــرق را هفـــت 
هـــم  هنـــوز  نرخ هـــا  ایـــن  امـــا  داد؛  افزایـــش  درصـــد 
بـــا قیمت هـــای تمـــام شـــده واقعـــی، فاصلـــه قابـــل 

توجهـــی دارنـــد.
گـــروه مپنـــا از جملـــه مجموعه هـــای بـــزرگ صنعتـــی 
ارزش  زنجیـــره  بـــا  کـــه  اســـت  ایرانـــی  دانش بنیـــان 
بومـــی شـــده خـــود متشـــکل از ده هـــا شـــرکت داخلـــی 
تولیـــد  بـــرای  توســـعه یافته ای  ظرفیت هـــای  دیگـــر، 
ــف  ــای مختلـ ــداث طرح هـ ــی و احـ ــزات اصلـ تجهیـ
کشـــور در اختیـــار دارد.  نیروگاهـــی در داخـــل و خـــارج 

مپنـــا در عیـــن حـــال بزرگتریـــن ســـرمایه گذار ایرانـــی در 
کـــه روزانـــه بـــه طـــور متوســـط  عرصـــه نیروگاهـــی اســـت 
کشـــور را  کل  نزدیـــک بـــه 15 درصـــد از بـــرق مصرفـــی 
در حـــدود 10 هـــزار مـــگاوات نیـــروگاه متعلـــق بـــه خـــود 
ـــا ایـــن  ـــه شـــبکه تحویـــل می دهـــد. ب تأمیـــن نمـــوده و ب
حـــال، همـــه ایـــن ظرفیت هـــای عظیـــم، نیازمنـــد رفـــع 
موانـــع اقتصـــادی موجـــود هســـتند تـــا در یـــک مـــدل 
کارآمـــد، بـــه بلـــوغ و شـــکوفایی  اقتصـــادی صحیـــح و 
»کاالی  تولیـــد  چـــرخ  و  برســـند  خـــود  کثـــری  حدا
ایرانـــی«، بـــا »دانـــش ایرانـــی«، توســـط »نیـــروی ایرانـــی« 
و در مجموعـــه ای بـــزرگ از »شـــرکت های ایرانـــی«، 
بـــه روانـــی بچرخـــد و شـــاهد رونـــق ایـــن بخـــش مهـــم 

کشـــور باشـــیم. کلّیـــت اقتصـــاد  از 
دیگـــر  کنـــار  در  مپنـــا  گـــروه  کـــه  نکنیـــم  فرامـــوش 
بخش هـــای  در  حاضـــر  بـــرق  صنعـــت  فعـــاالن 
دولتـــی، غیردولتـــی و خصوصـــی، علیرغـــم وجـــود 
بـــا  را  ســـرزمین  ایـــن  چراغ هـــای  مضایـــق،  همـــه 
افتخـــار روشـــن نـــگاه داشـــته، امـــا چنانچـــه راه حـــل 
گیـــر و همه جانبـــه ای بـــرای رفـــع موانـــع اقتصـــادی  فرا
انتظـــار  از  دور  نشـــود،  اندیشـــیده  صنعـــت  ایـــن 
ــور  کشـ کـــه همـــه ظرفیت هـــای بومـــی شـــده  نیســـت 
توســـعه  دهـــه  ظـــرف چنـــد  کـــه  ایـــن صنعـــت  در 
ــر  ــا تهدیدهـــای جدی تـ یافتـــه و نهادینـــه شـــده اند، بـ
ــه اثـــرات آن بـــه  کـــه دامنـ و مخربتـــری مواجـــه شـــوند 
بـــرق  حیاتـــی  کاالی  متقاضـــی  بخش هـــای  همـــه 

تســـری یابـــد.
دســـتگاه های  در  محتـــرم  مســـئوالن  چـــه  گـــر  ا
ــز  کشـــور و نیـ مختلـــف تقنینـــی، اجرایـــی و نظارتـــی 
بـــه  صنعـــت،  ایـــن  فعـــاالن  صنفـــی  تشـــکل های 
کیـــد  ـــزوم اصـــالح ایـــن وضعیـــت تأ ـــر ل ـــر ب شـــکل متوات
معضـــل  رفـــع  می رســـد  نظـــر  بـــه  امـــا  داشـــته اند، 
گیـــر  اقتصـــاد صنعـــت بـــرق نیازمنـــد همگرایـــی فرا
و بیـــش از پیـــش در ســـطح ملـــی اســـت تـــا بتـــوان بـــا 
تعریـــف راه حل هایـــی جامـــع، شـــاهد رونـــق تولیـــد در 

کاالی ایرانـــی بـــود.▪ ســـایه حمایـــت از 
+ دنیای اقتصاد

اصالح اقتصاد برق؛ 
پیش نیاز حمایت از کاالی ایرانی
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تاریخچه صنعت برق 
گـــرام در ســـال 1871 میـــالدی مصـــادف بـــا  ماشـــین 
1250 هجـــری شمســـی اختـــراع شـــد. ایـــن اختـــراع 
گامـــی اساســـی در راه ایجـــاد صنعـــت بـــرق تجـــاری 
کـــه تبدیـــل انـــرژی مکانیکـــی  بـــود، زیـــرا پـــس از آن بـــود 
ـــس  ـــال پ ـــازده س ـــد. ی ـــر ش ـــکان پذی ـــی ام ـــرژی برق ـــه ان ب
ادیســـون  تومـــاس  میـــالدی   1882 درســـال  آن،  از 
نخســـتین موسســـه بـــرق تجـــاری خـــود را بـــرای تامیـــن 
ــاح  ــورك افتتـ ــای نیویـ ــی از خیابانهـ ــنایی در یکـ روشـ
کـــرد و اولیـــن مولـــد بـــرق در ایـــران تنهـــا ســـه ســـال بعـــد 

کار افتـــاد.  از موسســـه بـــرق تومـــاس ادیســـون بـــه 
در ســـال 1264 و در زمـــان ناصرالدیـــن شـــاه قاجـــار، 
کیلـــووات بـــه منظـــور  مولـــدی بـــه قـــدرت تقریبـــی ۳ 
کاخ ســـلطنتی بـــرای  تامیـــن روشـــنایی بخشـــی از 
نخســـتین بـــار وارد ایـــران شـــد و بـــه بهـــره بـــرداری 
کار  کـــه  ـــد  رســـید. از مـــدارك تاریخـــی چنیـــن برمـــی آی
کـــردن ایـــن مولـــد بـــه ایـــران، از یکـــی دو  خریـــد و وارد 
ــا ورود  ــوده اســـت. امـ ــان بـ ــال پیـــش از آن در جریـ سـ

ــر بـــرق بـــه ایـــران 15 ســـال بعـــد رخ داد.  گســـترده تـ
ـــد بـــرق  کـــه بســـیاری معتقدن ـــه همیـــن دلیـــل اســـت  ب
گواهـــی  یـــخ  گشـــود. تار در ســـال 1279 بـــه ایـــران راه 
کـــه ســـال 1279 هجـــری شمســـی بـــرای  مـــی دهـــد 
اولیـــن بـــار حـــرم مطهـــر امـــام رضـــا )ع( بـــا یـــک موتـــور 
»بـــاال  ایـــن موتـــور در  ولتـــی روشـــن شـــد.  بـــرق 110 
ــنایی را  ــد روشـ کلیـ ــد و  ــهد« نصـــب شـ ــان مشـ خیابـ

در ایـــران زد. 
بـــه فاصلـــه ای کوتـــاه و تنهـــا چهـــار ســـال بعـــد از روشـــن 
شـــدن اولیـــن چـــراغ هـــا در مشـــهد، حـــاج حســـین آقـــا 
کـــه یکـــی از بانیـــان تاســـیس اتـــاق  امیـــن الضـــرب 
ـــا 5 ســـال هـــم  تجـــارت تهـــران محســـوب مـــی شـــد و ت
کارخانـــه  در راس ایـــن نهـــاد بـــود، مجـــوز تاســـیس یـــک 
گرفـــت و اولیـــن دســـتگاه تولیـــد  بـــرق را در پایتخـــت 
بـــرق را در ســـال 1284 شمســـی، بـــه قیمـــت 500 هـــزار 
تومـــان از روســـیه خریـــد و بانـــی جایگزیـــن شـــدن بـــرق 
ـــن  ـــن همی ـــه یم ـــد. ب ـــنایی ش ـــرای روش گاز ب ـــای  ـــه ج ب
اقـــدام تاریخـــی، امیـــن الضـــرب پـــدر صنعـــت بـــرق 

گرفـــت.  ـــام  ایـــران ن
کوچـــک حـــاج امیـــن الضـــرب، خیابـــان  کارخانـــه 
هـــای اللـــه زار، ســـعدی، شـــاه آباد و چـــراغ بـــرق را 
کـــرد. البتـــه بـــرق هـــم مثـــل هـــر تکنولـــوژی  روشـــن 
جدیـــدی آن هـــم در آن عصـــر، بـــا مقاومـــت هـــای 
بســـیار مواجـــه شـــد. برخـــی از مـــردم روشـــنایی چـــراغ 
مـــی  شـــیطان  قـــدرت  از  قســـمتی  را  برقـــی  هـــای 
دانســـتند و از هـــر فرصتـــی بـــرای تخریـــب آنهـــا بهـــره 
مـــی جســـتند امـــا بـــه هـــر حـــال بـــه فاصلـــه اندکـــی بـــرق 
ــا پذیرفتـــه  بـــه زندگـــی مـــردم راه یافـــت و در بیـــن آنهـ

شـــد. 
ـــاز هـــم حـــاج امیـــن الضـــرب در ایـــن پذیـــرش  ـــه ب البت
ـــه  ـــس از آنک ـــت. وی پ ـــر داش ـــی موث ـــدت نقش ـــاه م کوت
ـــا مقاومـــت از ســـوی مـــردم مواجـــه شـــد، دســـتور داد  ب
تـــا بـــه مناســـبت جشـــن میـــالد امـــام زمـــان )عـــج( 
ــای  ــه المپ هـ ــن بـ ــه را مزیـ ــای امیریـ ــام خیابان هـ تمـ
کار، مـــردم را بـــار دیگـــر  کننـــد و بـــا ایـــن  رنگارنـــگ 
تغییـــر  آغـــاز  شـــگفتی  همیـــن  کـــرد.  شـــگفت زده 

از ابتدا تا سندیکافراز و نشیب های صنعت برق ایران؛

45
یادداشت

/ سمیه کاظم زاده دهکردی/
 دبیر تحریریه ستبران
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عقیـــده مـــردم و رجـــال و وزرا بـــود. از ایـــن پـــس آنهـــا 
بـــه خانه هـــای خـــود  را  ابتـــکار امین الضـــرب  ایـــن 
یـــج بـــرق، جـــای چراغ هـــای زنبـــوری  بردنـــد و بـــه تدر

گرفـــت. و وســـایل روشـــنایی اولیـــه را 
کـــه بـــه  ایـــن آغـــاز رونـــد فعالیـــت و رشـــد صنعتـــی بـــود 
ــتراتژیک تریـــن و  ــه یکـــی از اسـ ــال بـ ــه صـــد سـ فاصلـ

ـــد.  ـــدل ش ـــور ب کش ـــع  ـــن صنای ـــی تری حیات
ایـــران در طـــول فـــراز و نشـــیب هـــای فـــراوان ناشـــی از 
تغییـــرات سیاســـی و اقتصـــادی، رشـــد آرام صنعـــت 
ــی  ــه خارجـ ــور بـ کشـ ــکای  ــا اتـ ــرد امـ کـ ــظ  ــرق را حفـ بـ
ــا تـــا ســـال هـــای وقـــوع انقـــالب باقـــی مانـــد. پـــس  هـ
از انقـــالب ورق برگشـــت و صنعـــت بـــرق بـــا خـــروج 
گزیـــر روی  کارشناســـان و شـــرکت هـــای خارجـــی بـــه نا

پـــای خـــود ایســـتاد. 
پـــس از آن آغـــاز جنـــگ و هـــدف قـــرار داده شـــدن 
ــاره  ــزات برقـــی، دوبـ ــا و تجهیـ ــا، پســـت هـ ــروگاه هـ نیـ
بـــه  را  بـــرق  و متخصصیـــن صنعـــت  کارشناســـان 
ـــان جنـــگ،  کشـــاند. پـــس از پای ـــازه  ـــی ت ورطـــه امتحان
و  کوچـــک  هـــای  شـــرکت  شـــامل  ایـــران  صنعـــت 
ـــا حـــد قابـــل توجهـــی  کـــه قـــادر بودنـــد ت ـــود  متوســـطی ب

کننـــد.  نیازهـــای داخـــل را تامیـــن 
ـــتاب  ـــا ش ـــاد ب ـــه هفت ـــرق در ده ـــت ب ـــد صنع ـــد رش رون
یـــج ایـــن صنعـــت را  ســـریعتری دنبـــال شـــد و بـــه تدر
کـــرد. عمـــده چالـــش هـــای  بـــه خودکفایـــی نزدیـــک 
صنعـــت بـــرق تـــا اوایـــل دهـــه هشـــتاد بـــه مطالبـــات 
ــا مربـــوط  ــویه بـــودن قراردادهـ ــه یـــک سـ معـــوق و البتـ
ـــای  ـــوارض قرارداده ـــب و ع ـــد عواق ـــر چن ـــد. ه ـــی ش م
یـــک طرفـــه در رونـــق اقتصـــادی آن ســـال هـــا آنقدرهـــا 

قابـــل لمـــس نبـــود. 
کـــه در ســـال 1۳95  ایـــن رونـــد تـــا جایـــی ادامـــه یافـــت 
بالـــغ بـــر 150 هـــزار نفـــر در حـــوزه صنعـــت بـــرق مشـــغول 
کـــه از ایـــن میـــزان قریـــب بـــه  بـــه فعالیـــت بـــوده انـــد 
ــی  ــاغلین بخـــش خصوصـ ــا را شـ ــر از آنهـ ــزار نفـ 50 هـ
تجهیـــزات،  ســـاخت  حیطـــه  در  بـــرق  صنعـــت 
در  انـــد..  داده  تشـــکیل  ومشـــاوره  پیمانـــکاری 
کل اشـــتغال در  بـــرق از  مجمـــوع، ســـهم صنعـــت 

یابـــی مـــی شـــود. بخـــش صنعـــت حـــدودا 4 ٪ ارز
صـــادرات خدمـــات فنـــی و مهندســـی صنعـــت بـــرق 
ــون  ــر 700 میلیـ ــغ بـ ــی بالـ ــا رقمـ ــال 1۳87 بـ ــه در سـ کـ
کلیـــد خـــورده بـــود در ســـال 1۳95 بـــه دو میلیـــارد  دالر 
و پانصـــد میلیـــون دالر رســـید و علیرغـــم پتانســـیل 
صـــادرات  میـــزان  افزایـــش  بـــرای  صنعـــت  ایـــن 
ـــارد دالر،  ـــرز 20 میلی ـــا م ـــی ت ـــی و مهندس ـــات فن خدم
متاســـفانه میـــزان صـــادرات ایـــن حـــوزه بـــه دلیـــل 
 2 مـــرز  تـــا  بـــرق  صنعـــت  گســـترده  هـــای  چالـــش 

کاهـــش یافـــت.  گذشـــته  میلیـــارد دالر در ســـال 

تاریخچه سندیکا
بـــا آنکـــه فعـــاالن و دســـت اندرکاران صنعـــت بـــرق 
ایـــران از اواخـــر دهـــۀ 1۳60 بـــه ضـــرورت ایجـــاد یـــک 
تشـــکل در ایـــن صنـــف بـــه منظـــور دفـــاع جمعـــی از 

ـــه شـــرکت های ســـازندۀ  ـــع و حـــل مســـائل مبتالب مناف
ـــرده   ـــی ب ـــاوران پ ـــکاران و مش ـــی، پیمان ـــزات برق تجهی
گـــرد هـــم می آمدنـــد تـــا  بودنـــد و به طـــور غیررســـمی 
ـــه تبـــادل آرا و اطالعـــات و اخبـــار و یافتـــن راه حلـــی  ب
بپردازنـــد،  بـــرای مشـــکالت مشـــترک صنف شـــان 
ـــا ســـرانجام در ســـال 1۳79  ـــد ت ـــا راه درازی پیمودن ام
»ســـندیکای ســـازندگان تجهیـــزات برقـــی ایـــران« را 

رســـمًا تشـــکیل دهنـــد. 
بـــا   1۳79 ســـال  در  ســـندیکا  ترتیـــب  ایـــن  بـــه 
فعـــال ســـازنده تجهیـــزات  عضویـــت 27 شـــرکت 
ــوام یافتـــن  ــر چنـــد قـ ــرد. هـ کـ ــاز  ــود را آغـ کار خـ برقـــی 
گســـترش چشـــمگیر فعالیـــت ایـــن تشـــکل تـــا دوم  و 
کـــه اساســـنامۀ ســـندیکا )  اردیبهشـــت مـــاه 1۳85 
بـــا تغییـــر نـــام آن بـــه ســـندیکای صنعـــت بـــرق ایـــران( 
ــی و  ــاق بازرگانـ ــادة 5 اتـ ک مـ ــد  ــاس بنـ ــر اسـ ــمًا بـ رسـ
ـــه  ـــع و معـــادن در مجمـــع عمومـــی فوق العـــاده ب صنای

ــرد .  ــان بـ ــال زمـ ــید، شـــش سـ ــا رسـ تصویـــب اعضـ
پـــس از آن ســـندیکا بـــا تدویـــن اســـتراتژی بلندمـــدت، 
تغییـــر ســـاختار و اصـــالح چارچوبهـــای دبیرخانـــه ای 
کـــرد زمینـــه را بـــرای افزایـــش قـــدرت چانـــه  خـــود تـــالش 
زنـــی و همچنیـــن ضریـــب نفـــوذ در نهادهـــای دولتـــی 

کمیتـــی فراهـــم آورد. و حا
ــای  ــرکت هـ ــداد شـ ــا افزایـــش تعـ ــب و بـ ــن ترتیـ ــه ایـ بـ
ـــا مـــرز 510 شـــرکت ایـــن ســـندیکا توانســـت در  عضـــو ت
ســـه اســـتان اصفهـــان و خراســـان و فـــارس شـــعباتی 
ســـندیکای  دهـــد  مـــی  نشـــان  آمـــار  کنـــد.  ایجـــاد 
ــدود 60  ــده اســـت حـ ــران موفـــق شـ ــرق ایـ صنعـــت بـ
ــه  ــن صنعـــت را بـ ــال در ایـ ــای فعـ ــد از بنگاه هـ درصـ

درآورد.  عضویـــت 

چالش های اصلی صنعت برق 
شـــدید  کمبـــود  اقتصـــادی،  نامناســـب  ســـاختار 
ـــراداد تیـــپ  ـــود ق نقدینگـــی و انباشـــت مطالبـــات، نب
ـــه و عـــدم پیـــش بینـــی ریســـک هـــای خـــارج  منصفان
کنتـــرل صاحبـــان صنعـــت بـــرق در قراردادهـــای  از 
کنونـــی، قراردادهـــای متوقـــف، تامیـــن ارز مـــورد نیـــاز 
مهمتریـــن  هـــا  تحریـــم  و  اقتصـــادی  هـــای  بنـــگاه 
گلـــوگاه هـــای صنعـــت بـــرق ایـــران بـــه شـــمار مـــی 

ــد. رونـ
البتـــه بـــه ایـــن فهرســـت مـــی تـــوان مشـــکالت بیمـــه 
هـــای  نامـــه  آییـــن  اساســـی  ایـــرادات  مالیـــات،  و 
نبـــود  و  بانکـــی  و مشـــکالت  مناقصـــات، مســـائل 

فهـــارس بهـــا در صنعـــت بـــرق را نیـــز افـــزود.

مهمتریـــن و اساســـی تریـــن مســـاله صنعـــت بـــرق، 
کارآمـــد ایـــن صنعـــت  اقتصـــاد بیمـــار و ســـاختار نا
ــه  ــرق و یارانـ ــی بـ ــت واقعـ ــال قیمـ ــدم اعمـ ــت. عـ اسـ
کاال بـــه مشـــترکین  کـــه بـــر روی ایـــن  قابـــل توجهـــی 
ایـــن  خـــرج  و  دخـــل  شـــود،  مـــی  داده  تخصیـــص 
نامتعـــادل  و  ناهمگـــون  شـــکلی  بـــه  را  صنعـــت 

اســـت.  درآورده 

کـــه بـــا مســـاله  بـــه عـــالوه صنعـــت بـــرق ســـال هاســـت 
کنـــد.  مطالبـــات معـــوق دســـت و پنجـــه نـــرم مـــی 
عـــدم پرداخـــت خســـارات دیرکـــرد بـــه شـــرکت هایـــی 
ـــل  ـــه دلی ـــرو و ب ـــای وزارت نی ـــروژه ه ـــام پ ـــرای انج ـــه ب ک
ـــه اخـــذ  ـــر ب گزی ـــه نا کمبـــود نقدینگـــی در ایـــن وزارتخان
گـــران هســـتند، هـــم یکـــی دیگـــر از  تهســـیالت بانکـــی 

مشـــکالت اساســـی ایـــن صنعـــت اســـت. 
نبـــود  و  تعدیـــل  فاقـــد  ســـویه  یـــک  قراردادهـــای 
کارفرمایـــان و ســـازندگان  قـــرارداد تیـــپ مـــورد تاییـــد 
اســـت  دیگـــری  جـــدی  چالـــش  پیمانـــکاران،  یـــا 
صاحبـــان  بـــرای  ای  گســـترده  پیامدهـــای  کـــه 
ایـــن صنعـــت دارد. عـــدم اعمـــال تعدیـــل هـــا در 
کـــه نوســـانات  کشـــور  ـــی ثبـــات اقتصـــادی  سیســـتم ب
کســـب  کنتـــرل صاحبـــان  مولفه هـــای اصلـــی آن از 
کار خـــارج اســـت، یکـــی از عوامـــل بحـــران ســـاز در  و 

متـــن صنایـــع محســـوب مـــی شـــود. 
ــه  ــر و هزینـ ــه دلیـــل زمانبـ صنعـــت بـــرق بـــی شـــک بـ
بـــر بـــودن پـــروژه هایـــش بیشـــترین آســـیب را از محـــل 
و  ارز  قیمـــت  نوســـانات  ریســـک  پوشـــش  عـــدم 
بـــه عـــالوه پیامدهـــای منفـــی  بینـــد.  مـــی  فلـــزات 
دیرکـــرد  خســـارات  بینـــی  پیـــش  عـــدم  از  ناشـــی 
و  نیـــرو  وزارت  در  نقدینگـــی  بحرانـــی  شـــرایط  در 
همچنیـــن تغییـــر قوانیـــن و مقـــررات در حـــوزه هایـــی 
ماننـــد تعرفـــه چالـــش هـــای جـــدی دیگـــری هســـتند 
کـــه در قالـــب یـــک قـــرارداد تیـــپ منصفانـــه قابـــل 

بـــود.  پیگیـــری خواهنـــد 
طـــول  در  بـــرق  صنعـــت  در  تیـــپ  قـــرارداد  نبـــود 
افزایـــش  از  پـــس  و   90 دهـــه  ابتدایـــی  ســـال های 
ای  گســـترده  مـــوج  ایجـــاد  بـــه  ارز،  نـــرخ  گهانـــی  نا
قـــرارداد   75 شـــد.  منجـــر  متوقـــف  قراردادهـــای  از 
ارز در  نـــرخ  بینـــی تعدیـــل  بـــه دلیـــل عـــدم پیـــش 
قراردادهـــا متوقـــف شـــد. 5 مـــورد از ایـــن قراردادهـــا 
ـــرارداد  ـــه ضبـــط ضمانـــت نامـــه و فســـخ ق متاســـفانه ب

شـــدند.  منتهـــی 
گیـــری نـــرخ ارز بـــه جـــز افزایـــش قیمـــت  البتـــه اوج 
تمـــام شـــده پـــروژه هـــا، دســـت شـــرکت هـــای ســـازنده 
تجهیـــزات را نیـــز بـــرای تامیـــن مـــواد اولیـــه و تجهیـــزات 
واســـطه مـــی بنـــدد و تحریـــم هـــا نیـــز بـــه ایـــن مســـاله بـــه 

شـــدت دامـــن مـــی زننـــد. 

برنامه های سندیکا
بـــه منظـــور حـــل ایـــن چالـــش هـــا ســـندیکا رئـــوس و 
برنامـــه هـــای خـــود در ســـال جـــاری را بـــر اســـاس ده 

کـــرده اســـت.  محـــور تدویـــن 
یـــم حقوقـــی مبـــادالت بیـــن شـــرکت ها  اصـــالح رژ
و دولـــت اولیـــن راهبـــرد ســـندیکا بـــرای ســـال پیـــش 
روســـت. ایـــن راهبـــرد شـــامل اقداماتـــی نظیـــر اصـــالح 
انحصـــاری،  بازارهـــای  بـــا  مقابلـــه  بـــرای  مقـــررات 
در  آن  اســـتقرار  و  تیـــپ  قـــراداد  رســـانی  روز  بـــه 
مبـــادالت شـــرکت هـــا بـــا دولـــت، اصـــالح آیین نامـــه 
مناقصـــات، پایـــش آن و مقابلـــه بـــا تخلفـــات، تدویـــن 
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فهـــارس بهـــا، تعدیـــل نـــرخ ارز و فلـــزات و اســـتقرار 
ـــای  ـــائل قرارداده ـــل مس ـــا و ح ـــل قرارداده ـــام تعدی نظ

ــت.  ــف اسـ متوقـ
وصـــول  پیگیـــری  مدیـــره  هیـــات  برنامـــه  دومیـــن 
کـــه قـــرار اســـت در  مطالبـــات و جرایـــم دیرکـــرد اســـت 
ـــزام اجـــرای تعهـــدات  ـــرای ال مســـیر اصـــالح مقـــررات ب
کارفرمایـــان و نیـــز تعامـــل بـــا دولـــت بـــرای وصـــول 
کمـــک بـــه حـــل مشـــکالت  مطالبـــات دنبـــال شـــود. 
مالیاتـــی و بیمـــه ای در قالـــب پایـــش مقـــررات و ارائـــه 
پیشـــنهادات اصالحـــی، رفـــع مشـــکالت مالیاتـــی و 
بیمـــه ای از طریـــق تعامـــل بـــا دســـتگاه هـــای متولـــی 
و اطـــالع رســـانی در خصـــوص تغییـــر مقـــررات و ارائـــه 

خدمـــات مشـــاوره پیگیـــری شـــود. 
مالـــی  نظـــام  اصـــالح  رگوالتـــوری،  نهـــاد  اســـتقرار 
ــام  ــا نظـ ــل بـ ــرمایه و تعامـ ــرق و جـــذب سـ صنعـــت بـ
بانکـــی بـــرای ارتقـــای خدمـــات بانکـــی مـــورد نیـــاز 
صنعـــت بـــرق هـــم برنامـــه هـــای اصلـــی ســـندیکا 
و  بـــرق  صنعـــت  اقتصـــادی  نظـــام  اصـــالح  بـــرای 

جـــذب منابـــع مالـــی هســـتند. 
یابـــی  ســـندیکا همچنیـــن بـــرای اصـــالح نظـــام ارز
کـــه  کـــرده  ریـــزی  برنامـــه  هـــا  شـــرکت  صالحیـــت 
انســـجام  و  ای  حرفـــه  اخـــالق  ســـازی  نهادینـــه 
صنفـــی، جلوگیـــری از رقابـــت مخـــرب و صیانـــت 
نظـــام  صالحیـــت،  واجـــد  هـــای  شـــرکت  بـــازار  از 
نظـــام  اصـــالح  محصـــول،  تاییدیـــه  و  اســـتاندارد 
در  ســـندیکا  نقـــش  ایفـــای  و  صالحیـــت  یابـــی  ارز
یابـــی شـــرکت هـــا از جملـــه محورهـــای ایـــن برنامـــه  ارز

 . هســـتند
تدویـــن  بـــا  تجـــاری  هـــای  همـــکاری  افزایـــش 
مقیـــاس  افزایـــش  و  تشـــویقی  هـــای  سیاســـت 
بنگاه هـــا و طراحـــی مـــدل هـــای همـــکاری تجـــاری 
ــر از  ــی دیگـ ــم یکـ ــی هـ ــی و خارجـ ــای داخلـ در بازارهـ

اســـت.   97 ســـال  بـــرای  ســـندیکا  هـــای  برنامـــه 
بازارهـــای  در  اعضـــا  کار  و  کســـب  بـــازار  توســـعه 
داخلـــی و خارجـــی هـــم جـــزو برنامـــه هـــای ســـندیکا در 
گرفتـــه شـــده اســـت. تســـهیل حضـــور اعضـــا در  نظـــر 
نمایشـــگاه هـــای داخلـــی و خارجـــی، اطـــالع رســـانی 
برگـــزاری  تجـــاری،  هـــای  فرصـــت  و  مناقصـــات 
ــانی  ــا و اطالع رسـ ــی اعضـ ــع معرفـ ــات و مجامـ جلسـ
و  کســـب  معرفـــی  بـــرای  تبلیغاتـــی  اقـــالم  تولیـــد  و 
کار شـــرکت هـــای عضـــو مهمتریـــن محورهـــای ایـــن 

برنامـــه هســـتند. 
ــه  ــکا بـ ــا اتـ ــا بـ ــرکت هـ ــازمانی شـ افزایـــش ظرفیـــت سـ
ــا  ــاوری آنهـ گســـترش تحقیـــق و توســـعه و ارتقـــای فنـ
و نیـــز برگـــزاری دوره هـــای آموزشـــی و ســـمینارهای 
تخصصـــی را نیـــز بایـــد بـــه فهرســـت برنامـــه هـــای 

ده گانـــه ســـندیکا افـــزود. 
تاثیرگـــذاری  قـــدرت  افزایـــش  همچنیـــن  ســـندیکا 
را  بـــرق  صنعـــت  حکمرانـــی  و  سیاســـتگذاری  در 
ــن  ــل ایـ ــرار اســـت ذیـ ــرده اســـت. قـ کـ ــذاری  هدف گـ
ــای  ــش هـ ــام پژوهـ ــد انجـ ــی ماننـ ــه هایـ ــدف برنامـ هـ

کســـب  ـــردی و اجـــرای نقشـــه راه ســـند راهبـــردی  کارب
ــکاری  ــی و همـ ــرق، هماهنگـ ــت بـ ــای صنعـ کارهـ و 
بـــا اتـــاق بازرگانـــی، تشـــکل هـــای همســـو و تشـــکیل 
ــل  ــالوه تعامـ ــه عـ ــود. بـ ــال شـ ــرق دنبـ ــیون بـ کنفدراسـ
بـــا دســـتگاه هـــای سیاســـتگذار و نیـــز ارتقـــای قـــدرت 
رســـانه ای و تاثیرگـــذاری بـــر افـــکار عمومـــی نیـــز در 
راســـتای دســـتیابی بـــه ایـــن هـــدف برنامـــه ریـــزی 

شـــده انـــد. 
ـــه خدمـــات  اصـــالح ســـاختار ســـازمانی و ارتقـــای ارائ
اصـــالح  مالـــی،  پایـــداری  ایجـــاد  بـــا  دبیرخانـــه 
و  تقویـــت  دبیرخانـــه،  ســـازی  چابـــک  و  فرایندهـــا 
ارتقـــای  همچنیـــن  و  شـــعب  تاثیرگـــذاری  ارتقـــای 
کیفـــی خدمـــات ســـندیکا هـــم از جملـــه  کمـــی و 
دیگـــر اهـــداف مـــورد نظـــر ســـندیکا بـــرای ســـال 1۳97 

اســـت. 
  

کالن توسعه صنعت برق راهبردهای 
کارهـــای  و  کســـب  توســـعه  کالن  راهبردهـــای 
گســـترده  صنعـــت بـــرق بـــر اســـاس پژوهـــش هـــای 
کـــه پیشـــتر در قالـــب ســـند  انجـــام شـــده در ســـندیکا 
ــر  ــرق منتشـ ــای صنعـــت بـ کارهـ کســـب و  ــردی  راهبـ

شـــد، شـــامل ســـیزده محـــور اســـت. 
کـــه مـــی توانـــد بـــه بهبـــود شـــرایط تقاضـــا  راهبردهایـــی 
منجـــر شـــود شـــامل اصـــالح چرخـــه نظـــام اقتصـــادی 
قیمـــت  نظـــام  اصـــالح  طریـــق  از  بـــرق  صنعـــت 
گـــذاری در پـــروژه هـــای  گـــذاری، افزایـــش ســـرمایه 
توســـعه ای صنعـــت بـــرق از منابـــع ملـــی و ابزارهـــای 
بـــازار ســـرمایه و ایجـــاد نهـــاد رگوالتـــوری صنعـــت 
رقابتـــی  و  انحصارهـــا  البتـــه حـــذف  اســـت.  بـــرق 
از  و سیاســـی  مالـــی  و حمایـــت  بـــرق  بـــازار  کـــردن 
کالن  صادرکننـــدگان را نیـــز بایـــد بـــه ایـــن راهبردهـــای 

ــزود.  افـ
اصـــالح  مســـتلزم  نیـــز  رقابـــت  شـــرایط  بهبـــود 
گیـــری  شـــکل  منظـــور  بـــه  دولـــت  سیاســـت های 
هـــای  ائتـــالف  ایجـــاد   بـــزرگ،  هـــای  بنـــگاه 
اســـتراتژیک و همـــکاری هـــای تجـــاری و جلوگیـــری 
اجـــرای  طریـــق  از  خارجـــی  کالهـــای  ات  وارد  از 

اســـت.  حمایتـــی  مقـــررات 
بـــر اســـاس ایـــن راهبردهـــا، بهبـــود شـــرایط زنجیـــره 
ــاد رگوالتـــوری تنظیـــم  ــاد نهـ ــرو ایجـ گـ تامیـــن هـــم در 
و  خـــام  مـــواد  انحصـــاری  بازارهـــای  در  مقـــررات 
ــانات  ــرای پوشـــش ریســـک نوسـ ــذاری بـ گـ ــررات  مقـ

نـــرخ ارز اســـت. 
تولیـــد  عوامـــل  بهبـــود  بـــرای  راهبردهـــا  مهمتریـــن 
کتســـاب فنـــاوری بـــا پوشـــش  تســـهیل نـــوآوری و ا
جـــذب  نیـــز  و  مالـــی  هـــای  حمایـــت  و  ریســـک 
بـــه منظـــور  ســـرمایه گذاری های مســـتقیم خارجـــی 
گســـترش آزمایشـــگاه ها مرجـــع و  انتقـــال فنـــاوری و 

اســـت.  اســـتاندارد  نظـــام 

اقدامات سندیکا
از جملـــه مهمتریـــن اقدامـــات ســـندیکای صنعـــت 
کـــه  گـــذر از چالـــش هایـــی  ـــه منظـــور  کـــه ب ـــرق ایـــران  ب
پیشـــتر در ایـــن نگاشـــت بـــه آن اشـــاره شـــد، پیگیـــری 
شـــده و بـــه نتیجـــه رســـیده اســـت، مـــی تـــوان بـــه 
کـــرد. البتـــه مشـــروح ایـــن اقدامـــات  ـــر اشـــاره  مـــوارد زی
ســـندیکای  عملکـــرد  گـــزارش  در  دســـتاوردها  و 

ــران قابـــل دسترســـی اســـت؛ ــرق ایـ صنعـــت بـ
کارهـــای صنعـــت  کســـب و  • تدویـــن ســـند راهبـــردی 
ـــن  ـــن ای ـــت و تدوی ـــر اس ـــند دیگ ـــامل 8 س ـــه ش ک ـــرق  ب
گانـــه ای در دســـتور  اســـناد در قالـــب پـــروژه هـــای جدا

کار ســـندیکا قـــرار دارد. 
• ابالغ قرارداد تیپ برای اجرا )ویرایش اول(

• تنظیـــم و تدویـــن قـــرارداد تیـــپ خریـــد )ویرایـــش 
کارگـــروه  کاال بـــر اســـاس پیشـــنهادهای مطـــرح  دوم( 

ــرارداد تیـــپ ســـندیکا قـ
• جلوگیری از ضبط تضامین بسیاری از قراردادها

• جلوگیـــری از برگـــزاری مناقصـــات خـــارج از حـــدود 
ـــرار داد تیـــپ  ق

ــه  ــه بـ ــا توجـ ــا بـ ــات اعضـ ــی از مطالبـ ــول بخشـ • وصـ
گرفتـــه مکاتبـــات و پیگیـــری هـــای صـــورت 

• عضویـــت نماینـــده ســـندیکا در هیـــات هـــای حـــل 
اختـــالف مالیاتـــی بـــرای دفـــاع از حقـــوق اعضـــا

• انتقـــال نمایندگـــی اتـــاق بازرگانـــی در هیـــات هـــای 
حـــل اختـــالف بیمـــه تامیـــن اجتماعـــی بـــه ســـندیکا

• انســـجام بخشـــی صنفـــی میـــان اعضـــای ســـندیکا 
و امتنـــاع از شـــرکت در مناقصـــات فاقـــد تعدیـــل

قانـــون  در  شـــده  ارائـــه  پیشـــنهادات  تصویـــب   •
1۳97 ســـال  بودجـــه 

وزارت  انـــرژی  و  بـــرق  معـــاون  مســـتقیم  دســـتور   •
ـــر اولویـــت  ـــه مدیرعامـــل شـــرکت توانیـــر مبنـــی ب نیـــرو ب

پرداخـــت مطالبـــات اعضـــای ســـندیکا
• توافـــق بـــا شـــرکت هـــای بـــرق منطقـــه ای تهـــران، 
احتســـاب  بـــرای  هرمـــزگان  خراســـان،  اصفهـــان، 
امتیـــاز عضویـــت در ســـندیکای صنعـــت بـــرق در 

مناقصـــات
یابـــی و تشـــخیص صالحیـــت شـــرکت  • انتقـــال ارز

هـــا از توانیـــر بـــه ســـندیکا
• عضویـــت نماینـــده ســـندیکا در مرکـــز ملـــی رتبـــه 

ــران ــاق ایـ بنـــدی اتـ
• امضـــای تفاهـــم نامـــه بـــا ســـتاد توســـعه فنـــاوری 
یاســـت  ر فنـــاوری  و  علـــم  معاونـــت  انـــرژی  حـــوزه 

ی جمهـــور
بـــه ســـازمان برنامـــه و  گـــذاری و ارســـال  • قیمـــت 

کشـــور  بودجـــه 
کارگـــروه  کرســـی دائمـــی بـــرای ســـندیکا در  کســـب   •
صنعـــت  وزارت  نمونـــه  صادرکننـــدگان  انتخـــاب 

معـــدن تجـــارت و ســـازمان توســـعه تجـــارت
در  توســـعه  و  تحقیـــق  از  حمایـــت  بســـته  ارائـــه   •

بـــرق▪ صنعـــت  هـــای  شـــرکت 
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کلیـــدی  موضوعـــات  از  یکـــی  تیـــپ  قراردادهـــای 
بـــرق محســـوب  و چالـــش هـــای جـــدی صنعـــت 
گذشـــته بـــه  می شـــود. ســـندیکا در طـــول یـــک ســـال 
کـــرده اســـت.  کار  شـــکل جـــدی بـــر روی ایـــن موضـــوع 
در همیـــن راســـتا ضمـــن بررســـی قـــرارداد تیـــپ خریـــد 
کارگـــروه تخصصـــی، مکاتبـــه بـــا  کاال توســـط یـــک 
بـــه  مشـــترک  جلســـات  برگـــزاری  و  توانیـــر  شـــرکت 
کاال، انجـــام  منظـــور اصـــالح ایـــن قـــرارداد تیـــپ خریـــد 
پیگیـــری هـــای الزم جهـــت پیـــاده ســـازی قـــرارداد 
شـــرکت  های  توســـط  مناقصـــات  اســـناد  و  تیـــپ 
یـــع و بـــرق منطقـــه ای و نیـــز پیگیـــری بـــرای اعمـــال  توز
اصالحـــات مـــورد نظـــر ســـندیکا در ویرایـــش قـــرارداد 

کـــرده اســـت. تیـــپ را بـــه شـــکل جـــدی دنبـــال 
در نهایـــت ایـــن تـــالش هـــا منجـــر بـــه ابـــالغ ویرایـــش 
ـــرای اجـــرا بـــه شـــرکت هـــای تابعـــه  اول قـــرارداد تیـــپ ب
کارگـــروه تنظیـــم و  وزارت نیـــرو بـــود. بـــه عـــالوه ایـــن 
کاال بـــر  تدویـــن ویرایـــش دوم قـــرارداد تیـــپ خریـــد 
اســـاس پیشـــنهادهای مطروحـــه را نیـــز بـــه نتیجـــه 

رســـانده اســـت. 
کارگـــروه قـــرارداد تیـــپ ســـندیکای صنعـــت بـــرق ایـــران 
ــپ  ــرای قراردادتیـ ــتمر اجـ ــا پایـــش مسـ ــر دارد بـ در نظـ
کارفرمایـــان و بـــه  روزکـــردن قـــرارداد  کاال توســـط  خریـــد 
بـــرای بهبـــود  را  بـــر اســـاس شـــرایط موجـــود زمینـــه 
شـــرایط اعضـــا بـــه ویـــژه در پـــروژه هایشـــان بـــا وزارت 
ــای  ــری هـ ــام پیگیـ ــالوه انجـ ــه عـ ــم آورد. بـ ــرو فراهـ نیـ
الزم بـــا هـــدف ابـــالغ ویرایـــش دوم قـــرارداد تیـــپ و 
ـــرارداد تیـــپ در شـــرکت های  ـــز پایـــش اســـتفاده از ق نی
ــرار دارد.  کارگـــروه قـ کار ایـــن  ــا هـــم در دســـتور  کارفرمـ

قراردادهای متوقف؛ پرونده ای 
که هنوز در سندیکا بسته نشده است 

از  دیگـــر  یکـــی  هـــم  متوقـــف  قراردادهـــای  کارگـــروه 
ــا هـــدف  ــه بـ کـ ــندیکا اســـت  ــال سـ ــای فعـ بخـــش هـ
ــت  ــده صنعـ ــف شـ ــای متوقـ ــش قراردادهـ ــل چالـ حـ
کـــرد و بررســـی  کار خـــود را در ســـندیکا آغـــاز  بـــرق 
بـــا  ســـندیکا   عضـــو  هـــای  شـــرکت  قراردادهـــای 
کارفرمایـــان دولتـــی بـــرای احقـــاق حقـــوق اعضـــا را بـــه 
کـــرد.  کارهـــای خـــود دنبـــال  عنـــوان یکـــی از دســـتور 
ـــرکت  ـــل ش ـــران عام ـــا مدی ـــتمر ب ـــرات مس ک ـــام مذا انج
کارفرمـــا بـــرای جلوگیـــری از فســـخ قـــرارداد و  هـــای 
کـــره و  ضبـــط تضامیـــن و همچنیـــن مکاتبـــه، مذا
ــل  ــر عامـ ــاور مدیـ ــا مشـ ــدد بـ ــات متعـ ــزاری جلسـ برگـ
نظـــارت  و  هماهنگـــی  معاونـــت  توانیـــر،  شـــرکت 
معـــاون اول رئیـــس جمهـــور و نیـــز رییـــس و اعضـــای 
در  اســـالمی  شـــورای  مجلـــس  انـــرژی  کمیســـیون 
جملـــه  از  بـــرق  صنعـــت  قراردادهـــای  خصـــوص 
بـــه منظـــور  کـــه در ســـندیکا  بـــود  فعالیـــت هایـــی 
کـــه قراردادشـــان  پیگیـــری حقـــوق شـــرکت هایـــی 

گرفـــت.  متوقـــف شـــده بـــود، صـــورت 
کمیســـیون  البتـــه ســـندیکا ایـــن موضـــوع را از طریـــق 
هـــم  اســـالمی  شـــورای  مجلـــس   44 اصـــل  ویـــژه 
بـــه  توانیـــر  شـــرکت  بـــا  مکاتباتـــی  و  کـــرد  دنبـــال 
منظـــور درخواســـت اخـــذ مجـــوز از شـــورای عالـــی 
مشـــترک  نشســـت  برگـــزاری  داشـــت.  هـــم  فنـــی 
مجلـــس، ســـندیکا، وزارت نیـــرو و توانیـــر و نشســـت 
ــه ،  ــازمان برنامـ ــندیکا ، سـ ــری بیـــن سـ ــترک دیگـ مشـ
بـــرق منطقـــه ای خوزســـتان هـــم از دیگـــر اقدامـــات 
قراردادهـــای  مســـاله  حـــل  منظـــور  بـــه  ســـندیکا 

بـــود.  متوقـــف 

ــط  ــری از ضبـ ــه جلوگیـ ــت بـ ــا در نهایـ ــالش هـ ــن تـ ایـ
کارگـــروه  تضامیـــن بســـیاری از قراردادهـــا، تشـــکیل 
مدیریـــت اختالفـــات قـــراردادی بـــا توانیـــر و تنظیـــم 
متـــن مشـــترک ســـندیکا و شـــرکت توانیـــر و ارســـال آن 

ــد.  ــر شـ ــورای اســـالمی منجـ ــه مجلـــس شـ بـ
بـــه عـــالوه معـــاون هماهنگـــی و نظـــارت معـــاون اول 
رئیـــس جمهـــور در خصـــوص جلوگیـــری از فســـخ 
قراردادهـــا و ضبـــط ضمانـــت نامـــه شـــرکت هـــای 
ایـــن  بـــا  نیـــرو مکاتباتـــی  بـــا وزارت  قـــرارداد  طـــرف 
ـــرای اخـــذ مجوزهـــای  ـــه داشـــت. توانیـــر نیـــز ب وزارتخان
ــای متوقـــف صنعـــت  ــه قراردادهـ الزم جهـــت خاتمـ
بـــرق مکاتباتـــی بـــا مجلـــس شـــورای اســـالمی انجـــام 

داده اســـت. 
ایـــن بخـــش ســـندیکا بررســـی و حـــل معضـــل  در 
کارگـــروه مدیریـــت اختـــالف  قراردادهـــای متوقـــف در 
ــدگان مجلـــس  ــا نماینـ ــتمر بـ ــاط مسـ ــراردادی، ارتبـ قـ
ـــا  ـــزاری نشســـت مشـــترک ب ـــز برگ شـــورای اســـالمی و نی
معـــاون وزیـــر نیـــرو بـــرای پیگیـــری مســـاله قراردادهـــای 
متوقـــف و جلوگیـــری از شـــروع دور جدیـــدی از ایـــن 

ــود دارد. کار خـ ــتور  ــا را در دسـ قراردادهـ

پیگیری جدی سندیکا 
برای تعیین تکلیف تعدیل های قراردادی

کارگـــروه  عنـــوان  بـــه  پیشـــتر  کـــه  راه حـــل  کارگـــروه 
مشـــترک ســـندیکا توانیـــر شـــناخته مـــی شـــد هـــم 
ــای  ــل هـ ــوص تعدیـ ــترده ای در خصـ گسـ ــات  اقدامـ
قـــراردادی داشـــت. ســـندیکای صنعـــت بـــرق ایـــران 
کار  تحـــت هیـــچ شـــرایطی ایـــن موضـــوع را از دســـتور 

خـــود خـــارج نکـــرده اســـت. 
بـــه ویـــژه  بـــه پیمانـــکاران  بررســـی خســـارات وارده 

آیا اعضا به سندیکا 
نمره قبولی می دهند؟
نگاهی به اقدامات و دستاوردهای سندیکای صنعت برق ایران

کار اعضـــای خـــود داشـــته اســـت.  گســـترده ای در راســـتای بهبـــود محیـــط کســـب و  کنـــون، اقدامـــات  ســـندیکای صنعـــت بـــرق ایـــران از ابتـــدای ســـال 1396 تـــا 
کشـــاورزی ایـــران، در درجـــه A و در زمـــره قدرتمندتریـــن  یابـــی انجـــام شـــده از ســـوی اتـــاق بازرگانـــی، صنایـــع، معـــادن و  کـــه بـــه تازگـــی و در ارز ایـــن تشـــکل 
گرفتـــه، در طـــول ســـال گذشـــته در حوزه هـــای مختلفـــی اعـــم از »مالیـــات«، »قراردادهـــای متوقـــف«، »قراردادهـــای  تشـــکل هـــای اقتصـــادی عضـــو اتـــاق قـــرار 
تیـــپ«، »کارگـــروه راه حـــل«، »کارگـــروه مجلـــس«، »بیمـــه تامیـــن اجتماعـــی«، »حقوقـــی و قراردادهـــا«، »الیحـــه بودجـــه ســـال 1397«، »پیگـــری مطالبـــات 
یابـــی و تشـــخیص صالحیـــت«، »حمایـــت از شـــرکت های  اعضـــا«، »تدویـــن فهـــارس بهـــای بـــرق و تعرفـــه هـــا«، »توســـعه صـــادرات صنعـــت بـــرق«، »ارز
کار صنعـــت بـــرق ایـــران«، »پیگیـــری منافـــع اعضـــا از طریـــق رســـانه های ســـندیکا«، »همـــکاری بـــا  کســـب و  دانش بنیـــان«، »پیشـــرفت ســـند راهبـــردی 

کـــرده اســـت.  یـــزی« و »برگـــزاری مجامـــع و نمایشـــگاه هـــای تخصصـــی« فعالیـــت  تشـــکل های اقتصـــادی«، »پژوهـــش و برنامـــه ر
در این نگاشت تالش می کنیم نگاهی اجمالی و کوتاه به آنچه در یک سال گذشته در سندیکای صنعت برق ایران گذشته، داشته باشیم.    
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ــات  ــع، انعـــکاس مناقصـ یـ ــای توز ــروژه هـ ــوزه پـ در حـ
و قراردادهـــای خـــارج از قـــرارداد تیـــپ بـــه شـــرکت 
تکلیفـــی پیمانـــکاران بخـــش  توانیـــر و نیـــز بررســـی بال
یـــع در خصـــوص اجـــرای تعهـــدات قـــراردادی بـــه  توز
دلیـــل افزایـــش قیمـــت فلـــزات و انعـــکاس بـــه شـــرکت 
کارگـــروه  توانیـــر از جملـــه مهمتریـــن اقدامـــات ایـــن 

بـــوده اســـت. 
بـــا شـــرکت  انجـــام پیگیـــری هـــای الزم و مکاتبـــه 
توانیـــر بـــرای تعییـــن فرمـــول محاســـبه تعدیـــل نـــرخ 
ارز و فلـــزات، پیگیـــری پرداخـــت تعدیـــل قـــرارداد 
ــات  ــری مطالبـ ــورای عالـــی فنـــی، پیگیـ از طریـــق شـ
ــی  ــن بررسـ ــع و همچنیـ یـ ــای توز ــرکت هـ ــا از شـ اعضـ
آن  دامنـــه  و  فلـــز  و  ارز  نـــرخ  تغییـــرات  زمانـــی  بـــازه 
از جملـــه اقدامـــات ســـندیکا در ایـــن زمینـــه بـــوده 

اســـت. 
نشســـت  همچنیـــن  ســـندیکا  حـــل  راه  کارگـــروه 
یـــع شـــرکت  مشـــترکی بـــا معاونـــت هماهنگـــی توز
یـــان  کـــرد و بررســـی و جبـــران ضـــرر و ز توانیـــر برگـــزار 
ناشـــی از افزایـــش اســـناد خزانـــه را خواســـتار شـــد. 
ایـــن تـــالش هـــا در نهایـــت بـــه جلوگیـــری از برگـــزاری 
مناقصـــات خـــارج از حـــدود قـــرار داد تیـــپ، اســـتفاده 
طـــرف  از  کـــه  قراردادهایـــی  در  تیـــپ  قـــرارداد  از 
در  و  شـــد  منعکـــس  توانیـــر  شـــرکت  بـــه  ســـندیکا 
نهایـــت وصـــول بخشـــی از مطالبـــات اعضـــا بـــا توجـــه 
بـــه مکاتبـــات و پیگیـــری هـــای ســـندیکا منجـــر شـــد. 

ارتباط سازمان یافته و هدفمند سندیکا 
با مجلس شورای اسالمی

و  یافتـــه  ســـازمان  ارتبـــاط  یـــک  برقـــراری  اهمیـــت 
هدفمنـــد بـــا مجلـــس شـــورای اســـالمی مهمتریـــن 
کارگـــروه مجلـــس  کـــردن  هـــدف ســـندیکا بـــرای فعـــال 
اهـــم  شناســـایی  و  بررســـی  کارگـــروه  ایـــن  اســـت. 
و  ســـندیکا  اعضـــای  مشـــکالت  و  موضوعـــات 
انعـــکاس آنهـــا بـــه مجلـــس شـــورای اســـالمی جهـــت 
نشســـت  برگـــزاری  و  مکاتبـــه  نیـــز  و  جویـــی  چـــاره 
ــوص  ــط مجلـــس در خصـ ــای مرتبـ ــیون هـ کمیسـ ــا  بـ
مشـــکالت مبتـــال بـــه شـــرکت هـــای عضـــو را همـــواره 

کار خـــود دارد.  در دســـتور 
ایـــن پیگیـــری هـــا تـــا امـــروز بـــه برگـــزاری چندیـــن 
نشســـت مشـــترک بـــا نماینـــدگان مجلـــس و طـــرح 
بـــا  اعضـــا  شـــده  احصـــاء  مشـــکالت  بررســـی  و 
کارگـــروه در نظـــر  نماینـــدگان مجلـــس منجـــر شـــده و 
دارد در ادامـــه همچنـــان ارتبـــاط مســـتمر خـــود بـــا 
کامـــل نتیجـــه در  نماینـــدگان مجلـــس را تـــا حصـــول 
ـــع مشـــکالت  تحقـــق خواســـتگاه هـــای ســـندیکا و رف

کـــرده و اســـتحکام بخشـــد. اعضـــا حفـــظ 

راهیابی سندیکا 
به هیات های حل اختالف مالیاتی

ـــای  ـــش ه ـــر چال ـــالوه ب ـــات ع ـــاله مالی ـــه مس ک ـــا  از آنج

مشـــکالت  و  موضوعـــات  از  یکـــی  اش  گســـترده 
مشـــترک بیـــن همـــه شـــرکت هـــای عضـــو اســـت، 
ســـندیکا پیگیـــری مســـتمر و دائمـــی مســـائل شـــرکت 
کارگروهـــی بـــا همیـــن  هـــای عضـــو در ایـــن حـــوزه را در 
کارگـــروه  ایـــن  کـــرده اســـت.  نـــام ســـامان بخشـــی 
ـــر شناســـایی و انعـــکاس مشـــکالت مالیاتـــی  عـــالوه ب
آنهـــا،  حـــل  و  بررســـی  بـــرای  ســـازمان  بـــه  اعضـــا 
گســـترده ای نیـــز بـــا ســـازمان امـــور مالیاتـــی  مکاتبـــات 
کشـــور بـــرای اصـــالح قانـــون مالیـــات هـــای مســـتقیم 

ــت.  ــته اسـ داشـ
بررســـی قوانیـــن و مقـــررات معـــاف از مالیـــات مناطـــق 
آزاد تجـــاری، پیگیـــری بـــرای اســـتفاده از ظرفیـــت 
قانـــون مالیـــات هـــای مســـتقیم، بررســـی راهـــکار هـــای 
بـــرون رفـــت از مشـــکالت حـــوزه قوانیـــن مالیـــات و نیـــز 
ـــرای حضـــور نماینـــده ســـندیکا در جلســـات  تـــالش ب
هیـــات حـــل اختـــالف مالیاتـــی بـــرای دفـــاع از حقـــوق 
ــرار داده  ــود قـ ــز در فهرســـت اقدامـــات خـ ــا را نیـ اعضـ
اســـت. یکـــی از مهمتریـــن نتایـــج ایـــن تـــالش هـــا 
عضویـــت نماینـــده ســـندیکا در هیات هـــای حـــل 
ـــوده  ـــرای دفـــاع از حقـــوق اعضـــا ب اختـــالف مالیاتـــی ب

اســـت. 

سندیکا نماینده اتاق در هیات های 
حل اختالف بیمه تامین اجتماعی

از مشـــکالت  یکـــی  هـــم  تامیـــن اجتماعـــی  بیمـــه 
ــران  ــرق ایـ ــندیکای صنعـــت بـ ــای سـ ــترک اعضـ مشـ
محســـوب مـــی شـــود. در همیـــن راســـتا ســـندیکا 
کارگروهـــی ضمـــن مکاتبـــه بـــا ســـازمان  بـــا ایجـــاد 
رســـیدگی  عـــدم  خصـــوص  در  اجتماعـــی  تامیـــن 
ــدوی تشـــخیص  ــای بـ ــات هـ ــی از هیـ ــر در بعضـ موثـ
کـــرد اجـــرای مفـــاد بخشـــنامه هـــای  مطالبـــات، تـــالش 
ســـازمان تامیـــن اجتماعـــی، طـــرح مشـــکالت بنـــگاه 
هـــای اقتصـــادی بـــا مدیـــران ارشـــد ســـازمان و نیـــز 
کارشناســـان تامیـــن اجتماعـــی  انعـــکاس تخلفـــات 

ــد.  کنـ ــال  ــدی دنبـ ــکل جـ ــه شـ ــازمان را بـ ــه سـ بـ
گســـترده ای بـــر  کارگـــروه بررســـی هـــای  البتـــه در ایـــن 
ـــه قراردادهـــای خریـــد  روی عـــدم شـــمول حـــق بیمـــه ب
کل درآمـــد  انجـــام شـــده و مکاتباتـــی بـــا بـــا مدیـــر 
تعییـــن  خصـــوص  در  اجتماعـــی  تامیـــن  ســـازمان 
و  پیمانـــکاری  قراردادهـــای  بیمـــه  حـــق  تکلیـــف 
کارکنـــان شـــاغل در اجـــرای قـــرارداد  نیـــز حـــق بیمـــه 

گرفتـــه اســـت.  صـــورت 
در نهایـــت و بعـــد از انعـــکاس عـــدم رســـیدگی در 
ـــط  ـــوع توس ـــن موض ـــدوی ای ـــای ب ـــات ه ـــی از هی بعض
ســـازمان تامیـــن اجتماعـــی پیگیـــری و تـــا حـــدودی 
ایـــن مشـــکل مرتفـــع شـــد بـــه عـــالوه بـــه تخلفـــات 
کارشناســـان ســـازمان هـــم رســـیدگی و از  برخـــی از 
اســـتمرار آن جلوگیـــری شـــد. البتـــه نمایندگـــی اتـــاق 
بازرگانـــی در هیـــات هـــای حـــل اختـــالف نیـــز بـــه 

ــد.  ــل شـ ــران منتقـ ــرق ایـ ــت بـ ــندیکای صنعـ سـ
کارگـــروه در نظـــر دارد بررســـی مســـتمر مشـــکالت  ایـــن 

ــتمر  ــاط مسـ ــا و ارتبـ ــی اعضـ ــن اجتماعـ ــه و تامیـ بیمـ
بـــا ســـازمان بیمـــه بـــرای حـــل آنهـــا را همچنـــان در 
کار خـــود داشـــته باشـــد و  موضـــوع حـــق بیمـــه  دســـتور 
ـــال  ـــدی دنب ـــکل ج ـــه ش ـــکاری را ب ـــای پیمان قرارداده

کنـــد. 

کمیته حقوقی قراردادها  تجربه موفق 
در انسجام بخشی صنفی 

کمیتـــه حقوقـــی و قراردادهـــای ســـندیکا هـــم راســـتا بـــا 
همـــه بخـــش هـــای ســـندیکا و بـــا توجـــه بـــه معضـــالت 
ــرارداد تیـــپ و  ــوع قـ ــر موضـ ــا بـ ــای اعضـ ــه هـ و دغدغـ
تعدیـــالت قـــراردادی تمرکـــز ویـــژه داشـــته اســـت. بـــه 
همیـــن منظـــور بررســـی مناقصـــات فاقـــد تعدیـــل، 
در  بخشـــنامه  تمدیـــد  و  اصـــالح  درخواســـت 
قراردادهـــای فاقـــد تعدیـــل و مکاتبـــه بـــا توانیـــر بـــه 
ــدید  ــرخ ارز و افزایـــش شـ ــرات نـ ــران تغییـ ــور جبـ منظـ
کمیتـــه بـــوده  قیمـــت هـــا از جملـــه اقدامـــات ایـــن 

اســـت. 
عضـــو  هـــای  شـــرکت  عامـــل  مدیـــران  بـــا  مکاتبـــه 
در خصـــوص درخواســـت همـــکاری بـــرای حفـــظ 
انســـجام صنفـــی، پیگیـــری بـــرای اصـــالح و تمدیـــد 
ــرای  ــتندات بـ ــال مسـ ــق ارسـ ــنامه ارزی از طریـ بخشـ
برنامـــه  بـــا معـــاون  فنـــی و مکاتبـــه  شـــورای عالـــی 
ریـــزی و امـــور اقتصـــادی شـــرکت توانیـــر ، بررســـی 
و  فلـــزات  قیمـــت  افزایـــش  از  ناشـــی  مشـــکالت 
درخواســـت تمدیـــد ضمانـــت نامـــه هـــای حســـن 
انجـــام تعهـــدات و مکاتبـــه بـــا مدیـــر عامـــل شـــرکت 
ــر بـــرای اســـتفاده از قیمـــت هـــای واقعـــی بـــرای  توانیـ
محاســـبه مابـــه التفـــاوت نـــرخ فلـــزات از جملـــه دیگـــر 

کمیتـــه بـــوده اســـت.  اقدامـــات ایـــن 
در نهایـــت ایـــن تـــالش هـــا بـــه ایجـــاد انســـجام بخشـــی 
صنفـــی میـــان اعضـــای ســـندیکا و امتنـــاع از شـــرکت 
کارگـــروه فلـــز  در مناقصـــات فاقـــد تعدیـــل و تشـــکیل 
در توانیـــر منجـــر شـــد. بـــه عـــالوه شـــرکت توانیـــر طـــی 
نامـــه ای بـــه نظـــام فنـــی اجرایـــی ســـازمان برنامـــه و 
کشـــور خواســـتار جبـــران تغییـــرات نـــرخ ارز و  بودجـــه 

ـــد.  ـــا ش ـــت ه ـــدید قیم ـــش ش افزای
کمیتـــه قـــرار اســـت بررســـی مســـتمر مشـــکالت  ایـــن 
حقوقـــی و قـــراردادی اعضـــا و بخشـــنامه هـــا و آییـــن 
ــا و  ــر آنهـ ــرای هرچـــه بهتـ ــرای تنظیـــم و اجـ ــا بـ نامـــه هـ
نیـــز بهبـــود قوانیـــن و مقـــررات در راســـتای احقـــاق 
کار آتـــی خـــود قـــرار دهـــد.  حقـــوق اعضـــا را در دســـتور 

تصویب پیشنهاد سندیکا در قانون 
بودجه سال 97

گذشـــته ســـندیکا  امســـال هـــم ماننـــد ســـال هـــای 
گســـترده  شـــکل  بـــه  را   97 ســـال  بودجـــه  الیحـــه 
کارشناســـی مربـــوط بـــه  گـــزارش  بررســـی و تحلیـــل و 
کـــرد. در همیـــن راســـتا پیشـــنهادات  آن را تدویـــن 
اصالحـــی بـــر روی الیحـــه بودجـــه ســـال 1۳97 بـــه 
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مجلـــس شـــورای اســـالمی ارائـــه شـــد و بـــرای اعمـــال 
هـــای  کمیســـیون  بـــا  کراتـــی  و مذا آنهـــا مکاتبـــات 
نهایـــت  گرفـــت. در  تخصصـــی مجلـــس صـــورت 
پیشـــنهادات ارائـــه شـــده از ســـوی مجلـــس مـــورد 
گرفـــت و در متـــن قانـــون بودجـــه ســـال  پذیـــرش قـــرار 

شـــد.  گنجانـــده   1۳97

پرداخت مطالبات اعضا 
با دستور مستقیم معاون وزیر نیرو

ســـازنده  هـــای  شـــرکت  معـــوق  مســـاله مطالبـــات 
و پیمانـــکار ســـال هاســـت یکـــی از چالـــش هـــای 
اصلـــی فعـــاالن صنعـــت بـــرق محســـوب مـــی شـــود. 
ـــه همیـــن دلیـــل در طـــول ایـــن ســـال هـــا ســـندیکا در  ب
ــاله  ــری، مسـ ــال پیگیـ ــات در حـ ــه موضوعـ ــار همـ کنـ
مطالبـــات معـــوق را بـــه صـــورت مســـتمر و دائمـــی 
کنـــد. در همیـــن راســـتا در طـــول یـــک  پیگیـــری مـــی 
گذشـــته هـــم طـــی اســـتعالمی از شـــرکت هـــای  ســـال 
اســـتحصال  را  مطالبـــات  تقریبـــی  میـــزان  عضـــو، 

ــرده اســـت.  کـ
کـــره بـــا  انجـــام مکاتبـــات و برگـــزاری نشســـت هـــا و مذا
مقامـــات وزارت نیـــرو و مدیـــران عامـــل شـــرکت های 
گام بعـــدی  یـــع نیـــروی بـــرق  بـــرق منطقـــه ای و توز
ســـندیکا بـــرای وصـــول مطالبـــات اعضـــا بـــوده اســـت. 
ــرق  ــاون بـ ــتور معـ ــه دسـ ــا بـ در نهایـــت ایـــن تـــالش هـ
ــر  ــرکت توانیـ ــل شـ ــه مدیرعامـ ــرو بـ ــرژی وزارت نیـ و انـ
اولویـــت پرداخـــت مطالبـــات اعضـــای  بـــر  مبنـــی 

ســـندیکا منجـــر شـــد. 

عضویت در سندیکا 
حائز امتیاز در مناقصات شد 

یابـــی و تشـــخیص صالحیـــت و  کمیتـــه ارز تشـــکیل 
گام تـــازه ای  انتخـــاب اعضـــای هیـــات رییســـه آن 
بـــه منظـــور ارائـــه خدمـــات موثـــر بـــه اعضـــا محســـوب 
کـــه تدویـــن برنامـــه هـــای  کمیتـــه  مـــی شـــود. ایـــن 
یابـــی و  ــرای ارز ــه بـ کمیتـ ــاه مـــدت  کوتـ بلندمـــدت و 
کار خـــود  تشـــخیص صالحیـــت اعضـــا را در دســـتور 
گام دســـتور العمـــل معرفـــی اعضـــا بـــه  دارد، در اولیـــن 
فراخـــوان مناقصـــات شـــرکت هـــای بـــرق منطقـــه ای و 
ـــندیکا  ـــت در س ـــاز عضوی ـــب امتی کس ـــت  ـــع جه ی توز

کـــرده و بـــه نتیجـــه رســـاند.  را دنبـــال 
بـــرق  هـــای  شـــرکت  بـــا  توافـــق  ترتیـــب  ایـــن  بـــه 
منطقـــه ای تهـــران، اصفهـــان، خراســـان، هرمـــزگان 
بـــرای احتســـاب امتیـــاز عضویـــت در ســـندیکای 
و  یابـــی  ارز انتقـــال  مناقصـــات،  در  بـــرق  صنعـــت 
بـــه  توانیـــر  از  هـــا  شـــرکت  صالحیـــت  تشـــخیص 
مرکـــز  نماینـــده ســـندیکا در  ســـندیکا و عضویـــت 
ملـــی رتبـــه بنـــدی اتـــاق ایـــران از جملـــه دســـتاوردهای 

کمیتـــه محســـوب مـــی شـــود. ایـــن 
کمیتـــه در نظـــر دارد ضمـــن طراحـــی سیســـتم  ایـــن 
یابـــی و تشـــخیص صالحیـــت شـــرکت هـــا بـــه  ارز

ـــای  ـــت ه ـــتفاده از فرص ـــا اس ـــی ب یاب ـــع ارز ـــوان مرج عن
صالحیـــت  یابـــی  ارز سیســـتم  پروپـــوزال  قانونـــی، 
کنـــد.  ســـازندگان را نیـــز جهـــت ارائـــه بـــه توانیـــر تدویـــن 

گیری دانش بنیان های سندیکا  اوج 

هـــای  شـــرکت  از  حمایـــت  کمیتـــه  تشـــکیل 
ای  تـــازه  فصـــل  آغـــاز  ســـندیکا  در  بنیـــان  دانـــش 
کمیتـــه نوپـــا  در فعالیت هـــای ســـندیکا بـــود. ایـــن 
بـــا  کـــرد  تـــالش  فعالیـــت خـــود  ابتـــدای  از همـــان 
کاری  حـــوزه  بـــا  مرتبـــط  نهادهـــای  و  ســـازمان ها 
و  هدفمنـــد  ارتباطـــی  خـــود  عضـــو  هـــای  شـــرکت 
هـــای  نشســـت  برگـــزاری  کنـــد.  برقـــرار  اثربخـــش 
یاســـت  ر فنـــاوری  و  علمـــی  معاونـــت  بـــا  متعـــدد 
ــات  ــرکت ها و موسسـ ــز شـ ــوری و ریاســـت مرکـ جمهـ
دانـــش بنیـــان، مدیـــر مشـــارکت صنـــدوق نـــوآوری و 
یاســـت جمهـــوری،  معاونـــت نـــوآوری  شـــکوفایی ر
و توســـعه فنـــاوری صنـــدوق نـــوآوری و شـــکوفایی 
ریاســـت جمهـــوری، رییـــس هیـــات مدیـــره مجمـــع 
تشـــکل هـــای دانـــش بنیـــان و نماینـــدگان صنـــدوق 
حمایـــت از تحقیقـــات و توســـعه صنایـــع الکترونیـــک 
کمیتـــه بـــرای  از جملـــه مهمتریـــن اقدامـــات ایـــن 

دســـتیابی بـــه ایـــن هـــدف بـــود. 
امـــور  کار  و  کســـب  دفتـــر  بـــا  همـــکاری  البتـــه 
یاســـت  ر فنـــاوری  و  علمـــی  معاونـــت  بین الملـــل 
کارگـــزاران از جانـــب ســـندیکا  جمهـــوری در معرفـــی 
کمیتـــه  و  ســـندیکا  معرفـــی  ایـــران،  از  خـــارج  در 
کســـب و کار  دانش بنیـــان در جلســـه بـــا دفتـــر توســـعه 
و  فنـــاوری  و  علمـــی  معاونـــت  بین الملـــل  امـــور 
معرفـــی نمایشـــگاه های داخلـــی و خارجـــی جهـــت 
حمایـــت از شـــرکت های دانـــش بنیـــان بـــه معاونـــت 
علمـــی و فنـــاوری ریاســـت جمهـــوری را نیـــز بایـــد در 

گنجانـــد.  کمیتـــه  فهرســـت اقدامـــات ایـــن 
بنیـــان  دانـــش  هـــای  شـــرکت  از  حمایـــت  کمیتـــه 
ضمـــن  خـــود  فعالیـــت  کوتـــاه  مـــدت  در  توانســـته 
صنـــدوق  مشـــارکت  مدیـــر  مســـاعد  نظـــر  جلـــب 
نـــوآوری و شـــکوفایی و معاونـــت نـــوآوری و توســـعه 
یافـــت طـــرح هـــای دانـــش بنیـــان  فنـــاوری جهـــت در
از جانـــب ســـندیکا، موفـــق بـــه امضـــای تفاهـــم نامـــه 
بـــا ســـتاد توســـعه فنـــاوری حـــوزه انـــرژی معاونـــت علـــم 

یاســـت جمهـــوری شـــود.  و فنـــاوری ر
نامـــه  تفاهـــم  امضـــای  کـــه  اســـت  ذکـــر  بـــه  الزم 
و  تحقیقـــات  از  حمایـــت  صنـــدوق  بـــا  همـــکاری 
ـــه نظـــرات ســـندیکا  ـــع الکترونیـــک، ارائ توســـعه صنای
و رفـــع نواقـــص لیســـت محصـــوالت دانـــش بنیـــان 
صنعـــت بـــرق و همچنیـــن طـــرح موضـــوع و پیگیـــری 
ــرکت های  ــی شـ یابـ ــاوره ارز ــندیکا در مشـ ــور سـ حضـ
و  شـــرکت ها  مرکـــز  یاســـت  ر بـــا  بنیـــان  دانـــش 
موسســـات دانـــش بنیـــان را نیـــز بـــه شـــکل جـــدی 

کنـــد.  دنبـــال 

به همت سندیکا فهارس بهای
 تاسیسات برقی قیمت دار شد 

ــه  یکـــی از مهمتریـــن چالـــش هـــای صنعـــت بـــرق بـ
کـــه قیمـــت نهـــاده هـــای تولیـــد  ویـــژه در دوره هایـــی 
بـــه شـــدت افزایـــش مـــی یابـــد، نبـــود فهرســـت بهـــا 
ــت  ــدت هاسـ ــندیکا مـ ــت. سـ ــت اسـ ــن صنعـ در ایـ
فهـــارس  کـــردن  دار  قیمـــت  و  تدویـــن  بـــرای  کـــه 
بهـــای بخـــش هـــای مختلـــف صنعـــت بـــرق تـــالش 
عنـــوان  بـــا  کارگروهـــی  راســـتا  همیـــن  در  می کنـــد. 
تدویـــن فهـــارس بهـــای بـــرق و تعرفـــه هـــای وارداتـــی 

در ســـندیکا فعـــال شـــده اســـت. 
ـــوط  ـــای خط ـــز به ـــن آنالی ـــر تدوی ـــالوه ب ـــروه ع کارگ ـــن  ای
گـــذاری فهرســـت بهـــای  هوایـــی انتقـــال نیـــرو، قیمـــت 
واحـــد پایـــه تاسیســـات برقـــی و ارائـــه بـــه ســـازمان 
برنامـــه و بودجـــه و ارائـــه پیشـــنهاد بـــه ســـندیکا در 
گمرکـــی دکل هـــا و تابلوهـــای  خصـــوص تعرفه هـــای 
کار خـــود داشـــته و در نهایـــت  بـــرق را نیـــز در دســـتور 
بـــه ســـازمان  ارســـال  و  گـــذاری  بـــه قیمـــت  موفـــق 
ـــت  ـــی اس گفتن ـــت.  ـــده اس ـــور ش کش ـــه  ـــه و بودج برنام
ـــای  ـــارس به ـــالغ فه ـــرای اب ـــا ب ـــز به ـــری و آنالی ـــه پیگی ک
ــن  ــی ایـ ــای آتـ ــه هـ ــه برنامـ ــرا از جملـ ــرق جهـــت اجـ بـ

ــروه اســـت.  کارگـ

کرسی دائمی برای سندیکا 
کارگروه انتخاب صادرکنندگان نمونه در 

یکـــی  بـــرق  صنعـــت  صـــادرات  توســـعه  کمیتـــه 
هـــای  کمیتـــه  تریـــن  فعـــال  و  تریـــن  قدیمـــی  از 
کمیتـــه  ســـندیکای صنعـــت بـــرق ایـــران اســـت. ایـــن 
تدویـــن  بـــر  عـــالوه  گذشـــته  ســـال  یـــک  طـــول  در 
ــتعالم  ــراق، اسـ ــازار عـ ــور در بـ ــردی حضـ ــه راهبـ برنامـ
از  عضـــو  شـــرکت های  مطالبـــات  جمع بنـــدی  و 
دولـــت عـــراق و پیگیـــری آن از مشـــاور معـــاون اول 
اقتصـــادی  ویـــژه  ســـتاد  رئیـــس  و  جمهـــور  رئیـــس 
ایـــران و عـــراق، ســـتاد عـــراق وزارت نیـــرو، معـــاون اول 
ــال  ــط را دنبـ ــای مرتبـ ــایر نهادهـ ــور و سـ رئیـــس جمهـ

کـــرده اســـت. 
کاتالـــوگ  چـــاپ  و  تهیـــه  همچنیـــن  کمیتـــه  ایـــن 
تهیـــه  و  کمیتـــه  اعضـــای  تبلیغاتـــی  تیزرهـــای  و 
تیـــزر توانمنـــدی صادراتـــی بـــه ســـه زبـــان فارســـی- 
جلســـات  برگـــزاری  و  میزبانـــی  انگلیســـی-عربی، 
یه  مرتبـــط بـــا معـــاون وزیـــر بـــرق عـــراق و وزیـــر بـــرق ســـور
و هیـــات همـــراه در حاشـــیه نمایشـــگاه بیـــن المللـــی 
ـــیه  ـــی در حاش ـــت های تخصص ـــزاری نشس ـــرق، برگ ب
بـــا حضـــور مقامـــات  نمایشـــگاه بین المللـــی بـــرق 
ارشـــد وزارت نیـــرو، شـــرکت توانیـــر و مجلـــس شـــورای 
ــای  ــدی اولویـــت هـ ــع بنـ ــتعالم و جمـ ــالمی و اسـ اسـ
خـــود  اقدامـــات  فهرســـت  در  را  اعضـــا  صادراتـــی 

گنجانـــده اســـت. 
گـــزارش صـــادرات صنعـــت  البتـــه تدویـــن و تهیـــه 
بـــرق بـــرای ارائـــه بـــه مجلـــس و وزیـــر نیـــرو بـــا مشـــارکت 
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اعـــالم  و همـــکاری معاونـــت پژوهشـــی ســـندیکا، 
تفاهـــم  در  درج  بـــرای  ســـندیکا  پیشـــنهادات 
کشـــورهای غنـــا- کمیســـیون هـــای مشـــترک  نامـــه 
انجـــام  نیـــز  و  عـــراق  قطـــر-  تونـــس-  ارمنســـتان- 
ــط  ــدرکاران مرتبـ ــت انـ ــات و دسـ ــا مقامـ ــرات بـ کـ مذا
خـــط  از  بخشـــی  اختصـــاص  خصـــوص   در 
اعتبـــاری ســـوریه جهـــت انجـــام پـــروژه هـــای بـــرق 
ــه  کمیتـ ــر اقدامـــات  ــه دیگـ ــم از جملـ ــور هـ کشـ در آن 
ــران  ــرق ایـ ــندیکای صنعـــت بـ ــادرات سـ ــعه صـ توسـ

مـــی شـــود. محســـوب 
کمیتـــه هماهنگـــی بـــا دفتـــر بیـــن الملـــل معاونـــت  ایـــن 
علمـــی و فنـــاوری ریاســـت جمهـــوری در خصـــوص 
دانش بنیـــان  محصـــوالت  صـــادرات  تســـهیل 
نمایشـــگاه های  در  اعضـــا  حضـــور  تســـهیل   و 
ــدی  ــکل جـ ــه شـ ــم بـ ــرژی را هـ ــرق و انـ ــی بـ بین المللـ

کـــرده اســـت.  دنبـــال 
نتیجـــه ایـــن تـــالش هـــا و پیگیـــری هـــا تامیـــن منابـــع 
کشـــور  مالـــی بـــرای هماهنگـــی حضـــور مقامـــات بـــرق 
ــه،  ــرق خاورمیانـ ــه نمایشـــگاه بـ در هیـــات اعزامـــی بـ
یابـــی شـــرکت هـــا جهـــت حضـــور در  تدویـــن طـــرح ارز
کرســـی دائمـــی  کســـب  کنسرســـیوم هـــای صادراتـــی و 
کارگـــروه انتخـــاب صادرکننـــدگان  ـــرای ســـندیکا در  ب
نمونـــه وزارت صنعـــت معـــدن تجـــارت و ســـازمان 

ـــت.  ـــوده اس ـــارت ب ـــعه تج توس
کمیتـــه توســـعه صـــادرات تدویـــن  دســـتورکار آینـــده 
برنامـــه راهبـــردی و عملیاتـــی جهـــت حضـــور در بـــازار 
بـــا حضـــور  اتـــاق فکـــر صـــادرات  عـــراق، تشـــکیل 
کارشناســـان مـــورد نظـــر و معرفـــی  صاحبنظـــران و 
ــای  ــندیکا در بازارهـ ــد سـ ــورد تائیـ ــیومهای مـ کنسرسـ

ــود.  ــد بـ هـــدف خواهـ
و آب عمـــان  انـــرژی  نمایشـــگاه  در  البتـــه حضـــور 
امـــکان  بـــا  انـــدازی وب ســـایت چنـــد زبانـــه  و راه 
ــر  ــو هـــم از دیگـ ــرکتهای عضـ معرفـــی محصـــوالت شـ

اســـت.  کمیتـــه  ایـــن  برنامه هـــای 

کارشناسی با  گزارش ها و تحلیل های  ارائه 
تالش معاونت پژوهش و برنامه ریزی سندیکا

کـــه  ســـندیکا  ریـــزی  برنامـــه  و  پژوهـــش  معاونـــت 
راهبـــردی  ســـند  تدویـــن  آن  دســـتاورد  مهمتریـــن 
کارهـــای صنعـــت بـــرق ایـــران اســـت، در  کســـب و 
گـــزارش هـــای تحلیلـــی  گذشـــته  طـــول یـــک ســـال 
بســـیاری را در خصـــوص مســـائل و مشـــکالت مطـــرح 
ـــت  ـــن و جه ـــرق تدوی ـــت ب ـــندیکا و صنع ـــده در س ش

ــرده اســـت.  کـ ــاده  ــر آمـ ــئولین امـ ــه مسـ ــه بـ ارائـ
شـــده  انجـــام  هـــای  تحلیـــل  مهمتریـــن  جملـــه  از 
در ایـــن معاونـــت مـــی تـــوان بـــه موضوعاتـــی نظیـــر 
ـــرق در الیحـــه بودجـــه ســـال 1۳96  بودجـــه صنعـــت ب
و 1۳97و ارائـــه پیشـــنهادات اصالحـــی، ســـاختار 
پیشـــنهادهای  ارائـــه  و  بـــرق  صنعـــت  ســـندیکای 
بـــرق،  صنعـــت  واردات  و  صـــادرات  اصالحـــی، 
وضعیـــت مطالبـــات بخـــش خصوصـــی از دولـــت و 

گـــذاری بـــه بخـــش  نیـــز پـــروژه هـــای ناتمـــام و قابـــل وا
کـــرد. خصوصـــی در صنعـــت بـــرق اشـــاره 

مـــورد  در  هـــم  دیگـــری  هـــای  گـــزارش  عـــالوه  بـــه 
فدراســـیون  ایجـــاد  هـــای  چالـــش  و  فرصت هـــا 
صنعـــت بـــرق و بررســـی پیـــش نویـــس ســـند راهبـــردی 
و  معـــدن  صنعـــت،  وزارت  الکترونیـــک  و  بـــرق 
ـــده  ـــن ش ـــه و تدوی ـــت تهی ـــن معاون ـــم در ای ـــارت ه تج

اســـت. 
ســـندیکا  پژوهشـــی  معاونـــت  اقدامـــات  دیگـــر  از 
نظرســـنجی از اعضـــا در خصـــوص اولویـــت هـــای 
دســـتور  تدویـــن  و  مـــدت  میـــان  و  مـــدت  کوتـــاه 
بـــا  همـــکاری   ،1۳97 ســـال  در  ســـندیکای  کار 
ـــت از تحقیـــق و توســـعه  ـــرای حمای ـــرو ب پژوهشـــگاه نی
دســـتور العمل  تدویـــن  و  عضـــو  شـــرکت های  در 
المللـــی  بیـــن  قراردادهـــای  فنـــاوری  پیوســـت 
کارشناســـی  بررســـی  ملـــی،  مهـــم  طرح هـــای  و 
موضوعـــات و مـــوارد اســـتعالم شـــده از ســـندیکای 
صنعـــت بـــرق ایـــران و ارائـــه نتایـــج بـــه دســـتگاه هـــای 
اجرایـــی، پیگیـــری مســـائل اعضـــا از پژوهشـــگاه نیـــرو 
و مبادلـــه قـــرارداد پژوهشـــی بـــا اتـــاق بازرگانـــی تهـــران 

بـــوده اســـت. 
راهکارهـــای  یابـــی  ارز و  بررســـی  پژوهـــش  انجـــام 
انحصـــاری  بازارهـــای  در  بـــازار  مقـــررات  تنظیـــم 
مـــواد خـــام و صنایـــع بـــاال دســـتی و مقررات گـــذاری 
برابـــر  در  ســـازندگان  حقـــوق  از  حمایـــت  بـــرای 
تولید کننـــدگان انحصـــاری و انجـــام پـــروژه تدویـــن 
گـــذاری  مدل هـــای نویـــن تامیـــن مالـــی و ســـرمایه 
بـــرق از جملـــه دیگـــر فعالیـــت هـــای  در صنعـــت 

اســـت.  بـــوده  ســـندیکا  پژوهـــش  معاونـــت 
انجـــام نظرســـنجی از شـــرکت هـــای عضـــو و تدویـــن 
و  تجهیـــزات  ســـازندگان  چالش هـــای  گـــزارش 
ایـــران  بـــرق  نیـــروی  یـــع  توز شـــبکه  پیمانـــکاران 
گـــزارش  یـــع بـــرق، تهیـــه  کنفرانـــس توز جهـــت ارائـــه در 
اظهـــار نظـــر ســـندیکای صنعـــت بـــرق ایـــران دربـــاره 
طـــرح پیشـــنهادی اصـــالح مـــاده ۳1 قانـــون مقـــررات 
هـــای  زمینـــه  گـــزارش  نیـــز  و  واردات  و  صـــادرات 
ــوب  ــرق در چارچـ ــت بـ ــا در صنعـ پـ ــا ارو ــکاری بـ همـ
ــن بخـــش  ــذار ایـ ــات اثرگـ ــر اقدامـ ــم از دیگـ ــام هـ برجـ

بـــود ه اســـت. 
ـــی  ـــش خصوص ـــه بخ ـــام ب ـــای ناتم ـــروژه ه ـــذاری پ گ وا
و  محیطـــی  زیســـت  مالحظـــات  بـــا  بـــرق  تولیـــد  و 
کـــه  بودنـــد  دیگـــری  موضوعـــات  پایـــدار  توســـعه 
کنـــار نظـــر ســـنجی از  معاونـــت پژوهشـــی ســـندیکا در 
کاری ســـندیکا در  اعضـــا درخصـــوص اولویـــت هـــای 
گـــزارش هـــای تحلیلـــی در مـــورد آنهـــا  ســـال 1۳97، 

کـــرده اســـت. تهیـــه 
و  هـــا  تـــالش  ســـایه  در  معاونـــت  ایـــن  البتـــه 
بســـته  ارائـــه  ضمـــن  توانســـت  خـــود  پژوهش هـــای 
هـــای  شـــرکت  در  توســـعه  و  تحقیـــق  از  حمایـــت 
صنعـــت بـــرق، اعتبـــار ســـندیکا را تـــا جایـــی افزایـــش 
کـــه وزیـــر نیـــرو از ســـندیکا خواســـت جهـــت  دهـــد 
ــای  ــرح پژوهشـــی درخصـــوص چالـــش هـ ــرای طـ اجـ

توســـعه صـــادرات صنعـــت بـــرق وارد عمـــل شـــود. 
ســـند  در   شـــده  تعییـــن  هـــای  پژوهـــش  انجـــام 
جهـــت  سیاســـتی  بســـته های  ارائـــه  و  راهبـــردی 
کار صنعـــت بـــرق هـــم در  کســـب و  بهبـــود محیـــط 

اســـت.  واحـــد  ایـــن  آتـــی  دســـتورکارهای 
کار پژوهشـــی ســـند  گســـترش  کـــه  گفتنـــی اســـت 
و  پژوهـــش  معاونـــت  در  کـــه  ســـندیکا  راهبـــردی 
برنامـــه ریـــزی تهیـــه و تدویـــن شـــده بـــود، همچنـــان در 
حـــال پیگیـــری اســـت. در همیـــن راســـتا طرح هـــای 
پژوهشـــی جهـــت تامیـــن مالـــی بـــه اتـــاق بازرگانـــی 
تهـــران و ایـــران ارائـــه شـــده اســـت. ضمـــن اینکـــه 
طـــرح هـــای پژوهشـــی بررســـی روش هـــای تامیـــن 
مالـــی صنعـــت بـــرق، بازارهـــای انحصـــاری مـــواد 
کنتـــرل  خـــام مـــورد نیـــاز صنعـــت بـــرق و ارائـــه مـــدل 
بازارهـــای انحصـــاری و تدویـــن راهبردهـــا و برنامـــه 
بـــه  بـــرق  صنعـــت  صـــادرات  توســـعه  عملیاتـــی 

مرحلـــه اجـــرا رســـیده انـــد. 
و  تخصصـــی  گزارش هـــای  راســـتا  همیـــن  در 
ــای  ــه نهادهـ ــندیکا بـ ــنهادی سـ سیاســـت های پیشـ
شـــورای  مجلـــس  نیـــرو،  )وزارت  سیاســـت گذاری 
اســـالمی، وزارت صنعـــت و معـــدن و تجـــارت ارائـــه 
ــا بـــه تصویـــب رســـیده انـــد. در  شـــده و برخـــی از آنهـ
ـــده  ـــن ش ـــای تعیی ـــش ه ـــام پژوه ـــد انج ـــن رون ـــه ای ادام
بســـته های سیاســـتی  ارائـــه  و  راهبـــردی  در  ســـند 
کار صنعـــت بـــرق در  کســـب و  جهـــت بهبـــود محیـــط 

کار ســـندیکا خواهـــد  بـــود. دســـتور 

سندیکا همچنان فعال  در برگزاری نمایشگاه ها 

یکـــی از مهمتریـــن نقـــاط قـــوت ســـندیکا برگـــزاری 
موفـــق مجامـــع و نمایشـــگاه هـــای تخصصـــی اســـت. 
ــزاری  ــته برگـ گذشـ ــال  ــول یـــک سـ ایـــن تشـــکل در طـ
کنفرانـــس  دومیـــن  و  بیســـت  جانبـــی  نمایشـــگاه 
یـــع نیـــروی بـــرق بـــا همـــکاری شـــرکت  شـــبکه هـــای توز
ـــرق اســـتان ســـمنان،  ی ب ـــع نیـــرو ی توانیـــر و شـــرکت توز
پنجمیـــن  و  بیســـت  جانبـــی  نمایشـــگاه  برگـــزاری 
کنفرانـــس مهندســـی بـــرق بـــا همـــکاری دانشـــگاه 
خواجـــه نصیرالدیـــن طوســـی، مشـــارکت در برگـــزاری 
و حضـــور در هفدهمیـــن نمایشـــگاه بیـــن المللـــی 
صنعـــت بـــرق و مشـــارکت در برگـــزاری و حضـــور در 
ـــر را  ـــای تجدیدپذی ـــرژی ه ـــی ان ـــن الملل ـــگاه بی نمایش

ــده اســـت.  گنجانـ ــود  ــات خـ در فهرســـت اقدامـ
ــزاری رخدادهـــای  ــه ایـــن فهرســـت بایـــد برگـ ــه بـ البتـ
چهارمیـــن  جانبـــی  نمایشـــگاه  ماننـــد  صنعتـــی 
کنفرانـــس  ترانســـفورماتور،  المللـــی  بیـــن  کنفرانـــس 
شـــبکه هوشـــمند انـــرژی، مجمـــع عمومـــی ســـالیانه 
و انتخابـــات دوره جدیـــد هیـــأت مدیـــره ســـندیکا و 
جلســـه هـــم اندیشـــی بـــا اعضـــا را هـــم افـــزود. نتیجـــه 
کاهـــش هزینـــه هـــای اعضـــا در  تـــالش هـــای ســـندیکا 
ـــون  ـــزار میلی ـــر ه ـــغ ب ـــی بال ـــا رقم ـــگاه ها ب ـــش نمایش بخ

ــوده اســـت.  ▪ ــان بـ تومـ
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اتـــاق  و  ســـندیکا  بیـــن  رابطـــه  از  شـــما  ارزیابـــی 
بازرگانـــی تهـــران چیســـت؟ ایـــن رابطـــه از چـــه نقـــاط 
کـــدام بعـــد رابطـــه  قـــوت و ضعفـــی برخـــوردار اســـت و 

ــود؟  ــت شـ ــتر تقویـ ــد بیشـ بایـ
حضـــور مـــن در اتـــاق بازرگانـــی و افتخـــار شـــرف یابی 
ــر  ــره ســـندیکا ســـندی اســـت بـ در جلســـه هیـــات مدیـ
ــی اســـت.  ــط خوبـ ــندیکا روابـ ــاق و سـ ــط اتـ ــه روابـ اینکـ
کـــه مـــا بـــه اعلی تریـــن درجـــات  معنـــای آن ایـــن نیســـت 
رابـــط ســـازمانی رســـیده ایـــم بلکـــه بـــه ایـــن معناســـت 
ـــگاه باشـــکوه ارتبـــاط بیـــن  ـــه جای ـــرای رســـیدن ب ـــا ب کـــه م

دو ســـازمان در مســـیر درســـتی حرکـــت می کنیـــم. 
مـــا در اتـــاق تهـــران تـــالش می کنیـــم بازتعریفـــی از میثـــاق 
خـــود بـــا تشـــکل هـــا بـــه عنـــوان زیردســـتان تشـــکلی 
داشـــته باشـــیم، شـــما هـــم در ســـندیکا تـــالش می کنیـــد 
ــه  ــادی بـ ــاالن اقتصـ ــی از فعـ ــده بخشـ ــوان نماینـ ــه عنـ بـ
اتـــاق تهـــران نزدیـــك شـــوید بنابرایـــن هـــر دوی مـــا در 

ــم.  ــه حرکـــت می کنیـ ــك نقطـ ــه یـ ــیدن بـ رسـ
ــر  گـ ــه ا کـ ــد  ــندیکا ظرفیت هایـــی دارنـ ــران و سـ ــاق تهـ اتـ
یـــم  مـــا معمـــاری ایـــن دو ســـازمان را روی هـــم بگذار
آینـــده  بـــرای  فراوانـــی  قـــوت  نقـــاط  مـــن  گمـــان  بـــه 
کـــرد وچـــه بســـا ســـندیکای  همکاری هـــا پیـــدا خواهیـــم 
صنعـــت بـــرق ایـــران بتوانـــد بـــه یـــک پایلـــوت مناســـب 

و بـــه عنـــوان یـــك ســـند بـــرای ادامـــه همـــکاری اتـــاق 
تهـــران بـــا ســـایر تشـــکل ها مطـــرح شـــود.

چـــه  بـــا  خصوصـــی  تشـــکل های  شـــما  نظـــر  بـــه 
در  خالءهایـــی  چـــه  و  هســـتند  روبـــرو  معضالتـــی 

دارد؟  وجـــود  آنهـــا  فعالیـــت  مســـیر 
ــران در  ــی ایـ ــه بخـــش خصوصـ کـ ــئله ای  ــن مسـ بزرگتریـ
ایفـــای نقـــش اقتصـــادی خـــود بـــا آن مواجـــه اســـت، ایـــن 
ـــه طـــور تاریخـــی تعریـــف نشـــده  کـــه جایـــگاه آن ب اســـت 
اســـت. در ســـال 1۳04 ایـــران صاحـــب دولـــت مـــدرن 
ـــخ  ی ـــن تار ـــل از ای ـــال های قب ـــاره س ـــی درب ـــا بحث ـــد و م ش
گرچـــه صبغـــه اتـــاق بـــه ســـال های قبـــل از  یـــم )ا ندار
ایـــن بازمی گـــردد(.  در تمـــام طـــول ســـال های قبـــل از 
گـــر چـــه بخـــش خصوصـــی هـــم بـــه وجـــود  انقـــالب، ا
کـــم مطلـــق  آمـــده و اثراتـــی هـــم داشـــته اســـت، نقـــش حا
ــت.  ــوده اسـ ــت بـ ــه دولـ ــق بـ ــادی متعلـ ــازی اقتصـ در بـ
کـــم شـــد، طبیعـــت  بعـــد از انقـــالب شـــرایط انقالبـــی حا
کـــه در دل خـــود تحوالتـــی بـــه همـــراه  هـــر انقالبـــی اســـت 
کـــه فاقـــد عنصـــر دولتـــی  دارد، انقالبـــی در دنیـــا نیســـت 
کـــه عمـــر  کار ایـــن اســـت  گیـــر  شـــدن اقتصـــاد باشـــد امـــا 
یـــاد شـــده اســـت. انقـــالب  رفتـــار انقالبـــی در ایـــران ز
بـــه  را  کار  و  می کـــرد  تحکیـــم  را  خـــود  مبانـــی  بایـــد 

اراده دولت، انتقال قدرت 
به بخش خصوصی نیست؛ 

گو با بهمن عشقی / / گفت و 
 دبیرکل اتاق بازرگانی تهران

خصوصی ســـازی بـــه فرآینـــدی اطـــالق می شـــود 
بخـــش  از  مدیریـــت  و  مالکیـــت  آن  طـــی  کـــه 
دولتـــی بـــه بخـــش مردمـــی )خصوصـــی( منتقـــل 
شـــود. طـــی ایـــن فرآینـــد انـــدازه دولـــت یـــا حجـــم 
کاهـــش  اقتصـــاد  در  دولـــت  فعالیت هـــای 
یـــا حجـــم  انـــدازه بخـــش خصوصـــی  یافتـــه و 
افزایـــش  خصوصـــی  بخـــش  فعالیت هـــای 
هـــدف  مهم تریـــن  کلـــی  به طـــور  می یابـــد. 
افزایـــش  کشـــورها  کثـــر  ا در  خصوصی ســـازی 
تخصیـــص  بهینه ســـازی  و  بنگاه هـــا  کارآیـــی 
بـــه عملکـــرد  بـــا نگاهـــی  بـــوده اســـت.  منابـــع 
در  خصوصی ســـازی  گذشـــته  ســـال  چنـــد 
کـــه رونـــد مـــورد انتظـــار  یافـــت  کشـــور می تـــوان در
به دســـت  سیاســـت  ایـــن  اجـــرای  از  مثبتـــی  و 
بخـــش  مشـــکالت  دربـــاره  اســـت.  نیامـــده 
خصوصـــی بـــا دکتـــر بهمـــن عشـــقی، دبیـــرکل 

کرده ایـــم. گفتگـــو  تهـــران  بازرگانـــی  اتـــاق 

استفاده از ظرفیت تشکل ها یک اصل فراموش نشدنی است
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گـــذر  بخـــش خصوصـــی تحویـــل مـــی داد، ایـــن دوران 
گـــری  دیـــر اتفـــاق می افتـــد یعنـــی مبانـــی انقالبـــی 
کان در اقتصـــاد باقـــی اســـت و اقتصـــاد دولتـــی  کمـــا

مانـــده اســـت.
ــی  ــار دولتـ ــات مختلـــف آثـ ــان و ادبیـ ــا زبـ ــا بـ ــه مـ همـ
ایـــن  واقعیـــت  می کنیـــم،  بیـــان  را  اقتصـــاد  بـــودن 
کـــه دولـــت بـــاوری بـــه اقتصـــاد متکـــی بـــه  اســـت 
بخـــش خصوصـــی نـــدارد. ممکـــن اســـت در برخـــی 
از ســـخنرانی ها از ضـــرورت انتقـــال قـــدرت اقتصـــاد 
بـــه بخـــش خصوصـــی شـــنیده شـــود ولـــی بـــاور دولـــت 

ــی نیســـت.  ــه بخـــش خصوصـ ــدرت بـ ــال قـ انتقـ

گفتـــه شـــما مبنـــی بـــر اینکـــه بـــاور  بـــا توجـــه بـــه 
خصوصـــی  بخـــش  بـــه  قـــدرت  انتقـــال  دولـــت 

دارنـــد؟  وظیفـــه ای  چـــه  تشـــکل ها  نیســـت، 
تشـــکل ها بایـــد مثـــل ســـرنگ داروی مـــورد خواســـت 
کـــه فکـــر می کننـــد تغییـــرات را در بـــدن بیمـــار  خـــود را 
کننـــد.  دولتـــی شـــده اقتصـــاد فراهـــم می کنـــد، تزریـــق 
کـــه تشـــکل ها در همـــه جـــای  بزرگتریـــن دســـتاوردی 
ـــران، ایجـــاد فشـــار عمومـــی  ـــه تنهـــا در ای ـــد ن ـــا دارن دنی
علیـــه دولـــت اســـت یعنـــی خواســـته های فعـــاالن 
ــار  ــب فشـ ــود را در قالـ ــش خـ ــت پوشـ ــادی تحـ اقتصـ

عمومـــی مطـــرح می کننـــد. 
کمیـــت نـــدارد  ــار عمومـــی بـــه حا صنعـــت بـــرق فشـ
امـــا وقتـــی خواســـته خـــود را بـــه عنـــوان مطالبـــه ملـــی 
کـــرد، بـــه فشـــار تبدیـــل می شـــود. جایـــی  تعریـــف 
قـــدرت موازنـــه دولـــت و فعـــاالن اقتصـــادی در بخـــش 
ـــه را  ـــن نقط ـــد، ای ـــادل می رس ـــه تع ـــه نقط ـــی ب خصوص
بســـیاری از فالســـفه علـــوم اجتماعـــی نقطـــه بهینـــه 
کمیـــت نامیده انـــد در  قـــدرت ملـــت و حا تعـــادل 
کـــه نـــه دولـــت موفـــق بـــه محـــو  ایـــن صـــورت اســـت 
ـــه بخـــش  ـــازار اســـت و ن کامـــل بخـــش خصوصـــی از ب
گذاشـــته  کنـــار  خصوصـــی قـــادر اســـت دولـــت را 
و نقـــش رگوالتـــوری آن را نادیـــده بگیـــرد. نقطـــه ای 
همدیگـــر  مـــچ  خوابانـــدن  بـــه  طـــرف  دو  زور  کـــه 
نمی رســـد، نقطـــه بهینـــه منافـــع ملـــی اســـت. وظیفـــه 
کـــه قـــدرت بـــازو و  اتـــاق بازرگانـــی تهـــران ایـــن اســـت 
کنـــد، وقتـــی قـــدرت  آرزوهـــای تشـــکل ها را هـــم راســـتا 
کار درســـت  ـــازوی همـــه تشـــکل ها هـــم راســـتا شـــد،  ب

پیـــش خواهـــد رفـــت.

گـــذاری  وا بـــه  کـــه  اساســـی  قانـــون   44 اصـــل 
فعالیت هـــای دولتـــی بـــه بخش هـــای غیـــر دولتـــی 
کار تـــا  کســـب و  و قانـــون بهبـــود مســـتمر محیـــط 

کشـــور اجرایـــی شـــده اســـت؟  چـــه میـــزان در 
در  ملـــی  میثـــاق  یـــک  عنـــوان  بـــه  اساســـی  قانـــون 
بخـــش اقتصـــادی بایـــد مـــورد بازنگـــری قـــرار بگیـــرد، 
ــه  ــون دولـــت اســـت و آنچـ ــران قانـ ــی ایـ ــون اساسـ قانـ
ــاد  ــد یـــک اقتصـ ــه می کنیـ ــون مالحظـ ــوان قانـ ــه عنـ بـ
کـــه درکنـــار آن بـــه اقتصـــاد تعاونـــی هـــم  دولتـــی اســـت 
ــل  ــی مکمـ ــده اســـت. بخـــش خصوصـ ــاره ای شـ اشـ
بخـــش دولتـــی و تعاونـــی تعریـــف شـــده اســـت یعنـــی 
کـــه ایـــن دو بخـــش نتوانســـتند انجـــام  ـــود  کاری ب گـــر  ا
ـــی  ـــن یعن ـــد و ای ـــام ده ـــی انج ـــش خصوص ـــد بخ دهن

جامانـــده بـــودن و وامانـــده بـــودن. اصـــالح فرامیـــن 
مرتبـــط بـــا اصـــل 44 توســـط مقـــام معظـــم رهبـــری 
ابـــالغ شـــد امـــا اجـــرای ایـــن فرامیـــن چقـــدر منطبـــق 
ـــوال دارد؟  ـــای س ـــت، ج ـــوده اس ـــول ب ـــات اص ـــا منوی ب
کـــردن  ـــه جـــای خصوصـــی  مـــا در اجـــرای اصـــل 44 ب
کـــردن رفته ایـــم. مفـــاد اجرایـــی  بـــه ســـمت عمومـــی 
کمـــی بـــه بیراهـــه رفتـــه اســـت چـــون بـــه  اصـــل 44 
کـــرده اســـت نـــه  زعـــم خـــودش اقتصـــاد را مردمـــی 

خصوصـــی. 
ــاد  ــوده ای، اقتصـ ــاد تـ ــی، اقتصـ ــاد عمومـ ــن اقتصـ بیـ
مردمـــی و اقتصـــاد خصوصـــی فـــرق بســـیار اســـت 
دارد.  را  خـــود  مشـــخص  تعریـــف  کـــدام  هـــر  و 
مبنـــای  کـــه  سوسیالیســـتی  حکومت هـــای  در 
ایدئولـــوژی مارکسیســـتی داشـــتند، بـــه عنـــوان مثـــال 
کشـــور بـــا ایـــن ایدئولـــوژی،  کوبـــا دو  کـــره شـــمالی و 
معتقـــد بـــه اقتصـــاد تـــوده ای هســـتند و تـــوده ای از 
معرفـــی  اقتصـــادی  کمـــان  حا عنـــوان  بـــه  را  مـــردم 

 . می کننـــد
کشـــور مـــا قانـــون بهبـــود فضـــای مســـتمر محیـــط  در 
کار هـــم در فضایـــی چالشـــی بیـــن دولـــت  کســـب و 
و مجلـــس تصویـــب شـــد. مـــن بیشـــتر از اینکـــه روح 
ایـــن قانـــون را حـــالل مشـــکالت بخـــش خصوصـــی 
و  پارلمـــان وقـــت  بیـــن  بدانـــم منازعـــه ای می دانـــم 
کمـــه در دولـــت وقـــت، دو جنـــاح سیاســـی  هیـــات حا
کاهـــش قـــدرت طـــرف مقابـــل قانونـــی را  کـــه بـــرای 
کـــه در ابـــالغ آن هـــم  کردنـــد بـــه طـــوری  تصویـــب 
اختالفاتـــی وجـــود داشـــت. بنـــده ســـهم قانـــون بهبـــود 
کار را در اصـــالح  کســـب و  فضـــای مســـتمر محیـــط 
امـــور چنـــدان پررنـــگ نمی بینـــم و نمـــره خوبـــی بـــه 

ایـــن قانـــون نمی دهـــم. 
امـــروز همیـــن قانـــون موافـــق منویـــات دولـــت نیســـت، 
کـــه هـــر دولتـــی در دنیـــا عالقمنـــد  طبیعـــی اســـت 
کنـــد، حتـــی  گـــذار  نیســـت قـــدرت و اختیـــارش را وا
گـــذاری  دموکراتیک تریـــن دولت هـــا هـــم مایـــل بـــه وا
دولـــت  کـــه  چیـــزی  آن  نیســـتند.  خـــود  قـــدرت 
تـــوازن  می کنـــد  قـــدرت  گـــذاری  وا بـــه  مجبـــور  را 
مچ انـــدازی اســـت. قانـــون بهبـــود مســـتمر محیـــط 
ــال قـــدرت بخـــش خصوصـــی در  کار در خـ کســـب و 

مـــچ انـــدازی، قانـــون موفقـــی نشـــده اســـت. 

از نظـــر شـــما دیـــدگاه دولـــت دوازدهـــم نســـبت بـــه 
بخـــش خصوصـــی چگونـــه بـــوده اســـت و ایـــن 
کـــه دربـــاره  دولـــت تـــا چـــه میـــزان بـــه حرف هایـــی 

ــرده اســـت؟  کـ بخـــش خصوصـــی زده، عمـــل 
اینکـــه ظرفیـــت را بـــه بخـــش خصوصـــی بســـپاریم 
بـــه لقلقـــه  اینکـــه فقـــط  امـــا  ایـــده خوبـــی اســـت، 
کالم تبدیـــل شـــود، خاصیتـــی نـــدارد بلکـــه بایـــد در 
کوچـــک  کنـــد و مـــوازی باشـــد بـــا  اجـــرا تحقـــق پیـــدا 
گفتـــار  در  وقتـــی  روحانـــی  آقـــای  دولـــت.  ســـازی 
ــر  ــه نشـــان دهـــد بودجـــه دولـــت هـ کـ صـــادق اســـت 
کمتـــر می شـــود. یکـــی از عالیـــم بالینـــی فربگـــی  ســـال 
ـــه قـــدری فربـــه  دولـــت، بودجـــه اســـت وقتـــی بودجـــه ب
باقـــی  کفایـــت بودجـــه عمرانـــی  کـــه  شـــده اســـت 
ـــش  ـــه بخ ـــت ب ـــعار دادن ظرفی ـــس ش ـــت پ ـــده اس نمان

ــه را  ــر دولـــت بودجـ گـ ــی درســـت نیســـت. ا خصوصـ
ـــر حســـن اجـــرای ایـــن  کاهـــش داد، ب ـــوازن  ـــه طـــور مت ب
کـــرد و از تـــک تـــک وزرا بایـــت هزینـــه  کاهـــش نظـــارت 
بودجـــه پاســـخ خواســـت، می تـــوان روی حرفشـــان 
گـــذاری بخشـــی از اقتصـــاد بـــه  مبنـــی بـــر ضـــرورت وا

ــرد.  کـ ــاب  ــی حسـ بخـــش خصوصـ

ارتبـــاط ســـندیکا و اتـــاق بازرگانـــی تهـــران تـــا چـــه 
میـــزان می توانـــد مشـــکالت بخـــش خصوصـــی را 

کنـــد؟  حـــل 
ــادر  ــی قـ ــه تنهایـ ــی بـ ــاق بازرگانـ ــه اتـ ــندیکا و نـ ــه سـ نـ
بـــه حـــل مشـــکالت بخـــش خصوصـــی نیســـتند. 
ــه  اتـــاق و ســـندیکا حـــالل مشـــکالت نیســـتند، آنکـ
توانایـــی حـــل مشـــکل را دارد، دولـــت اســـت. ایـــن دو 
رکـــن قـــدرت اجرایـــی ندارنـــد بلکـــه بایـــد مشـــکالت 
ـــزار  کننـــد. اب بخـــش خصوصـــی را شناســـایی و طـــرح 
و رویکـــرد ایـــن روش ایجـــاد فشـــار عمومـــی اســـت. 
ــم  کمـــک هـ ــا  ــه بـ کـ ــاق ایـــن اســـت  ی مـــن در اتـ آرزو
کنیـــم تـــا بتوانیـــم  مســـائل و مشـــکالت را طراحـــی 
فشـــار و غلیـــان عمومـــی الزم را بـــرای حـــل آن ایجـــاد 

کنیـــم. 

 97 ســـال  در  تهـــران  بازرگانـــی  اتـــاق  برنامـــه 
چیســـت؟  تشـــکل ها  بـــا  ارتبـــاط  درخصـــوص 
ســـال 97 ســـال ســـخت و پرفشـــار اقتصـــادی اســـت، 
مبنـــای  بـــر  جدیـــد  ســـال  در  تهـــران  اتـــاق  برنامـــه 
بازگشـــت تحریم هـــا طراحـــی نشـــده اســـت شـــاید 
امـــروز الزم باشـــد نـــه تنهـــا مـــا بلکـــه دولـــت نیـــز برنامـــه 
و بودجـــه خـــود را براســـاس نظـــام بازگشـــت تحریم هـــا 

کنـــد. بـــاز طراحـــی 
بهره گیـــری  جدیـــد  ســـال  در  مـــا  اصلـــی  هـــدف 
شـــرایط  بـــه  چـــه  تشکل هاســـت  بهتـــر  ظرفیـــت  از 
اســـتفاده  برنگردیـــم  چـــه  و  برگردیـــم  تحریمـــی  
فرامـــوش  اصـــل  یـــک  تشـــکل ها  ظرفیـــت  از 
جدیـــد  ســـال  در  اتـــاق  تصمیـــم  اســـت.  نشـــدنی 
کمـــک و توانمندســـازی  تخصیـــص بودجـــه جهـــت 
بـــا  مســـیر  ایـــن  در  مـــا  اولویـــت  و  تشکل هاســـت 
خـــود  امـــور  پیگیـــری  در  کـــه  اســـت  تشـــکل هایی 

باشـــند.  جدی تـــر 
ــه بازتعریـــف  ــک بـ کمـ ــال 97  ــا در سـ ــی مـ کلـ ــل  اصـ
روابـــط خـــود بـــه عنـــوان میثـــاق بـــا تشکل هاســـت. 
نیســـتند  مـــا  زیردســـت  ســـازمان های  تشـــکل ها 
ــا  ــتند امـ ــا هسـ ــا مـ ــوازی بـ ــازمان های مـ ــکل ها سـ تشـ
کمتـــر. مـــا ذیـــل هـــم قـــرار نگرفتیـــم بلکـــه  گســـتره  بـــا 
تشـــکل ها بازوهـــای اتـــاق هســـتند و نـــگاه مـــا بـــه 
تشـــکل ها از بـــاال بـــه پاییـــن نیســـت. تغییـــر پارادایـــم 
کـــه  مهمتریـــن رویکـــرد اتـــاق در ســـال 97 اســـت چـــرا 
ُســـلبیت پارادایـــم، علـــت اصلـــی بیشـــتر مشـــکالت 
ــیفتگی  ــد و شـ ــه عقایـ ــد بـ ــال جدیـ ــا در سـ اســـت. مـ
ـــگاه همســـاز و ســـازگار  ـــا ن کردیم،نقـــش م خـــود غلبـــه 
اســـت و امیـــدوارم ســـندیکا پایلـــوت خوبـــی بـــرای 

ــد. ▪ ــرای ایـــن اصـــل باشـ اجـ
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ـــش  ـــت پژوه ـــری در نشس ـــام باق پی
ســـازمان  محـــل  در  خبـــری 
صداوســـیما بـــا اشـــاره بـــه اهمیـــت 
مدیریـــت مصـــرف بـــرق از ســـوی 
تقاضـــای  رشـــد  افـــزود:  مـــردم 
کـــه  کشـــور ســـاالنه 7 درصـــد اســـت  ـــرق در  مصـــرف ب
ایـــن رقـــم 2.5 تـــا ۳ برابـــر متوســـط اســـتانداردهای 
جهانـــی و بـــه معنـــای ورود ســـاالنه 5 هـــزار مـــگاوات 

نیـــروگاه جدیـــد بـــه مـــدار مصـــرف اســـت.
وی هزینـــه ســـاخت نیـــروگاه جدیـــد را ۳ تـــا 4 میلیـــارد 
ـــر هزینـــه  ـــم عـــالوه ب گفـــت: ایـــن رق ـــرد و  ک ـــورو اعـــالم  ی
یـــع و  10 تـــا 15 میلیـــارد تومانـــی تاســـیس شـــبکه توز
کـــه بایـــد بـــرای جلوگیـــری  خطـــوط انتقـــال اســـت 
در  ایـــن  امـــا  شـــود  انجـــام  کشـــور  در  خاموشـــی  از 
کـــه  وزارت نیـــرو امســـال تـــوان تامیـــن ایـــن  حالیســـت 

ــه را نـــدارد. هزینـ
نائـــب رئیـــس هیئـــت  مدیـــره ســـندیکای بـــرق بـــا 
ــی  ــرق مصرفـ ــد بـ ــد بیـــش از 55 درصـ ــه تولیـ ــاره بـ اشـ
هـــم  ادامـــه داد:  بخـــش خصوصـــی  توســـط  کشـــور 
بـــه  تومـــان  میلیـــارد  هـــزار   ۳0 نیـــرو  وزارت  کنـــون  ا
ــکار  ــا بدهـ ــی و بانکهـ ــهای مختلـــف خصوصـ بخشـ
کـــه 20 هـــزار میلیـــارد تومـــان آن متعلـــق بـــه  اســـت 
صنعـــت  ایـــن  پیمانـــکاران  و  خصوصـــی  بخـــش 
کـــه پرداخـــت نشـــدن ایـــن هزینـــه مانـــع از  اســـت 
گـــذاری هـــای جدیـــد در صنعـــت بـــرق شـــده  ســـرمایه 

اســـت.
باقـــری قیمـــت بـــرق را چالـــش بـــزرگ صنعـــت بـــرق 
کـــه  دانســـت و افـــزود: بـــرق یـــک محصـــول اســـت 
هزینـــه تولیـــد و انتقـــال دارد بنابرایـــن ثابـــت نگـــه 
ــا مشـــکل  ــی را بـ ــرق بخـــش خصوصـ ــرخ بـ ــتن نـ داشـ
کـــرده اســـت زیـــرا بـــا پرداخـــت نشـــدن قیمـــت  مواجـــه 
تســـویه   بـــه  قـــادر  ارگان  ایـــن  نیـــرو  وزارت  بـــه  بـــرق 
کـــه  بدهـــی هـــا بـــه بخـــش خصوصـــی نخواهـــد بـــود 
گذاشـــت. ایـــن رونـــد در تولیـــد بـــرق اثرمنفـــی خواهـــد 
وی بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه آزاد شـــدن اقتصـــاد بـــرق 
ســـاز  پـــول  صنعـــت  ایـــن  گرفتـــن  رونـــق  ســـبب 
رفـــع چالـــش  راهـــکار دیگـــر  گفـــت:  خواهـــد شـــد 
بخـــش خصوصـــی در صنعـــت بـــرق صـــادرات ایـــن 
کـــه بخـــش خصوصـــی نقشـــی در  کاالســـت در حالـــی 

صـــادرات بـــرق نـــدارد.
بـــرق،   رئیـــس   هئیـــت مدیـــره ســـندیکای  نائـــب 
ایـــران را از لحـــاظ ظرفیـــت نصـــب شـــده نیروگاهـــی 
در منطقـــه دارای رتبـــه اول دانســـت و افـــزود: ایـــران 
تولیـــد تجهیـــزات  کشـــور مطـــرح دنیـــا در  جـــزو 10 

توربیـــن  ســـازنده  ششـــمین  و  آبـــی  بـــرق  نیـــروگاه 
کشـــور  کنـــون بـــه 40  کـــه هـــم ا گازی در دنیـــا اســـت 
کـــه باتوجـــه بـــه ظرفیتهـــای موجـــود در  صـــادرات دارد 
ایـــن صنعـــت میتـــوان مقاصـــد صادراتـــی را بـــه مقـــدار 

قابـــل توجهـــی افزایـــش داد.
ارزش  تولیـــد  برابـــری  نـــرخ 8  بـــه  اشـــاره  بـــا  باقـــری 
افـــزوده در صنعـــت بـــرق نســـبت بـــه بقیـــه صنایـــع 
ــزوده   ــد از ارزش افـ گفـــت: 11 درصـ ــور  کشـ صادراتـــی 
کشـــور و 14.5 درصـــد ســـهم اشـــتغال  کل صنایـــع 

کشـــور در صنعـــت بـــرق محقـــق مـــی شـــود.
در  پیشـــرو  صنایـــع  از  یکـــی  را  بـــرق  صنعـــت  وی 
حـــوزه صـــادرات غیـــر نفتـــی دانســـت و ادامـــه داد: 
ایـــران قـــادر بـــه صـــادرات تجهیـــزات صنعـــت بـــرق، 
خدمـــات فنـــی و مهندســـی و انـــرژی بـــرق بـــه دیگـــر 
دالر  میلیـــارد   50 از  کنـــون  ا هـــم  کـــه  کشورهاســـت 
کشـــور 15تـــا 20 درصـــد ســـهم  صـــادرات غیرنفتـــی 
دارای  کاالهـــای  و  مهندســـی  و  فنـــی  خدمـــات 

اســـت. پیشـــرفته  تکنولـــوژی 
نائـــب رئیـــس هیئـــت مدیـــره ســـندیکای بـــرق بـــا 
و  فنـــی  خدمـــات  درصـــدی   5 ســـهم  بـــه  اشـــاره 
مهندســـی صنعـــت بـــرق از صـــادرات غیـــر نفتـــی 
کـــه ظرفیـــت  کشـــور ادامـــه داد: ایـــن در حالیســـت 
صادراتـــی صنعـــت بـــرق ایـــران 25 تـــا ۳0 میلیـــارد 

اســـت. دالر 
ـــر اســـاس ســـند  گـــذاری انجـــام شـــده ب باقـــری هـــدف 
ـــر نفتـــی را 200 میلیـــارد دالر  ـــرای صـــادرات غی 1404 ب
یـــادی تـــا رســـیدن  گفـــت: هنـــوز فاصلـــه ز کـــرد و  اعـــالم 
کـــه مشـــکالت موجـــود در  ـــه ایـــن هـــدف وجـــود دارد  ب
شـــبکه بانکـــی از بزرگتریـــن موانـــع رســـید ن بـــه ایـــن 

ـــت. ـــذاری اس هدفگ
کشـــورهای  بـــه ظرفیـــت موجـــود در  بـــا اشـــاره  وی 
بـــرای  ایـــران  بـــا  کـــی  خا مرزهـــای  دارای  همســـایه 
گـــواه آمـــار در ســـال 96 بیـــش  صـــادرات ادامـــه داد: بـــه 
کشـــورهای همســـایه  از ۳00 میلیـــارد دالر واردات در 
کـــه ســـهم ایـــران از ایـــن رقـــم  انجـــام شـــده اســـت 
ـــا توجـــه  کـــه ب ـــوده اســـت  معـــادل 1۳.5 میلیـــارد دالر ب
بـــه شـــرایط فعلـــی و تحریـــم هـــا بایـــد بـــرای اســـتفاده از 
کشـــورهای همســـایه برنامـــه ریـــزی  ایـــن ظرفیـــت در 

کرد.

 توانمنـــدی ایـــران بـــرای صـــادرات 
33 میلیـــارد دالری بـــرق تـــا 1404

ریـــزی  برنامـــه  و  پژوهـــش  معـــاون 
و  توانایـــی  از  بـــرق  ســـندیکای 

و  بـــرق  صـــادرات  بـــرای  صنعـــت  ایـــن  ظرفیـــت 
تجهیـــزات آن  تـــا رقـــم ۳۳ میلیـــارد دالر تـــا افـــق 1404 
کشـــور  در صـــورت تامیـــن زیرســـاختهایی الزم،  در 

داد. خبـــر 
اشـــاره  بـــا  ایـــن نشســـت  در  نیـــز  اســـدی  علیرضـــا 
حکمرانـــی  یکپارچـــه  نیازمندنظـــام  مـــا  اینکـــه  بـــه 
صـــادرات در صنعـــت بـــرق هســـتیم افـــزود: درحـــال 
ـــه  نیـــرو، امورخارجـــه و صنعـــت   حاضـــر ســـه وزارتخان
ــرق را برعهـــده دارنـــد  ــادرات بـ ــارت صـ و معـــدن تجـ
گانـــه در  گـــذاری هـــای جـــدا  کـــه انجـــام سیاســـت 
فرصتهـــای  رفتـــن  دســـت  از  ســـبب  ارگانهـــا  ایـــن 

کننـــدگان بـــرق مـــی شـــود. یـــادی بـــرای صـــادر  ز
ــی  ــد فعلـ ــتن  رونـ ــه داشـ ــا ادامـ ــه بـ ــان اینکـ ــا بیـ ی بـ و
ــرق  ــت بـ ــادرات صنعـ ــرای صـ ــاختها بـ ــن زیرسـ تامیـ
 17 بـــه  صنعـــت  ایـــن  صـــادرات    ،1404 افـــق  تـــا 
از  بـــرق  صنعـــت  گفـــت:  رســـد  مـــی  دالر  میلیـــارد 
لحـــاظ زیرســـاختهای فیزیکـــی رتبـــه 14 جهـــان را 
کـــه ایـــن نشـــان دهنـــده ظرفیـــت مناســـب ایـــن  دارد 
ــا زیرســـاخت  صنعـــت در صـــادرات بـــرق اســـت امـ
در  کار  و  کســـب  مناســـب  فضـــای  تســـهیل کننده 

کشـــور شـــرایط خوبـــی نـــدارد.
معـــاون پژوهـــش و برنامـــه ریـــزی ســـندیکای بـــرق 
ــور بـــه بازنگـــری درحکمرانـــی  کشـ ــاز  ــر نیـ کیـــد بـ ــا تا بـ
ــگاه داری  ــد بنـ ــت بایـ ــه داد: دولـ ــرق ادامـ ــت بـ صنعـ
ایـــن  کنـــد  تمرکـــز  حکمرانـــی  بـــر  و  کـــرده  رهـــا  را 
بـــه  چندانـــی  اجـــازه  دولـــت  کـــه   درحالیســـت 
حتـــی  و  دهـــد  نمـــی  خصوصـــی  بخـــش  حضـــور 
قیمت گـــذاری بـــرق نیـــز در دســـت دولـــت اســـت.

کشـــورهای  اســـدی مجمـــوع صـــادرات تجهیـــزات در 
گفـــت:  همســـایه را حـــدود 100 میلیـــارد دالر دانســـت و 
گـــر شـــرایط  ایـــران قـــادر بـــه تامیـــن ایـــن اعـــداد هســـت ا
کنـــون  کـــه   هـــم ا فراهـــم شـــود امـــا ایـــن درحالیســـت 
چیـــن، ژاپـــن، آمریـــکا و آلمـــان عمـــده صـــادرات ایـــن 

کشـــورها را برعهـــده دارد.
وی افـــزود: ضعـــف در اطالعـــات از بـــازار، فقـــدان 
سیاســـی،  روابـــط  در  کافـــی  ثبـــات  و  اســـتحکام 
شـــرکتهای  پذیـــری  رقابـــت  قـــدرت  در  ضعـــف 
کننـــده  ـــی و ریســـک هـــای شـــرکتهای صـــادر  صادرات
موانـــع  تریـــن  مهـــم  از جملـــه  هـــدف  بازارهـــای  در 

اســـت.▪ بـــرق  صنعـــت  در  صادراتـــی 

+ خبرگزاری صدا و سیما
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ــی  کاالی ایرانـ ــات حمایـــت از  ــما الزامـ ــر شـ ــه نظـ بـ
ــرای رونـــق آن فراهـــم  ــه بـ چیســـت و چگونـــه زمینـ

خواهـــد شـــد؟
و  کســـب  بـــرای  الزم  زمینه هـــای  بایـــد  ابتـــدا  در 
ایـــن  کـــه  فراهـــم شـــود  کننـــده داخلـــی  تولیـــد  کار 
حمایـــت  از  وقتـــی  واقـــع  در  دارد.  شـــرایطی  خـــود 
تولید کننـــده داخلـــی حـــرف می زنیـــم منظـــور ایـــن 
کار خصوصـــی اهمیـــت  کســـب و  کـــه بایـــد بـــه  اســـت 
بیشـــتری داده شـــود. اقتصـــاد ایـــران ظرفیت هـــای 
کمتـــر  کشـــورهای دیگـــر  کـــه شـــاید در  بـــی بدیلـــی دارد 
جملـــه  از  باشـــد.  داشـــته  وجـــود  ظرفیت هـــا  ایـــن 
ایـــن مزیت هـــا پاییـــن بـــودن دســـتمزد ها نســـبت بـــه 
بازار هـــای بیـــن المللـــی و ارزان بـــودن قیمـــت انـــرژی 
گرفتـــه  گـــر جلـــوی رانت هـــا و انحصار هـــا  اســـت. ا
شـــود و سیســـتم اقتصـــادی شـــفافی داشـــته باشـــیم، 
بنگاه هـــای  بیـــن  ســـالم  رقابتـــی  فضـــای  قطعـــا 
خصوصـــی فراهـــم می شـــود. همچنیـــن بایـــد مانـــع 
کـــه فضـــا  فعالیـــت نهاد هـــای انحصارطلـــب شـــد 
کـــه  را بـــرای بخـــش خصوصـــی پرالتهـــاب می کننـــد 

ــران اســـت. ــاد ایـ ــه نغـــع اقتصـ ــر بـ ــه ایـــن امـ دقـــت بـ

ـــر  ـــا چـــه حـــد ب ـــازار ت ـــه نظـــر شـــما رقابتـــی شـــدن ب ب
رونـــد حمایـــت از تولیدکننـــدگان داخلـــی تاثیرگـــذار 

اســـت؟
کافـــی  تنهایـــی  بـــه  بـــازار  شـــدن  رقابتـــی  پارامتـــر 
کاالی ایرانـــی در  کیفیـــت  نیســـت بلکـــه بـــاال بـــردن 
ــرفت  ــم در پیشـ ــه مهـ ــازار نکتـ ــدن بـ ــی شـ ــار رقابتـ کنـ
ــل مثبـــت و  ــا تعامـ ــد مـ ــا بایـ ــه مـ ــاد اســـت البتـ اقتصـ
ـــا جهـــان توســـعه یافتـــه  در چارچـــوب منافـــع ملـــی را ب
کار خـــود قـــرار دهیـــم. بـــرای بـــاال بـــردن  در دســـتور 
کارایـــی در اقتصـــاد داخلـــی، نیـــاز بـــه  بهـــره وری و 
ـــوژی و دانـــش فنـــی از جهـــان پیشـــرفته  انتقـــال تکنول
یـــم. هرچقـــدر تعامـــل مـــا بـــا جهـــان بیشـــتر باشـــد  دار
گـــر  کارایـــی اقتصـــاد مـــا باالتـــر مـــی رود. ا بهـــره وری و 
یکدیگـــر  بـــا  داخلـــی  و  خارجـــی  گـــذاران  ســـرمایه 
پیشـــرفت  شـــاهد  بکننـــد،  همـــکاری  تولیـــد  در 
ـــرای  ـــا ب ـــور م کش ـــم.  ـــم بودی ـــاد خواهی ـــی در اقتص مثبت
پیشـــرفت اقتصـــادی نیازمنـــد انتقـــال تکنولـــوژی و 
دانـــش فنـــی از جهـــان پیشـــرفته اســـت و تنهـــا در ایـــن 

ــرد کـ ــد  ــرفت خواهـ ــه پیشـ کـ ــورت اســـت  صـ
ــدارد،  ــود نـ ـــی وجـ ــور خودکفای کشـ ــچ  ــان هیـ  در جهـ
اقتصـــاد  زمینـــه  در  پیشـــرفته  کشـــور های  تمامـــی 
امـــا  هســـتند  کشـــور ها  ســـایر  بـــا  تعامـــل  نیازمنـــد 
ـــته  ـــک نداش ـــود. ش ـــق ش ـــد محق ـــی می توان خوداتکای
ــود  ــای خـ کاال هـ کیفیـــت  ــم  ــا می توانیـ ــه مـ کـ ــید  باشـ
را بـــاال ببریـــم و پیشـــرفت اقتصـــادی داشـــته باشـــیم 

داخـــل  تولیـــد  کاال هـــای  از  بســـیاری  اینکـــه  کمـــا 
کیفیت تـــر  کـــه از نمونـــه خارجـــی خـــود با هســـتند 
طـــول  در  آن هـــا  از  برخـــی  متاســـفانه  امـــا  هســـتند 
کیفیـــت  گرفتـــار برخـــی مشـــکالت شـــدند و  زمـــان 

کاالهایشـــان پاییـــن آمـــد. 

یعنـــی حلقـــه مفقـــوده اقتصـــاد ایـــران را تعامـــل بـــا 
جهـــان می دانیـــد؟

کامـــال درســـت اســـت، حلقـــه مفقـــوده اقتصـــاد   بلـــه 
ـــه  ک ـــا جهـــان اســـت  ـــران، تعامـــل مفیـــد و ســـازنده ب ای
کـــرد.  در ایـــن صـــورت اقتصـــاد مـــا پیشـــرفت خواهـــد 
چنانچـــه از تولیدکننـــدگان  داخلـــی حمایت هـــای 
خارجـــی  تولیدکننـــدگان  و  بیایـــد  عمـــل  بـــه  الزم 
و داخلـــی در چارچـــوب منافـــع ملـــی بـــا یکدیگـــر 
کاال هـــای داخلـــی  ــازنده داشـــته باشـــند،  تعامـــل سـ
را  خـــود  خارجـــی  مشـــابه  نمونـــه  بـــا  رقابـــت  تـــوان 

خواهـــد داشـــت.

کار  کســـب و  در صحبت هایتـــان بـــه بهبـــود فضـــای 
کردیـــد. بـــرای بهبـــود ایـــن فضـــا چـــه بایـــد  اشـــاره 

کـــرد؟
گـــر خواهـــان حمایـــت از تولیـــد ملـــی هســـتیم در  ا
کســـب وکار  بـــه بهبـــود فضـــای  بایـــد  وهلـــه ی اول 

شفافیت  و مبارزه با 
نهادهای انحصارطلب؛ 
کلید نجات اقتصاد ایران

/ گفت وگو با مهدی پازوکی  /
 اقتصاددان و استاد دانشگاه

مقـــام معظـــم رهبـــری امســـال را بـــه نـــام حمایـــت 
ــک  ــش از یـ ــد. بیـ کردنـ ــذاری  ــی نامگـ کاالی ایرانـ از 
یـــت  ـــا محور ـــه ایشـــان شـــعار ســـال را ب ک دهـــه اســـت 
ایـــن  کـــه  می کننـــد  انتخـــاب  اقتصـــادی  مســـائل 
و  معیشـــت  بحـــث  اهمیـــت  از  کـــی  حا موضـــوع 
اقتصـــاد خانوار هـــا بـــرای رهبـــری معظـــم انقـــالب 
دارد. بـــدون تردیـــد نامگـــذاری ســـال ها بـــا عناویـــن 
ـــئوالن  ـــی مس ـــیر حرکت ـــط س ـــاص، خ ـــعار های خ و ش
نیازمنـــد  آن  تحقـــق  و  کـــرده  مشـــخص  را  مـــردم  و 
بررســـی  راســـتای  در  اســـت.  همه جانبـــه  تـــالش 
مســـیر تحقـــق شـــعار ســـال و راهکار هـــای حمایـــت 
ـــاددان و  ـــی« اقتص ـــدی پازوک ـــا »مه ـــی ب کاالی ایران از 

کرده ایـــم. گفتگـــو  اســـتاد دانشـــگاه 
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کســـب وکار بایـــد بـــه نحـــوه  کنیـــم. فضـــای  توجـــه 
تولیـــد ملـــی و بـــا سیاســـت های بخردانـــه در دســـتور 
و  بگیـــرد  قـــرار  ایـــران  در  کمیـــت  حا مجموعـــه  کار 
مجریـــه  قـــوه  هـــم  آن  و  قـــوه  یـــک  می کنـــم  کیـــد  تا
ــر مـــن ایـــن  ــر نیســـت. نظـ ــوع موثـ ــر ایـــن موضـ فقـــط بـ
کالن  ــرای ارتقـــای نظـــام تصمیم گیـــری  ــه بـ کـ اســـت 
یاســـت  ر بـــه  اقتصـــاد  عالـــی  شـــورای  اقتصـــادی، 
ـــه  مقـــام رهبـــری و عضویـــت ســـه قـــوه قضائیـــه، مجری
کل  و مقننـــه و همچنیـــن وزرای اقتصـــادی، رئیـــس 
بانـــک مرکـــزی و رئیـــس ســـازمان برنامـــه و بودجـــه و دو 
ــوزه اقتصـــادی، اجتماعـــی،  ــران حـ تـــن از صاحبنظـ
فرهنگـــی بـــه انتخـــاب رئیـــس جمهـــوری تشـــکیل 

ــود.  شـ

را  اقتصـــاد  عالـــی  شـــورای  تشـــکیل  پیشـــنهاد 
کـــه  کردیـــد لطفـــا بیشـــتر توضیـــح دهیـــد  مطـــرح 

چیســـت؟ منظورتـــان 
 شـــورای عالـــی اقتصـــاد بایـــد خطـــوط قرمـــز اقتصـــاد را 
کنـــد و هـــر آنچـــه در ایـــن شـــورا تصمیم گیـــری  روشـــن 
حکـــم  صـــورت  بـــه  رهبـــری  طریـــق  از  می شـــود 
ـــائل  ـــرای مس ـــا ب ـــود. م ـــالغ ش ـــوه اب ـــه ق ـــه س ـــی ب حکومت
تصمیم گیـــری  نظـــام  یـــک  بـــه  نیـــاز  اقتصـــادی 
ــه  کـ ــه  ــم همانگونـ ــر می کنـ ــن فکـ ــم. مـ یـ ــد دار قدرتمنـ

سیاســـت خارجـــه مـــا بـــه برجـــام نیـــاز داشـــت اقتصـــاد 
داخلـــی مـــا نیـــز بـــه ایـــن شـــورای تصمیم گیـــری نیـــاز 

دارد. 
و  کنـــد  پیـــدا  ارتقـــا  کســـب وکار  فضـــای  بایـــد 
تـــا  باشـــد  داشـــته  امنیـــت  ایرانـــی  ســـرمایه گذار 
مـــن  کنـــد.  ســـرمایه گذاری  را  خـــود  پـــول  بتوانـــد 
یـــم  کـــه مـــا در ایـــران مشـــکل پس انـــداز ندار معتقـــدم 
میـــزان  ایـــن  کـــه  باالســـت  بســـیار  مـــا  پس انـــداز  و 
کنـــون  ا کـــرد.  مشـــاهده  نقدینگـــی  در  می تـــوان  را 
حـــدود 1500 تریلیـــون تومـــان نقدینگـــی وجـــود دارد، 
بخردانـــه  سیاســـت های  بـــا  نقدینگـــی  ایـــن  گـــر  ا
ــه ســـمت تولیـــد ملـــی  ــور بـ کشـ ــام تصمیم گیـــری  نظـ
می رفـــت، قطعـــا تولیـــد ملـــی افزایـــش می یافـــت. بـــه 
دنبـــال تولیـــد ملـــی درآمـــد ملـــی و بـــه دنبـــال آن درآمـــد 
کـــرده و مشـــکل  ســـرانه و رفـــاه ملـــی بهبـــود پیـــدا 

می شـــد. حـــل  بیـــکاری 
اســـتفاده  آن  از  کـــه  دارد  مزایایـــی  مـــا  اقتصـــاد 
ـــیار  ـــران بس ـــرژی در ای ـــت ان ـــوز قیم ـــال هن ـــود مث نمی ش
نیـــروی  اســـت.  بین المللـــی  بازار هـــای  از  پایین تـــر 
ــا  ــاد مـ ــی اقتصـ ــت ولـ ــا متخصـــص و ارزان اسـ کار مـ
کنـــد. یکـــی از مســـائل  نمی توانـــد آن هـــا را جـــذب 
مهـــم اقتصـــاد مـــا جـــذب نشـــدن نیرو هـــای فرهیختـــه 
کشـــور اســـت در عـــوض نیرو هـــای غیرمتخصـــص  در 

ــد  ــه دولـــت راه یافته انـ ــه بدنـ ــات بـ ــای ارتباطـ ــر مبنـ بـ
عقـــب  ماندگـــی  هـــای  از  بســـیاری  عامـــل  کـــه 
کشـــور هســـتند، مـــن معتقـــدم شـــفافیت  اقتصـــادی 
بـــرای اقتصـــاد ایـــران از نـــان شـــب واجب تـــر اســـت، 

ــردد. ــران برگـ ــاد ایـ ــه اقتصـ ــد بـ ــفافیت بایـ شـ

کشـــور  رانـــت و انحصـــار تـــا چـــه حـــد بـــه اقتصـــاد 
ــت؟  ــه زده اسـ ضربـ

ـــوان  ـــا بت ـــود ت ـــات آزاد ش ـــه اطالع ـــد مبادل ـــرم بای ـــه نظ ب
را  ایـــران  اقتصـــاد  در  رانت هـــا  از  بســـیاری  جلـــوی 
گرفـــت. متاســـفانه در دولـــت نهـــم و دهـــم طبقـــه 
کـــه ایـــن طبقـــه در دولـــت  گرفـــت  رانت خـــواری شـــکل 
کنـــون بـــا  یازدهـــم هـــم بـــه حیـــات خـــود ادامـــه داد و ا
را می گذرانـــد،  امـــورات خـــود  نجومـــی  ثروت هـــای 
کـــه بســـیاری از آحـــاد جامعـــه  ایـــن در حالـــی اســـت 
کمیـــت  از حداقل هـــا محـــروم هســـتند. مجموعـــه حا
موظـــف اســـت جلـــوی طبقـــه رانت خـــوار را بگیـــرد 
کـــه شـــامل قـــوه قضاییـــه، وزارت اطالعـــات و ســـایر 
کمیـــت بایـــد بـــه  ارگان هـــای مرتبـــط می شـــود. حا

ــر برانداختـــن فســـاد نهادینـــه شـــده باشـــد.▪ فکـ
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ــول بیســـت  ــیم، در طـ ــته باشـ کافـــی داشـ ــر دقـــت  گـ ا
و چهـــار ســـاعت یـــک شـــبانه روز، واژه »سیســـتم« 
مـــردم  اقشـــار مختلـــف  زبـــان  از  بارهـــا،  و  بارهـــا  را 
کـــّرات از ایـــن لفـــظ، اســـتفاده  می شـــنویم و خودبـــه 

می کنیـــم امـــا بـــه راســـتی، »سیســـتم« چیســـت؟!
اجـــازه دهیـــد تـــا بـــا یـــک پرســـش، بحـــث را آغـــاز 

نماییـــم:
ـــس  ـــی، پ ـــافرت تفریح ـــک مس ـــرای ی ـــد ب ـــور فرمایی تص
از یـــک ســـال ســـخت و پـــر تنـــش، در قســـمت درجـــه 
یـــک ایربـــاس A۳80 بلیـــط رزرو نمـــوده و پیـــش از 
پـــرواز، بـــا آرامـــش بـــر صندلـــی خـــود لمیـــده، آب میـــوه 
طبیعـــی نـــوش جـــان نمـــوده و فیلـــم مـــورد عالقـــه خـــود 
گهـــان متوجـــه مکالمـــه افـــراد  کنیـــد؛ نا را تــماشـــــا مـــی 
گوینـــد خلبـــان ایـــن  کـــه مـــی  مجاورتـــان مـــی شـــوید 
پـــرواز، یکـــی از نوابـــغ جراحـــی مغـــز و اعصـــاب اســـت!
ــده و  ــاد شـ ــان ایجـ ــه در ذهنتـ کـ ــی  ــتین پرسشـ نخسـ
کـــه آیـــا  شـــما را آشـــفته خاطـــر مـــی ســـازد ایـــن اســـت 
کـــه فقـــط در حـــوزه مغـــز  ایـــن جـــراح فـــوق تخصـــص 
و اعصـــاب نابغـــه اســـت، خـلـبـانــــی بـلــــد اســـت؟! 
دارد؟!  اطـــالع  پـــرواز،  مفاهیـــم  و  اصطالحـــات  از 

کنـــش شـــما بـــه ایـــن مهـــم چـــه خواهـــد بـــود؟ وا
کـــه خلبانـــی یـــک امـــر تخصصـــی  یـــم  گـــر اعتقـــاد دار  ا
کـــه بایـــد صرفـــًا توســـط یـــک فـــرد آمـــوزش دیـــده  اســـت 
ــه  کـ ــم  یـ ــن دار ــر یقیـ گـ ــرد، ا ــورت پذیـ ــد صـ ــورد تأییـ مـ
طراحـــی و محاســـبه تأسیســـات بـــرق ســـاختمان در 
ــورد  ــرق مـ ــد توســـط مهنـــدس بـ ــان بایـ ــال احداثمـ حـ
تأییـــد ســـازمان نظـــام مهندســـی صـــورت پذیـــرد، 
گـــر اتومبیـــل خـــود را بـــرای ســـرویس دوره ای فقـــط  ا

بـــرای بیمـــاری  گـــر  بـــرده و ا نـــزد نمایندگـــی مجـــاز 
ــم،  کنیـ ــی  ــه مـ ــه پزشـــک متخصـــص مراجعـ ــود بـ خـ
کـــه مجموعـــه ای  یـــم ســـازمان مـــا  چطـــور انتظـــار دار
گمـــان،  از »نیـــروی انســـانی« اســـت، بـــا حـــدس و 
کـــه  ـــره ای  ـــی، مجموعـــه دانـــش جزی اطالعـــات تجرب
کســـب شـــده  از منابـــع اینترنتـــی غیرقابـــل اســـتناد 

کنتـــرل شـــود؟ کارآ و مؤثـــر  و... بصـــورت 
مفاهیـــم را نمـــی تـــوان بـــا برداشـــت ذهنـــی و شـــخصی 
کـــه در ایـــن حالـــت، هیچـــگاه دو  تفســـیر نمـــود، چرا
کـــه باهـــم بـــر ســـر مســـأله ای  نفـــر را نخواهیـــد یافـــت 
ــًا بـــه همیـــن دلیـــل قانـــون،  بـــه تفاهـــم برســـند. دقیقـ
اســـتاندارد، مرجـــع، رفرنـــس و... وضـــع و تدویـــن شـــد 
کله را بـــر هـــم نزنـــد. تـــا ســـالیق شـــخصی نظـــم و شـــا

عواقـــب  را،  »مدیریـــت«  دانســـتِن  بـــه  نیـــاز  شـــاید 
اســـت.  نمـــوده  رنـــگ  کـــم  آن  دیرهنـــگام  بعضـــًا 
شـــده،  ادغـــام  یکدیگـــر  بـــا  معمـــواًل  کـــه  عواقبـــی 
کـــرده و در  ـــراد دیگـــر را دخیـــل  پیچیـــده مـــی شـــود، اف

گنـــگ و مبهـــم مـــی شـــود! انتهـــا، سرچشـــمه آن 
کـــه نیـــاز بـــه »واژه شناســـی«  یکـــی از ایـــن مفاهیـــم 
دارد، سیســـتم یـــا همـــان ســـامانه اســـت؛ واژه شناســـی 

گرفـــت!  را بـــا ویکـــی پدیـــا شناســـی نبایـــد اشـــتباه 
از   )1972 تـــا   1901( برتاالنفـــی  فـــون  یـــگ  لودو
کمـــک شـــایانی بـــه  کـــه  جملـــه متفکرانـــی اســـت 
کـــرده اســـت.  شـــناخت و ارایـــه نظریـــه سیســـتمی 
گفـــت وی واضـــع نظریـــه عمومـــی  در واقـــع می تـــوان 
اســـت؛  علمـــی  و  مـــدون  صـــورت  بـــه  سیســـتم ها 
برتاالنفـــی در اواخـــر 1920 نظریـــه ارگانیســـمی را مطـــرح 

کـــرده اســـت. 

گوید:  وی می 
هـــای  ویژگـــی  تریـــن  اساســـی  کـــه  جـــا  آن  »از 
آنـــان  دهنـــده  تشـــکیل  ســـازماِن  در  موجـــودات، 
کـــه فقـــط بـــه بررســـی  اســـت، روش بررســـی مرســـوم 
پـــردازد  مـــی  هـــا  آن  از  فرآینـــد  یـــک  یـــا  یـــک جـــزء 
کاملـــی  )دیـــدگاه جزیـــره ای(، نمـــی توانـــد تشـــریح 
از آن موجـــود انجـــام دهـــد. همچنیـــن نگـــرش تـــک  
ــاره  ــی دربـ ــات جامعـ ــد اطالعـ ــی توانـ ــز نمـ ــدی نیـ بعـ
گـــون  گونا فرآیندهـــای  و  اجـــزاء  هماهنگـــی  نحـــوه 

بگـــذارد.« مـــا  هـــا در اختیـــار  ارگانیســـم 
ـــای  ـــش ه ـــی از جنب ـــالف برخ ـــر خ ـــتمی ب ـــفکر سیس تـ
کـــه در یـــك رشـــته ی علمـــی و در محـــدوده ی  فکـــری 
کـــرده انـــد در خـــارج از محـــدوده ی  معینـــی نشـــو و نمـــا 
یـــك علـــم معیـــن متولـــد شـــد ودر محیطـــی میـــان 
ــر سیســـتمی  ــر تفکـ ــاید تأثیـ ــرد. شـ کـ رشـــته ای رشـــد 
بـــوده  ســـازمان  انســـانی  ابعـــاد  ی  برحـــوزه  بیشـــتر 

اســـت.
بـــه نظـــر برتاالنفـــی، یـــک ارگانیســـم صرفـــًا مجموعـــه 
گانـــه نیســـت، بلکـــه سیســـتمی اســـت  عناصـــر جدا
بـــه جـــای  ایـــن سیســـتم،  کلّیـــت.  و  نظـــام  دارای 
ـــه طـــور ظاهـــری متشـــکل از  آنکـــه ماننـــد جامـــدات، ب
تعـــدادی اتـــم باشـــد، بیشـــتر موجودیتـــی شـــبیه شـــعله 
کـــه بـــه طـــور مرتـــب در حـــال تغییـــر و  یـــا بلـــور دارد 
کـــه ارگانیســـم  ی بـــر ایـــن بـــاور اســـت  تبدیـــل اســـت. و
ـــول در  ـــای معم ـــر و روش ه ـــیوه تفک ـــا ش ـــوان ب ـــی ت را نم
مکاتـــب مکانیســـتی شـــناخت و بایســـتی طـــرز تفکـــر 
نوینـــی را بـــرای شـــناخت موجـــودات ارگانیـــک ابـــداع 

کـــرد.

»سـیـسـتـم«،   بـودن یـا نـبـودن؟ 
مـسـألــه این است!

/مهدی زارع پور /
کارشناس ارشد مهندسی مکانیک و مدیریت سیستم های اطالعاتی
مدیرکارخانه پرشین تابلو تابان مشهد
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تفکـــر سیســـتمی، دارای مبانـــی چهارگانـــه بـــه شـــرح 
زیـــر اســـت:

کـــه ارگانیســـم را  1- تصـــور ارگانیـــک: یعنـــی تصـــوری 
در مرکـــز طـــرح ادراک آدمـــی قـــرار می دهـــد.

ـــه  منزلـــه موجـــودی  کل نگـــری: یعنـــی هـــر پدیـــده ب  -2
زنـــده، دارای نظـــم، دارای روابـــط بـــاز بـــا محیـــط، 
گرفتـــه می شـــود و  خودتنظیـــم و هدفمنـــد در نظـــر 
ـــت  آن هـــا  کلّی ـــر  ـــه اجـــزای پدیده هـــا ب به جـــای توجـــه ب

کیـــد دارد و بـــر  آن متمرکـــز می شـــود. تأ
3- مدل ســـازی: یعنـــی متفکـــر سیســـتمی ســـعی 
اجـــزای  بـــه  ُکـــــل  به جـــای شکســـتن  کـــه  می کنـــد 
قـــراردادی، ادراک خـــود از پدیده هـــای واقعـــی را بـــر 

کنـــد. پدیده هـــای واقعـــی منطبـــق 
کـــه یـــک متفکـــر و  4- بهبـــود شـــناخت: بـــه طـــوری 

کـــه: کنـــد  پژوهشـــگر نظام گـــرا درک 
در  و  ارگانیـــک  سیســـتم  یـــک  در  زندگـــی  الـــف( 

دارد. اســـتمرار  پیوســـته،  گـــردی  فرا
ُکـــــل، از طریـــق مشـــاهده  ب( شـــناخت آدمـــی از یـــک 
وقـــوع می پیوندنـــد،  بـــه  کـــه درون  آن  گرد هایـــی  فرا
ــزای  آن  ــاهده اجـ ــق مشـ ــه از طریـ ــد نـ به دســـت می آیـ

کل. 
ـــرد مشـــاهده می کنـــد، خـــود واقعیـــت  کـــه ف ج( آنچـــه 

نیســـت، بلکـــه ادراک وی از واقعیـــت اســـت. 
البتـــه تفکـــر سیســـتمی در تضـــاد بـــا تفکـــر تحلیلـــی 
نیســـت، در واقـــع ایـــن دو روش مکمـــل یکدیگرنـــد، 
همان گونـــه  ایـــن،  وجـــود  بـــا  هـــم.  جایگزیـــن  نـــه 

مطالعـــه  یافته انـــد  در سیســـتمی  متفکـــران  کـــه 
گردهـــای به هـــم پیوســـته اجـــزای یـــک سیســـتم  فرا

مفیدتـــر از تحلیـــل ریـــز  آن هاســـت.
کـــه بصـــورت مقدماتـــی بـــا مفهـــوم سیســـتم  حـــال 
کـــه بـــه دنبـــال  آشـــنا شـــده ایـــم، وقـــت آن اســـت 

باشـــیم. ســـازمان  در  دیـــدگاه  ایـــن  پیاده ســـازی 
توجه کنید!

کـــه  نیســـت  حـــل  راه  یـــک  سیســـتمی،  نگـــرش 
و  نمـــوده  ابـــالغ  و  تدویـــن  آن  بـــرای  دســـتورالعمل 
منتظـــر باشـــیم تـــا از شـــنبه، اجرایـــی شـــود! مـــا بـــاور 
داشـــته باشـــیم یـــا نـــه، سیســـتم در جریـــان اســـت. 
مهـــم، لمـــس و درک آن اســـت، آنهـــم توســـط رأس 
ــه  ــاور و دیـــدگاه، بلکـ ــا ایـــن بـ ــه تنهـ ــازمان. نـ ــرم سـ هـ
جـــاری  بـــرای  مدیریتـــی،  هـــای  ماهیـــت  تمامـــی 
شـــدن، فقـــط یـــک راه دارد، بـــاور آن در رأس هـــرم.
کـــه پذیرفتیـــم »سیســـتم« حکـــم فرماســـت،  آنـــگاه 
نوبـــت بـــه آن مـــی رســـد تـــا فرآیندهـــای ســـازمان و 
مجموعـــه خـــود را بصـــورت سیســـتمی مـــورد بازنگـــری 

ــزا و جزیـــره ای. ــرار دهیـــم، نـــه مجـ قـ
کـــه مـــا را  کارآ و مؤثـــر  بـــرای طراحـــی یـــک سیســـتم 
بـــه بهـــره وری ســـوق دهـــد، نیازمنـــد پیـــش نیازهـــای 
در  هســـتیم؛  اســـتراتژی  تدویـــن  ماننـــد  اساســـی 
شـــماره قبلـــی، یکـــی از روش هـــای تدویـــن اســـتراتژی 
ـــرار  ـــی ق ـــام ماتریـــس ســـوات، مـــورد بررســـی اجمال ـــه ن ب

گرفـــت.
سیســـتم، مختـــص ســـازمان هـــای عریـــض و طویـــل 

ــوپر مارکـــت  ــت، یـــک سـ ــنل نیسـ ــزار پرسـ ــا چندهـ بـ
گـــر سیســـتم منطقـــی و حســـاب شـــده  کوچـــک نیـــز ا
باشـــد، محکـــوم  فرآیندهایـــش نداشـــته  انجـــام  در 
بـــه شکســـت و از دســـت دادن بـــازار محلـــی خـــود 

خواهـــد بـــود.
گـــر سیســـتم معیوبـــی طراحـــی و   در ســـازمان هـــا، ا
بـــه خوبـــی اجـــرا شـــود، هزینـــه بســـیار هنگفتـــی دربـــر 
برخـــی  اســـت  ممکـــن  کـــه  چـــرا  داشـــت  خواهـــد 
پروســـه هـــای بـــه ظاهـــر زیبـــا و منطقـــی،  فایـــده ای جـــز 
اتـــالف وقـــت و ســـرمایه نداشـــته باشـــند؛ بســـیاری 
ــازمان را  ــی سـ ــاف و پویایـ ــی، انعطـ ــران تجربـ از مدیـ
در فرآیندهـــای موقـــت و ثبـــت نشـــده مـــی داننـــد، 
»مدیریـــت  مفهـــوم  از  اشـــتباه  کامـــاًل  برداشـــتی 

اقتضایـــی«!
یم: گر قرار به احداث سد شد، دو حالت دار ا

کـــم آبـــی اســـت، نـــا امیدانـــه از چـــوب  کـــه  1. در ســـالی 
کـــم باشـــد و صرفـــًا  کنیـــم تـــا هزینـــه  و ســـنگ اســـتفاده 

کارمـــان انجـــام شـــده باشـــد؛
2. بـــا پـــرس و جـــو از صاحـــب نظـــران، شـــرایط ده 
یـــک  اســـاس  بـــر  و  نمـــوده  را رصـــد  ســـاله منطقـــه 
ــه در  کـ ــم  کنیـ ــتفاده  ــه دقیـــق، از مصالحـــی اسـ برنامـ
ـــاران شـــدید، ســـد  ـــا دو ب ـــان فصـــل خشکســـالی، ب پای

ــد! ــرو نپاشـ ــم فـ از هـ
کـــه بدانیـــم، ایـــن تصمیمـــات را  مهـــم ایـــن اســـت 
اتخـــاذ  میگـــذارد  هـــم  روی  مصالـــح  کـــه  کارگـــری 

▪ ! نمی کنـــد
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اصول اساسی بانک اروپایی 
بازسازی و توسعه

پیرامون گزینش و توجیه مبانی قانون پیشرفته مشارکت عمومی خصوصی

ترجمه:
/دکتر جواد حّداد/
متخّصص ظرفیت سازی / مدیرعامل موّسسۀ بین المللی 
سنگ بنای حقوق احداث

/مهندس حمید حسین زاده/
مشاور حقوقی / نایب رئیس هیأت مدیرۀ موّسسۀ بین المللی 
سنگ بنای حقوق احداث

مقدمه
اصـــول اساســـی بانـــک اروپایـــی بازســـازی و توســـعه، 
عمومـــی  مشـــارکت  پیشـــرفته  قانـــون  پیرامـــون 
خصوصـــی  )اصـــول اساســـی(، الگـــوی پروژه هـــای 
 / امتیـــاز  مباحـــث[  بـــه  ]ناظـــر  حقوقـــی  تحـــّول 
مشـــارکت عمومـــی خصوصـــی را بنـــا نهـــاده اســـت. 
هـــدف از تدویـــن ایـــن اصـــول، تشـــخیص و توســـعه 
ـــی دقیـــق و پیشـــرفته حقـــوق مشـــارکت عمومـــی  مبان
اروپایـــی  بانـــک  عضـــو  کشـــورهای  در  خصوصـــی 
یـــج  بازســـازی و توســـعه اســـت. ایـــن اصـــول بـــا ترو
شـــفافیت، انصـــاف، پایـــداری، پیش بینی پذیـــری 
خـــود،  اصلـــی  اهـــداف  در  انعطـــاف  قابلیـــت  و 
رفتـــار  از  را  دولتـــی  بخـــش  و  ســـرمایه گذاران 
اســـتفاده مصـــون  ســـوء  گونـــه  هـــر  و  غیرمنصفانـــه 
ــطح  ــن سـ ــر باالتریـ ــی بـ ــول، مبتنـ ــن اصـ ــی دارد. ایـ مـ
ــن  ــی تأمیـ ــده و در پـ ــه شـ ــا، تهیـ ــفافیت در رویه هـ شـ
منافـــع مشـــترک تمـــام طرف هـــای قـــرارداد اســـت. 
ــرات  ــذ نظـ ــور اخـ ــه منظـ ــار بـ ــتین بـ ــند نخسـ ــن سـ ایـ
عمومـــی و بـــا عنـــوان »متـــِن اّولیـــه بابـــت تبادل نظـــر« 
گرفـــت و  ـــرار  در ســـال 2005 در تارنمـــای ایـــن بانـــک ق
کنـــون در قالـــب آخریـــن ویرایـــش قـــرار دارد.  هـــم ا
اطالعـــات بیشـــتر در خصـــوص ایـــن اصـــول اساســـی 
بـــه همـــراه نســـخه هایی بـــه زبان هـــای انگلیســـی، 
بانـــک  تارنمـــای  در  می تـــوان  را  فرانســـه  و  روســـی 

یافـــت نمـــود.    پایـــی بازســـازی و توســـعه، در ارو
ـــی  ـــول اساس ـــم اص ـــریح مفاهی ـــند، تش ـــن س ـــدف ای ه
کـــه در تهیـــه اصـــول از آنهـــا بهـــره  و منابعـــی اســـت 
را  اســـت. همچنیـــن، ســـند حاضـــر  گرفتـــه شـــده 

ـــه عنـــوان متـــن تکمیلـــی ســـند  ـــا / ب ـــوان همـــراه ب می ت
ــی  ــی خصوصـ ــارکت عمومـ ــوان »مشـ ــا عنـ ــری بـ دیگـ
کـــه بـــا نـــگاه  و متـــِن اّولیـــه بابـــت تبادل نظـــر« بانـــک 
جامعـــی بـــه َاشـــکال متفـــاوت مشـــارکت از دیـــدگاه 
بانکـــداری  بخـــش  توســـط  و  پرداختـــه  بانکـــداری 
بانـــک اروپایـــی بازســـازی و توســـعه در جـــوالی ســـال 
2006 تهیـــه و تنظیـــم شـــده اســـت، مـــورد مطالعـــه قـــرار 

داد.    

اصول اساسی 
بـــا اســـتانداردهای  ایـــن اصـــول اساســـی، مطابـــق 
بهتریـــن  و  بین المللـــی  پذیرفته شـــدۀ  و  کلیـــدی 
گـــروه  رویه هـــا، توســـط پروژه هـــای همـــکاری فنـــی 
منطقـــه ای،  مطالعـــات  شـــامل  انتقـــال،  حقوقـــی 
همچنیـــن  و  بخشـــی  یابی هـــای  ارز و  پایش هـــا 
گـــروه در تهیـــه اســـناد اســـتاندارد  نتایـــج شـــرکت ایـــن 
بین المللـــی )ماننـــد مفـــاد الگـــوی تقنینـــی آنســـیترال 
بـــرای پروژه هـــای زیرســـاختِی تأمیـــن مالـــی شـــده 
ــوده  ــوده و پالـ ــه، آزمـ ــی( تهیـ ــط بخـــش خصوصـ توسـ

شـــده اســـت. 
اســـناد بین المللـــی زیـــر در تهیـــه اصـــول اساســـی 

گرفتـــه اســـت: مـــورد اســـتفاده قـــرار 
• راهنمـــای یونیـــدو بـــرای توســـعه زیرســـاخت ها از 
طریـــق پروژه هـــای ســـاخت، بهـــره بـــرداری، انتقـــال؛ 
بی اوتـــی  )راهنمـــای   1996 ســـال  در  شـــده  تهیـــه 

یونیـــدو(؛
اوایی ســـی دی  حقوقـــی  مبنایـــی  عناصـــر  ســـند   •
در  شـــده  تهیـــه  امتیـــازی؛  موافقت نامه هـــای  در 

2000؛ و   1999 ســـال های 
بـــرای  آنســـیترال  تقنینـــی  الگـــوی  راهنمـــای   •
پروژه هـــای زیرســـاختی؛ تهیـــه شـــده در ســـال 2000 

آنســـیترال(؛ تقنینـــی  الگـــوی  )راهنمـــای 
• مفـــاد الگـــوی تقنینـــی آنســـیترال بـــرای پروژه هـــای 
بخـــش  توســـط  شـــده  مالـــی  تأمیـــن  زیرســـاختِی 
)مفـــاد   200۳ ســـال  در  شـــده  تهیـــه  خصوصـــی؛ 

آنســـیترال(. تقنینـــی  الگـــوی 
ـــر هـــم، در تهیـــه اصـــول اساســـی  اســـناد منطقـــه ای زی

گرفته انـــد: مـــورد اســـتفاده قـــرار 
در  اروپایـــی  کمیســـیون  تفســـیری  مکاتبـــات   •
خصـــوص ]قراردادهـــای[ امتیـــازی، تحـــت قانـــون 

2000؛  ســـال  در  شـــده  تهیـــه  پایـــی؛  ارو شـــورای 
بـــرای مشـــارکت  اروپایـــی  کمیســـیون  راهنمـــای   •
عمومـــی خصوصـــی؛ تهیـــه شـــده در ســـال 200۳؛
خصـــوص  در  اروپایـــی  کمیســـیون  ســـبز  ســـند   •
جامعـــه  قانـــون  و  خصوصـــی  عمومـــی  مشـــارکت 
و  عمومـــی  بخـــش  قراردادهـــای  بـــرای  پایـــی  ارو

 .2004 ســـال  در  شـــده  تهیـــه  امتیـــازی؛ 
کـــه راهنمـــا و مفـــاد الگـــوی تقنینـــی آنســـیترال،  از آنجـــا 
کـــه دقیقـــًا بـــه پروژه هـــای از نـــوع  اســـنادی اســـت 
گـــذاری[ امتیـــاز، مرتبـــط می باشـــد و راهنمایـــی  ]وا
بـــا چهارچـــوب حقوقـــی موثـــر و بـــا هـــدف مهیـــا نمـــودن 
شـــرایط جـــذاب بـــرای ســـرمایه گذاری در پروژه هـــای 
بـــا تأمیـــن مالـــی بخـــش خصوصـــی فراهـــم می نمایـــد، 
قـــرار  اساســـی  اصـــول  تهیـــه  بـــرای  اولیـــه  منابـــع  از 
کـــه ســـایر  اســـناد مرجـــع نامبـــرده،  ـــد. از آنجـــا  گرفته ان
و   ســـاختار  ماهیـــت،  خصـــوص  در  اطالعاتـــی 

ی انتقال ]مفاهیم از اسناد 
ّ
گروه حقوقی متول  )تهیه شده توسط 

پایه به سند حاضر[ در بانک اروپایی بازسازی و توسعه(
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ویژگی هـــای مشـــارکت عمومـــی خصوصـــی  )شـــامل 
تنظیمـــی  چهارچوب هایـــی  و  »امتیـــاز«(  تعریـــف 
و تقنینـــی بـــرای اجـــرای اثربخـــش پـــروژه بـــه دســـت 
می دهنـــد، اغلـــب بـــه عنـــوان راهنماهـــای عمومـــی 

گیرنـــد.  مـــورد اســـتفاده قـــرار مـــی 

اصل 1: قانون پیشرفته مشارکت عمومی 
خصوصی، بایستی مبتنی بر سیاست های 

شفاف برای مشارکت بخش خصوصی باشد. 

در  دولـــت  شـــفاف  سیاســـت  راهبـــرد/  شـــرح: 
خصـــوص مشـــارکت بخـــش خصوصـــی، درســـت 
بـــرای  یـــک چهارچـــوب تقنینـــی دقیـــق،  هماننـــد 
ـــت در توســـعه شـــرایط جـــذاب  تعییـــن تعهـــدات دول
انعـــکاس تالش هـــای  ســـرمایه گذاری و همچنیـــن 
وی جهـــت ارتقـــاء شـــرایط حقوقـــی امـــر مشـــارکت 
عمومـــی خصوصـــی، دارای اهمیـــت وافـــری اســـت. 
صـــورت  بـــه  بایســـتی  سیاســـت   / راهبـــرد  ایـــن 
ــعه  ــی توسـ ــوب دولتـ ــناد مصـ ــی در ســـطح اسـ عمومـ

ــد. یابـ
اهمیـــت  بـــه  یونیـــدو  بی اوتـــی  راهنمـــای  منابـــع: 
مفاهیـــم  انتقـــال  در  دولـــت  شـــفاف  راهبردهـــای 
کمیـــت و توســـعه شـــرایط سیاســـی،  تعهـــدات حا
کیـــد  حقوقـــی و تقنینـــی جـــذاب بـــرای ســـرمایه گذار تا
رو، عالقـــه ســـرمایه گذاران  ایـــن  از  و  اســـت  نمـــوده 
بالقـــوه را ]بـــرای ســـرمایه گذاری[ افزایـــش می دهـــد.

       
اصل 2: قانون پیشرفته مشارکت عمومی 
خصوصی، باید مبنای تقنینی دقیقی برای 

گذاری[ امتیاز ایجاد نماید.  ]وا

در  خصوصـــی  بخـــش  جـــّدی  مشـــارکت  شـــرح: 
عملکـــرد  همچنیـــن  و  زیرســـاخت ها  توســـعه 
اثربخـــش نظـــام امتیـــازی نیازمنـــد یـــک چهارچـــوب 
حقوقـــی توانمنـــد اســـت. چنیـــن چهارچـــوب تقنینـــی 
و مســـئولیت های  تعییـــن نقش هـــا  بـــرای  موثـــری، 
ریســـک  تخمیـــن  همچنیـــن  و  قـــراردادی  طرفیـــن 
کشـــور، از ســـوی ســـرمایه گذاران بالقـــوه حائـــز اهمیـــت 
می باشـــد. چهارچوب هـــای حقوقـــی امتیـــاز را هـــم 
هـــم  و  گـــذاری  وا قانـــون خـــاص  یـــک  بـــا  می تـــوان 
ویـــژه  و  بخشـــی  قوانیـــن  از  مجموعـــه ای  طریـــق  از 
پیش بینـــی،  قابـــل  پایـــدار،  حقوقـــی  محیـــط  کـــه 
بـــرای پروژه هـــای امتیـــازی  را  منصفانـــه و شـــفاف 

نمـــود. تنظیـــم  می نماینـــد،  ایجـــاد 
بـــرای  منابـــع: اهمیـــت چهارچـــوب حقوقـــی موثـــر 
گـــذاری، در ســـند پیشـــنهادی شـــماره  پروژه هـــای وا
یـــک راهنمـــای تقنینـــی آنســـیترال منعکـــس شـــده 
ــر  ــژه ای بـ ــد ویـ کیـ ــنهادی، تا ــند پیشـ اســـت. ایـــن سـ
گـــذاری[  اهمیـــت قابـــل اطمینان بـــودن قوانیـــن ]وا
امتیـــاز، نـــه تنهـــا از منظـــر شـــفافیت و ثبـــات نـــرخ 
ســـرمایه گذاری بلکـــه از جهـــت بـــه نمایـــش درآوردن 

کشـــور )ســـرمایه پذیـــر( دارد.  تعهـــدات سیاســـی 

اصل 3: قانون پیشرفته مشارکت عمومی 
خصوصی، باید شفافیت در مقررات را فراهم 

نماید. 

گـــذاری[ امتیـــاز بایســـتی صریحـــًا  شـــرح: قانـــون ]وا
کاربـــری خـــود را تعریـــف نمایـــد؛ بدیـــن معنـــا  حـــوزه 
کـــه چنیـــن قانونـــی در پـــی  کـــه ارتباطـــات حقوقـــی 
توســـعه آن اســـت، بایســـتی تعییـــن شـــود. ایـــن وضـــوح 
ــاز  ــذاری[ امتیـ گـ ــی روش ]وا ــرای پیش بینـ ــا بـ ــه تنهـ نـ
ـــز اهمیـــت اســـت، بلکـــه جهـــت ثبـــات و اعتبـــار  حائ
از  و همچنیـــن جلوگیـــری  گـــذاری  وا موافقت نامـــه 
بـــی اســـاس و ســـلیقه ای ارکان دولتـــی  رفتارهـــای 
طـــرف قـــرارداد نیـــز نقـــش عمـــده ای ایفـــا می کنـــد. بـــا 
چنیـــن هدفـــی، قانـــون پیشـــرفته مشـــارکت عمومـــی 
قراردادهـــای  از  کاملـــی  تعریـــف  بایـــد  خصوصـــی 
کـــه ایـــن  گـــذاری[ امتیـــاز، فهرســـت بخش هایـــي  ]وا
ـــرد،  ـــرار می گی ـــتفاده ق ـــورد اس ـــا م ـــرارداد در آنه ـــوع از ق ن
گیرنـــدگان  ارکان دولتـــی طـــرف قـــرارداد و حـــق امتیـــاز 

واجـــد شـــرایط را فراهـــم نمایـــد.          
منابـــع: اصـــل ســـوم عمدتـــًا برگرفتـــه از ســـند پیشـــنهاد 
2-5 راهنمـــای الگـــوی تقنینـــی آنســـیترال اســـت. 
ایـــن پیشـــنهاد اهمیـــت مشـــخص نمـــودن افـــراد و 
دولـــت  مختلـــف  ســـطوح  در  رســـمی  ُپســـت های 
کـــه بـــرای ایفـــای نقـــش ]بـــه عنـــوان[ طـــرف قـــرارداد، 
مجـــاز هســـتند و همچنیـــن بخش هـــای مختلفـــی 
گـــذاری[ امتیـــاز شـــرکت دارنـــد  کـــه در پروژه هـــای ]وا
بـــه  راهنمـــا قصـــد دارد  ایـــن  اســـتوار می نمایـــد.  را 
بـــاب  در  شـــفافیت  از  اطمینـــان  حصـــول  منظـــور 
ــای  ــیر« معنـ ــت »تفسـ ــاز، اهمیـ ــذاری امتیـ گـ ــورد وا مـ
گـــذاری[ امتیـــاز« را در قانـــون مـــورد توجـــه قـــرار  »]وا
کـــه فـــرم، نـــوع و هـــدف پـــروژه  دهـــد؛ بدیـــن معنـــا 
)انـــواع مدل هـــای مشـــارکت عمومـــی خصوصـــی( 
کـــه بـــه  و همچنیـــن محـــدودۀ انحصـــار حـــق امتیـــاز 
گـــذار می شـــود و حـــوزه جغرافیایـــی  نهـــاد مـــورد نظـــر وا
گـــذاری[  آن را مشـــخص نمایـــد. بـــه منظـــور تعریـــف ]وا
گـــذاری  یفـــی از »وا کمیســـیون اروپایـــی تعار امتیـــاز، 
و  امتیـــاز خدمـــات«  گـــذاری  وا  « و  کارهـــا«  امتیـــاز 
گـــذاری امتیـــاز«،  همچنیـــن معنـــای تعمیم یافتـــۀ »وا
ــی  ــای بی اوتـ ــن در راهنماهـ ــد. همچنیـ ــه می دهـ ارائـ
یونیـــدو، شـــفافیت و حـــوزه اختیـــارات در مدیریـــت 
کیـــد  گـــذاری[ امتیـــاز مـــورد تا و اجـــرای پروژه هـــای ]وا
ــوی  ــار الگـ ــه و چهـ ــواد سـ ــه مـ ــت. )بـ ــده اسـ ــع شـ واقـ

کنیـــد(      تقنینـــی آنســـیترال نـــگاه 

اصل 4: قانون پیشرفته مشارکت عمومی 
خصوصی باید چهارچوب حقوقی پایدار و 

گذاری[ امتیاز فراهم  قابل پیش بینی برای ]وا
نماید. 

بـــا  پروژه هایـــی  قاعـــده،  یـــک  عنـــوان  بـــه  شـــرح: 
تأمیـــن مالـــی بخـــش خصوصـــی بســـیار مانـــا )بـــا 
مانـــدگاری بـــاال( می باشـــند. بـــا ایـــن وجـــود، عوامـــل 
مختلـــف و فـــراوان موّثـــر بـــر پـــروژه، ممکـــن اســـت در 

کـــه یکـــی از آنهـــا  کننـــد  طـــول مـــدت اجـــرا، تغییـــر 
مســـایل تقنینـــی اســـت. ریســـک تغییـــر در قوانیـــن 
ــره  ــار مخاطـ ــروژه را دچـ ــات پـ ــار توافقـ ــد اعتبـ می توانـ
و در نتیجـــه، پایـــداری قـــرارداد را تهدیـــد نمایـــد. بـــه 
منظـــور حصـــول اطمینـــان از پایـــداری توافقـــات و 
ـــل  ـــرارداد در عم ـــن ق ـــت( طرفی ـــت )ظرفّی ـــاء[ اهلی ]بق
کـــم بایـــد از  بـــه حقـــوق و تکالیـــف خـــود، دولـــت حا
گـــذاری[  ]وا تقنینـــی  مســـایل  در  مکـــرر  تغییـــرات 
مفـــاد  بایـــد  همچنیـــن  کنـــد؛  اجتنـــاب  امتیـــاز، 
کـــه  الـــزام آوری را در توافـــق طرفیـــن پیش بینـــی نمایـــد 
کار مـــورد اســـتفاده در  کاربـــری مانـــدگار بـــرای ســـاز و 
هنـــگام انعقـــاد قـــرارداد و نیـــز به منظـــور رویارویـــی بـــا 

نمایـــد.       پیش بینـــی  حقوقـــی،  ریســـک های 
منابـــع: پیشـــنهاد شـــماره 58 از راهنمـــای تقنینـــی 
کـــه، قانـــون مـــورد نظـــر بایـــد توافـــق  بیـــان مـــی دارد 
ریســـک های  و  گیـــرد  بـــر  در  را  امتیـــاز  گـــذاری[  ]وا
گـــذارد؛ همچنیـــن  نمایـــش  بـــه  را  بالقـــوه  حقوقـــی 
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مفـــادی ناظـــر بـــه روش هـــای جبـــران نتایـــج منفـــی 
ـــن  ـــش روی ]طرفی ـــن پی ـــرات در قوانی ـــل از تغیی حاص
کارهـــای بازبینـــی شـــرایط  عقـــد[، قـــرار دهـــد و ســـاز و 
را در نظـــر داشـــته  وقـــوع چنیـــن تغییراتـــی  از  پـــس 
ــر اساســـی اوایی ســـی دی  باشـــد. همچنیـــن، عناصـ
موافقت نامـــه  بـــر  کـــم  حا قانـــون  خصـــوص  در 
ــوان  ــت عنـ ــرطی تحـ ــاوی شـ ــاز، حـ ــذاری[ امتیـ گـ ]وا
بـــه معنـــای حمایـــت  کـــه  »بنـــد پایـــداری« اســـت 
گیرنـــده( بابـــت تغییـــرات  از ســـرمایه گذار )امتیـــاز 
محتمـــل در قوانیـــن می باشـــد. )بـــه مـــواد ۳9 و 40 

کنیـــد.( الگـــوی تقنینـــی آنســـیترال نـــگاه 

اصل 5: قانون پیشرفته مشارکت عمومی 
خصوصی باید انصاف، شفافیت و قابلیت 

گذاری[ امتیاز را  دسترسی به رویه ها و قواعد ]وا
ترویج نماید.  

ــفافیت و  ــاف، شـ ــا انصـ ــل مرتبـــط بـ ــرح: ایـــن اصـ شـ
گـــذاری[  قابلیـــت دسترســـی بـــه رویه هـــا و قواعـــد ]وا
گزینـــش و مدیریـــت ســـرمایه گذار  امتیـــاز، جهـــت 
اجـــرای  نحـــوه  همچنیـــن  گیرنـــده(،  )امتیـــاز 
تحـــت  اســـت.  امتیـــاز  گـــذاری[  ]وا قـــرارداد  آتـــی 
ــارکت  ــرفته مشـ ــون پیشـ ــل، قانـ ــن اصـ ــت ایـ کمیـ حا
بایـــد  امتیـــاز(  گـــذاری[  )]وا خصوصـــی  عمومـــی 
گزینـــش  کـــه  باشـــد  فرآینـــدی  پیش بینی کننـــدۀ 
رقابتـــی و شـــفاف )کـــه شـــامل اســـتثنائات فرآینـــد 
رقابتـــی باشـــد(، رفتـــار مســـاوی بـــا ســـرمایه گذاران 
بالقـــوه، فرصت هایـــی بـــرای مقابلـــه بـــا چالش هـــای 
قواعـــد و تصمیمـــات ارکان دولتـــی طـــرف قـــرارداد 
پیشـــنهادات  بـــرای  رقابتـــی  قواعـــد  همچنیـــن  و 
ناخواســـته )برنامه ریزی نشـــده از قبـــل( را تضمیـــن 

کنـــد.
از  تعـــدادی  اصـــول،  ایـــن  تهیـــه  در  منابـــع: 
پیشـــنهادات راهنمـــای الگـــوی تقنینـــی آنســـیترال 

گرفتـــه اســـت. بـــه طـــور ویـــژه،  مـــورد اســـتفاده قـــرار 
پیشـــنهادات شـــماره 9 و 10 راهنمـــا بیـــان می دارنـــد 
خصـــوص  در  تنظیم کننـــده  قواعـــد  و  رویه هـــا  کـــه 
عینـــی،  بایـــد  امتیـــاز،  گـــذاری[  ]وا قراردادهـــای 
ـــر  شـــفاف و قابـــل دســـترس)برای عمـــوم( باشـــند. فرات
از ایـــن، پیشـــنهاد شـــماره 10، بـــر اهمیـــت به کارگیـــری 
رویه هـــای بازبینـــی تصمیمـــات تنظیم شـــده توســـط 
کیـــد دارد. همچنیـــن در  یـــک ســـازمان مســـتقل تأ
تقنینـــی  الگـــوی  راهنمـــای   14 شـــماره  پیشـــنهاد 
ـــد  ـــا و قواع ـــفافیت در رویه ه ـــاف و ش ـــیترال، انص آنس
گـــذاری[ امتیـــاز، منعکـــس شـــده اســـت و اشـــاره  ]وا
رقابـــت  رویه هـــای  اجـــرای  تضمیـــن  اهمیـــت  بـــه 
)امتیـــاز  ســـرمایه گذار  گزینـــش  بـــرای  منصفانـــه 
گیرنده( دارد. در پیشـــنهاد شـــماره ۳9، حق بازبینی 
عملکـــرد طـــرف قـــراردادی دولتـــی در خـــالل فرآینـــد 
شـــرکت کننده  خصوصـــی  بخـــش  بـــرای  گزینـــش 
ــای  ــن، راهنمـ ــود. همچنیـ ــن می شـ ــروژه تضمیـ در پـ
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بـــرای  رویه هایـــی  آنســـیترال،  تقنینـــی  الگـــوی 
پیشـــنهادات غیـــر رقابتـــی )پیشـــنهاد شـــماره 28( 
شـــماره  )پیشـــنهادات  ناخواســـته  پیشـــنهادات  و 
پنـــج  شـــماره  اصـــل  می دهـــد.  ارائـــه   )۳5 تـــا   ۳0
شـــورای  تفســـیری  ســـند  همچـــون  مســـتنداتی  بـــا 
اروپایـــی، ســـند ســـبز شـــورای اروپایـــی در خصـــوص 
پـــا  مشـــارکت عمومـــی خصوصـــی، قانـــون اتحادیـــه ارو
ــر اساســـی  ــاز و عناصـ ــا، امتیـ در خصـــوص قراردادهـ
اوای ســـی دی بـــرای قانـــون موافقت نامه هـــای امتیـــاز 
ـــا 2۳،  ـــه مـــواد شـــماره 6، 18 ت پشـــتیبانی می شـــود. )ب

کنیـــد.(     و 28 الگـــوی تقنینـــی آنســـیترال نـــگاه 

اصل 6: قانون پیشرفته مشارکت عمومی 
خصوصی باید با نظام حقوقی و قوانین خاص 
کشور محل اجرای پروژه مطابقت داشته باشد. 

 
شـــرح: بـــه منظـــور اجتنـــاب از مقابلـــۀ غیـــر ضـــروری 
کاربری هـــای مـــورد  قوانیـــن و عـــدم تطابـــق آنهـــا بـــا 
ـــا  ـــد ب ـــاز، بای گـــذاری[ امتی ـــون پیشـــرفته ]وا انتظـــار، قان
ـــت  ـــروژه، مطابق ـــرای پ ـــل اج ـــور مح کش ـــن  ـــر قوانی دیگ
شـــدۀ  وضـــع  قوانیـــن  بایســـتی  باشـــد.  داشـــته 
]قبلـــی[ را، بـــا اصالحـــات مناســـب تغییـــر دهـــد، تـــا 
پیوســـتگی و انطبـــاق الزم بـــا قوانیـــن پایـــه را داشـــته 

ــد.   باشـ
یـــک راهنمـــای الگـــوی  منابـــع: پیشـــنهاد شـــماره 
قانـــون  تطبیـــق  اهمیـــت  آنســـیترال،  تقنینـــی 
کشـــور  گـــذاری[ امتیـــاز بـــا مفـــاد قانـــون اساســـی  ]وا
مـــورد نظـــر، هـــم از منظـــر محدویت هـــا و هـــم از منظـــر 

مـــی دارد. بیـــان  را  تضامیـــن 

اصل 7: قانون پیشرفته مشارکت عمومی 
کره موافقت نامه های  خصوصی باید قابلیت مذا

گذاری[ امتیاز را مقّرر نماید.   ]وا

خصـــوص  در  کـــره  مذا بـــرای  عمـــل  آزادی  شـــرح: 
امتیـــاز،  گـــذاری[  ]وا موافقت نامه هـــای  انعقـــاد 
امـــکان  کـــره،  مذا کـــه  دارد  اهمیـــت  جهـــت  آن  از 
به کارگیـــری روش هـــای متعـــدد را بـــرای طرفیـــن فراهـــم 
می نمایـــد و ریســـک های مـــورد نظـــر را بـــه طرفیـــن 
موافقت نامـــه، تخصیـــص داده و رویکـــرد خالقانـــه و 
ـــرای طرفیـــن فراهـــم  اثربخـــش مالـــی را از ایـــن طریـــق ب
می کنـــد. همچنیـــن، اجـــرای موفـــق ایـــن اصـــول، 
نحـــوۀ  ]پیرامـــون  قانـــون  روشـــن  تعریـــف  مســـتلزم 
کره کننـــدۀ صاحـــب  گـــذاری[ امتیـــاز از طـــرف مذا وا
بـــر عملکـــرد  صالحیـــت دولتـــی، اجـــرا و نظـــارت 
روشـــن  تقســـیم  و  موافقت نامـــه  تحـــت  پـــروژۀ 
ــزی و مقامـــات محلـــی  ــارات بیـــن دولـــت مرکـ اختیـ

می باشـــد.    دولتـــی 
راهنمـــای  دو  شـــماره  پیشـــنهاد  مطابـــق  منابـــع: 
حصـــول  منظـــور  بـــه  آنســـیترال،  تقنینـــی  الگـــوی 
نمـــودن  و اجرایـــی  اثربخـــش  کـــره  از مذا اطمینـــان 
اشـــخاص  تعییـــن  امتیـــاز،  گـــذاری[  ]وا پـــروژۀ 

مراحـــل  تعهـــدات  بـــه  ورود  بـــرای  کـــه  دفاتـــری  یـــا 
هســـتند  توانمنـــد  قـــراردادی  کـــرات  مذا مختلـــف 
برخـــوردار اســـت. همچنیـــن  از اهمیـــت خاصـــی 
در  اختیـــارات  مناســـب  تخصیـــص  پیش بینـــی 
ســـطوح مختلـــف دولتـــی )دولـــت مرکـــزی و دولـــت 
در  پـــروژه  اجـــرای  و  کـــره  مذا جریـــان  در  محلـــی( 
ــرای در  ــد. بـ ــز اهمیـــت می باشـ ــازی حائـ ــون امتیـ قانـ
ـــور  ـــز به منظ ـــل و نی ـــیعی از عوام ـــوزه وس ـــن ح گرفت ـــر  نظ
ــنهاد  ــط، پیشـ ــک های مرتبـ ــۀ ریسـ تخصیـــص بهینـ
آنســـیترال،  تقنینـــی  الگـــوی  راهنمـــای   12 شـــماره 
کـــره بـــرای طرفیـــن را بـــه  کـــه قابلیـــت مذا مفـــادی 
توصیـــه  نکنـــد،  محـــدود  الـــزام آور  غیـــر  شـــکلی 

  . می کنـــد

اصل 8: قانون پیشرفته مشارکت عمومی 
خصوصی بایستی دادگاه / مرجع داوری با آراء 

الزم االجرا را ]شناسایی و[ معتبر بداند.

پیشـــرفته  قانـــون  اصـــل،  ایـــن  اســـاس  بـــر  شـــرح: 
ـــت از حقـــوق  ـــد امـــکان حمای ـــاز، بای گـــذاری[ امتی ]وا
و منافـــع طرفیـــن قـــراردادی را تحـــت یـــک نظـــام الزم 
االجـــرای حـــل و فصـــل اختـــالف )شـــامل رویه هـــای 
داوری بین المللـــی و الـــزام آوری آراء داوری( فراهـــم 
نمایـــد. ایـــن اصـــل بـــه طـــور خـــاص بـــرای ایجـــاد یـــک 
محیـــط جـــذاب، قابـــل پیش بینـــی و مطمئـــن بـــرای 

ســـرمایه گذاران حائـــز اهمیـــت می باشـــد.  
منابـــع: ایـــن اصـــل بـــر اســـاس پیشـــنهاد شـــماره 69 
کـــه  اســـت  آنســـیترال  تقنینـــی  الگـــوی  راهنمـــای 
و  رویه هـــا  مناســـب ترین  نمـــودن  لحـــاظ  اهمیـــت 
ســـاز وکارهـــای حـــل و فصـــل اختـــالف پذیرفتـــه شـــده 
کـــه بـــا عنایـــت بـــه ماهیـــت پـــروژه  توســـط طرفیـــن 
بهتریـــن روش نیـــز باشـــد را در قانـــون پیشـــرفته مذکـــور 

ــی دارد.    ــان مـ بیـ

اصل 9: قانون پیشرفته مشارکت عمومی 
خصوصی باید تعهدات و تضامین دولتی را 

]شناسایی و[ معتبر بداند.

شـــرح: ایـــن اصـــل بـــه اهمیـــت مفـــادی در قانـــون 
کـــه امـــکان  گـــذاری[ امتیـــاز اشـــاره دارد  پیشـــرفته ]وا
بـــه  در  را  دولـــت  تضمیـــن  یـــا  و  مالـــی  حمایـــت 
]بـــه عنـــوان[  تعهـــدات  انجـــام رســـاندن مناســـب 
دولـــت  حمایـــت  می کنـــد؛  فراهـــم  قـــرارداد  طـــرف 
در اغلـــب مـــوارد بـــرای ارتقـــاء ســـطح ســـهولت ]کار[ 
جاذبه هـــای  رشـــد  بالقـــوه،  ســـرمایه گذاران  بـــرای 
اجـــرای  از  حمایـــت  همچنیـــن  ســـرمایه گذاری، 

دارد.    ضـــرورت  پروژه هـــا، 
الگـــوی  1۳راهنمـــای  شـــماره  پیشـــنهاد  منابـــع: 
کـــه قانـــون پیشـــرفته  تقنینـــی آنســـیترال بیـــان مـــی دارد 
گـــذاری[ امتیـــاز بایـــد حـــاوی مفـــادی روشـــن هـــم  ]وا
ــده و  ــی حمایت کننـ ــش دولتـ ــوع بخـ ــوص نـ در خصـ

هـــم، نـــوع حمایـــت ِاعمـــال شـــده باشـــد.  

اصل 10: قانون پیشرفته مشارکت عمومی 
خصوصی باید  مالحظاتی نسبت به تسهیم  

وثائق داشته باشد.  

 ٪۳0 بـــه  قریـــب  فقـــط  علی القاعـــده،  شـــرح: 
توســـط  امتیـــاز  گـــذاری[  ]وا پـــروژه  مالـــی  منابـــع 
»شـــرکت پروژه«، تأمیـــن و حـــدود 70٪ دیگـــر، معمـــواًل 
از طریـــق بانک هـــا )وام دهنـــدگان( در قبـــال اخـــذ 
وثیقـــه و بـــر اســـاس حقـــوق و تکالیـــف »شـــرکت پروژه« 
گـــذاری[  )ســـرمایه گذار یـــا اسپانســـر( در قـــرارداد ]وا
ـــه  ـــرای آنک ـــود، ب ـــن وج ـــا ای ـــردد. ب ـــن می گ ـــاز، تأمی امتی
بایـــد  دولـــت  باشـــد،  عملیاتـــی  وثیقـــه ای  چنیـــن 
شـــدن  عملیاتـــی  صـــورت  در  کـــه  کنـــد  تضمیـــن 
یه هـــای مناســـب،  وثیقـــه، وام دهنـــده )بانـــک( بـــا رو
ـــان اجـــرای قـــرارداد مشـــارکت  ـــا در جری مجـــاز باشـــد ت
گـــذاری[ امتیـــاز(  عمومـــی خصوصـــی )قـــرارداد ]وا
و  اســـتمرار  کار  و  ســـاز  ایـــن  بنابرایـــن،  شـــود.  وارد 
را  ســـرمایه گذاری  اثربخشـــی  و  پـــروژه  پایـــداری 

می نمایـــد.     تضمیـــن 
الگـــوی  راهنمـــای   49 شـــماره  پیشـــنهاد  منابـــع: 
تقنینـــی آنســـیترال بـــر اهمیـــت شـــمول مفـــاد قانـــون 
حـــق  تضمیـــن  بـــر  امتیـــاز  گـــذاری[  ]وا پیشـــرفته 
بـــرای  مالـــی  تأمیـــن  هرگونـــه  در  »شـــرکت پروژه« 
دارایی هـــا،  از  وثیقـــه  متناســـب  تســـهیم  بـــا  پـــروژه 
یافتنـــی و وثائـــق  ســـهام شـــرکت پـــروژه، مقادیـــر در
کیـــد دارد. همچنیـــن، مـــاده 16  مناســـب دیگـــر تا
ســـند اوای ســـی دی در خصـــوص عناصـــر اصلـــی 
ایـــن  امتیـــاز  گـــذاری[  ]وا موافقت نامه هـــای  قانـــون 
قـــرار داده و اشـــعار مـــی دارد  اصـــل را مـــورد تاییـــد 
تحـــت  را  وثیقـــه  می توانـــد  »شـــرکت پروژه«  کـــه 
ــا و  ــا پرداخت هـ ــاز بـ گـــذاری[ امتیـ ــۀ ]وا موافقت نامهـ
کنـــد. )بـــه مـــاده ۳5 الگـــوی  یافتنـــی ایجـــاد  مقادیـــر در

کنیـــد.(▪ نـــگاه  آنســـیترال  تقنینـــی 

واژگان: 

BOO )Build Own Operate(
BOT )Build Operate Transfer(
Core Principles )EBRD Core Principles for a 
Modern Concession Law(
EBRD )European Bank for Reconstruction and 
Development(
LTT )Legal Transition Team(
MCL )Modern Concession Law(
OECD )Organization for Economic Develop-
ment and Cooperation(
PPP )Public Private Partnership( 
PSP )Private Sector Participation(
UNCITRAL )United Nations Commission on 
International Commercial Law(
UNIDO )United Nations Industrial Develop-
ment Organization(
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اخبار
هیات مدیره  

سندیکا

با تصمیم هیات مدیره؛ 
مهندس سپهر برزی مهر 

دبیر سندیکای صنعت برق ایران شد

بیســـت و پنجمیـــن جلســـه دوره هفتـــم هیـــات مدیـــره 
ســـندیکای صنعـــت بـــرق ایـــران، بیســـت و هفتـــم 
ـــد.  ـــزار ش ـــندیکا برگ ـــل س ـــاری در مح ـــال ج ـــرداد س خ
گزارشـــی از اهـــم  در ابتـــدای جلســـه ضمـــن ارائـــه 
اقدامـــات انجـــام شـــده طـــی دو هفتـــه اخیـــر توســـط 

ــد.  ــه شـ ــندیکا ارائـ ــر سـ دبیـ
کمیته هـــای تابلوســـازان و دکل ســـازان از  درخواســـت 
هیـــات مدیـــره بـــه منظـــور اعـــالم موضـــع در خصـــوص 
ـــه وزارت نیـــرو، توانیـــر  قراردادهـــا بررســـی و مقـــرر شـــد ب
کـــه  شـــود  اعـــالم  منطقـــه ای  بـــرق  شـــرکت های  و 
شـــرکت های عضـــو ســـندیکا در مناقصـــات فاقـــد 
اقتصـــادی  گســـترده  عواقـــب  دلیـــل  )بـــه  تعدیـــل 
زیان هـــای غیرقابـــل جبـــران( حضـــور نخواهنـــد  و 
کـــه  یافـــت. همچنیـــن مقـــرر شـــد مشـــابه اقدامـــی 
یـــع انجـــام شـــد، در  در مواجهـــه بـــا شـــرکت های توز

ــرد. ــورت پذیـ ــال هـــم صـ ــوزه انتقـ حـ
بـــا  ســـندیکا  کـــه  شـــد  مصـــوب  جلســـه  ایـــن  در 
ـــرخ ارز  ـــش ن ـــی از افزای ـــنگین ناش ـــات س ـــادآوری تبع ی
کنـــد در  در قراردادهـــا بـــه اعضـــا، از آنهـــا درخواســـت 
مناقصـــات فاقـــد تعدیـــل، شـــرکت نکننـــد و مســـیر را 

ــاز بگذارنـــد.   ــندیکا بـ ــرای پیگیـــری سـ بـ
در  برنامـــه  ســـازمان  از  ســـندیکا  اســـتعالم  پاســـخ 
ـــرق  ـــری قراردادهـــای صنعـــت ب خصـــوص میـــزان ارزب
ــه   ــوع بـ ــد موضـ ــرر شـ ــت و مقـ گرفـ ــرار  ــی قـ ــورد بررسـ مـ
توانیـــر منعکـــس و بـــه مـــوازات آن اطالع رســـانی های 

الزم بـــرای اعضـــا انجـــام شـــود.  
عضـــو  شـــرکت های  معرفـــی  از  گزارشـــی  ادامـــه  در 
وزارت  بـــه  تجدیدپذیـــر  انرژی هـــای  کمیتـــه 

شـــدن  ملـــزم  بـــه  توجـــه  بـــا  و  ارائـــه  امورخارجـــه 
پروژه هـــای  ســـازی  پیـــاده  بـــه  شـــهرداری ها 
تجدیدپذیـــر، مقـــرر شـــد جهـــت معرفـــی ظرفیـــت 
ــندیکا  ــر، سـ ــای تجدیدپذیـ ــه پروژه هـ ــا در زمینـ اعضـ
کـــره  بـــا شـــوراهای شـــهرهای مختلـــف نیـــز وارد مذا

شـــود.
گزارشـــی از ظرفیت هـــا،  در ادامـــه، دبیـــر ســـندیکا 
ـــرکل  ـــه دبی ـــکل را ب ـــن تش ـــتاوردهای ای ـــا و دس برنامه ه
کـــه مهمـــان  و مدیرامـــور تشـــکل های اتـــاق تهـــران 
بودنـــد،  جلســـه  ایـــن  در  ســـندیکا  مدیـــره  هیـــات 
کـــرد و  مقـــرر شـــد مصوبـــات ایـــن جلســـه و  ارائـــه 
ـــرای  کتبـــا ب ـــاق تهـــران  درخواســـت های ســـندیکا از ات
دبیـــرکل اتـــاق تهـــران ارســـال شـــود.همچنین مقـــرر 
شـــد جلســـات بـــا دبیـــرکل و مدیـــر امـــور تشـــکل های 
اتـــاق تهـــران بـــه صـــورت منظـــم و مســـتمر ادامـــه یابـــد. 
بـــه دعـــوت دبیـــرکل اتـــاق تهـــران مقـــرر شـــد نماینـــدگان 
ســـندیکا در یکـــی از نشســـت های هیـــات رییســـه 
اتـــاق تهـــران حضـــور یافتـــه و درخواســـت های خـــود را 

کننـــد.  بـــه صـــورت مســـتقیم بـــا آنهـــا مطـــرح 
عملکـــرد  از  تقدیـــر  ضمـــن  تهـــران  اتـــاق  دبیـــرکل 
ــاد  ــه ایـــن نهـ کـ ــرد  کـ موفـــق ســـندیکا اعـــالم آمادگـــی 
طبـــق یـــک الگـــوی مشـــخص بـــه صـــورت مســـتمر 
مالـــی  کمـــک  ســـندیکا  بـــه  شـــده،  برنامه ریـــزی  و 
مشـــخصی  مـــدل  شـــد  مقـــرر  رو  ایـــن  از  برســـاند. 
کمک هـــای مســـتمر اتـــاق تهـــران بـــه ســـندیکا  بـــرای 

تعریـــف و پیـــاده ســـازی شـــود.
در ادامـــه مدیـــر امـــور تشـــکل های اتـــاق تهـــران ضمـــن 
تهـــران  اتـــاق  خدمـــات  دربـــاره  توضیحاتـــی  ارائـــه 
ـــتان  ـــات، بیمارس ـــه و مالی ـــگان بیم ـــاوره رای ـــر مش نظی
ظرفیت هـــای  و  تشـــکل ها  ســـاختمان  بازرگانـــان، 

کـــرد. گفتگـــو ارائـــه  شـــورای 
احقـــاق حقـــوق پیمانـــکاران، پوشـــش ریســـک های 
پیگیـــری  پیمانـــکار،  شـــرکت های  قـــراردادی 
خســـارات دیرکـــرد فعـــاالن صنعـــت بـــرق و همچنیـــن 
در  حضـــور  بـــرای  ســـندیکا  اعضـــای  از  دعـــوت 
عنـــوان  بـــه  خارجـــی  هیات هـــای  جلســـات 
انتظـــارات و خواســـته های ســـندیکا بـــه دبیـــرکل و 

شـــد. منعکـــس  اتـــاق  تشـــکل های  امـــور  مدیـــر 
پیشـــنهاد شـــد بـــه منظـــور پررنـــگ شـــدن صنعـــت 
کمیســـیون  نـــام  اتـــاق،  کمیســـیون های  در  بـــرق 
پیـــدا  تغییـــر  انـــرژی  و  بـــرق  کمیســـیون  بـــه  انـــرژی 
انـــرژی  حـــوزه  در  بـــرق  صنعـــت  جایـــگاه  تـــا  کنـــد 

شـــود. مشـــخص تر 
بـــه  جلســـه  ادامـــه  در  ســـندیکا  مدیـــره  هیـــات 

بـــرای  بـــرق  صنعـــت  توجـــه  قابـــل  ظرفیت هـــای 
فضـــای  و  مهندســـی  و  فنـــی  خدمـــات  صـــادرات 
و  شـــرکت ها  عقبگـــرد  و  کار  و  کســـب  نامســـاعد 
تشـــکل های اقتصـــادی در تدویـــن سیاست هایشـــان 
کـــرده و خواســـتار پیگیـــری جدی تـــری اتـــاق بـــه  اشـــاره 
منظـــور تســـهیل صـــادرات خدمـــات فنـــی و مهندســـی 
ـــه عنـــوان یکـــی از پیشـــران های خـــروج از رکـــود شـــد.  ب
همچنیـــن بـــر لـــزوم تجدیدنظـــر اتـــاق در انتخـــاب 
نماینـــدگان خـــود در نهادهـــا و ارگان هـــای تصمیـــم 
تشـــکل های  کارشناســـی  تـــوان  بـــه  اتـــکا  بـــا  ســـاز 

کیـــد شـــد. اقتصـــادی تا
مهنـــدس  انتصـــاب  حکـــم  جلســـه  ادامـــه  در 
ســـپهر برزی مهـــر بـــه عنـــوان دبیـــر ســـندیکا توســـط 
اعضـــای  حضـــور  در  بخشـــی  علـــی  مهنـــدس 
امـــور  مدیـــر  و  دبیـــرکل  و  ســـندیکا  مدیـــره  هیـــات 
ـــش  ـــد.   وی دان ـــا ش ـــی اعط ـــاق بازرگان ـــکل های ات تش
از  صنایـــع  مهندســـی  ارشـــد  کارشناســـی  آموختـــه 
کـــه  دانشـــگاه صنعتـــی امیرکبیـــر اســـت. برزی مهـــر 
معـــاون  و  داخلـــی  مدیـــر  کنـــون  تا  1۳86 ســـال  از 
اجرایـــی ســـندیکا بـــوده اســـت و ســـوابق ارزنـــده ای 
دارد.  خصوصـــی  بخـــش  و  تشـــکل ها  حـــوزه   در 
توانمندســـازی  آموزشـــی  دوره هـــای  مـــدرس 
بازرگانـــی  اتـــاق  مشـــاور  اقتصـــادی،  تشـــکل های 
حـــوزه  در  ایـــران  کشـــاورزی  و  معـــادن  صنایـــع 
تشـــکل های  یابـــی  ارز پـــروژه  مســـئول  تشـــکل ها، 
موسســـه  مدیـــره  هیـــأت   عضـــو  ایـــران،  اتـــاق 
و  ارتباطـــات  مســـئول  ســـوم،  عرصـــه  پویشـــگران 
داخلـــی  نمایشـــگاه های  و  رویدادهـــا  برگـــزاری 
نشـــریه  اجرایـــی  مدیـــر  ســـندیکا،  بین المللـــی  و 
کمیتـــه ارتبـــاط دانشـــگاه و صنعـــت  ســـتبران، عضـــو 
دانشـــکده بـــرق دانشـــگاه صنعتـــی امیرکبیـــر، عضـــو 
کارآفرینـــان خـــالق امیرکبیـــر و  هیـــأت مدیـــره شـــرکت 
کتاب هـــای تامیـــن  ... از ســـوابق اجرایـــی و تألیـــف 
کارفرمایـــی، توســـعه عضویـــت در  مالـــی تشـــکل های 
تشـــکل ها و مطالعـــات تطبیقـــی درخصـــوص نحـــوه 
ســـوابق  از  اقتصـــادی  تشـــکل های  مطلـــوب  اداره 

اســـت.  برزی مهـــر  ســـپهر  پژوهشـــی 
بـــا  ســـندیکا  نماینـــدگان  جلســـه  گـــزارش  ارائـــه 
ــرق  ــور بـ ــرو در امـ ــر نیـ ــاون وزیـ ــری، معـ مهنـــدس حائـ
کـــه  بـــود  ایـــن جلســـه  کار دیگـــر  انـــرژی دســـتور  و 
ــرو  ــر نیـ ــاون بـــرق وزیـ ــرر شـــد طـــی نامـــه ای بـــه معـ مقـ
مصوبـــات عملـــی نشـــده ایـــن جلســـه یـــادآوری شـــود.
گزارشـــی از مشـــکالت  در پایـــان جلســـه مقـــرر شـــد 
بـــرای  معامـــالت  آیین نامـــه  و  مناقصـــات  قانـــون 
ســـازمان برنامـــه، مجلـــس، وزارت نیـــرو، معاونـــت 
وزارت اقتصـــاد و دارایـــی و اتـــاق بازرگانـــی ارســـال 
بـــه فضـــای نامســـاعد  بـــا توجـــه  شـــود. همچنیـــن 
کار اعضـــا مقـــرر شـــد تـــا اطـــالع ثانـــوی و تـــا  کســـب و 
زمـــان حـــل مشـــکالت اساســـی اعضـــا، موضوعـــات 
متوقـــف،  قراردادهـــای  تعدیـــل،  و  تیـــپ  قـــرارداد 
و  برنامـــه  ســـازمان  بـــا  ارتبـــاط  تقویـــت  مطالبـــات، 
مجلـــس در اولویـــت دستورجلســـات هیـــأت  مدیـــره 

قرارگیـــرد.  ســـندیکا 
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هیات مدیره 
سندیکا

کارگروه هـــای مشـــترک ســـندیکا بـــا وزارت  احیـــای 
نیـــرو و شـــرکت های تابعـــه اش؛ 

سازماندهی ارتباط سندیکا با نهاد های 
سیاستگذار

مدیـــره  هیـــات  جلســـه  ششـــمین  و  بیســـت 
ـــاه ســـال  ـــر م ـــران دهـــم تی ـــرق ای ســـندیکای صنعـــت ب
جـــاری بـــا حضـــور مدیـــر عامـــل بـــرق منطقـــه ای تهـــران 

برگـــزار شـــد. 
ــازمان  ــترش ارتباطـــات سـ گسـ ــه  کـ در ایـــن نشســـت 
منظـــور  بـــه  تهـــران  منطقـــه ای  بـــرق  بـــا  یافتـــه 
کنونـــی  ــرایط بحرانـــی  ــور از شـ ــرای عبـ یابـــی بـ راهکار
کارگـــروه  صنعـــت، یکـــی از اهـــداف آن بـــود، مقـــرر شـــد 
ـــود  ـــکیل ش ـــران تش ـــرق ته ـــندیکا و ب ـــن س ـــترکی بی مش
و مـــواردی ماننـــد شناســـایی راهکار هـــای اجرایـــی 
ســـازنده،  شـــرکت های  مشـــکالت  حـــل  بـــرای 
بررســـی  همچنیـــن  و  کننـــده  تامیـــن  و  پیمانـــکار 
چالش هـــای موجـــود در قرارداد هـــای جـــاری و نحـــوه 
ـــنهادی  ـــات پیش ـــه موضوع ـــا از جمل ـــا آن ه ـــه ب مواجه
کـــه  کارگـــروه بـــود. بـــه عـــالوه مقـــرر شـــد  بـــرای ایـــن 
عامـــل  مدیـــران  از  مطروحـــه،  موضوعـــات  فراخـــور 
ســـایر شـــرکت های بـــرق منطقـــه ای هـــم بـــرای حضـــور 
کارگـــروه دعـــوت بـــه عمـــل آیـــد. قـــرار اســـت  در ایـــن 
ـــر مـــاه  ـــان تی ـــور پیـــش از پای کارگـــروه مزب اولیـــن جلســـه 
کـــه در  کلـــی موضوعاتـــی  تشـــکیل شـــده و چارچـــوب 

آن مطـــرح خواهـــد شـــد، اســـتخراج شـــوند. 
خصـــوص  در  حضـــار  همچنیـــن  جلســـه  ایـــن  در 
موضـــوع نوســـانات قیمت هـــا بـــه ویـــژه افزایـــش نـــرخ 
ارز بـــه بحـــث و تبـــادل نظـــر پرداختنـــد. بـــا توجـــه 
قرارداد هـــای  خصـــوص  در  بـــرق  صنعـــت  تجربـــه 
بـــرای  دولتـــی  شـــرکت های  الـــزام  و  متوقـــف 
ایـــن  بـــر  قـــرار  نظارتـــی  نهاد هـــای  بـــه  پاســـخگویی 
کـــه ســـندیکا بـــه نمایندگـــی از بخـــش  گذاشـــته شـــد 
نظارتـــی  نهاد هـــای  بـــا  بـــرق  صنعـــت  خصوصـــی 
ــره  کـ ــور وارد مذا کشـ کل  ــی  ــازمان بازرسـ ــه سـ از جملـ
کنونـــی صنعـــت را بـــرای مســـئولین  شـــده و شـــرایط 
کنـــد تـــا زمینه هـــای قانونـــی  ایـــن ســـازمان ها تشـــریح 
بـــه منظـــور حـــل مســـاله قرارداد هـــای متوقـــف فراهـــم 

شـــود. 
عضـــو  شـــرکت های  بـــرای  امتیـــاز  شـــدن  لحـــاظ 

تهـــران  منطقـــه ای  بـــرق  مناقصـــات  در  ســـندیکا 
یکـــی دیگـــر از موضوعـــات مطروحـــه در ایـــن جلســـه 
ــندیکا لیســـت  ــد سـ ــرر شـ ــتا مقـ ــود. در همیـــن راسـ بـ
اختیـــار  در  را  خـــود  تاییـــد  مـــورد  شـــرکت های 
نشســـتی  طـــی  طرفیـــن  و  بگـــذارد  تهـــران  بـــرق 
چارچوب هـــای همکاری هـــای فـــی مابیـــن را تبییـــن 

کننـــد.
تشـــکیل  بـــه  جلســـه  ایـــن  از  دیگـــری  بخـــش  در 
وزارت  و  اســـالمی  شـــورای  مجلـــس  در  کمیتـــه ای 
نیـــرو بـــرای مواجهـــه بـــا تاثیـــرات تحریم هـــا اشـــاره و 
کرســـی های  کـــه بـــا توجـــه بـــه اعطـــای  کیـــد شـــد  تا
کمیتـــه  ــا ایـــن  کارگروه هـــای مرتبـــط بـ مشـــخصی در 
ـــه  ـــت و ب ـــا جدی ـــب ب ـــدگان منتخ ـــندیکا، نماین ـــه س ب
ـــا اتـــکا بـــه اطالعـــات و داده هـــای  صـــورت مســـتمر و ب
ــور  ــای مزبـ کارگروه هـ ــات  ــده در جلسـ ــی شـ کارشناسـ

ــد. ــور یابنـ حضـ
نشســـت  از  گزارشـــی  نشســـت  ایـــن  ادامـــه  در   
ـــرو  ـــر نی ـــرق وزی ـــا معـــاون ب ـــره ب نماینـــدگان هیـــات مدی
ارائـــه شـــد. یکـــی از مصوبـــات ایـــن جلســـه تشـــکیل 
ـــرار  ـــوده و ق ـــندیکا ب ـــرو و س ـــترک وزارت نی ـــروه مش کارگ
کـــدام از ایـــن دو نهـــاد یـــک نماینـــده  اســـت از هـــر 
ــدس  ــند. مهنـ ــته باشـ ــور داشـ ــروه حضـ کارگـ ــن  در ایـ
ایـــن  دائـــم  نماینـــده  هـــم  ترابـــی  مهـــذب  ســـعید 
کارگـــروه ســـه نفـــره خواهـــد بـــود. بـــر اســـاس تصمیـــم 
نماینـــده  کـــه  شـــد  قـــرار  ســـندیکا  مدیـــره  هیـــات 
کارگـــروه بـــر حســـب موضـــوع  ســـندیکا در جلســـات 

مطروحـــه انتخـــاب شـــود. 
ارســـال نظـــرات اصالحـــی ســـندیکا در خصـــوص 
قـــرارداد تیـــپ بـــه همـــراه نامـــه ای در خصـــوص شـــرایط 
کـــم بـــر قرارداد هـــای صنعـــت بـــرق و  فـــوق العـــاده حا

گونـــه اقـــدام قـــراردادی  بـــه منظـــور جلوگیـــری از هـــر 
دیگـــر  از  هـــم  نیـــرو  وزارت  تابعـــه  شـــرکت های 

مصوبـــات ایـــن جلســـه بـــود. 
مطالبـــات شـــرکت های عضـــو از وزارت نیـــرو هـــم 
بـــود.  ایـــن جلســـه  از دیگـــر مباحـــث مطروحـــه در 
کـــه  گذاشـــته شـــد  در همیـــن راســـتا قـــرار بـــر ایـــن 
شـــرکت های  مطالبـــات  میـــزان  اســـتعالم  ضمـــن 
بـــر  تـــا  توانیـــر درخواســـت شـــود  از شـــرکت  عضـــو، 
اســـاس فهرســـت مطالبـــات اعـــالم شـــده از ســـوی 
ســـندیکا تاییدیه هـــای الزم از برق هـــای منطقـــه ای 
کنـــد تـــا تخصیـــص  یـــع را اســـتعالم  و شـــرکت های توز
ســـرعت  بـــا  بســـتانکار  شـــرکت های  بـــه  بودجـــه 

بیشـــتری انجـــام شـــود.
کـــه در اولویـــت چهـــار  کاال هایـــی  تهیـــه فهرســـت 
تولیـــد داخلـــی  انـــد و علیرغـــم عـــدم  گرفتـــه  قـــرار 
مشـــمول ممنوعیـــت واردات شـــده انـــد و تفکیـــک 
کاال هـــای مـــورد نیـــاز اعضـــا جهـــت  کـــد تعرفـــه ای 
ـــه وزارت صمـــت هـــم جـــزو مصوبـــات بیســـت  ـــه ب ارائ

و ششـــمین جلســـه هیـــات مدیـــره بـــود.
عملکـــرد،  گـــزارش  جلســـه  ایـــن  پایـــان  در 
صورت هـــای مالـــی ســـال 96 و بودجـــه ســـال 97 
ســـندیکا هـــم بـــه تصویـــب اعضـــای هیـــات مدیـــره 

رســـید.

بـــا پیگیـــری ســـندیکا و موافقـــت معـــاون بـــرق وزیـــر 
ــا ــرو بـــرای اعمـــال تنفـــس در قراردادهـ نیـ

گونه اقدام قراردادی در صنعت  از هر 
برق جلوگیری می شود

پروژه هـــای صنعـــت بـــرق ایـــران بـــه دلیـــل شـــرایط 
همایـــون  دســـتور  بـــه  کشـــور  اقتصـــاد  بـــر  کـــم  حا
حائـــری، معـــاون بـــرق و انـــرژی وزیـــر نیـــرو بـــرای مـــدت 
گرفـــت.  ـــرار خواهنـــد  مشـــخصی در حالـــت تنفـــس ق
اعضـــای  تیرمـــاه،  نهـــم  شـــنبه  کـــه  جلســـه ای  در 
ایـــران  بـــرق  صنعـــت  ســـندیکای  هیات مدیـــره 
بـــه  اشـــاره  بودنـــد، ضمـــن  وزیـــر  معـــاون  میهمـــان 
امـــکان ایجـــاد مـــوج جدیـــدی از قراردادهـــای متوقـــف 
کـــم بـــر  در صنعـــت بـــرق بـــه دلیـــل بی ثباتی هـــای حا
ـــالغ  ـــرارداد تیـــپ اب ـــزوم اصـــالح ق ـــر ل کشـــور، ب اقتصـــاد 
شـــده از ســـوی شـــرکت توانیـــر و همچنیـــن اعمـــال 
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جـــاری  قراردادهـــای  بـــرای  فوق العـــاده  شـــرایط 
کردنـــد.  کیـــد  صنعـــت بـــرق تا

ســـندیکا  از  نیـــرو  وزیـــر  معـــاون  راســـتا  همیـــن  در 
در  خـــود  پیشـــنهادی  اصالحـــات  تـــا  خواســـت 
خصـــوص متـــن قـــرارداد تیـــپ را بـــه صـــورت مکتـــوب 
در اختیـــار وزارت نیـــرو بگـــذارد تـــا نســـبت بـــه اعمـــال 
آنهـــا اقـــدام شـــود. همایـــون حائـــری همچنیـــن بـــا 
توقـــف هرگونـــه اقـــدام قـــراردادی از جملـــه خاتمـــه یـــا 
فســـخ قـــراداد و نیـــز ضبـــط ضمانت نامـــه موافقـــت 

کـــرد. 
کارگـــروه مشـــترک بیـــن نماینـــدگان وزارت  تشـــکیل 
چالش هـــای  بررســـی  منظـــور  بـــه  ســـندیکا  و  نیـــرو 
از  یکـــی  کاربـــردی  پیشـــنهادات  ارائـــه  و  موجـــود 
بـــه عـــالوه پیگیـــری  بـــود.  مصوبـــات ایـــن جلســـه 
موضوعـــات مشـــترک دولـــت و بخـــش خصوصـــی 
کانـــال ســـازمان  صنعـــت بـــرق توســـط ســـندیکا و از 
ــز  ــور نیـ کشـ کل  ــی  ــازمان بازرسـ ــه و سـ ــه و بودجـ برنامـ

گرفـــت.  کیـــد و توافـــق قـــرار  مـــورد تا
گـــزارش جامعـــی در  در پایـــان مقـــرر شـــد ســـندیکا 
خصـــوص میـــزان دقیـــق خودکفایـــی و ارزبـــری ایـــن 

ــد.  ــه دهـ ــرو ارائـ ــه وزارت نیـ ــت بـ صنعـ

کارگـــروه  پیگیـــری ســـندیکا بـــرای ایجـــاد 
مشـــترک بـــا وزارت صمـــت

بیســـت و چهارمیـــن جلســـه دوره هفتـــم هیات مدیـــره 
ســـندیکای صنعـــت بـــرق ایـــران ســـیزدهم خـــرداد 

ســـال جـــاری در محـــل ایـــن ســـندیکا برگـــزار شـــد. 
اولیـــن  بـــرق  صنعـــت  ســـندیکای  دبیـــر  انتخـــاب 
آقـــای  کـــه  بـــود  مدیـــره  هیـــات  جلســـه  دســـتورکار 
آراء بعنـــوان  اتفـــاق  بـــه  مهنـــدس ســـپهر برزی مهـــر 

شـــد. انتخـــاب  ســـندیکا  دبیـــر 
صـــورت  اولیـــه  بررســـی های  از  گزارشـــی  ادامـــه  در 
پذیرفتـــه در مـــورد قـــرارداد تیـــپ ارائـــه و مقـــرر شـــد 
ویرایـــش جدیـــد تصویـــب شـــده توســـط اعضـــای 
ـــرارداد تیـــپ مـــورد بررســـی  کارگـــروه ق ـــره و  هیـــأت مدی
گیـــرد و متعاقبـــا در ایـــن خصـــوص تصمیـــم  قـــرار 

گیـــری شـــود. 

و  حقوقـــی  کمیتـــه  توســـط  نامـــه ای  شـــد  مقـــرر 
قراردادهـــا خطـــاب بـــه وزیـــر نیـــرو بـــا موضـــوع لـــزوم 
از  بـــرای جبـــران خســـارات ناشـــی  چـــاره اندیشـــی 
نبـــود تعدیـــالت نـــرخ ارز و فلـــزات تهیـــه و ارســـال 

شـــود.
در ادامـــه، اعضـــای جلســـه نامـــه بـــرق منطقـــه ای 
بـــرای  فنـــی  امتیـــاز  اعمـــال  خصـــوص  در  تهـــران 
ــد  کردنـ ــی  ــات را بررسـ ــندیکا در مناقصـ ــای سـ اعضـ
بـــا  و مقـــرر شـــد ســـندیکا ضمـــن اعـــالم موافقـــت 
ــانی  ــالع رسـ ــا اطـ ــه اعضـ ــب بـ ــوع، مراتـ ــت موضـ کلیـ
کمیتـــه  طریـــق  از  الزم  پیگیری هـــای  همچنیـــن  و 
یابـــی بـــرای اجرایـــی شـــدن آن صـــورت پذیـــرد.  ارز
ــرو  ــر نیـ ــرق وزیـ ــت بـ ــرای معاونـ ــه ای بـ ــد نامـ ــرر شـ  مقـ
بـــا موضـــوع درخواســـت حمایـــت از ســـاخت داخـــل 
کاهـــش بـــار ارزی قراردادهـــا تهیـــه و ارســـال شـــود . و 
گزارشـــی از اســـتعالم انجـــام شـــده  در ادامـــه جلســـه 
از شـــرکت های عضـــو در خصـــوص ارز مـــورد نیـــاز 
شـــد  مقـــرر  و  ارائـــه  محصـــوالت  و  پروژه هـــا  بـــرای 
نیازهـــای اعـــالم شـــده توســـط اعضـــا بـــرای وزارت 
صمـــت ارســـال شـــود. همچنیـــن مقـــرر شـــد موضـــوع 
درخواســـت تخصیـــص ارز دولتـــی از ســـوی وزارت 
صمـــت بـــه تجهیـــزات صنعـــت بـــرق از وزارت نیـــرو 

ــود. ــری شـ پیگیـ
ــه  ــارکت هرچـ ــتقبال از مشـ ــن اسـ ــره ضمـ هیأت مدیـ
ســـندیکا  تصمیم ســـازی های  در  اعضـــا  بیشـــتر 
بـــر لـــزوم طـــی شـــدن مســـیر رســـمی اعـــالم نظـــرات 
کیـــد  ــازمان ها و نهادهـــای مرتبـــط تا ســـندیکا بـــه سـ

کردنـــد.
گزارشـــی از جلســـه ســـندیکا بـــا ســـازمان  در ادامـــه 
لـــزوم  بـــر  و  ارائـــه  کشـــور  برنامه ریـــزی  و  مدیریـــت 
ایجـــاد یـــک ارتبـــاط هدفمنـــد بـــا ســـازمان مدیریـــت 
کیـــد و مقـــرر شـــد براســـاس  کشـــور تا و برنامه ریـــزی 
مصوبـــه هیـــأت مدیـــره، هـــر چـــه ســـریعتر دفتـــر ارتبـــاط 

کنـــد. کار  ــه  ــاز بـ ــازمان آغـ ــا سـ ــندیکا بـ سـ
در خصـــوص تعدیـــل نـــرخ ارز بـــر لـــزوم رایزنـــی بـــا 
وزارت  و  کشـــور  برنامه ریـــزی  و  مدیریـــت  ســـازمان 
نیـــرو بـــرای صـــدور بخشـــنامه خـــاص وزارت نیـــرو 
حقوقـــی  کمیتـــه  شـــد  مقـــرر  و  کیـــد  تا ســـازمان  از 
نویـــس  پیـــش  مشـــاوران  کمیتـــه  هماهنگـــی  بـــا 
بخشـــنامه مـــورد نظـــر را تهیـــه و در جلســـه بعـــدی 

هیـــأت مدیـــره ارائـــه شـــود.
کمیتـــه  در ادامـــه جلســـه موضوعـــات و مطالبـــات 
مهندســـی بازرگانـــی ســـندیکا بـــا حضـــور نمایندگانـــی 
گرفـــت و نقطـــه  کمیتـــه مـــورد بررســـی قـــرار  از ایـــن 
کمیتـــه مهندســـی بازرگانـــی بـــه  نظـــرات نماینـــدگان 
هیـــات مدیـــره ســـندیکا منعکـــس شـــد. بـــر اســـاس 
بازرگانـــی  مهندســـی  کمیتـــه  فیمابیـــن  کـــرات  مذا
اتخـــاذ  زیـــر  مـــوارد  و هیـــات مدیـــره در خصـــوص 

ــد: ــم شـ تصمیـ
کارگـــروه  مقـــرر شـــد هماهنگی هـــای الزم بـــرای ایجـــاد 
مشـــترک بیـــن ســـندیکا، وزارت صمـــت و ذینفعـــان 
مرتبـــط بـــا موضـــوع تعرفـــه انجـــام شـــود.   درخصـــوص 
کمیتـــه بیـــن الملـــل ســـندیکا مقـــرر شـــد  تشـــکیل 
ـــه  ـــی پیشـــنهادات خـــود را ب کمیتـــه مهندســـی بازرگان

ســـندیکا ارائـــه نمایـــد. 
ـــر  ـــی ب ـــر مبن ـــرکت توانی ـــل ش ـــر مدیرعام ـــه اخی مصاحب
خودکفایـــی نـــود و پنـــج درصـــدی صنعـــت بـــرق مـــورد 
کمیتـــه مهندســـی  گرفـــت و مقـــرر شـــد  بررســـی قـــرار 
کمیتـــه مشـــاوران ســـندیکا  بازرگانـــی بـــا هماهنگـــی 
کنـــد.   ارائـــه  مدیـــره  هیـــأت  بـــه  را  خـــود  نظـــرات 
همچنیـــن مقـــرر شـــد نامـــه ای بـــا موضـــوع اســـتعالم 
ــال و پـــس از  ــا ارسـ ــرای اعضـ ــی بـ گمرکـ ــای  چالش هـ

گمـــرک ارســـال شـــود.  جمع بنـــدی بـــرای 
گزارشـــی از جلســـه مقامـــات ارشـــد صنعـــت  در پایـــان 
بـــرق و نماینـــدگان تشـــکل های فنـــی و مهندســـی بـــا 
ــتای  ــده در راسـ ــرح شـ ــات مطـ ــرو و موضوعـ ــر  نیـ وزیـ
ــه  ــندیکا در جلسـ ــده سـ ــط نماینـ ــا توسـ ــع اعضـ منافـ
ارائـــه و مقـــرر شـــد نقطـــه نظـــرات طـــرح شـــده بصـــورت 
ـــرای وزیـــر و مجلـــس و مقامـــات ارشـــد  مکتـــوب نیـــز ب

ـــود. ـــال ش ـــه ارس ـــر در جلس حاض

 کمیته تخصصی اتوماسیون و مخابرات 

تدوین نهایی آیین نامه یکپارچه ساز 
مسکوت  ماند

کمیتـــه تخصصـــی اتوماســـیون  جلســـه هیـــات رئیســـه 
و مخابـــرات بیســـت و هفتـــم خـــرداد ســـال جـــاری 
در محـــل ســـندیکای صنعـــت بـــرق ایـــران تشـــکیل 

اخبار 
کمیته های 

سندیکا
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اخبار 
کمیته های

سندیکا

شـــد. 
کنونـــی شـــرکت هـــای یکپارچـــه  بـــا توجـــه بـــه وضعیـــت 
ســـاز در خصـــوص قراردادهـــا و عـــدم حضـــور وندورهـــا 
کشـــور و عـــدم قبـــول تعهـــد از ســـوی ایشـــان مقـــرر  در 
شـــد تدویـــن نهائـــی آییـــن نامـــه تـــا مشـــخص شـــدن 
بـــه  مراتـــب  و  مانـــده  مســـکوت  نهائـــی  وضعیـــت 

اطـــالع دفتـــر فنـــی انتقـــال توانیـــر رســـانده شـــود.  
شـــرایط  در  کمیتـــه  هـــای  فعالیـــت  خصـــوص  در 
فقـــدان  و هـــم در شـــرایط  پـــروژه هـــا  رکـــود  جدیـــد 
بودجـــه در آســـتانه تحریـــم و نبـــود افـــق روشـــنی از 
کـــردن  صنعـــت امیـــد اســـت بعـــد از قطعیـــت پیـــدا 
نظیـــر  دســـتاوردهایی  بـــه  کشـــور  انـــرژی  صنایـــع 

برســـیم.  ســـمینار  برگـــزاری 
کمیتـــه روابـــط  همچنیـــن در ایـــن جلســـه تشـــکیل 
بیـــن الملـــل ســـندیکا بـــه توافـــق آرا رســـید و مقـــرر 
ــرو  ــگاه نیـ ــا پژوهشـ ــکاری بـ ــپک همـ ــث اسـ ــد بحـ شـ

بصـــورت فعـــال پیگیـــری شـــود.

 کمیته انرژی های تجدیدپذیر 

بررسی مشکالت سرمایه گذاری در 
کمیته انرژی های  جلسه عمومی 

تجدیدپذیر سندیکا 

تجدیدپذیـــر  انرژی هـــای  کمیتـــه  عمومـــی  جلســـه 
ســـی و یکـــم اردیبهشـــت ســـال جـــاری در محـــل 

ســـندیکای صنعـــت بـــرق ایـــران برگـــزار شـــد. 
هیـــات  عملکـــرد  گـــزارش  جلســـه،  ابتـــدای  در 
دوره  در  تجدیدپذیـــر  انرژی هـــای  کمیتـــه  رئیســـه 
و  شـــد  ارائـــه  کمیتـــه  ایـــن  دبیـــر  توســـط  جدیـــد 
هریـــک از اعضـــا بـــه بیـــان دغدغه هـــا، مشـــکالت 
کمیتـــه  و پیشـــنهادات خـــود پرداختنـــد. اعضـــای 
تولیـــد  از  حمایـــت  ابزارهـــای  مهم تریـــن  از  یکـــی 
ــد  ــاز ۳0 درصـ ــر را امتیـ ــل در بخـــش تجدیدپذیـ داخـ
ـــرق تضمینـــی توســـط ســـاتبا  ـــد ب افزایـــش قیمـــت خری
کـــه ایـــن قانـــون از زمـــان تصویـــب و  کردنـــد  عنـــوان 

ابـــالغ اجرایـــی نشـــده اســـت. 

در ادامـــه، محدودیـــت ایجـــاد شـــده توســـط ســـاتبا 
بـــه  مجـــاز  تنهـــا  شـــرکت ها  آن  موجـــب  بـــه  کـــه 
یافـــت دو پروانـــه ســـاخت نیـــروگاه تجدیدپذیـــر  در
کـــه ایـــن موضـــوع  کیـــد شـــد  هســـتند، بررســـی و تا
گـــر شـــرکت ســـرمایه گذار  بایـــد هوشـــمندتر باشـــد تـــا ا
کافـــی برخـــوردار بـــود، بتوانـــد  از تـــوان و امکانـــات 

بگیـــرد.  بیشـــتری  پروانه هـــای 
ـــدون  کـــه ب ـــدور لیســـت هایی  ـــد ون کردن اعضـــا اعـــالم 
ــتوانه مشـــخصی در اســـتان های  هیـــچ منطـــق و پشـ
گانـــه بوجـــود آمـــده باعـــث  مختلـــف بصـــورت جدا
محـــروم شـــدن بســـیاری از شـــرکت های توانمنـــد از 
پروژه هـــای اســـتانی شـــده اســـت. همچنیـــن تشـــتت 
یـــع منجـــر بـــه ســـردرگمی  قوانیـــن بیـــن شـــرکت های توز
ســـرمایه گذاران شـــده اســـت. بی نظمی هـــا و عـــدم 
یـــع  توز شـــرکت های  بـــا  ســـاتبا  هماهنگی هـــای 
موجـــب بـــروز مشـــکالت مختلفـــی در اتصـــال بـــه 

ــبکه و ... شـــده اســـت. شـ
کـــه  کیـــد شـــد  در ادامـــه جلســـه بـــر ایـــن محـــور تا
کاالهایـــی  بـــرای  گمرکـــی  معافیت هـــای  قوانیـــن 
کـــه در داخـــل تولیـــد نمی شـــود بایســـتی مشـــخص 
ـــر در واردات  ـــا همـــه شـــرکت ها از فرصـــت براب باشـــد ت
تجدیدپذیـــر  انرژی هـــای  بـــا  مرتبـــط  تجهیـــزات 
کـــه  کیـــد اعضـــا بـــر ایـــن بـــود  بهـــره منـــد شـــوند. تا
ســـندیکا بایـــد نســـبت بـــه شناســـایی پروژه هایـــی 
کـــه بـــا مشـــکل ســـرمایه گذار روبـــرو هســـتند، اهتمـــام 
ویـــژه ای داشـــته باشـــد و بـــا توجـــه بـــه ارتباطـــات خـــود، 
نســـبت بـــه معرفـــی ایـــن پروژه هـــا بـــه ســـرمایه گذاران 

ــد.  کنـ ــدام  اقـ
ـــاره مـــواد اولیـــه تولیـــد برخـــی  بحـــث و تبـــادل نظـــر درب
از تجهیـــزات مرتبـــط بـــا نیروگاه هـــای تجدیدپذیـــر 
ــن  ــد ایـ ــه اعـــالم شـ کـ ــود  ــه بـ ــر ایـــن جلسـ ــور دیگـ محـ
گمرکـــی بـــاال هســـتند  مـــواد اولیـــه دارای تعرفه هـــای 
کـــه همـــان تجهیـــزات بـــه صـــورت ســـاخته  در حالـــی 

شـــده، تعرفـــه پایینـــی دارنـــد.

ــه  ــوط بـ ــتندات مربـ ــد مسـ ــرر شـ ــه مقـ ــه جلسـ در ادامـ
پیشـــنهاد  شـــرکت های  توســـط  فوق الذکـــر  نـــکات 
کمیتـــه  تـــا  شـــود  ارســـال  ســـندیکا  بـــه  دهنـــده 

مشـــکالت  حـــل  جهـــت  تجدیدپذیـــر  انرژی هـــای 
کنـــد.  برنامه ریـــزی 

کمیتـــه انرژی هـــای  در بخـــش بعـــدی جلســـه، رئیـــس 
ـــه بیانیـــه بروکســـل و توافقـــات  ـــا اشـــاره ب تجدیدپذیـــر ب
ــر  ــران، بـ ــی و ایـ ــورهای اروپایـ کشـ ــن  ــده بیـ ــام شـ انجـ
تجدیدپذیـــر  حـــوزه  در  هـــا  ســـرمایه گذاری  ادامـــه 
حمایـــت  و  همصدایـــی  خواســـتار  و  کـــرد  کیـــد  تا
تمامـــی اعضـــا بـــرای پیشـــبرد اهـــداف صنفـــی در 

بخـــش تجدیدپذیـــر شـــد.
پیـــش  چالش هـــای  از  گزارشـــی  جلســـه  پایـــان  در 
رو در توســـعه انرژی هـــای تجدیدپذیـــر ارائـــه شـــد. 
بـــه یـــک  تبدیـــل قـــرارداد خریـــد تضمینـــی فعلـــی 
قـــرارداد بانـــک پذیـــر، اصـــالح فرمـــول ضریـــب تعدیـــل 
بـــه منظـــور جلوگیـــری از اثـــر تغییـــرات نـــرخ ارز بـــر 
تعرفـــه خریـــد تضمینـــی، صـــدور ضمانتنامـــه تعهـــد 
ــی در  ــل داخلـ ــن عوامـ ــوان مهمتریـ ــه عنـ ــت بـ پرداخـ

کاهـــش ریســـک ســـرمایه گذاری مطـــرح شـــدند. 

ســـندیکای صنعـــت بـــرق ایـــران طـــی نامـــه ای از دکتـــر 
ظریـــف خواســـتار شـــد

ثبت تجدیدپذیرهای سندیکا 
در بانک های اطالعاتی 

سفارتخانه های ایران
 

ســـندیکای صنعـــت بـــرق ایـــران طـــی نامـــه ای بـــه 
دکتـــر ظریـــف خواســـتار ثبـــت فهرســـت شـــرکت های 
کمیتـــه انرژی هـــای تجدیدپذیـــر ایـــن ســـندیکا  عضـــو 
 Yellow( اطالعاتـــی  بانک هـــای  و  وندورهـــا  در 
جمهـــوری  ســـفارتخانه های  بـــه  مرتبـــط   )Pages

کشـــورهای مختلـــف شـــد.  اســـالمی ایـــران در 
ــه  ــد رو بـ ــه رونـ ــاره بـ ــه ضمـــن اشـ در ابتـــدای ایـــن نامـ
رشـــد تقاضـــا در حـــوزه انـــرژی در جهـــان و ســـوق یافتـــن 
کشـــورها بـــه ســـمت انـــرژی هـــای تجدیدپذیـــر بـــرای 
حـــل چالش هـــای موجـــود در بحـــث آالینده هـــای 
محدودیت هـــای  کنـــار  در  محیطـــی  زیســـت 
فســـیلی،  ســـوخت های  از  اســـتفاده  در  موجـــود 
واســـطه  بـــه  مـــا  کشـــور   « اســـت:  شـــده  عنـــوان 
موقیعـــت ویـــژه جغرافیایـــی و ژئوپولتیـــک از یـــک 
طـــرف  از  بـــرق  مصـــرف  روزافـــزون  رشـــد  و  طـــرف 
از  بـــرداری  بهـــره  بـــرای  را  مناســـبی  بســـتر  دیگـــر 
خـــود  مختلـــف  شـــکل های  در  انـــرژی  نـــوع  ایـــن 
ــب و  ــی مناسـ ــود دانـــش فنـ ــم آورده اســـت. وجـ فرآهـ
کارشناســـان مجـــرب در حوزه هـــای  متخصصـــان و 
ــوده  ــت تـ ــی و زیسـ گرمایـ ــن  ــاد، زمیـ ــک، بـ فتوولتاییـ
کـــه دولـــت بـــرای ایـــن دســـته از  کنـــار یارانه هایـــی  در 
کـــرده اســـت، شـــرایطی را بوجـــود  نیروگاه هـــا پیشـــنهاد 
کـــه جمهـــوری اســـالمی ایـــران را بـــه طـــور بالقـــوه  آورده 
ــرمایه گذاری خارجـــی  ــرای سـ ــده آل بـ ــوری ایـ کشـ ــه  بـ

کـــرده اســـت.« در ایـــن صنعـــت تبدیـــل 
اســـت:  کـــرده  کیـــد  تا نامـــه  ادامـــه  در  ســـندیکا 
»متأســـفانه علیرغـــم اینکـــه ســـرمایه گذاران انـــرژی 
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المللـــی  بیـــن  و  داخلـــی  مرتبـــط  رویدادهـــای  در 
شـــرکت های  بـــا  مشـــارکت  خواســـتار  مشـــتاقانه 
ایرانـــی در زمینـــه انرژی هـــای تجدیدپذیـــر هســـتند  
در  حـــوزه  ایـــن  شـــده  اجـــرا  پروژه هـــای  مجمـــوع 
کمتـــر از ظرفیت هـــا و انتظـــارات  کشـــورمان بســـیار 
اســـت و در واقـــع           بخـــش انـــرژی و بـــه دنبـــال 
کشـــور از میلیاردهـــا دالر پـــروژه بالقـــوه  آن صنعـــت 

اســـت.« مانـــده  محـــروم 
کوتاهـــی  در بخـــش دیگـــری از نامـــه ضمـــن اشـــاره 
نهـــاد  عنـــوان  بـــه  ســـندیکا  هـــای  پتانســـیل  بـــه 
و  معـــادن  صنایـــع،  بازرگانـــی  اتـــاق  ذیـــل  صنفـــی 
کشـــاورزی ایـــران و متشـــکل از 500 شـــرکت معتبـــر 
کشـــور آورده شـــده اســـت:  فعـــال در صنعـــت بـــرق 
کمیتـــه  »ایـــن ســـندیکا بـــا درک اهمیـــت موضـــوع، 
از  )متشـــکل  تجدیدپذیـــر  انرژی هـــای  تخصصـــی 
و  کننـــده  تأمیـــن  پیمانـــکار،  60 شـــرکت ســـازنده، 
مشـــاور در ایـــن حـــوزه( را ایجـــاد و ضمـــن تـــالش بـــرای 
کمـــک بـــه بهبـــود  رفـــع موانـــع و مشـــکالت داخلـــی و 
کار فعـــاالن بخـــش خصوصـــی، تقویـــت  کســـب و 
توانمندی هـــای  معرفـــی  و  بین المللـــی  ارتباطـــات 
کشـــور عزیزمـــان در حـــوزه انرژی هـــای تجدیدپذیـــر 
گـــذاران خارجـــی و  ــرمایه  ــزه سـ جهـــت افزایـــش انگیـ
فراهـــم آوردن زمینـــه ورود و نفـــوذ شـــرکت های ایرانـــی 
خـــود  کار  دســـتور  در  را  بین المللـــی  بازارهـــای  بـــه 

دارد.«
کـــه بـــه امضـــای رییـــس هیـــات  در پایـــان ایـــن نامـــه 
رســـیده  ایـــران  بـــرق  صنعـــت  ســـندیکای  مدیـــره 
کشـــور درخواســـت شـــده  اســـت، از وزیـــر امـــور خارجـــه 
ـــه منظـــور معرفـــی  کـــه هماهنگی هـــای الزم را ب اســـت 
ســـفارتخانه های  طریـــق  از  کمیتـــه  ایـــن  اعضـــای 

ــد.  ــورت دهـ ــران را صـ ــوری اســـالمی ایـ جمهـ

 کمیته تخصصی سازندگان دکل های انتقال نیرو 

تشریح و بررسی مشکالت سازندگان 
دکل های انتقال نیرو

کمیتـــه تخصصـــی ســـازندگان  جلســـه هیـــات رئیســـه 
دکل هـــای انتقـــال نیـــرو بیســـت و یکـــم خـــرداد ســـال 
جـــاری در محـــل ســـندیکای صنعـــت بـــرق ایـــران 

تشـــکیل شـــد. 
توضیحـــات  کمیتـــه  رئیـــس  جلســـه،  ابتـــدای  در 

مبســـوطی دربـــاره وضعیـــت نامطلـــوب دکل ســـازان 
کـــرده و هـــر یـــک از اعضـــا بـــه تشـــریح مشـــکالت  ارائـــه 
موجـــود در امـــور جـــاری ســـازندگان دکل هـــای انتقـــال 

نیـــرو پرداختنـــد.
ـــرخ  ـــل تبدیـــل تعدیـــل ن ـــاره فرمـــول قاب تبـــادل نظـــر درب
ـــران  ـــرای قراردادهـــای جـــاری، جب ارز از ســـال 1۳91 ب
کـــد یـــا  واقعـــی قیمـــت فلـــزات، خاتمـــه قراردادهـــای را
متوقـــف، پرداخـــت مطالبـــات و جبـــرات خســـارت 
دیرکـــرد پرداخت هـــا و اســـتفاده از قـــرارداد تیـــپ از 
ــا  ــد بـ ــا شـ ــه بنـ کـ ــود  ــه بـ ــن جلسـ ــای ایـ ــر محورهـ دیگـ
تهیـــه نامـــه ای هماهنگی هـــای الزم بـــا هیـــات مدیـــره 
ســـندیکا جهـــت اقـــدام در مـــوارد فـــوق الذکـــر انجـــام 

شـــود. 
یـــع  توز و  خریـــد  امـــکان  دربـــاره  جلســـه  پایـــان  در 
نبشـــی های  بخصـــوص  نیـــاز  مـــورد  نبشـــی های 
صالحیـــت  تشـــخیص  و  یابـــی  ارز وارداتـــی، 
ســـازندگان دکل هـــای انتقـــال نیـــرو و قیمـــت پایـــه 
بـــرای دکل هـــای انتقـــال نیـــرو در ســـال جـــاری بررســـی 

و تبـــادل نظـــر شـــد. 

کمیتـــه تولیدکننـــدگان دکل هـــای انتقـــال  در نامـــه 
نیـــرو بـــه مهنـــدس حائـــری مطـــرح شـــد؛

در صورت عدم همکاری وزارتخانه، 
تعطیلی واحدهای تولیدی قریب الوقوع 

است

کیمتـــه تولیدکننـــدگان دکل هـــای انتقـــال نیـــرو طـــی 
نامـــه ای بـــه مهنـــدس حائـــری ضمـــن طـــرح مســـائل 
کـــرد  کار اعـــالم  کســـب و  و مشـــکالت مشـــهود بـــازار 
ـــه ، تعطیلـــی  در صـــورت عـــدم همـــکاری وزارت خان

واحدهـــای تولیـــدی قریـــب الوقـــوع اســـت.
گونـــه مطـــرح  در ایـــن نامـــه بـــه مشـــکالت موجـــود ایـــن 
کـــه تغییـــرات فاحـــش قیمـــت هـــا،  شـــده اســـت: 
تحـــوالت ارزی، شـــرایط و امکانـــات تامیـــن مـــواد 
شـــرکت  در  نقدینگـــی  گـــردش  خصوصـــًا  و  اولیـــه 
گردیـــده اســـت  ــه ای مختـــل  گونـ ــه  هـــای تولیـــدی بـ
کـــه هـــر یـــک خـــود بـــه تنهایـــی بـــرای توقـــف رونـــد 
کنـــار  کفایـــت مـــی نماینـــد. همـــه اینهـــا در  تولیـــد 
کارفرمایـــان تابعـــه وزارت نیـــرو  مطالبـــات معـــوق از 
و هزینـــه هـــای ناشـــی از اخـــذ وام هـــای بانکی)کـــه 
کاری شـــرکت هـــا  بـــرای امـــکان اجـــرای تعهـــدات 
کارفرمایـــان یـــاد شـــده  در هنـــگام تاخیـــر پرداخـــت 

گردیـــده  یافـــت  تحـــت عنـــوان تســـهیالت بانکـــی در
ــل  ــاًل تحلیـ کامـ ــازنده را  ــای سـ ــرکت هـ ــوان شـ ــد( تـ انـ
ــل  ــای تعدیـ ــول هـ ــرده اســـت. در ایـــن شرایــــط فرمـ بـ
هیـــچ   بـــه   نیـــز  گردیـــده  منظـــور  قراردادهـــا  در  کـــه 
وجـــه تکافـــوی  جبـــران هزینـــه هـــای تحمیـــل شـــده 
را ننمـــوده و اصـــواًل اجـــرای تعهـــدات را از حیطـــه 

یـــان بـــرده اســـت. انتفـــاع خـــارج و در حـــوزه ز
در ادامـــه ایـــن نامـــه آمـــده اســـت؛ بـــا عنایـــت بـــه 
شـــرایط فـــوق الذکـــر، شـــرکت هـــای ســـازنده دکل 
کننـــده صددرصـــدی  کـــه تامیـــن  هـــای انتقـــال نیـــرو 
کمیتـــه مربوطـــه در ســـندیکای  وزارت نیـــرو و عضـــو 
صنعـــت بـــرق مـــی باشـــند صمیمانـــه و همچـــون 
همیشـــه بـــا حســـن نیـــت تمـــام اعـــالن مـــی دارنـــد 
گزیـــر و خـــارج از اراده  کـــه بـــا ادامـــه رونـــد فعلـــی، نا
را  کار  ادامـــه  امـــکان  خـــود  مدیریـــت  و  کنتـــرل  و 
کامـــاًل فـــوری  نداشـــته، تعطیلـــی واحدهـــای تولیـــدی 

و قریـــب الوقـــوع خواهـــد بـــود.
کمیتـــه تولیدکننـــدگان دکل هـــای انتقـــال  در نهایـــت 
کمیتـــه را در ایـــن نامـــه  نیـــرو درخواســـت اعضـــای  

گونـــه منعکـــس نمـــوده اســـت:  ایـــن 
گفتـــه شـــده  جهـــت جلوگیـــری از ســـرانجام محتـــوم 
یـــان شـــرکت هـــای تولیـــدی، وزارت  کـــه مطمئنـــًا بـــه ز
ـــال  ـــه  در س ـــدار و در نتیج کارفرما/خری ـــوان  ـــرو بعن نی
یـــان  ز بـــه  داخلـــی  کاالهـــای  و  تولیـــد  از  حمایـــت 
کشـــور خواهـــد بـــود پیشـــنهادات صریـــح ذیـــل تقدیـــم 

گـــردد: مـــی 
1. پرداخـــت فـــوری مطالبـــات معـــوق و تســـریع جـــدی 
بـــه پرداخـــت  کلیـــه روندهـــای منجـــر  فـــوری در  و 
بـــه  تقدیمـــی  کتورهـــای  فا و  هـــا  صـــورت حســـاب 

کارفرمایـــان شـــرکت هـــای بـــرق منطقـــه ای 
2. اصـــالح بخشـــنامه هـــای تعدیـــل فـــوالد و افـــزودن 
گـــرم  گالوانیـــزه  در  اولیـــه  )مـــاده  روی  فلـــز شـــمش 
ــته  گذشـ ــه  ــدت 9 ماهـ ــرف مـ ــه ظـ کـ ــرج(  ــات بـ قطعـ
گردیـــده و عـــدم  بـــا افزایـــش قیمـــت دو برابـــری روبـــرو 
ــکان  ــاًل امـ ــاوت عمـ ــه التفـ ــنامه مابـ درج آن در بخشـ
ــدای  ــا از ابتـ ــه قراردادهـ کلیـ ــرای  ــواد بـ ــن مـ ــن ایـ تامیـ
کنـــد. ســـال 1۳95 را بـــا مشـــکل جـــدی مواجـــه مـــی 
)در ایـــن خصـــوص مکاتبـــات متعـــددی ســـندیکای 
کـــه بـــدون  صنعـــت بـــرق بـــا شـــرکت توانیـــر بعمـــل آورد 

نتیجـــه باقـــی مانـــده اســـت.( 
دو  شـــدن  جـــــاری  جهـــت  در  تســـــریع  ضمـــن   .۳
ــرداخت  ــر، اقـــدام عاجـــل جهـــت پـــ ــوق الذکــ ــد فـ بنـ
ـــه مابه-التفاوت هـــای  ـــوط ب ـــاب هـــای مرب صورتحســ
از  قیمـــت  هـــر  تحویـــل  بـــا  زمـــان  هـــم  شـــده  یـــاد 

آهـــن آالت پـــروژه هـــا

اخبار 
کمیته های 
سندیکا
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 کمیته سازندگان تابلوهای برق

کمیته سازندگان  کاری  تبیین برنامه 
تابلوهای برق جهت تحقق اولویت های 

کمیته در سال 97 اعضای این 

کمیتـــه ســـازندگان تابلوهـــای بـــرق ســـی ام  جلســـه 
ســـندیکای  محـــل  در  جـــاری  ســـال  اردیبهشـــت 

صنعـــت بـــرق ایـــران برگـــزار شـــد. 
ارائـــه  ضمـــن  کمیتـــه  رئیـــس  جلســـه،  ابتـــدای  در 
ــره  ــات مدیـ ــه هیـ ــود در جلسـ ــور خـ ــی از حضـ گزارشـ
کـــه موضـــوع اصـــالح و بازنگـــری  کـــرد  ســـندیکا اعـــالم 
کمیته هـــا از  اساســـنامه ســـندیکا و تجمیـــع نظـــرات 
ســـوی هیـــات مدیـــره مـــورد بحـــث و تبادل نظـــر قـــرار 

گرفتـــه اســـت. 
در ادامـــه اولویت هـــای تعییـــن شـــده جهـــت برنامـــه 
کمیتـــه در ســـال 97 بررســـی و مقـــرر شـــد قانـــون  کاری 
کار بـــر حســـب قانـــون مصـــوب  کســـب و  رفـــع موانـــع 
تهیـــه و در نامـــه ای مکتـــوب بـــر ضـــرورت حمایـــت 
کمیتـــه ســـازندگان  کمیتـــه  هیـــات مدیـــره از اعضـــای 

ـــود.  ـــد ش کی ـــرق تا ـــای ب تابلوه
ســـازندگان  کمیتـــه  رئیـــس  جلســـه،  پایـــان  در 
کمیتـــه  کـــه بـــه نمایندگـــی از ایـــن  تابلوهـــای بـــرق 
و  برنامـــه  ســـازمان  جلســـات  در  حضـــور  جهـــت 
اولیـــن  از  گزارشـــی  اســـت،  شـــده  معرفـــی  بودجـــه 
بـــا ســـازمان مذکـــور  کمیته هـــا  جلســـه نماینـــدگان 
جملـــه  از  اعضـــا   مشـــکالت  پیگیـــری  بـــر  مبنـــی 
تعدیـــل نـــرخ ارز، مطالبـــات اعضـــا، اصـــالح قوانیـــن 
قبلـــی و جـــاری بیمـــه، مالیـــات بـــر ارزش افـــزوده و 

کـــرد.  گمـــرک ارائـــه 

 کمیته حقوقی و قراردادها 

ــرق  ــندیکای بـ ــای سـ ــی و قراردادهـ ــه حقوقـ کمیتـ در 
مطـــرح شـــد؛ 

تیپ قراردادهای ابالغی قابلیت اجرا 
ندارد و اصالحات الزم باید در این 

ج شود قرارداد در

کمیتـــه حقوقـــی و قراردادهـــای ســـندیکا ســـوم  جلســـه 
تیـــر ســـال جـــاری در محـــل ســـندیکای صنعـــت بـــرق 

ایـــران برگـــزار شـــد. 
در ابتـــدای ایـــن نشســـت بـــا توجـــه بـــه ابـــالغ قـــرارداد 
تیـــپ از ســـوی شـــرکت توانیـــر، موضـــوع مـــورد بررســـی 
گفتنـــی اســـت، در  گرفـــت.  کار قـــرار  و در دســـتور 

متـــن قـــرارداد جدیـــد هیـــچ یـــک از اشـــکاالت موجـــود 
ـــود  ـــا وج ـــی و ب ـــرایط فعل ـــده و در ش ـــع نش ـــا رف قرارداده
انـــواع ریســـک ایـــن تیـــپ قـــرارداد قابلیـــت اجـــرا نـــدارد 
فعـــاالن  بـــرای  متعـــدد  مشـــکالت  بـــروز  باعـــث  و 

صنعـــت بـــرق و اعضـــا ایـــن ســـندیکا مـــی شـــود. 
بـــر ایـــن اســـاس مقـــرر شـــد اصالحـــات و پیشـــنهادات 
ـــان  ـــن زم کوتاه تری ـــپ در  ـــرارداد تی ـــرای درج در ق الزم ب
ممکـــن بـــه معـــاون وزیـــر نیـــرو منعکـــس شـــود و در 
کـــه در صـــورت عـــدم درج  نهایـــت قیـــد ایـــن موضـــوع 
اصالحـــات مـــورد نظـــر مجـــاب نمـــودن شـــرکت هـــای 
کـــه از ایـــن متـــن  عضـــو بـــرای مشـــارکت در مناقصاتـــی 
غیرعادالنـــه اســـتفاده مـــی نماینـــد مقـــدور نخواهـــد 

ـــود، انجـــام خواهـــد شـــد.  ب
ـــالح  ـــوع اص ـــوص موض ـــد در خص ـــرر ش ـــن مق همچنی
قـــرارداد تیـــپ، طـــی درخواســـتی ایـــن موضـــوع در 
ــی های الزم،  ــس از بررسـ ــا پـ ــرح تـ ــره مطـ ــات مدیـ هیـ
کـــه بـــا درنظـــر  اطـــالع رســـانی بـــه اعضـــا انجـــام شـــود 
گرفتـــن بـــه یـــک طرفـــه بـــودن قراردادهـــا، نســـبت بـــه 
ــیاری  ــات و هوشـ ــات اقدامـ ــن مناقصـ ــور در ایـ حضـ

الزم را داشـــته باشـــند.
صـــورت  اقدامـــات  و  ارز  موضـــوع  بـــا  ارتبـــاط  در 
ـــی و قراردادهـــا و شـــورای  کمیتـــه حقوق ـــه توســـط  گرفت
ـــه  ـــه ارائ کمیت ـــت  ـــوی ریاس ـــی از س گزارش ـــی  هماهنگ
ــورای  ــات شـ ــیر اقدامـ ــه مسـ ــه اینکـ ــه بـ ــا توجـ ــد. بـ شـ
هماهنگـــی در خصـــوص مســـئله ارز و بخشـــنامه 
آن جـــدای از ســـندیکا مـــی باشـــد مقـــرر شـــد ایـــن 

موضـــوع مســـتقال توســـط ســـندیکا مـــورد پیگیـــری 
ــرد. گیـ ــرار  قـ

گزارشـــی از رونـــد قراردادهـــای متوقـــف و  در ادامـــه 
گرفتـــه در خصـــوص حـــل و فصـــل  اقدامـــات صـــورت 
کنـــار  ایـــن موضـــوع ارائـــه شـــد. پـــس از آن مقـــرر شـــد در 
مســـیرهای اصلـــی بـــرای حـــل موضـــوع مزبـــور طـــی 
ـــادی  ـــور اقتص ـــزی و ام ـــه ری ـــت برنام ـــا معاون ـــه ب مکاتب
شـــرکت توانیـــر و برگـــزاری نشســـت مشـــترک بـــا ایشـــان 
ــریع در رســـیدگی و حـــل ایـــن مشـــکل  ــتار تسـ خواسـ

شـــوند.
در انتهـــا بـــا توجـــه بـــه اینکـــه یـــک موسســـه حقوقـــی 
کارگـــروه قراردادهـــای  بـــر روی یکـــی از صورتجلســـات 
متوقـــف اقـــدام قضایـــی انجـــام داده اســـت مقـــرر شـــد 
کارشناســـی ایـــن موضـــوع مـــورد  پـــس از اقدامـــات 
ــه از  ــول نتیجـ ــورت حصـ ــرد و در صـ گیـ ــرار  ــی قـ بررسـ
ــرای  ــندیکا بـ ــه سـ ــر خانـ ــی دبیـ ــای داخلـ ــت هـ ظرفیـ

پیگیـــری ایـــن موضـــوع اســـتفاده شـــود. 

ـــا  ـــه ب ـــه و بودج ـــازمان برنام ـــر س ـــار نظ اظه
روش شـــرکت توانیـــر مغایـــرت دارد

کمیتـــه حقوقـــی و قراردادهـــای ســـندیکای صنعـــت 
بـــرق طـــی نامهـــای بـــه مدیرعامـــل شـــرکت توانیـــر؛ 
میـــزان  تعییـــن  خصـــوص  در  کـــردی،  مهنـــدس 
کـــرد؛ مفـــاد  ارزبـــری در قراردادهـــای خریـــد )P( اعـــالم 
ـــا  اظهـــار نظـــر ســـازمان برنامـــه و بودجـــه بشـــرح نامـــه  ب
روش اعـــالم نظـــر شـــده در شـــرکتهای تابعـــه شـــرکت 
 )K( ضریـــب  ارزبـــری  درصـــد  بخصـــوص  توانیـــر، 

دارد. مغایـــرت 
و  برنامـــه  ســـازمان  اســـتعالم  پاســـخ  در  ســـندیکا، 
ــه  گونـ ــه ایـــن  ــر طـــی متـــن نامـ ــرکت توانیـ ــه ازشـ بودجـ
خواســـته اســـت: خواهشـــمند اســـت دســـتور فرمائیـــد 
ــوع  ــه موضـ ــه و بودجـ ــازمان برنامـ ــتعالم سـ پاســـخ اسـ
کـــه پـــس  نامـــه شـــماره 1۳2۳02 مـــورخ 97/۳/22 
کمیتـــه حقوقـــی و قراردادهـــا ســـندیکا  از درخواســـت 
طـــی نامـــه شـــماره 20۳-97 مـــورخ 97/۳/2 صـــادر 
گـــردد. شـــد جهـــت اجـــرا بـــه شـــرکتهای تابعـــه ابـــالغ 

 همچنیـــن در ایـــن نامـــه تعییـــن میـــزان ارزبـــری در 
قراردادهـــای خریـــد )P( در شـــرکت توانیـــر بـــه ایـــن 
شـــرح آورده شـــده اســـت؛ شـــرکتهای تابعـــه شـــرکت 
توانیـــر در خصـــوص تعییـــن میـــزان درصـــد ارزبـــری 

اخبار 
کمیته های 

سندیکا
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در قراردادهـــای خریـــد )P( بـــه شـــرح ذیـــل اعـــالم نظـــر 
کـــه شـــرکتهای مذکـــور خـــود را ملـــزم بـــه رعایـــت  شـــده 

آن میداننـــد.
در   )K( ارزبـــری  درصـــد  کثـــر  حدا خصـــوص  در 
دســـتورالعملهای  اینکـــه  و   PC و   EPC پروژههـــای 
بـــه  فلـــزات  و  ارز  نـــرخ  التفـــاوت  مابـــه  بـــه  مربـــوط 
خاطـــر  دارد،  تســـری  نیـــز   )P( خریـــد  پروژههـــای 
ــزات  ــای ارز و فلـ ــاوت بهـ ــه التفـ ــازد، مابـ ــان میسـ نشـ
 EPC قراردادهـــای  از   )P( بخـــش  بـــه  اختصـــاص 
کـــه بـــه تبـــع آن در پروژههـــای خریـــد اقـــالم  داشـــته 
بـــود.  خواهـــد  اســـتفاده  قابـــل  نیـــز   )P( ای  پـــروژه 
کمتـــر   )K ضمنـــًا میـــزان درصـــد ارزبـــری )ضریـــب
کثـــر میـــزان آن بایســـتی از  از 50 درصـــد بـــوده و حدا
ـــا در صـــورت عـــدم اســـتفاده  ـــروژه و ی طریـــق مشـــاور پ
از مشـــاور توســـط آن شـــرکت و مســـتند بـــه بررســـیهای 
کارشناســـی بعمـــل آمـــده تعییـــن و در اســـناد مناقصـــه 
گـــردد. ضمنـــًا  مربـــوط بـــه خریدهـــای پروژهـــای درج 
ــار آن  ــا بخشـــی از اعتبـ ــام و یـ کـــه تمـ در پروژههایـــی 
از محـــل درآمـــد عمومـــی )اعتبـــارات عمرانـــی( تأمیـــن 
شـــده باشـــد تنهـــا مابـــه التفـــاوت قابـــل اعمـــال در 
ــزات  ــرخ فلـ ــاوت نـ ــه التفـ ــه مابـ ــوط بـ ــات مربـ مناقصـ
ــازمان  ــوی سـ ــادره از سـ ــتورالعمل صـ ــاس دسـ ــر اسـ بـ
برنامـــه و بودجـــه میباشـــد و پرداخـــت مابهالتفـــاوت 
و  نبـــوده  مجـــاز  قراردادهـــا  گونـــه  ایـــن  در  ارز  نـــرخ 

منتفـــی اســـت. 

ــای  ــی و قراردادهـ ــه حقوقـ کمیتـ ــل  درخواســـت عاجـ
و  دولـــت  گفتگـــوی  شـــورای  از  بـــرق  ســـندیکای 

خصوصـــی  بخـــش 
مشکالت قراردادی صنعت برق  سریعتر 

حل و فصل شود

ســـندیکای بـــرق طـــی نامـــه ای از قائـــم مقـــام دبیـــر 
خصوصـــی؛  بخـــش  و  دولـــت  گفتگـــوی  شـــورای 
مهنـــدس ســـالح ورزی، بـــه منظـــور تســـریع در رفـــع 
ـــراردادی اعضـــا ایـــن ســـندیکا خواســـت  مشـــکالت ق
تـــا مســـاعدت الزم جهـــت طـــرح ایـــن موضـــوع در 
و  دولـــت  و  خصوصـــی  بخـــش  گفتگـــوی  شـــورای 
ـــرون رفـــت از وضعیـــت فعلـــی  ـــرای ب چـــاره اندیشـــی ب
قراردادهـــای صنعـــت را بـــا ســـندیکای بـــرق داشـــته 

ــد. باشـ
آمادگـــی خـــود  بـــرق  راســـتا ســـندیکای  در همیـــن 
کارشناســـی بـــرای  را جهـــت حضـــور در جلســـات 
ــاد  ــکالت ایجـ ــی مشـ ــن و چاره جویـ ــه تبییـ ــک بـ کمـ

ــرد. کـ ــالم  ــده اعـ شـ
کـــرده  اشـــاره  نامـــه  در  مشـــکل  ایـــن  بـــه  ســـندیکا 
الـــزام  کـــه در خصـــوص درخواســـت طـــرح  اســـت 
تعدیـــل نـــرخ ارز در قراردادهـــای جـــاری فی مابیـــن 
در  دولتـــی  شـــرکت های  و  بخش خصوصـــی 
گفتگـــوی دولـــت و بخـــش خصوصـــی، بـــه  شـــورای 
کثیـــری از قراردادهـــای  اســـتحضار می رســـاند تعـــداد 

و  نیـــرو  وزارت  تابعـــه  شـــرکت های  بیـــن  منعقـــده 
بـــرق  صنعـــت  خصوصـــی  بخـــش  شـــرکت های 
بدالیـــل متعـــددی از جملـــه تحریم هـــای ســـنگین 
کشـــورها، تحریم هـــای  پـــا، آمریـــکا و ســـایر  اتحادیـــه ارو
گشـــایش LC و انتقـــال  شـــدید بانکـــی و عـــدم امـــکان 
ارز از طریـــق سیســـتم بانکـــی، افزایـــش غیـــر متعـــارف 
بـــرای  تخصیـــص  جهـــت  ارز  کمبـــود  ارز،  نـــرخ 
کـــه همگـــی  ـــر قوانیـــن و ...  ـــی، تغیی ـــزات واردات تجهی
خـــارج از اختیـــارات پیمانـــکار می باشـــند، دچـــار 
توقـــف شـــده  و شـــرایط فـــوق عمـــاًل باعـــث برهـــم 
خـــوردن شـــرایط اولیـــه زمـــان برگـــزاری مناقصـــات 

شـــده اســـت. 
کـــه طـــی ســـنوات اخیـــر انظبـــاط  ایـــن در حالیســـت 
از  نیـــز  پرداخت هـــا  تادیـــه  در  الزم  تعهـــد  و  مالـــی 
بخـــش خصوصـــی  بـــه  کارفرمایـــان دولتـــی  ســـوی 
ســـازمان  بخشـــنامه های  مضافـــا  نـــدارد.  وجـــود 
و  ضوابـــط  همچنیـــن  برنامه ریـــزی  و  مدیریـــت 
ســـایر  و  فنـــی  شـــورای عالی  دســـتورالعمل های 
بخشـــنامه ها مجموعـــا تکافـــوی جبـــران حتـــی نیمـــی 
از هزینه هـــای تحمیلـــی بـــه ایـــن قبیـــل قراردادهـــا 
در  ارز  نـــرخ  تعدیـــل  بخشـــنامه  و  نمی دهـــد  را 
کنـــون ابـــالغ نشـــده  پیمان هـــای فاقـــد تعدیـــل نیـــز تا

اســـت.
در نهایـــت ســـندیکای صنعـــت بـــرق عـــدم رفـــع ایـــن 
ــرده اســـت؛  کـ ــرح  ــه مطـ گونـ ــن  ــه ایـ ــکل را در نامـ مشـ
کوتاه تریـــن زمـــان  بـــا عنایـــت بـــه اینکـــه چنانچـــه در 

بـــرای مشـــکالت قـــراردادی فعـــاالن صنعـــت بـــرق 
چـــاره ای اندیشـــیده نشـــود ایـــن صنعـــت در آینـــده 
کـــه  تی روبـــرو می شـــود  بســـیار نزدیـــک بـــا مشـــکال
کنونـــی  کـــردن آن بســـیار دشـــوارتر از شـــرایط  مرتفـــع 

خواهـــد بـــود.

 کمیته مهندسی بازرگانی

بررسی میزان خودکفایی صنعت برق 
درکمیته تخصصی مهندسی بازرگانی

بازرگانـــی  مهندســـی  تخصصـــی  کمیتـــه  جلســـه 
محـــل  در  جـــاری  ســـال  خـــرداد  نهـــم  و  بیســـت 
شـــد.  تشـــکیل  ایـــران  بـــرق  صنعـــت  ســـندیکای 
در ایـــن جلســـه موضـــوع خودکفایـــی 95 درصـــدی 

گرفـــت  گـــو قـــرار  گفـــت و  صنعـــت بـــرق مـــورد بحـــث و 
مـــواد  واردات  میـــزان  کـــه  آن شـــد  بـــر  قـــرار  ســـپس 
اولیـــه و میـــزان وابســـتگی نـــرخ آن بـــه نوســـانات ارز 
ـــرق،  ـــی چـــون: ترانســـفورماتور، تابلوهـــای ب در تجهیزات

ــود.  ــه شـ ــد تهیـ ــه بعـ ــرای جلسـ ــا بـ ــا وکلیدهـ کابل هـ
کمیتـــه توضیحـــات مبســـوطی در  همچنیـــن رئیـــس 
یابـــی و تشـــخیص صالحیـــت  خصـــوص جلســـه ارز
ـــع  ی ـــراق آالت توز ـــل، ی کاب ـــی  یاب ـــورد ارز ـــندیکا در م س

ـــرد. ک ـــه  ـــس ارائ ـــره و تران ـــال، مق و انتق
کمیتـــه روابـــط  در ادامـــه نیـــز مســـئله موضـــوع تشـــکیل 
کمیتـــه مهندســـی  بین الملـــل مطـــرح و مقـــرر شـــد 
ایـــن  پیش نویـــس  و  ســـاختار  ســـندیکا  بازرگانـــی 
ـــد.  ـــه ده ـــندیکا ارائ ـــه س ـــه دبیرخان ـــه و ب ـــه را تهی کمیت
در خصـــوص تغییـــر اساســـنامه ســـندیکا مقـــرر شـــد 
کمیتـــه پـــس از بررســـی  اعضـــای هیئـــت رئیســـه ایـــن 
در  را  خـــود  نظـــرات  نقطـــه  اساســـنامه،  مطالعـــه  و 

کننـــد.  جلســـه بعـــدی اعـــالم 

 کمیته سازندگان یراق آالت توزیع 

یـــع  توز آالت  یـــراق  ســـازندگان  کمیتـــه  جلســـه  در 
مطـــرح شـــد؛

حضور در جلسات ارزیابی و تشخیص 
کمیته سازندگان یراق آالت  صالحیت 

توزیع و انتقال

گـــزارش مبســـوطی از حضـــور  در ابتـــدای ایـــن جلســـه 
صالحیـــت  تشـــخیص  و  یابـــی  ارز جلســـات  در 
یـــع و انتقـــال ارائـــه  کمیتـــه ســـازندگان یـــراق آالت توز
یابـــی در 2 مرحلـــه  شـــد ســـپس تشـــریح مراحـــل ارز
کمیته هـــای  یابـــی فنـــی بازرگانـــی  خـــود اظهـــاری و ارز
ــرار  ــورد بحـــث قـ ــز مـ ــاور نیـ ــی در قالـــب مشـ تخصصـ

گرفـــت.  
ــا و  ــث تهاترهـ ــدد بحـ ــردن مجـ کـ ــی  ــورد عملیاتـ در مـ
ــا  ــه بـ کمیتـ ــو  ــای عضـ ــرکت هـ ــت شـ ــاع از وضعیـ دفـ
توجـــه بـــه فعالیـــت هـــای ســـندیکا در ایـــن خصـــوص 
ــود را  کارشناســـی خـ ــرات  ــز نظـ ــه نیـ کمیتـ ــرر شـــد  مقـ

اراده دهـــد. 
و  اصـــالح  جلســـه  اولیـــن  برگـــزاری  بـــه  توجـــه  بـــا 
بازنگـــری اساســـنامه ســـندیکا مقـــرر شـــد صورتجلســـه 
کمیتـــه رســـانده شـــود  مذکـــور بـــه اطـــالع اعضـــای 
گردیـــد بمنظـــور پربارتـــر شـــدن  و در نهایـــت مقـــرر 
ـــه اعضـــای  کمیتـــه، طـــی نامـــه ای ب نتایـــج جلســـات 

اخبار 
کمیته های 
سندیکا
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اخبار 
شعب

کارگروه ها اخبار 

جلســـات  در  مســـتمر  و  قطعـــی  حضـــور  محتـــرم، 
تعییـــن تکلیـــف شـــود.   

ســـازندگان  تخصصـــی  کمیتـــه  تصمیـــم   
یـــراق آالت انتقـــال بـــرای برگـــزاری جلســـه 

ــر  ــا توانیـ ــی بـ ــترک ارزیابـ مشـ

کمیتـــه تخصصـــی ســـازندگان یـــراق آالت  جلســـه 
انتقـــال نیـــرو، هفتـــم خـــرداد ســـال جـــاری در محـــل 

ــد.  ــزار شـ ــران برگـ ــرق ایـ ــندیکای صنعـــت بـ سـ
در ایـــن جلســـه ســـرفصل هـــا و اولویت هـــای توانیـــر 
ــع و  یـ ــراق آالت توز ــل، یـ کابـ ــیم و  ــی سـ یابـ ــاره ارز دربـ
انتقـــال، مقـــره و ترانـــس بررســـی شـــد. بـــا توجـــه بـــه 
گذشـــته  یابـــی طـــی چنـــد ســـال  اینکـــه معیارهـــای ارز
ــت  ــخیص صالحیـ ــی و تشـ یابـ ــه ارز کمیتـ ــق  از طریـ
کارشناســـی شـــده بـــود، مقـــرر شـــد  کامـــل  بـــه صـــورت 
کمیتـــه ســـازندگان یـــراق آالت نیـــز  یابـــی اعضـــای  ارز
کمیتـــه اقـــدام و بـــه توانیـــر اعـــالم  بـــا نظـــارت خـــود 

شـــود. 
بحـــث  اهمیـــت  بـــه  اشـــاره  بـــا  جلســـه  پایـــان  در 
کـــه  کیـــد شـــد  یابـــی و تشـــخیص صالحیـــت تا ارز
کامـــل تـــر  باشـــد  یابـــی ســـندیکا جامـــع تـــر و  یـــه ارز رو
و مقـــرر شـــد بـــه منظـــور هماهنگـــی هـــای بیشـــتر بـــا 
برنامه ریزی هـــای الزم جهـــت  توانیـــر،  کارشناســـان 

برگـــزاری جلســـه ای مشـــترک صـــورت بگیـــرد. 

کمیته سازندگان  کارگروه ویژه  تشکیل 
یراق آالت توزیع برای تعیین فهرست بها 

یـــع، هشـــتم  کمیتـــه ســـازندگان یـــراق آالت توز جلســـه 
خـــرداد ســـال جـــاری در محـــل ســـندیکای صنعـــت 

ـــرق ایـــران برگـــزار شـــد.   ب
در ابتـــدای جلســـه بـــا اشـــاره بـــه تصویـــب نســـخه 
جدیـــد قـــرارداد تیـــپ در توانیـــر مقـــرر شـــد ایـــن نســـخه 
ــراق آالت  ــازندگان یـ ــه سـ کمیتـ ــای  ــار اعضـ در اختیـ
کـــه  شـــد  کیـــد  تا همچنیـــن  بگیـــرد.  قـــرار  یـــع  توز
دبیرخانـــه ســـندیکا بایـــد نســـخه جدیـــد قـــرارداد تیـــپ 
منطقـــه ای  برق هـــای  و  یـــع  توز شـــرکت های  بـــه  را 

ــد.  کنـ ــالغ  ــور ابـ کشـ ــر  سراسـ
بـــر  مبتنـــی  محصـــوالت  بهـــای  فهرســـت  بررســـی 
جـــداول فنـــی اســـتخراج شـــده محـــور دیگـــر ایـــن 
ـــوی  ـــژه ای از س ـــروه وی کارگ ـــد  ـــرر ش ـــه مق ک ـــود  ـــه ب جلس

کنـــد.  کمیتـــه تشـــکیل شـــده و اعـــالم قیمـــت 
در پایـــان جلســـه مقـــرر شـــد پیشـــنهاد انتخابـــات 
زودتـــر از هنـــگام هیـــات مدیـــره ســـندیکا از ســـوی 
یـــع بـــه دبیرخانـــه  کمیتـــه ســـازندگان یـــراق آالت توز
کـــه  ســـندیکا ارائـــه شـــود. همچنیـــن پیشـــنهاد شـــد 
وزن اعضـــای هیـــات مدیـــره متناســـب بـــا زمینـــه 

فعالیـــت اعضـــای آن باشـــد. 

امضای تفاهم نامه بین سندیکای 
صنعت برق خراسان 

و دانشگاه صنعتی سجاد

تفاهم نامـــه ای فیمابیـــن ســـندیکای صنعـــت بـــرق 
شـــعبه خراســـان و دانشـــگاه صنعتـــی ســـجاد بـــه 
و  ســـازمان یافته  و  منظـــم  ارتبـــاط  برقـــراری  منظـــور 
بهره گیـــری از توانمندی هـــای علمـــی، تحقیقاتـــی، 
ـــه امضـــا  پژوهشـــی، مشـــاوره ای و فنـــاوری دانشـــگاه ب

ــید. رسـ
در  دانشـــگاه  و  صنعـــت  موثرتـــر  و  نزدیـــک  ارتبـــاط 
جهـــت انتقـــال تجربیـــات و توانمندی هـــای علمـــی 
و عملـــی یکـــی از برنامه هـــای هدف گـــذاری شـــده 
ســـندیکای شـــعبه خراســـان در ســـند چشـــم انـــداز 
اســـت. بـــه همیـــن منظـــور بیســـت و دوم خـــرداد ســـال 
جـــاری جلســـه  مشـــترکی بیـــن هیـــات مدیـــره شـــعبه 
یاســـت مهنـــدس شـــادمان و دکتـــر  بـــه ر خراســـان 
یاســـت دفتـــر ارتبـــاط بـــا صنعـــت  رضایـــی نیـــک ر

ــد.  ــزار شـ ــجاد برگـ ــی سـ ــگاه صنعتـ دانشـ
ــرورت  ــر ضـ ــد بـ کیـ ــن تا ــه ضمـ ــن در ایـــن جلسـ طرفیـ
ـــه تعامـــل دو ســـویه صنعـــت  ـــاز بیـــش از پیـــش ب ـــر نی ب
ایـــن  ایجـــاد  راهکارهـــای  بررســـی  بـــه  و دانشـــگاه، 
نامـــه ای  تفاهـــم  نهایـــت   در  و  پرداختـــه  تعامـــل 
ـــرق شـــعبه خراســـان  فیمابیـــن ســـندیکای صنعـــت ب
و دانشـــگاه صنعتـــی ســـجاد بـــه امضـــا رســـاندند. 
کـــه بـــه امضـــای ریاســـت دفتـــر  در ایـــن تفاهـــم نامـــه 
بـــا صنعـــت دانشـــگاه صنعتـــی ســـجاد و  ارتبـــاط 
ــان  ــعبه خراسـ ــندیکای شـ ــره سـ ــات مدیـ رئیـــس هیـ
رســـیده اســـت بـــر محورهایـــی از قبیـــل آشـــنایی هـــر 
چـــه بیشـــتر، تبـــادل دانـــش و تجربیـــات طرفیـــن، 
بهره منـــد شـــدن طرفیـــن از امکانـــات یکدیگـــر از قبیـــل 
آزمایشـــگاهی،  پژوهشـــی،  تجربـــی،  فکـــری،  تـــوان 
ارتباطـــات بین المللـــی،  کتابخانـــه ای،  کارگاهـــی، 
ــق،  ــتفاده در پژوهـــش و تحقیـ ــل اسـ ــای قابـ و داده هـ
بومـــی ســـازی و یـــا انتقـــال تکنولوژی هـــای مرتبـــط 
بـــا  نیازهـــای طرفیـــن، حمایـــت از ایده هـــای نـــو  و 
حوزه هـــای  در  دانش بنیـــان  شـــرکت های  تاســـیس 

کیـــد شـــده اســـت.  مرتبـــط تا

ــد و  ــز رشـ ــاور مرکـ ــای فنـ ــوان مجموعه هـ ــری تـ بکارگیـ
ــای طرفیـــن،  ــع نیازهـ ــدگان جهـــت رفـ ــا معرفـــی شـ یـ
ـــان نامه هـــای  ـــی و پای ـــت از طرح هـــای تحقیقات حمای
مشـــترک  برگـــزاری  در  همـــکاری   دانشـــجویی، 
پروژه هـــای  اجـــرای  هـــا،  کارگاه  و  هـــا  همایـــش 
کاربـــردی مـــورد نیـــاز تـــا مرحلـــه تبییـــن  تحقیقاتـــی- 
دانـــش فنـــی، ارائـــه ســـمینارها، دوره هـــای تخصصـــی 
کـــردن  کوتـــاه مـــدت، فراهـــم  کارگاه هـــای آموزشـــی  و 
بازدیدهـــای متقابـــل علمـــی، معرفـــی دانشـــجویان 
ــه  ــط بـ ــوزی مرتبـ کارآمـ ــای  ــدن دوره هـ گذرانـ جهـــت 
حـــوزه صنعـــت بـــرق از دیگـــر موضوعـــات مطـــرح ایـــن 

اســـت.  تفاهم نامـــه 
ــر اســـت؛ پـــس از همـــکاری ســـندیکای  ــایات ذکـ شـ
کـــه در  شـــعبه خراســـان بـــا دانشـــگاه فردوســـی مشـــهد 
ـــه امضـــا رســـید، ایـــن دومیـــن  قالـــب تفاهـــم نامـــه ای ب
ـــا یـــک دانشـــگاه موفـــق در ســـطح اســـتان  همـــکاری ب
کـــه در زمینـــه رشـــته های  خراســـان رضـــوی اســـت 

تحصیلـــی بـــرق فعالیـــت دارد.

توسط سندیکای برق انجام خواهد شد؛  
گارگروه تخصصی  انتقال نقطه نظرات 

مخابرات و ICT به شرکت توانیر

کارگـــروه تخصصـــی مخابـــرات و  دهمیـــن جلســـه 
ــل  ــاری در محـ ــال جـ ــرداد سـ ــم خـ ICT بیســـت و نهـ

ــد.  ــزار شـ ــران برگـ ــرق ایـ ــت بـ ــندیکای صنعـ سـ
کارگـــروه  گردیـــد نقطـــه نظـــرات  در ایـــن جلســـه مقـــرر 
ــندیکا  ــوی سـ ــبکه از سـ ــروژه مدیریـــت شـ ــورد پـ در مـ
ـــر اعـــالم شـــود. همچنیـــن مقـــرر شـــد  ـــه شـــرکت توانی ب
در مـــورد مشـــخصات فنـــی و نحـــوه انعقـــاد قراردادهـــا 
کمیتـــه مهندســـی  ـــا  کمیتـــه ب و نحـــوه همـــکاری ایـــن 
کمیتـــه مهندســـی مشـــاور  مشـــاور ســـندیکا از رئیـــس 
بـــه منظـــور اســـتفاده از نقطـــه نظـــرات ایشـــان، دعـــوت 

ـــد.  بعمـــل آی
فدراســـیون  نامـــه  مـــورد  در  شـــد  مقـــرر  همچنیـــن 
بـــر  مبنـــی  ایـــران  ارتباطـــات  و  فنـــاوری اطالعـــات 
در  شـــاخص  شـــرکت   5 از  ویدیوئـــی  مصاحبـــه 
صنعـــت اتوماســـیون و مخابـــرات، در جلســـه آتـــی 
گیـــرد.  کارگـــروه نیـــز ایـــن نامـــه مـــورد بررســـی قـــرار 
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کارگروه ها 
شرکت های 
عضو

کارگروه بررسی ضرورت  اولین جلسه 
بازنگری و اصالح اساسنامه سندیکا 

برگزار شد 

کارگـــروه بررســـی ضـــرورت بازنگـــری و  اولیـــن جلســـه 
ـــال  ـــرداد س ـــیزدهم خ ـــندیکا س ـــنامه س ـــالح اساس اص
جـــاری بـــا حضـــور رئیـــس و نایـــب رئیـــس هیأت مدیـــره 
و نماینـــدگان تعییـــن شـــده توســـط هیأت مدیـــره بـــه 
برگـــزار شـــد. همچنیـــن  کارگـــروه  عنـــوان اعضـــای 
کـــه نظـــرات  کمیته هـــا و شـــرکت هایی  نماینـــدگان 
کتبـــا بـــه دبیرخانـــه  خـــود در خصـــوص اساســـنامه را 
کـــرده بودنـــد نیـــز میهمـــان جلســـه  ســـندیکا اعـــالم 

بودنـــد. 
جلســـه بـــا مقدمـــه ای از ســـوی رئیـــس هیأت مدیـــره 
ســـندیکا آغـــاز و ســـپس حاضریـــن در جلســـه نقطـــه 
عـــدم  یـــا  ضـــرورت  خصـــوص  در  خـــود  نظـــرات 
ضـــرورت بازنگـــری و اصـــالح اساســـنامه ســـندیکا 

کردنـــد.  ابـــراز 
در ایـــن جلســـه آخریـــن ویرایـــش اساســـنامه تیـــپ 
ـــاق بازرگانـــی  ـــه ات کار وابســـته ب کســـب و  تشـــکل های 
کلـــی مـــورد  ـــران بطـــور  کشـــاورزی ای ـــع معـــادن و  صنای
گرفـــت و مقـــرر شـــد نســـخه الکترونیـــک  ـــرار  بررســـی ق
و  مفـــاد  شناســـایی  و  دقیق تـــر  بررســـی  جهـــت  آن 
نـــکات مشـــترک و متمایـــز آن بـــا اساســـنامه فعلـــی 
گیـــرد.  کارگـــروه قـــرار  ســـندیکا، در اختیـــار اعضـــای 
تخصصـــی  کمیته هـــای  از  یـــک  هـــر  شـــد  مقـــرر 
کمیتـــه  ســـندیکا نقطـــه نظـــرات شـــرکت های عضـــو 
ــروه  کارگـ ــه  ــدی بـ یافـــت و پـــس از جمع بنـ ــود را در خـ
بررســـی اساســـنامه ارائـــه نمایـــد. همچنیـــن مقـــرر شـــد 
کارگـــروه  در  کمیته هـــا  از  یافتـــی  در نظـــرات  نقطـــه 
آمـــده  بعمـــل  بررســـی های  نتایـــج  و  بررســـی  مـــورد 
ـــا انجـــام اصالحـــات  ـــر ضـــرورت بازنگـــری و ی مبنـــی ب
مـــورد نیـــاز جهـــت تصمیم گیـــری بـــه هیـــأت مدیـــره 

ــود. ــه شـ ــندیکا ارائـ سـ

کارگروه قرارداد  اصالحات پیشنهادی 
تیپ سندیکا در خصوص ویرایش 

جدید قرارداد تیپ

بـــرق  تیـــپ ســـندیکای صنعـــت  قـــرارداد  کارگـــروه 
ایـــران در نامـــه ای بـــه مهنـــدس حائـــری، معـــاون وزیـــر 
نیـــرو در امـــور بـــرق و انـــرژی پیشـــنهادات اعضـــاء 
ســـندیکا دربـــاره ویرایـــش جدیـــد قـــرارداد تیـــپ را 

ــرد.  کـ ــه  ارائـ
در ابتـــدای نامـــه، ســـندیکای صنعـــت بـــرق ایـــران 
شـــروع  از  ســـال   5 از  بیـــش  کـــه  می کنـــد  کیـــد  تا
و  تـــوازن  ایجـــاد  جهـــت  ســـندیکا  پیگیری هـــای 
رفـــع اشـــکاالت قـــرارداد تیـــپ می گـــذرد و طـــی ایـــن 
مـــدت جلســـات متعـــدد بـــا مســـئوالن و نماینـــدگان 

محتـــرم شـــرکت توانیـــر برگـــزار شـــده اســـت. 
در ادامـــه نامـــه آمـــده اســـت، در ایـــن راســـتا علیرغـــم 
رســـیدن بـــه نظـــرات مشـــترک و حتـــی ابـــالغ قـــرارداد 
 ،1۳96 ســـال  در  یـــع  توز شـــرکت های  بـــه  تیـــپ 
پذیرفتـــه  صـــورت  توافقـــات  هیچـــگاه  متاســـفانه 
کنـــون بـــدون توجـــه بـــه ســـوابق  اجرایـــی نگردیـــد. ا
کـــرات فیمابیـــن، شـــرکت توانیـــر اقـــدام بـــه تغییـــر  مذا
یـــک جانبـــه متـــن قـــرارداد و ابـــالغ آن بـــه شـــرکت 
کـــه در متـــن  کـــرده اســـت در حالـــی  هـــای تابعـــه 
موجـــود  اشـــکاالت  از  یـــک  هیـــچ  جدیـــد  قـــرارداد 
ـــود  ـــا وج ـــی و ب ـــرایط فعل ـــده و در ش ـــع نش ـــا رف قرارداده
انـــواع ریســـک ایـــن تیـــپ قـــرارداد قابلیـــت اجـــرا نـــدارد 
فعـــاالن  بـــرای  متعـــدد  مشـــکالت  بـــروز  باعـــث  و 
صنعـــت بـــرق و اعضـــا ایـــن ســـندیکا خواهـــد شـــد.
ســـندیکای صنعـــت بـــرق ایـــران از آن مقـــام محتـــرم 
درخواســـت می کنـــد نســـبت بـــه اصـــالح اشـــکاالت 
قـــرارداد ابـــالغ شـــده بشـــرح پیوســـت دســـتور مقتضـــی 
ســـندیکا  ایـــن  نیـــاز  صـــورت  در  فرماییـــد.  صـــادر 
ـــرارداد اصـــالح  کمتـــر از ۳ روز متـــن ق ـــد ظـــرف  می توان
کـــه متضمـــن منافـــع دو طـــرف باشـــد را تهیـــه  شـــده را 

کنـــد.   و ارائـــه 
شـــایان ذکـــر اســـت بـــا عنایـــت بـــه مراتـــب فـــوق، تـــا 
ــودن  ــاب نمـ ــرارداد تیـــپ مجـ ــن قـ ــالح متـ ــان اصـ زمـ
شـــرکت های عضـــو بـــرای مشـــارکت در مناقصاتـــی 
ــد،  ــتفاده می کننـ ــه اسـ کـــه از ایـــن متـــن غیـــر عادالنـ

ــود. ــد بـ مقـــدور نخواهـ
ـــه درخواســـت  ـــان نامـــه ضمـــن تشـــکر از توجـــه ب در پای
بخـــش خصوصـــی  نماینـــده  بـــه عنـــوان  ســـندیکا 
ســـازندگان، پیمانـــکاران و شـــرکت های مهندســـی 
کـــه  کشـــور، اعـــالم می کنیـــم  مشـــاور صنعـــت بـــرق 
ســـندیکا آمادگـــی دارد در اولیـــن نشســـت ماهیانـــه 
وعـــده داده شـــده نســـبت بـــه هرگونـــه همـــکاری و 
مشـــکل  ســـریعتر  هرچـــه  رفـــع  جهـــت  هماهنگـــی 

ــد.  کنـ ــدام  اقـ

کرد؛  گام اخذ  شرکت افتاب نیروی سبز 
نمایندگی انحصاری اینورتر های 

 East Group خورشیدی از شرکت
چین

زیـــر  از  یکـــی  گام،  ســـبز  نیـــروی  آفتـــاب  شـــرکت 
گام اراک، موفـــق بـــه اخـــذ  مجموعه هـــای شـــرکت 
یـــع اینورترهـــای  نمایندگـــی انحصـــاری فـــروش و توز
 East شـــرکت  از  کیلـــووات   500 تـــا   1 خورشـــیدی 
وارانتـــی  امـــکان  نمایندگـــی  ایـــن  شـــد.   Group
محصـــوالت از طـــرف شـــرکت East Group چیـــن را 

دارد.  نیـــز 
ـــردی  کارب ـــر ذکـــر شـــده  مهـــم تریـــن ویژگـــی هـــای اینورت
بـــودن و دسترســـی آســـان بـــه اطالعـــات، بازدهـــی بـــاال 
کنتـــرل پیشـــرفته، قابلیـــت  در تولیـــد تـــوان، فنـــاوری 
ـــه ذکـــر اســـت شـــرکت  ـــاال می باشـــد.الزم ب اطمینـــان ب
ـــه  ـــاله در زمین ـــابقه ۳س ـــی East Group دارای س چین
بـــا  همـــکاری  و  خورشـــیدی  اینورترهـــای  تولیـــد 
ـــه  شـــرکت هـــای بزرگـــی چـــون اشـــنایدر را دارا در رزوم

کاری خـــود دارد. 

اخبار 
شرکت های عضو
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تقدیر از شرکت سنجش افزار آسیا 
کشور در  بعنوان صنعتگر نمونه و برتر 

سال 1396

در بیســـت و دومیـــن همایـــش روز ملـــی صنعـــت و 
گذشـــته  بـــا هـــدف بزرگداشـــت تولیـــد  کـــه روز  معـــدن 
بـــا حضـــور  کشـــور و  در بخـــش صنعـــت و معـــدن 
ـــر  ـــور، دکت ـــس جمه ـــاون اول رئی ـــری مع ـــر جهانگی دکت
و تجـــارت،  وزیـــر صنعـــت معـــدن  شـــریعتمداری 
اتـــاق  رئیـــس  شـــافعی  غالمحســـین  مهنـــدس 
رئیـــس  و  کشـــاورزی  و  معـــادن  بازرگانـــی صنایـــع، 
صنایـــع مجلـــس و جمعـــی از نماینـــدگان مجلـــس و 
کشـــور در ســـالن اجـــالس  فعـــاالن اقتصـــادی نمونـــه 
ســـران برگـــزار شـــد، بـــا اهـــدای تندیـــس و لـــوح تقدیـــر، 
ـــر  ـــوان صنعتگ ـــه عن ـــیا ب ـــزار آس ـــنجش اف ـــرکت س از ش
کشـــور در ســـال 1۳96 تقدیـــر بـــه عمـــل  نمونـــه و برتـــر 

آمـــد.

مراسم معارفه مهندس صالحی به 
عنوان مدیرعامل شرکت صانیر 

برگزار شد 

ــه  ــی بـ ــا صالحـ ــدس حمیدرضـ ــه مهنـ ــم معارفـ مراسـ
عنـــوان مدیرعامـــل شـــرکت صانیـــر ظهـــر امـــروز در 

ــد.  ــزار شـ ــرکت برگـ ــن شـ ــل ایـ محـ
ایـــن مراســـم بـــا حضـــور صالـــح آبـــادی مدیرعامـــل 
آتشـــباری  ســـعید  صـــادرات،  توســـعه  بانـــك 
رئیـــس هیـــات مدیـــره صانیـــر، محمـــود مقـــدم  از 
ـــی  ـــمس اردکان ـــی ش ـــرق، عل ـــت ب ـــوتان صنع پیشکس
ایـــران،  بازرگانـــی  اتـــاق  انـــرژی  کمیســـیون  رئیـــس 
ـــس  ـــا رئی ـــه رهنم ـــری و نصرال ـــام باق ـــی، پی ـــی بخش عل
و نـــواب رئیـــس هیـــات مدیـــره ســـندیکای صنعـــت 
بـــرق ایـــران، پیشکســـوتان و ســـهامداران ایـــن شـــرکت 

و ... انجـــام شـــد. 
ایـــن مراســـم ضمـــن تقدیـــر و تشـــکر از تمامـــی  در 
کـــه در پیشـــرفت شـــرکت صانیـــر نقـــش  مدیرانـــی 
داشـــتند، تقدیـــر و قدرداتـــی شـــده و بـــرای مهنـــدس 
ـــندیکای  ـــره س ـــات مدی ـــای هی ـــه از اعض ک ـــی  صالح
و  پیشـــرفت  آرزوی  هســـتند،  نیـــز  بـــرق  صنعـــت 

موفقیـــت روزافـــزون شـــد. 
هیـــات  رئیـــس  عنـــوان  بـــه  نیـــز  بخشـــی  مهنـــدس 
مدیـــره ســـندیکا ضمـــن تبریـــك بـــه صالحـــی و آروزی 
موفقیـــت بـــرای ایشـــان، بـــر ضـــرورت تعامـــل هـــر چـــه 

کردنـــد. کیـــد  ــر و ســـندیکا تا بیشـــتر صانیـ
بـــه  کـــرد: رســـیدن  کیـــد  تا پایـــان  نیـــز در  صالحـــی 
صانیـــر  دارد.  همفکـــری  بـــه  نیـــاز  صانیـــر  اهـــداف 
متعلـــق بـــه مملکـــت اســـت نـــه فقـــط ســـهامداران 
ایـــن شـــرکت لـــذا بایـــد حمایـــت دولـــت را هـــم داشـــته 

باشـــد.
گفـــت:   1404 انـــداز  چشـــم  بـــه  اشـــاره  بـــا  وی 
تـــالش  و  تمامـــی همـــکاران  کمـــك  بـــا  یـــم  امیدوار
هـــاب  بـــه  بتوانیـــم  مالیاتـــی  معافیت هـــای  بـــرای 
انـــرژی منطقـــه تبدیـــل شـــویم و صـــادرات غیرنفتـــی 

دهیـــم. افزایـــش  را 

رهشاد الکتریک سی امین سال 
گرفت تأسیس خود را جشن 

رهشـــاد  شـــرکت  ســـالگرد  ســـی امین  مراســـم 
کنفرانـــس بـــرق تهـــران بـــا  الکتریـــک در نمایشـــگاه 
و مدیـــران حـــوزه  از مهمانـــان  تنـــی چنـــد  حضـــور 
گرشاســـبی، مدیـــر  ـــرق برگـــزار شـــد. حامـــد  صنعـــت ب
ـــد  کی ـــن تا ـــخنان ضم ـــک در س ـــاد الکتری ـــل رهش عام
بـــر اینکـــه ایـــن شـــرکت بـــا شـــعار ”مشـــتری مداری-
گرایـــی“ همـــواره بـــه دنبـــال افزایـــش رضایـــت  کیفیـــت 
ایـــن  نماینـــدگان  و  کارکنـــان  از  اســـت،  مشـــتری 

کـــرد. شـــرکت تقدیـــر 
ــال  ــاد الکتریـــک در سـ ــرکت رهشـ ــی اســـت شـ گفتنـ
ـــای  ـــازن ه ـــواع خ ـــد ان ـــا تولی ـــود را ب ـــت خ 1۳67 فعالی
ـــال  ـــه در ح ک ـــت  ـــرده اس ک ـــاز  ـــوری آغ ـــنایی و موت روش
حاضـــر بـــا افزایـــش محصـــوالت خـــود دارای ســـبد 
محصوالتـــی از جملـــه خازن هـــای اصـــالح ضریـــب 
قـــدرت، خازن هـــای راه انـــداز موتورهـــا، رگوالتورهـــای 
الکترولیتیـــک،  اســـتارت  خازن هـــای  خازنـــی، 
جرقه زن هـــای  گازی،  المپ هـــای  ایگنیتورهـــای 
خـــود  کابـــل  آالت  یـــراق  خانگـــی،  گاز  اجـــاق 
کامپاندهـــای  بـــرق،  یـــع  توز شـــبکه های  نگهـــدار 
مـــواد پالســـتیک و المپ هـــای روشـــنایی ال ای دی 

خانگـــی. 

ضرورت سرمایه گذاری 100 میلیارد دالری 
برای پاسخگویی به رشد مصرف برق 

گفـــت:  بـــرق و انـــرژی  معـــاون وزیـــر نیـــرو در امـــور 
گفـــت: رشـــد  معـــاون وزیـــر نیـــرو در امـــور بـــرق و انـــرژی 
کـــه در  6 درصـــدی مصـــرف بـــرق نشـــان می دهـــد 
ســـال 1415 ظرفیـــت نیروگاه هـــای منصوبـــه بایـــد بـــه 
ــرای  ــرق بـ ــه صنعـــت بـ کـ ــد  ــگاوات برسـ ــزار مـ 180 هـ
بـــه ســـرمایه گذاری 100  بـــه ایـــن نیـــاز  پاســـخگویی 

میلیـــارد دالری نیـــاز دارد.
همایـــون حائـــری معـــاون وزیـــر نیـــرو در امـــور بـــرق 
همایـــش  دوازدهمیـــن  اختتامیـــه  در  انـــرژی  و 
کـــه در پژوهشـــگاه نیـــرو  بین المللـــی انـــرژی اتمـــی 
برگـــزار شـــد، بـــا اشـــاره بـــه اهمیـــت مدیریـــت مصـــرف 
مدیریـــت  یـــج  ترو و  یادگیـــری  بـــرای  کـــرد:  اظهـــار 
مصـــرف انـــرژی، تدویـــن اســـتراتژی  و سیاســـت های 
عمومـــی،  حوزه هـــای  در  انگیزشـــی  و  آموزشـــی 

اســـت.  ناپذیـــر  اجتنـــاب  صنعتـــی  و  تجـــاری 
از  یکـــی  انـــرژی  وری  بهـــره  داد:  ادامـــه  وی 
کـــه در ســـال های  اولویت هـــای وزارت نیـــرو اســـت 
اجـــرای  مقدمـــات  دوازدهـــم  دولـــت  در  و  اخیـــر 
طرح هـــای بهـــره وری انـــرژی و برخـــی قوانیـــن مـــدون 
ـــوزه  ـــن ح ـــعه در ای ـــم توس ـــم و شش ـــای پنج در برنامه ه

فراهـــم شـــده اســـت. 
کاهـــش تلفـــات  حائـــری ضمـــن اشـــاره بـــه ضـــرورت 
ــات  کاهـــش تلفـ ــرای  ــزی بـ ــه ریـ ــزود: برنامـ ــرژی، افـ انـ
از برنامه هـــای اصلـــی صنعـــت بـــرق ایـــران اســـت. 
ـــات  ـــده تلف ـــام ش ـــای انج ـــزی ه ـــه ری ـــالش و برنام ـــا ت ب
کـــرده  پیـــدا  کاهـــش   9/10 بـــه  درصـــد   15 از  بـــرق 
کـــه در 4 ســـال آینـــده  اســـت و تصمیـــم بـــر آن اســـت 
ـــر  ـــد.  تصمیـــم ب کاهـــش یاب ـــه 9 درصـــد  ایـــن تلفـــات ب
کاهـــش  کاهـــش تلفـــات بـــه 9 درصـــد  کـــه  آن اســـت 
کاهـــش تلفـــات بـــا اســـتفاده از  کـــه برنامه هـــای  یابـــد 

کار قـــرار دارد. طرح هـــای نویـــن در دســـتور 
ــد  کیـ ــا تا ــرژی بـ ــرق و انـ ــور بـ ــرو در امـ ــر نیـ ــاون وزیـ معـ
بـــر اینکـــه تامیـــن بـــرق مطمئـــن از وظایـــف اصلـــی 
کـــرد: افزایـــش راندمـــان  وزارت نیـــرو اســـت، تصریـــح 
ــای در اولویـــت  ــز از برنامه هـ ــی نیـ ــای حرارتـ نیروگاه هـ
ــد  ــه رشـ ــه بـ ــا توجـ ــن وزارت بـ ــت، ایـ ــرو اسـ وزارت نیـ

رویدادها
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ــر، احـــداث  ــه اخیـ ــرق در دهـ ــرف بـ 6 درصـــدی مصـ
را  بـــرق  تولیـــد  مـــگاوات ظرفیـــت جدیـــد  20 هـــزار 
بـــا  همـــگام  بتوانـــد  تـــا  اســـت  کـــرده  برنامه ریـــزی 
اهـــداف برنامـــه ششـــم توســـعه، انـــرژی الکتریکـــی 

کنـــد. الزم را تامیـــن 
نیروگاه هـــای  متوســـط  راندمـــان  داد:  ادامـــه  وی 
کشـــور طـــی دولـــت دوازدهـــم مـــی بایســـت بـــه 40 
کـــه ایـــن هـــدف از طریـــق بکارگیـــری  درصـــد برســـد 
و  نیـــروگاه  هـــا  ســـاخت  در  جدیـــد  فناوری هـــای 
قدیمـــی  نیروگاه هـــای  بازســـازی  و  ســـازی  بهینـــه 

محقـــق خواهـــد شـــد.
حائـــری افـــزود: رشـــد 6 درصـــدی مصـــرف بـــرق نشـــان 
کـــه در ســـال 1415 ظرفیـــت نیروگاه هـــای  می دهـــد 
کـــه  بـــه 180 هـــزار مـــگاوات برســـد  بایـــد  منصوبـــه 
ــه  ــاز بـ ــن نیـ ــه ایـ ــخگویی بـ ــرای پاسـ ــرق بـ ــت بـ صنعـ

نیـــاز دارد. میلیـــارد دالری  ســـرمایه گذاری 100 
ـــه  ـــا اشـــاره ب ـــرژی ب ـــرق و ان ـــر نیـــرو در امـــور ب معـــاون وزی
گفـــت:  کشـــور  پیـــک بـــار و افزایـــش مصـــرف انـــرژی در 
کشـــور بایـــد  جامعـــه علمـــی و نخبـــگان صنعـــت بـــرق 
بـــرای جلوگیـــری از افزایـــش مصـــرف بـــرق روش هـــای 

کننـــد. خالقانـــه ای ارائـــه 
ــرق  ــبکه های بـ ــازی شـ ــه هوشمندسـ ــه بـ وی در ادامـ
گفـــت: در هوشمندســـازی شـــبکه  کـــرد و  اشـــاره ای 
کـــه  کشـــور حرکـــت خوبـــی شـــروع شـــده اســـت  بـــرق 
کنـــد، تجهیـــز  گســـترش پیـــدا  بـــه طـــور رســـمی بایـــد 
بـــه   ... و  کشـــاورزی  صنعتـــی،  بـــرق  متقاضیـــان 
شـــبکه هوشـــمند بـــرق از اهـــداف وزارت نیـــرو اســـت.
انـــدازه  بـــر  عـــالوه  فهـــام  ادامـــه داد: طـــرح  حائـــری 
کنتـــرل و مدیریـــت  گیـــری دقیـــق مصـــرف، قابلیـــت 
ـــرژی را از طریـــق سیســـتم اتوماســـیون دارد  مصـــرف ان
کنـــون حـــدود 115 هـــزار هوشـــمند دســـتگاه  کـــه تا

نصـــب و راه انـــدازی شـــده اســـت.

در راســـتای رفـــع مشـــکل تخصیـــص ارز بـــه واردات 
کاال صـــورت پذیرفـــت؛ اعتبـــاری 

کاالی اعتباری از  ثبت اطالعات واردات 
کانال سندیکا

بـــه  و  ارزی  ابـــالغ سیاســـت هـــای جدیـــد  پـــی  در 
ــت  ــرکت ها، وزارت صمـ ــکالت شـ ــع مشـ ــور رفـ منظـ
ـــرای تعییـــن  کارگروهـــی ب ـــه تشـــکیل و تعییـــن  اقـــدام ب
کاالی اعتبـــاری بـــرای تخصیـــص  تکلیـــف واردات 
کـــرده اســـت. در همیـــن راســـتا طـــی نامـــه ای  ارز 
کـــرد  درخواســـت  بـــرق  صنعـــت  ســـندیکای  از 
ایـــن  بـــرای  را  مرتبـــط  شـــرکت های  اطالعـــات  کـــه 

کنـــد.  وزارتخانـــه ارســـال 
ــورخ  ــماره 60/74802 مـ ــه شـ ــور نامـ ــن منظـ ــه همیـ بـ
97/۳/21 معاونـــت امـــور اقتصـــادی وزارت صمـــت 
و نامـــه شـــماره 60/70448 مـــورخ 97/۳/1۳ دفتـــر 
ـــا  صنایـــع بـــرق و الکترونیـــک وزارت صمـــت همـــراه ب
ـــرای شـــرکت هـــای عضـــو ارســـال شـــد.  ـــرم مربوطـــه ب ف
البتـــه در همیـــن راســـتا ســـندیکا هـــم طـــی نامـــه ای 
ـــرده  ک ـــالم  ـــو اع ـــای عض ـــرکت ه ـــل ش ـــران عام ـــه مدی ب
کـــه بـــا توجـــه بـــه سیاســـت هـــای جدیـــد ارزی و ایجـــاد 
مشـــکالت عدیـــده در خصـــوص تخصیـــص ارز بـــه 
کاال، موضـــوع در وزارت صنعـــت،  واردات اعتبـــاری 
گرفـــت  معـــدن و تجـــارت مـــورد بررســـی قـــرار خواهـــد 
ـــردد.  گ ـــی  ـــاذ م ـــوص اتخ ـــن خص ـــی در ای و تصمیمات
ــرم  ــای محتـ ــده: از اعضـ ــه آمـ ــن نامـ ــر ایـ ــد دیگـ در بنـ
ـــرم، اســـناد و  درخواســـت مـــی شـــود ضمـــن تکمیـــل ف
ـــه وزارت صمـــت  ـــه ب مـــدارک مـــورد نیـــاز را جهـــت ارائ
ــت  ــندیکای صنعـ ــه سـ ــه دبیرخانـ ــت بـ ــرع وقـ در اسـ

بـــرق ایـــران ارســـال فرماینـــد.

تعیین اولویت ارزی برای واردات اعتباری 
کاال از سوی وزارت صمت

ـــه واردات  ـــرای تخصیـــص ارز ب ـــت هـــای ارزی ب اولوی
اعتبـــاری  واردات  متقاضـــی  شـــرکت های  کاالی 
جداولـــی  در  شـــد.  تعییـــن  صمـــت  وزات  توســـط 
ایـــن وزارتخانـــه منتشـــر شـــده اســـت،  کـــه توســـط 
کاالهـــای وارداتـــی در ســـه دســـته اولویـــت بنـــدی و 
ابـــالغ شـــده انـــد. بـــر اســـاس ایـــن اولویـــت بنـــدی بـــر 
ـــا  ـــروه ه گ ـــه  ـــص ارز ب ـــف تخصی ـــع مختل ـــاس مناب اس

گرفتـــه اســـت.  و صنایـــع مختلـــف صـــورت 
کاری اعضـــا بـــرای  لـــذا بـــه منظـــور تســـهیل رونـــد 
تهیـــه ارز مـــورد نیـــاز و تامیـــن مـــواد  اولیـــه فهرســـت 
وزارت  ســـوی  از  شـــده  ابـــالغ  ارزی  اولویت هـــای 

صمـــت عینـــا منتشـــر مـــی شـــود. 

کرد؛ دبیرکل اتاق بازرگانی تهران مطرح 
تعریف مدل جامع همکاری های 

مشترک اتاق تهران و سندیکا

دبیـــرکل و مدیـــر امـــور تشـــکل های اتـــاق بازرگانـــی 
کشـــاورزی تهـــران بیســـت و  و صنایـــع و معـــادن و 
هفتـــم خـــرداد مـــاه ســـال جـــاری میهمـــان ســـندیکای 

صنعـــت بـــرق ایـــران بودنـــد. 
کـــه بـــا حضـــور اعضـــای هیـــات  در ایـــن نشســـت 
مدیـــره ســـندیکا برگـــزار شـــد، بهمـــن عشـــقی ضمـــن 
ابـــراز  ســـندیکا،  گســـترده  فعالیت هـــای  از  تقدیـــر 
کـــه ایـــن تشـــکل ارتبـــاط خـــود را ببـــش  کـــرد  امیـــدواری 
ــم  ــازماندهی و تحکیـ ــی سـ ــاق بازرگانـ ــا اتـ ــش بـ از پیـ

کنـــد. 

رویدادها
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رویدادها

کـــه ســـندیکا یکـــی  ایـــن نکتـــه  وی ضمـــن بیـــان 
می شـــود،  محســـوب  اتـــاق  نمونـــه  تشـــکل های  از 
کـــرد: »مـــا می توانیـــم مـــدل جامعـــی بـــرای  خاطرنشـــان 
کنیـــم و البتـــه ایـــن  همکاری هـــای فیمابیـــن تعریـــف 
مـــدل می توانـــد در تدویـــن و تبییـــن ارتبـــاط ســـایر 
تشـــکل ها بـــا اتـــاق بازرگانـــی نیـــز مـــورد اســـتفاده قـــرار 

ــرد.« گیـ
فضـــای  دشـــواری های  بـــه  تهـــران  اتـــاق  دبیـــرکل 
»در  کـــرد:  اذعـــان  و  اشـــاره  کشـــور  کار  و  کســـب 
و  بخش خصوصـــی  بیـــن  متاســـفانه  کـــه  شـــرایطی 
وجـــود  مشـــخصی  اجتماعـــی  قـــرارداد  کمیـــت  حا
بـــا  معنـــاداری  فاصلـــه  بخـــش  دو  ایـــن  و  نـــدارد 
می تواننـــد  تشـــکل ها  کرده انـــد،  پیـــدا  یکدیگـــر 
ابـــزار بســـیار مناســـبی بـــرای تعریـــف و پیـــاده ســـازی 
ایـــن قـــرارداد اجتماعـــی باشـــند. لـــذا از دیـــدگاه مـــن 
کنونـــی حکـــم ســـرنگی  تشـــکل ها در شـــرایط بحرانـــی 
کشـــور را دارنـــد.«  بـــرای تزریـــق دارو بـــه پیکـــره اقتصـــاد 
وی پررنـــگ شـــدن نقـــش تشـــکل ها در چارچـــوب 
ـــت  ـــده دانس کالن را امیدوارکنن ـــتگذاری های  سیاس
و افـــزود: »در هیـــچ شـــرایطی نمی تـــوان منکـــر اهمیـــت 
شـــد.  کشـــور  اقتصـــاد  در  بـــرق  صنعـــت  تاثیـــر  و 
بســـیاری از دولت هـــا بـــرای اثبـــات توســـعه صنعتـــی، 
ـــد ایـــن  ـــرق اســـتناد می کننـــد. نبای ـــه آمـــار صنعـــت ب ب
کلیـــدی  کـــه بـــرق یکـــی از  کنیـــم  مســـاله را فرامـــوش 

ــت.«  ــی اسـ ــعه صنعتـ ــاخصه های توسـ ــن شـ تریـ
در  کشـــور  ظرفیت هـــای  بـــه  بی توجهـــی  عشـــقی 
بـــه  بی توجهـــی  از  نشـــانی  را  انرژی های نـــو  زمینـــه 
»امـــروز  کـــرد:  تصریـــح  و  دانســـت  بـــرق  صنعـــت 
کـــه جایـــگاه فعلـــی  ســـندیکا ایـــن قابلیـــت را دارد 
ــد.  کنـ ــن  ــد را تعییـ ــد باشـ ــه بایـ ــرق و آنچـ ــت بـ صنعـ
ـــار  کن ـــه در  ـــن زمین ـــا در ای ـــم قطع ـــران ه ـــاق ته ـــه ات البت

ســـندیکا خواهـــد بـــود.« 
از  ســـندیکا  بیشـــتر  بهره گیـــری  لـــزوم  بـــر  وی 
ظرفیت هـــای بخش هـــای مختلـــف اتـــاق از جملـــه 
کیـــد و خاطرنشـــان  ـــن نهـــاد تا ـــت اقتصـــادی ای معاون
گســـترده ای بیـــن  کـــرد: »زمینـــه هـــای همکاری هـــای 
ـــذا پیـــش از هـــر  ـــاق تهـــران و ســـندیکا وجـــود دارد. ل ات
دعـــوت  ســـندیکا  هیات مدیـــره  اعضـــای  از  چیـــز 
می کنیـــم تـــا در یکـــی از نشســـت های هیـــات رییســـه 
اتـــاق تهـــران حضـــور یافتـــه و ضمـــن معرفـــی ســـندیکا 

کننـــد.«  درخواســـت هـــای خـــود را بـــا آنهـــا مطـــرح 
بهمـــن عشـــقی در ادامـــه بـــه شـــرایط ســـخت مالـــی بـــه 
گفـــت: »بـــا توجـــه بـــه  کـــرد و  ویـــژه در تشـــکل ها اشـــاره 

عملکـــرد موفـــق ســـندیکا می توانیـــم بـــه ایـــن تشـــکل 
ــتمر  ــه شـــکل مسـ ــح بـ ــزی صحیـ ــی یـــک برنامه ریـ طـ
ـــایر  ـــه س ـــام را ب ـــن پی ـــه ای ـــانیم و البت ـــی برس ـــک مال کم
گـــر عملکـــردی مشـــابه بـــا  کـــه ا تشـــکل ها بدهیـــم 
ســـندیکای بـــرق داشـــته باشـــند می تواننـــد از ایـــن 

کمک هـــا بهره منـــد شـــوند.« دســـت از 
وی در ادامـــه افـــزود: »البتـــه ایـــن نقـــد بـــه ســـندیکا 
ـــی  ـــه خوب ـــود را ب ـــگاه خ ـــته جای ـــه نتوانس ک ـــت  وارد اس
کنـــد. ایـــن  کمیســـیون انـــرژی اتـــاق تهـــران تثبیـــت  در 
گاز و  یـــت صنعـــت نفـــت و  کمیســـیون بیشـــتر محور
کـــه ســـندیکا نقـــش  پتروشـــیمی را دارد و الزم اســـت 

ــد.«  کنـ ــر  ــرق را در آن پررنگ تـ صنعـــت بـ
ــل و  ــوزه حمـ ــی حـ ــرات آتـ ــران تغییـ ــاق تهـ ــرکل اتـ دبیـ
نقـــل و تغییـــر انـــرژی مـــورد نیـــاز ایـــن حـــوزه از ســـوخت 
هـــای فســـیلی بـــه بـــرق را یـــک فرصـــت اقتصـــادی 
گفـــت:  کـــرد و  بـــرای فعـــاالن ایـــن صنعـــت عنـــوان 
ــوزه حمـــل و  »ســـندیکا بایـــد تغییـــرات احتمالـــی حـ
ــتراتژی هایش  ــا و تعییـــن اسـ نقـــل را در برنامه ریزی هـ
بگنجانـــد. دنیـــا در حـــال تغییـــر اســـت و پیـــش از هـــر 
کـــه بایـــد بـــا  بخـــش دیگـــری ایـــن تشـــکل ها هســـتند 
ایـــن تغییـــرات همـــگام شـــوند. نقـــش صنعـــت بـــرق 
در ایجـــاد تحـــول در صنعـــت حمـــل و نقـــل بســـیار 
کلیـــدی اســـت، لـــذا مـــن معتقـــدم صنعـــت خـــودرو 
کامـــال عـــوض  می توانـــد چشـــم انـــداز صنعـــت بـــرق را 
ـــر  کـــه ســـندیکا بـــه صـــورت جـــدی ب کنـــد. الزم اســـت 
کـــرده و اعضـــای خـــود  کار  روی ایـــن تغییـــر پارادایـــم 
کنـــد. ســـندیکا نهـــادی اســـت  را مهیـــای ایـــن تحـــول 
کـــه قـــدرت ایجـــاد چنیـــن تغییـــری را در خـــود دارد.« 
در ادامـــه ایـــن نشســـت مدیـــر امـــور تشـــکل هـــای اتـــاق 
تهـــران هـــم ضمـــن تقدیـــر از تـــالش هـــای ســـندیکا، 
ایـــن  دبیـــر  عنـــوان  بـــه  برزی مهـــر  ســـپهر  انتخـــاب 
کارآمـــدی و شایســـته  تشـــکل را نشـــانه دیگـــری از 
ســـاالری در ایـــن تشـــکل دانســـت و اظهـــار امیـــدواری 
توســـعه  بـــه  انتخـــاب  ایـــن  کـــه  یـــم  »امیدوار کـــرد: 
ارتباطـــات ســـندیکا بـــا اتـــاق تهـــران منجـــر شـــود. بـــه 
کـــه  اتـــاق تهـــران  کیـــد مـــا بـــر ایـــن اســـت  هـــر حـــال تا
یـــک نهـــاد پاسخگوســـت و بـــر همیـــن مبنـــا توانســـته 
تعـــداد اعضـــای خـــود را از 1۳ هـــزار بـــه 19 هـــزار عضـــو 

ــاند.«  برسـ
تهـــران  اتـــاق  فعالیت هـــای  بـــه  ملکـــی  غالمرضـــا 
کـــرد: »مـــا در اتـــاق تهـــران یـــک  اشـــاره و خاطرنشـــان 
کرده ایـــم. بـــر اســـاس ایـــن  ســـند راهبـــردی تدویـــن 
کـــه زمینه هـــای الزم بـــرای  ســـند مـــا تـــالش می کنیـــم 

اســـتفاده تشـــکل ها از ظرفیت هـــای آیین نامه هـــای 
ــم.« یـ ــم آور حمایتـــی را فراهـ

کـــرد:  وی در بخـــش دیگـــری از ســـخنان خـــود اذعـــان 
ـــرای خدمات رســـانی  »مرکـــز داوری اتـــاق تهـــران هـــم ب
ـــادآوری  کامـــل دارد. ی بـــه تشـــکل های عضـــو آمادگـــی 
کـــه احـــکام ایـــن ایـــن مرکـــز در همـــه مراجـــع  می کنـــم 
قانونـــی الزم االجـــرا اســـت. لـــذا بـــرای ایجـــاد فصـــل 
کمیتـــه  بـــا  فی مابیـــن  همکاری هـــای  از  جدیـــدی 

حقوقـــی ســـندیکا اعـــالم آمادگـــی می کنیـــم.« 
حـــوزه  در  اتـــاق  گســـترده  پیگیری  هـــای  ملکـــی 
ــات  ــزود: »اقدامـ ــد و افـ ــادآور شـ ــات را یـ ــه و مالیـ بیمـ
و  شـــده  انجـــام  زمینـــه  ایـــن  در  اثربخشـــی  بســـیار 
گســـترده تشـــکل ها  یـــم زمینـــه بهره بـــرداری  امیدوار
اتـــاق در حـــوزه بیمـــه و مالیـــات  از دســـتاوردهای 
تشـــکل ها  بـــه  نمایندگـــی  گـــذاری  وا شـــود.  فراهـــم 
در شـــوراهای حـــل اختـــالف مالیاتـــی و همچنیـــن 
جایگزیـــن شـــدن حسابرســـی های یـــک ســـاله بـــه 
مهمتریـــن  جملـــه  از  ســـاله  ده  حسابرســـی  جـــای 
دســـتاوردهای اتـــاق تهـــران در ایـــن حـــوزه اســـت.« 
ــدازی  ــه راه انـ ــران بـ ــاق تهـ ــور تشـــکل های اتـ ــر امـ مدیـ
بیمارســـتانی بـــه منظـــور ارائـــه خدمـــات درمانـــی بـــه 
گفـــت: »ســـندیکا  کـــرد و  اعضـــای اتـــاق هـــم اشـــاره 
ایـــن  امکانـــات  از  اتـــاق  هماهنگـــی  بـــا  می توانـــد 
کنـــد.  بیمارســـتان بـــرای اعضـــای خـــود اســـتفاده 
تشـــکل ها  خانـــه  از  می توانـــد  ســـندیکا  همچنیـــن 
بـــه منظـــور برگـــزاری جلســـات و مجامـــع خـــود نیـــز 
شـــورای گفتگوی  عـــالوه  بـــه  کنـــد.  بهره بـــرداری 
هـــم  تهـــران  اســـتان  بخش خصوصـــی  و  دولـــت 
فرصتـــی بـــرای طـــرح مســـائل و مشـــکالت فعـــاالن 
اعضایـــش  و  ســـندیکا  کـــه  اســـت  اقتصـــادی 

بهـــره جوینـــد.«  آن  از  بـــه خوبـــی  می تواننـــد 
گفتنـــی اســـت در پایـــان ایـــن نشســـت مشـــترک حکـــم 
ســـپهر برزی مهـــر بـــه عنـــوان دبیـــر جدیـــد ســـندیکای 
بخشـــی،  علـــی  توســـط  ایـــران  بـــرق  صنعـــت 
بهمـــن عشـــقی،  و  رییس هیـــات مدیـــره ســـندیکا 
کل اتـــاق بازرگانـــی تهـــران بـــه وی تقدیـــم شـــد.  دبیـــر 

معاون نوآوری و تجاری سازی فناوری 
معاونت علمی منصوب شد

ســـورنا ســـتاری، معـــاون علمـــی و فنـــاوری رئیـــس  
بـــه  را  صالحـــی  پیمـــان  حکمـــی  طـــی  جمهـــوری 
ســـمت »معـــاون نـــوآوری و تجاری ســـازی فنـــاوری« 

کـــرد.  معاونـــت علمـــی و فنـــاوری منصـــوب 
در متن حکم آمده است:

نظـــر بـــه مراتـــب تعهـــد و شایســـتگی های علمـــی و 
عملـــی، بـــه موجـــب ایـــن حکـــم، جنابعالـــی را بـــه 
عنـــوان معـــاون نـــوآوری و تجـــاری ســـازی فنـــاوری 

می نمایـــم. منصـــوب 
پیگیـــری مجدانـــه وظایـــف و امـــور محولـــه بـــه ویـــژه 
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مـــورد  نـــوآوری  بـــوم  زیســـت  توســـعه  بـــرای  تـــالش 
انتظـــار اســـت. اســـتفاده از ظرفیـــت پارک هـــای علـــم 
نـــوآوری و شـــرکت های دانـــش  کـــز  و فنـــاوری و مرا
بـــزرگ  بنگاه هـــای  بـــا  تعامـــل  همچنیـــن  و  بنیـــان 
در  فنـــاوری  رســـوخ  بـــرای  صنعتـــی  و  اقتصـــادی 

کیـــد اســـت. اقتصـــاد ملـــی مـــورد تا
ــال دوام توفیقـــات جنابعالـــی  ــد متعـ از درگاه خداونـ
معظـــم  رهبـــر  حکیمانـــه  منویـــات  از  پیـــروی  در  را 
و  سیاســـت ها  بـــا  همراســـتا  اســـالمی  انقـــالب 
یاســـت  راهبردهـــای معاونـــت علمـــی و فنـــاوری ر
جمهـــوری در دولـــت دوازدهـــم مســـالت می نمایـــم.
و  یـــاد  گرامیداشـــت  بـــا  بدین وســـیله  همچنیـــن 
دکتـــر  آقـــای  جنـــاب  فرزانـــه  اندیشـــمند  خاطـــره 
از  قدردانـــی  بـــا  و  الدیـــن  زیـــن  شـــیخ  محمـــود 
زحمـــات و تالش هـــای ارزنـــده ایشـــان، علـــو درجـــات 
کـــرده از درگاه الهـــی مســـالت  را بـــرای آن عزیـــز ســـفر 

. یـــم می نما

عالقمندی یک شرکت چینی جهت 
سرمایه گذاری در زمینه نیروگاهی ایران 

رئیـــس هیـــات مدیـــره اتـــاق بازرگانـــی و صنایـــع ایـــران 
بـــه  چینـــی  شـــرکت  یـــک  عالقمنـــدی  از  چیـــن  و 
ســـرمایه گذاری در زمینـــه نیروگاهـــی در ایـــران خبـــر 

داد. 
اســـداهلل عســـگراوالدی رئیـــس هیـــات مدیـــره اتـــاق 
بازرگانـــی و صنایـــع ایـــران و چیـــن در نامـــه ای بـــه رئیـــس 
هیـــات مدیـــره ســـندیکای صنعـــت بـــرق ایـــران، از 
عالقمنـــدی یـــک شـــرکت چینـــی بـــه ســـرمایه گذاری 

در زمینـــه نیروگاهـــی در ایـــران خبـــر داد. 
  power china Henan Engineering شـــرکت چینـــی 
بـــه ســـرمایه گذاری در زمینـــه نیروگاهـــی  عالقمنـــد 
در ایـــران اســـت، بـــا توجـــه بـــه اینکـــه مدیـــران ایـــن 
ـــد مهرمـــاه ســـال جـــاری ســـفری  مجموعـــه قصـــد دارن
ــد پیـــش از  ــه مندنـ ــند و عالقـ ــته باشـ ــران داشـ ــه تهـ بـ
ســـفر بـــا طرف هـــای ایرانـــی ســـرمایه گذاری مشـــترک 
داشـــته باشـــند، خواهشـــمند اســـت دســـتور فرماییـــد 
اطالعـــات شـــرکت های عالقمنـــد بـــه همـــکاری بـــه 
ــا امـــکان هماهنگـــی  ــال تـ ــاق ارسـ ــه ایـــن اتـ دبیرخانـ

قبلـــی بیـــن شـــرکت ها بـــه وجـــود آیـــد. 

ــورت  ــندیکا صـ ــو سـ ــرکت های عضـ ــتقبال شـ ــا اسـ بـ
گرفـــت؛ 

تحلیل نقش اسناد خزانه اسالمی 
در مناقصات 

ســـندیکای صنعـــت بـــرق ایـــران بـــا شناســـایی نیـــاز 
شـــرکت های عضـــو مبنـــی بـــر آشـــنایی بـــا مدیریـــت 
ابزارهـــای نویـــن مالـــی، ششـــم تیـــر مـــاه جلســـه ای 

پرداخـــت  شـــرایط  بـــا  آشـــنایی  عنـــوان  تحـــت 
ــه اســـالمی در مناقصـــات، در   ــناد خزانـ بصـــورت اسـ
ــرد.  کـ ــزار  ــران برگـ ــاق تهـ ــکل های اتـ ــه  تشـ ــل خانـ محـ
بصـــورت  پرداخـــت  شـــرایط  بـــا  آشـــنایی  جلســـه 
اســـناد خزانـــه اســـالمی در مناقصـــات، بـــا حضـــور 
مالـــی  اطالعـــات  و  تلفیـــق  دفتـــر  مدیـــرکل  خانـــی 
کدیـــن مدیـــر بـــازار ســـرمایه  شـــرکت توانیـــر، علیرضـــا پا
خانـــم  بهـــادار،  اوراق  بـــورس  کارگـــزاری  مشـــاور  و 
ــپهر  ــران، سـ ــورس ایـ ــرکت فرابـ ــناس شـ کارشـ ــی  قربانـ
بـــرزی مهـــر دبیـــر ســـندیکا و نماینـــدگان 70 شـــرکت 

عضـــو ســـندیکا برگـــزار شـــد. 
کـــه بـــا اســـتقبال خوبـــی از ســـوی  در ایـــن جلســـه 
شـــرکت های عضـــو روبـــرو شـــد، مباحـــث مختلفـــی 
تمامـــی  و  شـــد  مطـــرح  کارشناســـی  صـــورت  بـــه 
را  خـــود  مشـــکالت  و  ســـواالت  شـــرکت کنندگان 
کردنـــد تـــا در فراینـــد شـــرکت در مناقصـــات بـــا  بیـــان 
کمتریـــن آســـیب  کـــرده و  کامـــل حضـــور پیـــدا  گاهـــی  آ

را ببیننـــد. 
معرفـــی اوراق بهـــادار دولتـــی، اســـناد خزانـــه اســـالمی، 
ـــه اســـالمی،  فراینـــد انتشـــار و تخصیـــص اســـناد خزان
اشـــتباهات موجـــود و تجربیـــات فرابـــورس، تعهـــدات 
دولـــت و انتشـــار اوراق جدیـــد از محورهـــای مهـــم 
کـــه  مباحـــث مطـــرح شـــده بســـیار  جلســـه مذکـــور بـــود 

گرفـــت.  مـــورد اســـتقبال شـــرکت کنندگان قـــرار 
کارشناســـان حاضـــر در جلســـه همچنیـــن دربـــاره 
و  قوانیـــن  و  اســـالمی  خزانـــه  اســـناد  تاریخچـــه 
بـــا  مرتبـــط  ریســـک های  مصـــوب،  آیین نامه هـــای 
اســـناد خزانـــه اســـالمی، ریســـک نکـــول، ریســـک 
اســـناد  انتشـــار  در  موثـــر  نهادهـــای  نقدشـــوندگی، 
ـــه اســـالمی  ـــه اســـالمی و تخصیـــص اســـناد خزان خزان
بـــه طلبـــکاران غیردولتـــی توضیحاتـــی ارائـــه دادنـــد. 

در جلســـه مشـــترک نماینـــدگان ســـندیکا و ســـازمان 
برنامـــه بودجـــه مطـــرح شـــد؛ 

کید بر ضرورت قیمت دار شدن  تا
فهارس بهای خطوط و پست های فوق 

توزیع و انتقال 

نشســـت مشـــترک نماینـــدگان ســـندیکای صنعـــت 
ــی  ــام فنـ ــرژی و نظـ ــور انـ ــدگان امـ ــران و نماینـ ــرق ایـ بـ
مهندســـی ســـازمان برنامـــه و بودجـــه یکـــم خـــرداد 
ســـال جـــاری در محـــل ســـازمان مذکـــور برگـــزار شـــد. 
در ابتـــدای جلســـه نماینـــدگان ســـندیکا مشـــکالت 
فعـــاالن صنعـــت بـــرق را در قالـــب عـــدم نقدینگـــی 
ــت  ــدم پرداخـ ــه عـ کـ ــد چرا کردنـ ــرح  ــرو مطـ وزارت نیـ
مطالبـــات تولیدکننـــدگان، پیمانـــکاران و مشـــاوران 
کارخانه هـــا  تعطیلـــی  چـــون  بحران هایـــی  باعـــث 
خواهـــد  همـــراه  بـــه  را  عرصـــه  ایـــن  در  بیـــکاری  و 
ایـــن  ادامـــه  کـــه  شـــد  کیـــد  تا همچنیـــن  داشـــت. 
ــادی در  ــاالن اقتصـ ــودی فعـ ــود و نابـ ــث رکـ ــد باعـ رونـ

ــد  ــر بایـ ــه زودتـ ــذا هرچـ ــد لـ ــد شـ ــرق خواهـ صنعـــت بـ
ســـازوکاری بـــرای رونـــق ایـــن صنعـــت ارائـــه شـــود داده 

شـــود تـــا شـــاهد خاموشـــی های مکـــرر نباشـــیم.
رئیـــس امـــور انـــرژی ســـازمان برنامـــه و بودجـــه پـــس 
از اســـتماع نـــکات نماینـــدگان ســـندیکا بـــه جمـــع 
ـــری الزم  ـــد پیگی ـــرر ش ـــت و مق ـــوع پرداخ ـــدی موض بن
ــره 5  ــد ه تبصـ ــی بنـ ــه اجرایـ ــرای تصویـــب آیین نامـ بـ
قانـــون بودجـــه ســـال 1۳97 صـــورت پذیـــرد و نـــام 
یـــع بـــرق در آیین نامـــه مزبـــور قیـــد  شـــرکت های توز

ــود.  شـ
در ادامـــه مقـــرر شـــد جلســـات مشـــترک ســـندیکا و 
امـــور انـــرژی ســـازمان برنامـــه و بودجـــه بـــه صـــورت 
منظـــم هـــر ۳ مـــاه یکبـــار بـــرای بررســـی مشـــکالت 
موجـــود برگـــزار شـــود و آیین نامه هـــا و بخشـــنامه های 
ســـندیکا صـــادر  نظـــارت  و  پیشـــنهاد  بـــا  مرتبـــط، 

ــوند.  شـ
و  فنـــی  امـــور  معـــاون  جلســـه،  بعـــدی  بخـــش  در 
در  تعدیـــل  موضـــوع  دربـــاره  توضیحاتـــی  اجرایـــی 
یـــع، انتقـــال و پســـت  قراردادهـــا و فهـــارس بهـــای توز
کـــه اقدامـــات الزم در خصـــوص  کـــرد  کیـــد  ارائـــه و تا
گرفتـــه  صـــورت  قیمـــت  عوامـــل  و  کارســـنجی 
اســـت و ســـندیکا بایـــد بـــا ســـازمان همـــراه شـــده و 
مشـــاوره های الزم را بـــه امـــور فنـــی و اجرایـــی ســـازمان 
بدهـــد تـــا قیمـــت دار شـــدن فهـــارس بهـــای خطـــوط 
ــریعتر  ــه سـ ــال هرچـ ــع و انتقـ یـ ــوق توز ــت های فـ و پسـ

صـــورت پذیـــرد.
ـــاره  همچنیـــن مقـــرر شـــد اقدامـــات الزم و عاجـــل درب
دولتـــی،  معامـــالت  تضمیـــن  آیین نامـــه  اصـــالح 
 PC پلکانـــی شـــدن پیـــش پرداخـــت در قراردادهـــای
و EPC و اصـــالح شـــرایط عمومـــی پیمـــان صـــورت 

بگیـــرد. 
برابـــر  نبـــودن در  روز  بـــه  پایـــان جلســـه موضـــوع  در 
قوانیـــن مالیاتـــی بویـــژه مـــاده 169 بررســـی و عنـــوان 
کلـــی  کـــه بســـیاری از مـــوارد شـــرایط عمومـــی  شـــد 
بـــوده و تعییـــن تکلیـــف شـــفاف انجـــام نـــداده اســـت 
الزم  اقدامـــات  شـــد  مقـــرر  خصـــوص  ایـــن  در  کـــه 

انجـــام شـــود.  

طی حکمی از سوی نوبخت؛ 
قانع فر رئیس امور نظام فنی اجرایی 

سازمان برنامه و بودجه شد 

ــر نوبخـــت رئیـــس  ــوی محمدباقـ ــی از سـ ــی حکمـ طـ
کشـــور؛ ســـیدجواد قانـــع  ســـازمان برنامـــه و بودجـــه 
اجرایـــی،  فنـــی  نظـــام  امـــور  رئیـــس  بـــه عنـــوان  فـــر 
مشـــاورین و پیمانـــکاران ســـازمان منصـــوب شـــد.
در ایـــن حکـــم اظهـــار امیـــدواری شـــده اســـت وی 
ــا رعایـــت  ــال و بـ ــد متعـ ــه خداونـ ــکال بـ ــا اتـ ــد بـ بتوانـ
گرایـــی و منشـــور  اصـــول قانـــون مـــداری، اعتـــدال 
اخالقـــی دولـــت تدبیـــر و امیـــد در انجـــام وظایـــف 

محولـــه موفـــق و مؤیـــد باشـــد.▪

رویدادها
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جناب آقای مهندس آرش قیالو
مدیرعامل محترم شرکت سنجش افزار آسیا 

کســـب عنـــوان صنعتگـــر نمونـــه و  بدینوســـیله ســـندیکای صنعـــت بـــرق ایـــران 
یافـــت لـــوح تقدیـــر از ســـوی وزارت صنعـــت، معـــدن و تجـــارت را  کشـــور و در برتـــر 
کارکنـــان آن شـــرکت تبریـــک عـــرض نمـــوده، از خداونـــد توفیـــق  بـــه حضرتعالـــی و 

یـــم.  روزافـــزون و توســـعه مســـتمر آن مجموعـــه ارزشـــمند را مســـئلت دار

جناب آقای دکتر صالحی
معاون محترم نوآوری و تجاری سازی معاونت علمی ریاست جمهوری

بدینوســـیله ســـندیکای صنعـــت بـــرق ایـــران انتصـــاب شایســـته جنابعالـــی را بـــه 
ســـمت معاونـــت نـــوآوری و تجاری ســـازی معاونـــت علمـــی ریاســـت جمهوری 

ی موفقیـــت روزافـــزون دارد. تبریـــک عـــرض نمـــوده و بـــرای آن مقـــام محتـــرم آرزو
گرانقـــدر حضرتعالـــی، ارتبـــاط موثرتـــری  ـــا حســـن درایـــت و مدیریـــت  امیـــد اســـت ب

کشـــور شـــکل بگیـــرد. ـــا تشـــکل های اقتصـــادی در راســـتای توســـعه و پیشـــرفت  ب

جناب آقای دکتر قانع فر 
رئیس محترم امور نظام فنی اجرایی سازمان برنامه و بودجه

بدینوســـیله ســـندیکای صنعـــت بـــرق ایـــران انتصـــاب شایســـته جنابعالـــی را بـــه ســـمت رئیـــس امـــور نظـــام فنـــی اجرایـــی، مشـــاورین و پیمانـــکاران ســـازمان برنامـــه و 
بودجـــه تبریـــک عـــرض نمـــوده و بـــرای آن مقـــام محتـــرم آرزوی موفقیـــت روزافـــزون دارد.

گرانقدر حضرتعالی، ارتباط موثرتری با تشکل های اقتصادی در راستای توسعه و پیشرفت کشور شکل بگیرد. امید است با حسن درایت و مدیریت 

جناب آقای مهندس آقازاده سلطانی
مدیرعامل محترم شرکت الکترو کاوه پارسیان 

گرامیتـــان را تســـلیت  کمـــال تاثـــر و تاســـف مصیبـــت وارده و درگذشـــت پـــدر  بـــا 
و  صبـــر  بازمانـــدگان  بـــرای  و  درجـــات  علـــو  مرحـــوم  آن  بـــرای  نمـــوده،  عـــرض 

آرزومندیـــم. شـــکیبایی 

جناب آقای مهندس فارسی
ریاست محترم هیات مدیره شرکت سازه های فلزی یاسان

ـــلیت  ـــان را تس گرامیت ـــی  ـــت دای ـــت وارده و درگذش ـــف مصیب ـــر و تاس ـــال تاث کم ـــا  ب
و  صبـــر  بازمانـــدگان  بـــرای  و  درجـــات  علـــو  مرحـــوم  آن  بـــرای  نمـــوده،  عـــرض 

آرزومندیـــم. شـــکیبایی 

جناب آقای دکتر مدنی
عضو محترم هیات مدیره و مدیرعامل محترم شرکت پیمان خطوط شرق

گرامیتـــان را تســـلیت  کمـــال تاثـــر و تاســـف مصیبـــت وارده و درگذشـــت پـــدر  بـــا 
و  صبـــر  بازمانـــدگان  بـــرای  و  درجـــات  علـــو  مرحـــوم  آن  بـــرای  نمـــوده،  عـــرض 

آرزومندیـــم. شـــکیبایی 

معاونت محترم علمی و فن آوری ریاست جمهوری 

ـــوآوری  ـــت ن ـــن، معاون ـــر زین الدی ـــادروان دکت ـــت ش ـــف درگذش ـــر و تاس ـــال تأث کم ـــا  ب
و تجـــاری ســـازی را خدمـــت همـــکاران و خانـــواده محتـــرم ایشـــان تســـلیت عـــرض 
نمـــوده، بـــرای آن مرحـــوم علـــو درجـــات و بـــرای بازمانـــدگان صبـــر و شـــکیبایی 

آرزومندیـــم. 

پیام تسلیت

پیام تبریک

کلید البرز ▪ برنا 
گیرهای فشار متوسط کننده انواع دژنکتور، سکسیونر و سوئیچ  حوزه فعالیت: تولید 

گروه: سازندگان لوازم و تجهیزات جانبی سیستم های برق
مدیرعامل: حسن صالحی

تلفن: 028-۳2848911
فکس: 028-۳2848911

آدرس: اتوبان تهران قزوین، نیروگاه شهید رجایی، شهرک صنعتی کاسپین
info@kelidalborz.com, sirous.haqiqatbka@yahoo.com :ایمیل

www.kelidalborz.com :وب سایت

▪ پادرای طرح
حوزه فعالیت: مشاوره، مهندسی، طراحی و نظارت بر احداث پست های فشار قوی

گروه: مهندسی مشاور
مدیرعامل: مجید مسیبی

تلفن:  8 -021-886451۳7
فکس:  021-88881106

ک 16، واحد 4 گاندی، پال آدرس: تهران، خیابان ولیعصر، نرسیده به میدان ونک، خیابان 14 
mosayebi@padraytarh.com , shirzad@padraytarh.com :ایمیل

www.kelidalborz.com :وب سایت

گزارش کمیته عضویت سندیکای صنعت برق ایران، در دوره گذشته 2شرکت جدید به عضویت این سندیکا پیوسته اند.  به 
گزارش، اعضای جدید به شرح زیر معرفی می شوند: بر پایه این 

2خیر مقدم  به اعضای جدید
عضوجد ید



ک  کشـــور دعـــوت می شـــود در صـــورت تمایـــل بـــه اشـــترا از فعـــاالن صنعـــت بـــرق و انـــرژی 
ـــر اســـاس تعرفـــه، بـــه حســـاب  ک را ب نشـــریه ســـتبران، ضمـــن تکمیـــل فـــرم ذیـــل، بهـــای اشـــترا
ــندیکای  ــام سـ ــه نـ ــک بـ ــعبه امیراتابـ ــام، شـ ــاری جـ ــت جـ ــک ملـ ــماره 14751817/08 بانـ شـ
ک تکمیـــل شـــده بـــه شـــماره  صنعـــت واریـــز و رونوشـــت فیـــش بانکـــی را همـــراه بـــا فـــرم اشـــترا

ــد. ــگار نماییـ ــندیکا دورنـ ــه سـ ــر 66944967 دبیرخانـ نمابـ

• دانشجویان و اساتید محترم دانشگاه ها با ارسال کارت یا گواهی نامه معتبر از   10درصد تخفیف برخوردار می شوند.
• خواهشمند است، مشترکین محترم درصورت تغییر نشانی، امور مشترکین را مطلع نمایند.

کـــه بصـــورت پیشتازارســـال می شـــوند قابـــل پیگیـــری اســـت لـــذا  تـــی  • بـــا توجـــه بـــه اینکـــه تنهـــا عـــدم وصـــول مجال
ــود. ــتفاده شـ ــتاز اسـ ــات پســـت پیشـ ــود از خدمـ ــه می شـ توصیـ

مشترک  حقیقی

نام :

نام خانوادگی:

شغل:

 تحصیالت: 

لطفًا در  مستطیل روبرو چیزی ننویسید

هزینه اشتراک یک ساله:                              پست عادی: 24.000 تومان                                          پست پیشتاز: 60.000 تومان

هزینه اشتراک دوساله:                                  پست عادی: 48.000 تومان                                         پست پیشتاز: 120.000 تومان

منظـــور  بـــه  کنـــد  مـــی  تـــالش  ایـــران،  بـــرق  صنعـــت  ســـندیکای  ارگان  ســـتبران، 
یـــژه در حـــوزه  معرفـــی پتانســـیل هـــای حقیقـــی بخـــش خصوصـــی صنعـــت بـــرق، بـــه و
یـــر  تصو بازرگانـــی،  مهندســـی  شـــرکت های  و  ران  مشـــاو پیمانـــکاران،  ســـازندگان، 
روشـــنی از توانمنـــدی هـــای ایـــن بخـــش نشـــان دهـــد. بـــه عـــالوه شناســـایی و بررســـی 
گلوگاه هـــای صنعـــت بـــا هـــدف طـــرح دیـــدگاه هـــای مختلـــف و روشـــن  چالش هـــا و 
کشـــور هـــم از جملـــه دیگـــر سیاســـت های  کالن و خـــرد  کـــردن زوایـــای مختلـــف اقتصـــاد 

ایـــن نشـــریه اســـت.

ک  فرم اشترا

مشترک  حقوقی

نام شرکت/ سازمان:

نام متقاضی: 

نام خانوادگی متقاضی:

سمت:

محل امضا

تعداد نسخه درخواستی از هر شماره:   

نوع اشتراک:                  اشتراک جدید                تمدید اشتراک

نشانی:

استان:

شهر:

کد پستی:

تلفن:

نمابر:

موبایل:

ایمیل:

شماره فیش: 

مبلغ:

بانک:

تاریخ واریز هزینه اشتراک:


