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وجـــود  بـــا  امســـال  رســـید.  راه  از  هـــم   1397 ســـال 
شـــرایط نـــه چنـــدان خـــوب اقتصـــادی در طـــول ســـال 
ــال  ــن حـ ــا ایـ ــود. بـ ــام بـ ــم و ابهـ ــار از بیـ ــته، سرشـ گذشـ
امـــا نامگـــذاری امســـال بـــا عنـــوان »ســـال حمایـــت از 
کاالی ایرانـــی« از ســـوی مقـــام معظـــم رهبـــری، امیـــد بـــه 
سیاســـتگذاری هـــا و حمایـــت هـــای دولـــت را اندکـــی 

افزایـــش داد. 
بـــه  نـــه  ایرانـــی  کاالی  از  حمایـــت  اینکـــه  علیرغـــم 
عنـــوان یـــک شـــعار بلکـــه در قالـــب یـــک سیاســـت 
و  هـــا  ارگان  نظـــر  مـــد  بایـــد  مســـتمر همـــواره  و  کالن 
نهادهـــای اجرایـــی و سیاســـتگذار باشـــد، امـــا اعمـــال 
کـــه ریشـــه ای اقتصـــادی در  حمایـــت هـــای عقالیـــی 
منافـــع ملـــی دارنـــد، شـــرط مهمـــی بـــرای اثربخشـــی 

ایـــن سیاســـت هاســـت. 
اخیـــر  هـــای  ســـال  طـــول  در  آنچـــه  بـــه  نگاهـــی 
کـــه  داده  نشـــان  گذشـــته،  مختلـــف  صنایـــع  در 
ـــر تعرفـــه و رانـــت اساســـا  روش هـــای حمایتـــی متمرکـــز ب
کیفیـــت و قـــدرت  کاهـــش  بـــه بن بســـت انحصـــار و 
رقابـــت پذیـــری ایـــن دســـت از صنایـــع مـــی رســـد. 
ــواه  گـ ــال  کامـ ــران  ــازی در ایـ ــه صنعـــت خودروسـ تجربـ

مدعاســـت.  ایـــن 
ــه  ــورد توجـ ــد مـ ــر بایـ ــز دیگـ ــر چیـ ــه بیـــش از هـ ــذا آنچـ لـ
گیـــرد، چگونگـــی حمایـــت از صنایـــع و البتـــه  قـــرار 
کـــه بایـــد  انتخـــاب صحیـــح صنایـــع و تولیداتـــی اســـت 
گیرنـــد. حمایـــت از صنایعـــی  مـــورد حمایـــت قـــرار 
گردونـــه  کـــه در عرصـــه رقابـــت عادالنـــه و منصفانـــه از 
خـــارج مـــی شـــوند و یـــا هزینـــه تولیـــدی بیـــش از واردات 
دارنـــد، آنقدرهـــا معقـــول بـــه نظـــر نمـــی رســـد. البتـــه 
بـــدون تردیـــد نمـــی تـــوان منکـــر ضـــرورت خودکفایـــی 
در تولیـــد برخـــی از محصـــوالت اســـتراتژیک ماننـــد 
ـــرای همـــه  ـــرق و ... شـــد امـــا ایـــن امـــر ب مـــواد غذایـــی، ب

ــدارد.  ــداق نـ ــدگان مصـ ــع و تولیدکننـ صنایـ
ـــرای حمایـــت  نتیجـــه یـــک سیاســـتگذاری صحیـــح ب
کیفیـــت و الـــزام  کـــم  کاالی  کاالی ایرانـــی، تولیـــد  از 
مـــردم بـــه خریـــدن آن نیســـت. بلکـــه تقویـــت نـــوآوری 
کاالهـــای داخلـــی، زمینـــه ســـازی بـــرای  و خالقیـــت در 
کیفیـــت و در  کاهـــش قیمـــت همزمـــان بـــا افزایـــش 

نهایـــت ترغیـــب مـــردم بـــه خریـــد آن اســـت. 

ماننـــد  زیرســـاختی  و  کالن  صنایـــع  در  روال  ایـــن 
ـــری دارد.  گســـترده ت ـــرق البتـــه ابعـــاد بســـیار  صنعـــت ب
ـــا پیشـــینه ای ارزشـــمند و طـــی  ـــرق ایـــران، ب صنعـــت ب
ــه  ــی، نمونـ ــا خودکفایـ ــتگی تـ ــوار از وابسـ ــیری دشـ مسـ
و  اســـتراتژیک  ســـاز،  ارزش  ســـودآور،  صنعتـــی  بـــارز 
کـــه حمایـــت از آن یـــک الـــزام ملـــی  زیرســـاختی اســـت 

اســـت. 
تـــا  ســـازندگان  از  بـــرق  صنعـــت  تامیـــن  زنجیـــره 
نهایـــت  در  و  هـــا  پـــروژه  مشـــاوران  و  پیمانـــکاران 
گســـترده ای از  تولیدکننـــدگان بـــرق، زنجیـــره بســـیار 
شـــرکت هـــا و بنـــگاه هـــای اقتصـــادی بـــا بیـــش از 150 
ــزوده  ــزان ارزش افـ ــتقیم اســـت. میـ ــتغال مسـ ــزار اشـ هـ
ایـــن صنعـــت بـــه ویـــژه در حـــوزه ســـاخت تجهیـــزات 
نســـبت بـــه بســـیاری از صنایـــع باالتـــر بـــوده و از همـــه 
بـــه  زنجیـــره  ایـــن  فعالیـــت  نتیجـــه  اینکـــه  مهمتـــر 
تولیـــد بـــرق منجـــر مـــی شـــود. عـــدم وابســـتگی بـــه 
و  تجهیـــزات  تامیـــن  بـــرای  خارجـــی  شـــرکت های 
خدمـــات مـــورد نیـــاز ایـــن صنعـــت و در نهایـــت تولیـــد 
کیفیـــت، از نظـــر اقتصـــادی، صنعتـــی،  بـــرق امـــن و با
کشـــور اهمیـــت بســـزایی دارد.  سیاســـی و امنیتـــی 
ـــا ایـــن حـــال امـــا فعالیـــن صنعـــت بـــرق جـــز در قالـــب  ب
قوانیـــن مصـــوب، ســـهم چندانـــی از حمایت هـــای 
حمایـــت  کســـب  بـــرای  هرگـــز  و  نداشـــته  دولـــت 
درخواســـتی  محـــور  رانـــت  و  ای  تعرفـــه  مســـتقیم، 
صنعتـــی  ایـــران،  بـــرق  صنعـــت  انـــد.  نداشـــته 
ــیل  ــه پتانسـ کـ ــوژی باالســـت  ــا تکنولـ ــان و بـ دانش بنیـ
صـــادرات  در  انـــکاری  غیرقابـــل  و  توجـــه  قابـــل 
خدمـــات فنـــی و مهندســـی دارد. ســـهم 98 درصـــدی 
ایـــن صنعـــت از صـــادرات خدمـــات فنـــی و مهندســـی 
کـــه مـــی توانـــد  نشـــان از ایـــن پتانســـیل قابـــل توجـــه دارد 
کنونـــی تـــا مـــرز 20 میلیـــارد  از رقـــم 2 میلیـــارد دالری 

دالر هـــم افزایـــش یابـــد. 
ایـــن  بـــر  بارهـــا  و  بارهـــا  صنعـــت  ایـــن  فعالیـــن 
فقـــط  دولـــت  گـــر  ا کـــه  انـــد  کـــرده  کیـــد  تا موضـــوع 
کـــرده و بـــا  کار بســـنده  کســـب و  بـــه بهبـــود فضـــای 
را  راه  پشـــتوانه  بـــدون  و  مقطعـــی  قانونگذاری هـــای 
بـــر آنهـــا ســـد نکنـــد، نیـــازی بـــه حمایـــت مســـتقیم 
نخواهنـــد داشـــت. بخـــش خصوصـــی بـــی شـــک راه را 

شـــناخت.  خواهـــد  توســـعه  بـــرای 
کـــه در عمـــل دیـــده مـــی شـــود، فضـــای  امـــا آنچـــه 
کـــه  اســـت  ثباتـــی  بـــی  و  نامناســـب  کار  و  کســـب 
توســـعه بخـــش خصوصـــی بســـته  بـــر  را  راه  همـــواره 
ـــا یکـــی دو ســـال پیـــش مطالبـــات چنـــد هـــزار  اســـت. ت
ــی از وزارت  ــوق بخـــش خصوصـ ــی معـ ــارد تومانـ میلیـ
نیـــرو از یـــک ســـو و بدهـــی هـــای آنهـــا بـــه بانک هـــا 
بـــرای اتمـــام پـــروژه هایشـــان از ســـوی دیگـــر چنـــان 
کـــه  کـــرده بـــود  عرصـــه را بـــر ایـــن شـــرکت هـــا تنـــگ 
هـــر روز بیـــم ورشکســـتگی صنعـــت بـــرق مـــی رفـــت. 
گرچـــه برخـــی از شـــرکت هـــای برقـــی نتوانســـتند فشـــار  ا
ـــه  ـــاب آورده و در مهلک ـــوق را ت ـــات مع ـــی از مطالب ناش
بخـــش  هـــم  بـــاز  امـــا  شـــدند  گرفتـــار  ورشکســـتگی 
قابـــل توجهـــی از شـــرکت هـــا توانســـتند بـــا اتـــکا بـــه 
گاهـــا پـــروژه هـــای صادراتـــی خـــود  تســـهیالت بانکـــی و 

را ســـرپا نگـــه دارنـــد. 
قراردادهـــای  مهمتـــر  همـــه  از  و  رکـــود  آن  از  پـــس 
ـــه، عـــدم پیـــش بینـــی ریســـک هـــای قیمتـــی،  ناعادالن
قانونـــی و قـــراردادی در متـــن آنهـــا، نبـــود فهرســـت بهـــا 
کنـــار  در صنعـــت بـــرق و بســـیاری موانـــع دیگـــر در 
پولـــی  بـــی  و  بودجـــه  از  نیـــرو  وزارت  ســـهم  کاهـــش 
مفـــرط ایـــن صنعـــت، همگـــی چالـــش های جـــدی ای 
ــرار  ــرق قـ ــه پیـــش روی فعالیـــن صنعـــت بـ کـ ــتند  هسـ

دارنـــد. 
کـــه پیـــش از ایـــن در  شـــاید بهتـــر باشـــد راه هایـــی 
حمایـــت از برخـــی از محصـــوالت ایرانـــی پیمـــوده و 
ــرای  کنیـــم و بـ ــرده ایـــم را فرامـــوش  کـ ــا  بـــی نتیجـــه رهـ
خـــود  کنـــار  در  واقعـــی  تولیدکننـــدگان  از  حمایـــت 
اندیشـــی  چـــاره  بســـته،  درهـــای  پشـــت  نـــه  و  آنهـــا 
کـــه از آب بگیریـــم  کنیـــم. ایـــن ماهـــی را هـــر وقـــت 
ــود و  ــازار رکـ ــفته بـ ــال و در آشـ ــاید امسـ ــازه اســـت. شـ تـ
ــد  ــول ملـــی وقـــت آن باشـ کاهـــش ارزش پـ بی پولـــی و 
کـــرده  کـــه بـــه داشـــته هـــای ارزشـــمند صنعتگـــران اتـــکا 
کـــه آنهـــا راه خـــود را بـــرای توســـعه پایـــدار  یـــم  و بگذار
کشـــور در فضـــای امـــن، باثبـــات  اقتصـــادی و صنعتـــی 

ــد.▪ کننـ ــدا  ــی پیـ ــل پیـــش بینـ و قابـ

حمایت از کاالی ایرانی؛ 

/پرویز غیاث الدین/
سردبیر

دشوار  اما  امکان پذیر

4
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کـــه روز هـــای  ـــر دوش می کشـــد و بدبختـــی ایـــن اســـت  ـــران ارجمنـــد روزگار ســـختی را ب گفـــت و نوشـــت ای ـــد  شـــوربختانه بای
کـــه هـــر ایرانـــی دارای مقـــام و منصـــب و  کاری  کوتـــاه مـــدت نیـــز روز هـــای ســـختی اند. بدتریـــن  پیـــش رو و چشـــم انداز 
ـــه روز هـــای ســـخت تر  کـــه روزگار ســـخت را ب ـــد ایـــن اســـت  ـــه آن دســـت بزن ـــد در ایـــن روز هـــای پرآشـــوب ب مســـئولیت می توان
کـــه در هـــزاران نهـــاد ریـــز و درشـــت حکومتـــی و دولتـــی ســـرنخ ها  گـــره بزنـــد. مقام هـــا و مدیـــران متاســـفانه پرشـــمار ایرانـــی 
کارشناســـان، نخبـــگان دانـــش اقتصـــاد،  گرفتـــه و چشـــم هایی بســـته هشـــدار های  گوش هایـــی  را در دســـت دارنـــد بـــا 
ــه  ــته و اداره جامعـ گذاشـ ــار  کنـ ــازار ارز را  ــرمایه و بـ ــول و سـ ــازار پـ ــاالران در صنعـــت، معـــدن، بـ ــان و فـــن سـ ــه شناسـ جامعـ
ــای  گالیه هـ ــخن و درد و  ــد و سـ ــن نمی شـ ــر چنیـ گـ ــد. ا ــه دادنـ ــش ادامـ ــالل خویـ ــاه و جـ ــا جـ ــازگار بـ ــین و سـ ــر روال پیشـ را بـ
گـــر دســـت  کارشناســـی رفتـــار می شـــد، امـــروز شـــاهد روزگار آشـــفته نبودیـــم. ا کارشناســـان شـــنیده می شـــد و برهمـــان روال 
از درشـــت گویی برداشـــته و بـــا چشـــم های بـــاز بـــه درون و میـــان بازار هـــا و فعالیت هـــا راه یابیـــم معنـــای شـــوربختی را بـــه 
کـــه می بیننـــد، بـــازار خوابیـــده و در رکـــود فرورفتـــه راه را بـــرای بســـتن  کارگـــران انـــدوه زده ای  درســـتی و بـــا انـــدوه می بینیـــم. 
کاری از دستشـــان  کـــه  کـــرده و آن هـــا را مثـــل بـــرگ خـــزان بـــه زمیـــن می ریـــزد در حالـــی  کوچـــک و بـــزرگ همـــوار  هـــزاران بنـــگاه 

ــد.  ــر نمی آیـ بـ
کـــه چشـــمه ها و رودخانه هـــای زندگـــی سازشـــان یکـــی پـــس از دیگـــری  گـــود رفتـــه هـــزاران هـــزار برزگـــر  دهـــان بـــاز و چشـــم های 
ـــی از  ـــر ایران ـــد. میلیون هـــا حقـــوق بگی ـــه شـــورش برمی دارن ـــد از غصـــه ســـر ب ـــرای مزرعـــه هایشـــان ندارن ـــی ب خشـــک شـــده و آب
کـــه دالر چگونـــه ســـر بـــه آســـمان می ســـاید  کمـــال ناتوانـــی شـــاهد بودنـــد  پاییـــز پارســـال تـــا بهـــار امســـال بـــا حیـــرت و بهـــت و در 
کـــم بنیـــه ملـــی  کار  کـــه روز هـــا و روز هـــا چشـــم بـــه بـــازار  و ارزش داشـــته های آن هـــا را فرســـایش می دهـــد و هـــزاران هـــزار جوانـــی 

ـــز از بدبختی هـــای ایـــن دوران می دانیـــم. کار ناامیـــد می شـــوند را نی دوختـــه و از یافتـــن 
کـــه بـــا  گـــون صنعـــت از جملـــه صنعـــت بـــرق و تجهیـــزات بـــرق  گونا کارگـــر بخش هـــای   هـــزاران مهنـــدس، مدیـــر مالـــی و 
ناراحتـــی و خشـــم شـــاهد بی اعتنایـــی نهاد هـــای دولتـــی بـــه خواســـته های منطقـــی خـــود هســـتند جـــز افســـوس خـــوردن چـــه 
کـــرد؟ وقتـــی چنیـــن پرسشـــی مطـــرح  یـــم. چـــه بایـــد  یـــم و در بدتریـــن شـــرایط قراردار کـــه دار می کننـــد. ایـــن روزگار ی اســـت 
کـــرده انـــد در  کـــه شـــرایط بدخیـــم امـــروز را بـــرای اقتصـــاد ایـــن ســـرزمین پدیـــدار  کســـانی  می شـــود بازهـــم متاســـفانه همـــان 
کـــه تـــا امـــروز بـــه اقتصـــاد بیمـــار داده و حـــال او را بدتـــر  صـــف نخســـت ارائـــه راه حـــل می ایســـتند و همـــان نســـخه هایی را 

کرســـی می نشـــانند.  کرده انـــد را می پیچنـــد و بـــه 
کورکـــردن  بـــه نظـــر می رســـد حـــاال و در ایـــن روز هـــای ســـخت بـــرای اینکـــه روز هـــای دشـــوارتر نداشـــته باشـــیم و بـــه جـــای 
کـــدام نیـــروی اجتماعـــی  کـــدام اســـت؟  یـــم. ایـــن راه تـــازه  گره هـــا آن هـــا را بـــه ســـوی بازشـــدن ســـوق دهیـــم بایـــد راه دیگـــری برو
کـــه بـــه هردلیـــل  کـــه ایـــن راه را بایـــد نخبـــگان ایرانـــی  بایـــد چـــراغ راه تـــازه را برافروزنـــد و راه نشـــان دهنـــد؟ واقعیـــت ایـــن اســـت 
ـــار  ـــان بردب ـــه ایرانی ـــند ب ـــه را می شناس کهن ـــازه و  ـــر راه ت ـــد ه ـــک و ب ـــده و نی ـــنا ش ـــازه آش ـــای ت ـــا دنی ـــد و ب ـــرزمین رفته ان ـــن س از ای
ـــژه  ـــگاه وی کنیـــد، جای کـــه در تازه تریـــن شـــماره ماهنامـــه امنیـــت اقتصـــادی درج شـــده توجـــه  ـــه ایـــن نوشـــته  نشـــان دهنـــد. ب
ــه معضلـــی جهانـــی  ــا بـ ــأله مهاجـــرت آن هـ ــروزه مسـ ــه امـ کـ ــه ای اســـت  گونـ ــانی و توســـعه پایـــدار  نخبـــگان در توســـعه انسـ
کشـــور های درحـــال توســـعه نیســـت و در عصـــر جهانـــی شـــدن بســـیاری از  تبدیـــل شـــده اســـت. ایـــن مشـــکل تنهـــا مختـــص 

ـــتند.  ـــان هس گریب ـــه  ـــت ب ـــا آن دس ـــز ب ـــرفته نی ـــور های پیش کش
ــهم  ــداد و سـ ــد. بررســـی تعـ ــم می کنـ ــور فراهـ کشـ ــادی  ــرای امنیـــت اقتصـ ــا و تهدید هایـــی بـ مهاجـــرت نخبـــگان فرصت هـ
ــان در ســـال تحصیلـــی 2015 -2014 نشـــان می دهـــد  ــر در آمریـــکا از نقـــاط مختلـــف جهـ دانشـــجویان بین المللـــی حاضـ
کـــره جنوبـــی 63346 دانشـــجوو عربســـتان ســـعودی )386، 49  چیـــن 263750 دانشـــجو، هنـــد 102390 دانشـــجو، 
کـــه ســـهم قابـــل توجهـــی از دانشـــجویان آمریـــکا را تشـــکیل می دهنـــد، حتـــی  کشـــور برتـــر آســـیا هســـتند  دانشـــجو( چهـــار 
یـــادی از نخبـــگان خـــود را بـــه نفـــع آمریـــکا از دســـت می دهـــد. بررســـی ایـــن آمار هـــا در نـــگاه نخســـت،  پـــا ســـالیانه شـــمار ز ارو
کشـــور های جهـــان،  ممکـــن اســـت ایـــن پیـــام را برســـاندکه ایـــران در زمینـــه مهاجـــرت نخبـــگان در قیـــاس بـــا بســـیاری از 
ـــداد  ـــاید تع ـــت ش ـــه داش ـــد توج ـــا بای ـــدارد ام ـــود ن ـــه وج ـــن زمین ـــادی در ای ی ـــی ز ـــای نگران ـــرد و ج ـــرار می گی ـــی ق در رده ای پایین
ـــر  ـــزار نف ـــش از 10 ه ـــمار بی ـــا ش ـــد، ام ـــم باش ک ـــور ها  کش ـــن  ـــیاری از ای ـــا بس ـــه ب ـــکا در مقایس ـــر در آمری ـــی حاض ـــجویان ایران دانش

کمـــی نیســـت، بلکـــه بســـیار باالســـت. کـــه مـــراود ه ای بـــا آمریـــکا نـــدارد، نـــه تنهـــا رقـــم  کشـــوری  دانشـــجو بـــرای 
کشـــور های درحـــال توســـعه و توســـعه یافتـــه ممکـــن نیســـت، زیـــرا   در ضمـــن، مقایســـه وضعیـــت ایـــران بـــا هـــر دو طیـــف 
ی بازگشـــت دانشـــجویان مهاجـــر بـــه وطـــن  کشـــور های درحـــال توســـعه ای ماننـــد چیـــن، هنـــد و ترکیـــه برخـــالف ایـــران، رو
کشـــور های پیشـــرفته،  بـــه  بـــا فرســـتادن نیرو هـــای متخصـــص  کشـــور ها  کرد ه انـــد و می کننـــد. ایـــن  گـــذاری  ســـرمایه 
کشـــور  کـــردن بســـتر آمـــوزش بهتـــر آنـــان، می کوشـــند بـــا جـــذب دوبـــاره ایـــن نیرو هـــا در راه توســـعه و آبادانـــی  ضمـــن فراهـــم 
کشـــور های  کشـــوری ماننـــد ایـــران قابـــل قیـــاس بـــا  گام بردارنـــد. از ســـوی دیگـــر، تبعـــات مهاجـــرت نخبـــگان بـــرای  خـــود 
کشـــور ها نخبگانـــی را از دســـت بدهنـــد، توانایـــی جـــذب  گـــر ایـــن  ـــادا و آلمـــان نیســـت، زیـــرا ا کان توســـعه یافت هـــای ماننـــد 
ـــه از توانایـــی  ـــران، ن کشـــور هایی ماننـــد ای کـــه  ـــی  ـــد؛ در صورت ـــه نخبـــگان را دارن ـــه اصطـــالح مبادل ـــا ب نیرو هـــای متخصـــص ی
کشـــور ها را دارنـــد. بـــه ایـــن  حفـــظ نخبـــگان خـــود برخوردارنـــد و نـــه امـــکان و تـــوان جـــذب نخبـــگان و متخصصـــان دیگـــر 
کنـــد. » ایـــران نخبـــگان و نیـــروی  ـــه ایـــران وارد  ـــد آســـیب های جبـــران ناپذیـــری ب دلیـــل، مســـأله مهاجـــرت نخبـــگان می توان
کـــی در اداره ای دولتـــی یـــا بنگاهـــی خصوصـــی در مهندســـی،  کـــره خا کـــه هرکـــدام در جایـــی از ایـــن  یـــده ای دارد  انســـانی ورز
گـــر می خواهیـــم روزگار ســـخت  کـــز پزشـــکی و هنـــری و... سرچشـــمه خدمـــات هســـتند. ا حمـــل و نقـــل، دانشـــگاه ها و مرا
ــده و نواندیـــش و  ــران ارزنـ ــازه ای از مدیـ ــون تـ ــه خـ کـ ــن اســـت  ــد یـــک راه ایـ ــر نرسـ ــای ســـخت تر و نفس گیر تـ ــه روز هـ ــروز بـ امـ

میهـــن دوســـت را بـــرای اداره جامعـــه فـــرا خوانیـــم. ▪
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ـــرای ســـال هـــا ســـنتی  برگزیـــدن عناویـــن مختلـــف ب
ــه  ــذاری آن بـ ــا نامگـ ــال 1378 و بـ ــه از سـ کـ ــت  اسـ
معظـــم  مقـــام  ســـوی  از  خمینـــی«  »امـــام  عنـــوان 
ــال  ــا و از سـ ــنت بعدهـ ــن سـ ــد. ایـ ــاز شـ ــری آغـ رهبـ
عنـــوان  بـــه  ســـال  ایـــن  نامگـــذاری  بـــا   1388
مصـــرف«  الگـــوی  اصـــالح  ســـوی  بـــه  »حرکـــت 
گرفـــت  شـــکل جـــدی تـــر و اثربخـــش تـــری بـــه خـــود 

و ســـمت و ســـویی اقتصـــادی یافـــت. 
شـــعارهای  تمـــام  تقریبـــا  بعـــد  بـــه  ســـال  ایـــن  از 
یتـــی  انتخابـــی بـــرای ســـال هـــای مختلـــف محور
مـــی داد  نشـــان  روال  ایـــن  و  اقتصـــادی داشـــتند 
از دغدغـــه هـــای اصلـــی  بـــه یکـــی  کـــه اقتصـــاد 
همیـــن  در  اســـت.  شـــده  بـــدل  هـــم  کمیـــت  حا
راســـتا نامگـــذاری ســـال 1397 بـــا عنـــوان »حمایـــت 
کشـــور بـــر  کالن  کیـــد حـــوزه هـــای  کاالی ایرانـــی« تا از 
مســـاله تولیـــد ملـــی را بـــه خوبـــی نشـــان مـــی دهـــد. 
پیـــش از ایـــن هـــم ســـال 1391 از ســـوی رهبـــری بـــا 
کار و ســـرمایه  عنـــوان »تولیـــد ملـــی، حمایـــت از 

ایرانـــی« نامگـــذاری شـــده بـــود. 
ــر  ــذاری هـ ــرای نامگـ ــنت بـ ــن سـ ــدای رواج ایـ از ابتـ

کـــه شـــعار ســـال، خـــط  ســـال، قـــرار بـــر ایـــن بـــود 
گانـــه و  کلیـــت سیاســـت هـــای قـــوای ســـه  مشـــی و 
ـــش  ـــال پی ـــرای س ـــاز را ب ـــم س ـــای تصمی ـــایر نهاده س
کنـــد. در حقیقـــت فعالیـــن اقتصـــادی  رو تعییـــن 
کردنـــد ســـازماندهی فعالیـــت هـــای  تـــالش مـــی 
بـــه عنـــوان محـــور  کـــه  آنچـــه  بـــر اســـاس  را  خـــود 
کشـــور و در  کالن اقتصـــاد  سیاســـتگذاری هـــای 
قالـــب شـــعار ســـال از ســـوی بلندپایـــه تریـــن مقـــام 

ــد.  کننـ ــم  ــد، تنظیـ ــی شـ ــن مـ ــام تعییـ نظـ
گذشـــت امیـــد بـــه اثرگـــذاری شـــعار  امـــا هـــر چـــه 
ــور و  ــا پـــس از مدتـــی شـ ــر شـــد. امـ کمرنـــگ تـ ــال  سـ
حـــال پیـــاده ســـازی شـــعار ســـال در غالـــب مـــوارد 
ـــزرگ از وعـــده هایـــی تبدیـــل شـــده  ـــه یـــک پکیـــج ب ب
کـــه اساســـا تغییـــری در شـــرایط موجـــود ایجـــاد نمـــی 
کاالی ایرانـــی«  کننـــد. امســـال ســـال »حمایـــت از 
بانـــک  گـــزارش  بـــه  ایـــران  کـــه  اســـت. در ســـالی 
جهانـــی اقتصـــاد در همـــه شـــاخص هـــای محیـــط 
کار افتـــی قابـــل توجـــه داشـــته اســـت، قـــرار  کســـب و 
ـــا  اســـت دســـتگاه هـــای اجرایـــی سیاســـت هایـــی ب
کاالی ایرانـــی تدویـــن و اجرایـــی  هـــدف حمایـــت از 

کننـــد. 
شـــکوفایی  ســـال  توانســـت  مـــی  امســـال 
تولیدکننـــدگان ملـــی باشـــد، امـــا نگاهـــی بـــه فضـــای 
گهانـــی و  کشـــور، جهـــش هـــای نا بـــی ثبـــات اقتصـــاد 
غیـــر قابـــل پیـــش بینـــی ارزهـــای رایـــج از جملـــه دالر 
تکلیفـــی وضعیـــت بیـــن المللـــی ایـــران  و یـــورو، بال
کـــه دامنگیـــر  و همچنیـــن رکـــود چنـــد ســـاله ای 
کـــه بیـــم هـــا و  کشـــور شـــده اســـت، نشـــان مـــی دهـــد 
ابهـــام هـــا قدرتـــی بیـــش از امیدهـــای انـــدک فعـــاالن 

اقتصـــادی دارنـــد.
ــه  ــد بـ ــی توانـ ــه مـ ــم البتـ ــام هـ ــکا از برجـ ــروج آمریـ خـ
کشـــور آســـیب  ســـادگی بـــه فضـــای ناامـــن اقتصـــاد 
ـــس  ـــه ریی ـــور از جمل کش ـــئوالن  ـــه مس گرچ ـــاند. ا برس
جمهـــوری بالفاصلـــه پـــس از امضـــای فرمـــان خـــروج 
آمریـــکا از برجـــام توســـط دونالـــد ترامـــپ در ســـخنانی 
کـــه ایـــن رخـــداد قـــرار  بـــه مـــردم اطمینـــان دادنـــد 
بـــرای  اثرگـــذاری  و  منفـــی  پیامـــد  هیـــچ  نیســـت 
کاهـــش بـــی ســـابقه  مـــردم ایـــران داشـــته باشـــد امـــا 
از  تـــرس  بهـــای دالر،  افزایـــش  پـــول ملـــی و  ارزش 
ـــاره دامنـــه تحریـــم هـــا و دشـــوارتر  گســـترده شـــدن دوب

سخت ترین سال 
برای حمایت از کاالی ایرانی

/ علی بخشی / 
رییس هیات مدیره سندیکای صنعت برق ایران
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کشـــور مســـاله ای نیســـت  شـــدن شـــرایط اقتصـــادی 
کـــرد. در ایـــن میـــان  کـــه بتـــوان از آن چشـــم پوشـــی 
عملکـــرد ناموفـــق دولـــت در مدیریـــت بـــازار ارز، بیـــش 
از پیـــش بـــه نگرانـــی هـــای فعـــاالن اقتصـــادی دامـــن 
زده اســـت. مواجهـــه بـــا پیامدهـــای خـــروج آمریـــکا 
کشـــور  اقتصـــاد  بـــه  ثبـــات  بازگردانـــدن  برجـــام،  از 
کاری  و تامیـــن نقدینگـــی بخـــش هـــای مختلـــف 
کـــه دولـــت پیـــش از هـــر حمایتـــی بایـــد بـــرای  اســـت 

انجـــام آنهـــا اقدامـــی جـــدی انجـــام دهـــد. 
کـــه فعـــاالن اقتصـــادی و  حـــال ســـوال اینجاســـت 
بـــه ویـــژه تولیدکننـــدگان در شـــرایط بـــی ثبـــات بـــازار 
کار  کســـب و  امـــروز، بـــا چـــه حمایتـــی مـــی تواننـــد 
خـــود را نجـــات دهنـــد؟ دولـــت چگونـــه و بـــا چـــه 
ـــد؟  کن ـــت  ـــی حمای کاالی ایران ـــت از  ـــرار اس ـــزاری ق اب
کاالی ایرانـــی  گـــر عزمـــی بـــرای حمایـــت واقعـــی از  ا
ـــتی  ـــف درس ـــه تعری ـــد ب ـــدا بای ـــد ابت ـــته باش ـــود داش وج
کـــه  از واژه حمایـــت دســـت یابیـــم. بـــه نظـــر مـــی رســـد 
بازتعریـــف واژه حمایـــت، یکـــی از الزامـــات پیـــاده 
ـــرای  ـــازی ب ـــگ س ـــت. فرهن ـــال اس ـــعار امس ـــازی ش س
کاالی ایرانـــی  ســـوق دادن مـــردم بـــه ســـوی اســـتفاده از 
کوچکـــی از ایـــن بازتعریـــف  کیفیـــت تنهـــا بخـــش  با
اســـت. صنعتگـــران ایرانـــی در طـــول چهـــار دهـــه 
گاهـــا بســـیار  پـــس از انقـــالب، شـــرایط متفـــاوت و 
بنـــگاه هـــای اقتصـــادی  بـــرای حفـــظ  را  دشـــواری 
واقعـــی  تولیدکننـــدگان  انـــد.  کـــرده  تجربـــه  خـــود 
بهتریـــن و اثربخـــش تریـــن حمایـــت را بهبـــود فضـــای 
کار و ایجـــاد محیطـــی منصفانـــه و رقابتـــی  کســـب و 

ــازار مـــی داننـــد.  در بـ
شـــاید بهتریـــن حمایـــت از ســـوی دولـــت و ســـایر 
در  دخالـــت  از  دوری  ســـاز،  تصمیـــم  نهادهـــای 
کشـــور  اقتصـــادی  و  خصوصـــی  بخـــش  امـــورات 
باشـــد. ایجـــاد ثبـــات در اقتصـــاد و صنعـــت، پرهیـــز 
و  مقطعـــی  و  هیجانـــی  هـــای  گیـــری  تصمیـــم  از 

کشـــور تنهـــا  کالن  کـــردن سیاســـت هـــای  تولیدمحـــور 
کـــردن  ـــی  ـــرای عملیات ـــد ب کـــه دولـــت بای کاری اســـت 

شـــعار ســـال انجـــام دهـــد. 
کـــه دولـــت، مجلـــس  هـــر چنـــد مشـــکل اینجاســـت 
کـــدام  شـــورای اســـالمی و دســـتگاه هـــای اجرایـــی هـــر 
گاهـــا فـــارغ از  کـــه  جزیـــره هـــای مســـتقلی هســـتند 
منافـــع ملـــی، دســـت بـــه تصمیـــم ســـازی، تدویـــن 
و یـــا برداشـــت ســـلیقه ای از قوانیـــن و آییـــن نامـــه 
کافـــی اســـت بـــه آنچـــه  هـــای موجـــود مـــی زننـــد. 
گـــذرد، نگاهـــی اجمالـــی  کـــه در صنعـــت بـــرق مـــی 
کـــه یکـــی از پرچمـــداران  ـــم. صنعـــت بزرگـــی  ی بیانداز
کشـــور بـــود، امـــروز بـــه پیکـــره ای نحیـــف  خودکفایـــی 
کـــه هـــر ضربـــه دیگـــری  و آســـیب پذیـــر بـــدل شـــده 

قـــادر اســـت آن را از پـــای درآورد. 
کـــه در طـــول ایـــن ســـال هـــا  چالـــش هـــای جـــدی 
ســـرازیری  بـــه  شـــکوفایی  اوج  از  را  بـــرق  صنعـــت 
کشـــانده اســـت، غالبـــا داخلـــی و زاییـــده  ســـقوط 
در  اســـت.  بـــوده  کشـــور  هـــای  سیاســـتگذاری 
را در تضعیـــف  کمتریـــن ســـهم  حقیقـــت تحریـــم 
کـــرد و نهادهـــا  ـــرق ایفـــا  بخـــش خصوصـــی صنعـــت ب
ـــرق  و ارگان هـــای دولتـــی میـــدان دار رکـــود صنعـــت ب
بودنـــد. بدهـــی چنـــد هـــزار میلیـــارد تومانـــی وزارت 
نیـــرو بـــه شـــرکت هـــای ســـازنده و پیمانـــکار اولیـــن و 
کـــرد.  مهلـــک تریـــن ضربـــه را بـــه ایـــن شـــرکت هـــا وارد 
ـــد تعدیـــل، در  ـــس از آن قراردادهـــای یـــک ســـویه فاق پ
کـــرد  جهـــش نـــرخ ارز چنـــان شـــرکت هـــا را زمینگیـــر 
کـــه آســـیب هـــای ناشـــی از آن همچنـــان در بیـــن 

ــت.  ــاهده اسـ ــل مشـ ــی قابـ ــای برقـ ــرکت هـ شـ
وزارت نیـــرو بـــه عنـــوان اصلـــی تریـــن متولـــی صنعـــت 
بـــرق امســـال، بـــا چالـــش هایـــی بـــه مراتـــب بزرگتـــر 
ــد  ــته مواجـــه خواهـ گذشـ ــال هـــای  ــر از سـ و جـــدی تـ
کـــه بـــه رغـــم مطالبـــات ســـی هـــزار  بـــود. وزارتخانـــه ای 
میلیـــارد تومانـــی اش از دولـــت بـــا بدهـــی چنـــد ده 

کاهـــش ســـهمش از بودجـــه  هـــزار میلیـــارد تومانـــی و 
ـــد مهیـــای مواجهـــه  ـــی مواجـــه اســـت، بای هـــای عمران
کـــم آبـــی و خاموشـــی هـــای احتمالـــی بـــه  بـــا بحـــران 
ـــی از مـــدار  دلیـــل خـــروج برخـــی از نیـــروگاه هـــای برقاب

باشـــد. 
گزیـــر  نا نیـــرو  وزارت  کالن،  مســـائل  ایـــن  کنـــار  در 
شـــرکت  قـــراردادی  هـــای  گلـــوگاه  حـــل  اســـت 
کار قـــرار  هـــای زیرمجموعـــه اش را هـــم در دســـتور 
کـــه در غیـــر ایـــن صـــورت ســـازندگان و  دهـــد، چـــرا 
کـــه بازوهـــای اجرایـــی ایـــن وزارتخانـــه  پیمانکارانـــی 
ـــی هـــای  ـــی ثبات ـــوران ب محســـوب مـــی شـــوند هـــم در ب
کالن از بیـــن خواهنـــد رفـــت و دســـتاوردهای  اقتصـــاد 
مـــرز  در  ســـادگی  بـــه  بـــرق  صنعـــت  ســـاله  چهـــل 

گیرنـــد.  اضمحـــالل قـــرار مـــی 
از نظـــر  از دشـــوارترین ســـال هـــا  نامگـــذاری یکـــی 
کاالی ایرانـــی«  اقتصـــادی بـــا عنـــوان »حمایـــت از 
ــا  ــد بـ ــی توانـ ــال دولـــت مـ ــیاری دارد. امسـ ــام بسـ ایهـ
محـــور،  تولیـــد  صحیـــح  سیاســـتگذاری  و  تدبیـــر 
کار و بازگردانـــدن ثبـــات  کســـب و  بهبـــود فضـــای 
کشـــور، مســـیر را بـــرای تولیدکننـــدگان  بـــه اقتصـــاد 
کنـــد یـــا بـــا عملکـــردی شـــبیه بـــه  داخلـــی همـــوار 
کـــه در بـــازار ارز بـــا فرافکنـــی و وعـــده هـــای  آنچـــه 
ســـرخرمن داشـــت، فاتحـــه تولیـــد داخلـــی را بخوانـــد. 
فعـــاالن بخـــش خصوصـــی هنـــوز هـــم تمـــام آنچـــه 
هـــای  بنـــگاه  حفـــظ  بـــرای  را  دارنـــد  تـــوان  در  کـــه 
کشـــور صـــرف خواهنـــد  اقتصـــادی و تولیـــد داخلـــی 
کـــرد، هـــر چنـــد تـــا امـــروز آنهـــا بزرگتریـــن قربانیـــان 
ســـوء مدیریـــت هـــا و سیاســـتگذاری هـــای نادرســـت 
کشـــور بـــوده  دولـــت و ســـایر نهادهـــای تصمیـــم ســـاز 
کشـــتی تولیـــد در دســـت دولـــت  انـــد. حـــاال ســـکان 
گل نشســـتن و شـــناور شـــدنش  اســـت و میـــان بـــه 
فاصلـــه چندانـــی نیســـت. بایـــد دیـــد ناخـــدا بـــرای 

ــد.▪ کنـ ــی  ــه مـ ــتی چـ کشـ ــن  هدایـــت ایـ
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در مـــروری بـــه ســـابقه صنعـــت بـــرق و شـــرکت های تاســـیس شـــده و فعـــال، 
کـــه در ســـال های پایانـــی دوران پهلـــوی صنایـــع بســـیار  مالحظـــه مـــی شـــود 
ــال  ــده و فعـ ــرمایه گذاری شـ ــزات برقـــی سـ ــد تجهیـ ــه تولیـ محـــدودی در زمینـ
ترانســـفورماتور  تولیـــد  بـــرد  نـــام  کـــه می تـــوان  بودنـــد. مهمتریـــن صنایعـــی 
روغـــن،  کـــم  کیلوولـــت   20 کلید هـــای  تولیـــد  محـــدود،  ولتـــاژ  ســـطح  در 
ــد.  ــرق بودنـ ــور بـ کنتـ ــل و دکل و  کابـ ــدود،  ــیار محـ ــطح بسـ ــازی در سـ تابلوسـ
کـــه نـــام بـــرده شـــده در مقایســـه بـــا صنایـــع مســـتقر  گـــر چـــه صنایـــع محـــدودی  ا
ــران  ــیم مدیـ ــع بیـــن باشـ ــر قـــدری واقـ گـ ــتند، ولـــی ا ــز هسـ ــیار ناچیـ فعلـــی بسـ
وقـــت وزارت نیـــرو در دوران وفـــور ارز و ایالـــت 51 آمریـــکا خوانـــده شـــدن ایـــران 
کـــه اصـــراری بـــر خودکفایـــی، ایجـــاد اشـــتغال، قطـــع وابســـتگی  و در دورانـــی 
نبـــود بـــا دوراندیشـــی و عشـــق بـــه میهـــن و در اوج نبـــود تجربـــه و تخصـــص و 
ـــزی  ـــه ری ـــدود ی را برنام ـــع مح ـــذاری صنای ـــرده، پایه گ ـــای تحصیلک ـــر نیرو ه فق
کردنـــد. بـــه ایـــن ترتیـــب آنهـــا در زمانـــی  گـــذاری  و بـــرای اســـتقرار آن هـــا ســـرمایه 
ـــان آینـــده دار  ـــه توانمنـــدی جوان ـــود، ب ـــر واقعـــی صنعتـــی ب کشـــورمان در فق ـــه  ک
کســـب  کاال و  کـــه می توانســـتند در واردات  کردنـــد و ســـرمایه هایی را  اعتمـــاد 
کننـــد، بـــه ایجـــاد صنعـــت اختصـــاص داده و  کار هـــای ســـودده اســـتفاده  و 

ـــد.  ـــغ نکردن ی ـــرای بقـــاء آن هـــا از هیـــچ حمایتـــی در ب
مشـــی های  خـــط  در  اساســـی  بازنگـــری  اســـالمی،  انقـــالب  پیـــروزی  بـــا   
ـــی انقـــالب ضـــرورت  ـــا اهـــداف عال کـــردن آن هـــا ب ـــرق و هماهنـــگ  صنعـــت ب
کارخانه هـــای  یافـــت. عنایـــت بـــه مفهـــوم خودکفایـــی، ســـرمایه گذاری در 
کـــردن دســـت  کوتـــاه  تولیدکننـــده تجهیـــزات مـــورد نیـــاز صنعـــت بـــرق، 
از  بهینـــه  بهره گیـــری  بـــه  توجـــه  و  خارجـــی  پیمانـــکاران  و  مشـــاوران 

داد.  قـــرار  تـــازه ای  مســـیر  در  را  بـــرق  داخلـــی، صنعـــت  توانایی هـــای 
توســـعه  بـــرای  بـــرق  انـــرژی  از  گســـترده  اســـتفاده  امـــکان  کـــردن  فراهـــم 
اقتصـــادی، اجتماعـــی و رفـــع محرومیت هـــا، افق هـــای جدیـــدی را فـــراروی 
ـــا  کـــه هشـــت ســـال آن مقـــارن ب ـــرار داد. در ایـــن ســـال ها  مســـئوالن صنعـــت ق
ـــرق  ـــود، صنعـــت ب ـــران ب جنـــگ تحمیلـــی عـــراق علیـــه جمهـــوری اســـالمی ای
کـــه عـــالوه بـــر نگهـــداری و بهـــره بـــرداری از  ایـــران خـــود را موظـــف می دیـــد 
تاسیســـات موجـــود خـــود، بـــرای حمایـــت از مـــردم و دفـــاع از پشـــت جبهـــه، 
یـــع و  توســـعه های الزم را نیـــز چـــه در امـــر تولیـــد و انتقـــال و چـــه در جهـــت توز

خدمـــت رســـانی بـــه مشـــترکان انجـــام دهـــد. 
کـــه تـــا پایـــان ســـال 1357 در 4237 روســـتای  بـــرق رســـانی بـــه روســـتا ها 
اساســـی  محور هـــای  از  یکـــی  بـــه  بـــود،  یافتـــه  تحقـــق  شـــهر ها  نزدیـــک 
کـــه طـــی دوران جنـــگ  فعالیت هـــای صنعـــت بـــرق بـــدل شـــد، بـــه طـــوری 
تحمیلـــی، علیرغـــم همـــه دشـــواری ها، ســـاالنه بـــه طـــور متوســـط بیـــش از 
1800 روســـتا برقـــدار شـــد. بدیـــن ترتیـــب در انتهـــای ســـال 1367 تعـــداد 

ــود.  ــیده بـ ــتا رسـ ــه 22541 روسـ ــتا بـ ــور از 4327 روسـ کشـ ــدار  ــتا های برقـ روسـ
در ســـال های اولیـــه پـــس از پیـــروزی انقـــالب اســـالمی و در دوران جنـــگ 
ــه  ــرق بـ ــت بـ ــی از جنـــگ، صنعـ ــکالت ناشـ ــه مشـ ــود همـ ــا وجـ ــی، بـ تحمیلـ

رشـــد همـــه جانبـــه خـــود ادامـــه داد. 
نگاهـــی مقایســـه ای بـــه چنـــد شـــاخص اصلـــی مویـــد ایـــن مدعاســـت بـــا پایـــان 
ترمیـــم خســـارت ها وخرابی هـــای دوران  ابتـــدا  گرفتـــن جنـــگ تحمیلـــی، 
گرفـــت. بـــه  کانـــون توجـــه مدیـــران و مســـئوالن صنعـــت بـــرق قـــرار  جنـــگ در 
کشـــور،  کـــه از قـــدرت نصـــب شـــده  عنـــوان مثـــال، بررســـی ها نشـــان مـــی داد 
ـــود.  ـــر آســـیب های جنـــگ از مـــدار خـــارج شـــده ب معـــادل 2210 مـــگاوات در اث
کـــرد  بـــا احتســـاب تاسیســـات انتقـــال نیـــرو و ســـایر تجهیـــزات می تـــوان تصـــور 
کوشـــش و تـــالش عظیمـــی  ـــده از جنـــگ چـــه  کـــه بازســـازی ویرانه هـــای بازمان

را طلـــب می کـــرده اســـت. 
کـــه از نیمـــه دوم ســـال 1367 آغـــاز شـــده بـــود، بـــا ســـه  ترمیـــم خســـارت ها 
کار شـــبانه روزی بـــه انجـــام رســـید و تـــا پایـــان ســـال 1370 واحد هـــا  ســـال 
و تاسیســـات آســـیب دیـــده مجـــددا در مـــدار قرارگرفتنـــد. پـــس از خاتمـــه 
ـــا آن زمـــان از دشـــواری های روز بـــه  کـــه ت جنـــگ، فعالیت هـــای صنعـــت بـــرق 
روز جنـــگ تاثیـــر منفـــی می گرفـــت، ســـامان دهی بیشـــتری یافـــت و همـــگام 
ـــا دو برنامـــه اول و دوم توســـعه اقتصـــادی، اجتماعـــی و فرهنگـــی جمهـــوری  ب

اســـالمی ایـــران بـــه پیـــش رفـــت. 
ــه  ــه نـ کـ ــال 1376  ــان سـ ــرق در پایـ ــرد صنعـــت بـ ــم عملکـ ــام مهـ ــه ارقـ مقایسـ
گذشـــته و دو ســـال بـــه پایـــان برنامـــه  ســـال از طـــول برنامه هـــای اول و دوم 
دوم مانـــده بـــود، بـــا ارقـــام مربـــوط بـــه ابتـــدای برنامـــه، جهـــش صنعـــت بـــرق 
کـــه ارقـــام بـــاال و مقایســـه آن هـــا تنهـــا  را آشـــکار می ســـازد، واضـــح اســـت 
کوچکـــی از صحنـــه وســـیع یـــک تـــالش همـــه جانبـــه را نشـــان  گوشـــه های 
و  کوشـــش ها  رســـیدن  ثمـــر  بـــه  مســـتلزم  ارقـــام  ایـــن  تحقـــق  و  می دهنـــد 
کـــه متاســـفانه ایـــن یادداشـــت مختصـــر،  پشـــتیبانی های فراوانـــی بـــوده اســـت 
کوشـــش ها،  حوصلـــه پرداختـــن بـــه همـــه آن هـــا را نـــدارد. در نتیجـــه ایـــن 
ـــس  ـــگ و پ ـــای دوران جن ـــت بحران ه ـــا موفقی ـــت ب ـــته اس ـــرق توانس ـــت ب صنع
از جنـــگ را پشـــت ســـر بگـــذارد و از لحـــاظ بیـــن المللـــی نیـــز در جایگاهـــی 
ـــر اســـاس آمار هـــای ســـازمان ملـــل متحـــد،  کـــه ب گیـــرد. بـــه طـــوری  درخـــور قـــرار 
ـــرق  ـــران از نظـــر ابعـــاد صنعـــت ب در ســـال 1995 میـــالدی )1374 شمســـی( ای
کشـــور های خاورمیانـــه و غـــرب آســـیا در مقـــام نخســـت قرارگرفـــت و  در بیـــن 

در ســـطح جهانـــی نیـــز بـــه مقـــام بیســـت و یکـــم دســـت یافـــت.
کـــه الگـــوی  در حوالـــی ســـال 1370 تعـــدادی از مدیـــران دلســـوز در وزارت نیـــرو 
ــد، در  ــور تشـــخیص داده بودنـ کشـ ــال  ــه حـ ــد بـ ــی را مفیـ ــران قبلـ ــری مدیـ فکـ
اقدامـــی شـــجاعانه، توســـعه صنعـــت بـــرق و تولیـــد تجهیـــزات در داخـــل 
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ــر فرصتـــی بـــرای دســـتیابی بـــه اهـــداف  کردنـــد و از هـ کشـــور را برنامـــه ریـــزی 
خـــود بهـــره بردنـــد.

ایـــن بـــزرگ اندیشـــان از فرصـــت یـــک پـــروژه توســـعه، بهـــره بـــرده و انتقـــال 
را  برقـــی  تجهیـــزات  تولیدکننـــده  صنعـــت  چنـــد  توســـعه  و  فنـــی  دانـــش 
کـــه بـــه تحولـــی غیرقابـــل تصـــور منجـــر شـــد. نتیجـــه ایـــن  کردنـــد  پایه گـــذاری 
حرکـــت توانمنـــدی در تولیـــد تجهیـــزات اساســـی ولتـــاژ بـــاال )HV( و نیـــز 
طراحـــی و اجـــرای پســـت های فشـــار قـــوی نمایـــان شـــد و نهایتـــًا شـــرکت هایی 
گرفـــت. ایـــن توســـعه صنعـــت بـــرق را در  همچـــون مپنـــا، فـــراب و ... شـــکل 
کـــه در نتیجـــه آن توانمنـــدی در تامیـــن بیـــش از 90  کـــرد  مســـیری هدایـــت 
یـــع انـــرژی بـــرق اســـت.  درصـــد تجهیـــزات نیروگاهـــی، تولیـــد و انتقـــال و توز
ـــدان  ـــام ب کل نظ ـــه  ـــرو بلک ـــروزی وزارت نی ـــران ام ـــا مدی ـــه تنه ـــه ن ک ـــتاوردی  دس
ـــه صنعتگـــران  ـــا اعتمـــاد ب افتخـــار می کننـــد؛ بنابرایـــن شـــکل گیری صنعـــت ب
اتفـــاق افتـــاد و بـــا نگـــرش ملـــی در خریـــد انبـــوه از تولیدکننـــده داخلـــی و 
از  نگرانـــی  بـــدون  ایرانـــی،  توانمنـــد  متخصصـــان  بـــه  پروژه هـــا  گـــذاری  وا

اتهام هـــای احتمالـــی بـــه ســـرعت توســـعه یافـــت.
کشـــور آمـــاده جانفشـــانی بودنـــد، نگرانـــی در  کـــه بـــرای دفـــاع از  مدیرانـــی 
ـــه پرسشـــگران نداشـــتند. آنهـــا چـــون نیـــت خالـــص  خصـــوص پاســـخگویی ب
کشـــور را طالـــب بودنـــد، بـــه تجـــارب و تـــوان افـــراد آزمـــون پـــس  داشـــته و توســـعه 
کـــه  ـــد  کردن ـــرای وزارت نیـــرو ایجـــاد  گرانقـــدر ب ـــه ای  کـــرده و تجرب داده اعتمـــاد 
کلیـــد توســـعه صنعتـــی بـــرای هـــر رشـــته ای مـــن جملـــه صنعـــت بـــرق  شـــاه 
یـــه  کاربـــرد دارد و می توانـــد بـــه عنـــوان یـــک دانـــش و رو اســـت. هنـــوز ایـــن روش 

گرفتـــه شـــود. کار  در توســـعه صنعتـــی بـــه 
ســـال 70 مصـــادف بـــا دوران ســـازندگی )پـــس از خرابی هـــای جنـــگ تحمیلـــی 
کمبـــود  کـــه بدتریـــن دوران بـــه لحـــاظ  بـــود( و پیشکســـوتان بـــه خاطـــر دارنـــد 
ــا اراده ای  منابـــع مالـــی و ارزی محســـوب مـــی شـــد، ولـــی مدیـــران دلســـوز، بـ
کـــم پولـــی،  کشـــور بســـته بودنـــد و در اوج  کمـــر بـــه توســـعه  مصمـــم و آهنیـــن، 
کـــه در اختیـــار خارجیـــان بـــود، بـــاز  پـــای صنعتگـــران را بـــه بـــازار آمـــاده ای 
ـــق اتفـــاق افتـــاد و  کـــه  خودکفایـــی، توســـعه و رون ـــود  ـــد. در همیـــن دوران ب کردن
کشـــور تولیـــد و ظرفیـــت صادراتـــی  کاالی مـــورد نیـــاز صنعـــت بـــرق در  صد هـــا 
کنـــون در صـــدور خدمـــات مهندســـی، صنعـــت  کـــه ا ـــه نحـــوی  ایجـــاد شـــد. ب
کشـــور می زنـــد. در واقـــع مدیـــران ایـــن  بـــرق حـــرف اول را بیـــن تمـــام صنایـــع 
کاالی ایرانـــی.  دوران، عامـــالن اقتصـــاد مقاومتـــی بودنـــد و حامیـــان واقعـــی 

داخلـــی  تولیدکننـــدگان  از  بســـیاری  هســـتیم.  خطیـــری  دوران  در  حـــال 
بـــا نگـــرش تردیـــد و بلکـــه منفـــی در حمایـــت از تولیـــد داخلـــی، از طـــرف 
بـــا  بهانه هایـــی  بـــه  قرارداد هـــا  هســـتند.  مواجـــه  وزارتخانـــه  کارشناســـان 
بدتریـــن شـــکل ممکـــن بـــه پیمانـــکار و تولیدکننـــده داخلـــی تحمیـــل شـــده 

و  تعدیـــل  پیش بینـــی  لحـــاظ  بـــه  دولتـــی  مســـئوالن  کـــه  فرصت هایـــی  و 
ـــه  ـــل بدن ـــا تمای ـــود و ب ـــه می ش گرفت ـــده  ـــد، نادی کرده ان ـــاد  ـــارت ایج ـــران خس جب
کارشناســـی بـــه نابـــودی تولیـــد داخـــل و حتـــی حمایـــت از واردات بـــا ایرانی هـــا 

می شـــود. برخـــورد 
در حالیکـــه غیرعـــادی بـــودن شـــرایط اقتصـــادی را همـــه بـــاور دارنـــد و در 
جلســـات حضـــوری بـــه زبـــان می آورنـــد، ولـــی در عمـــل از موجـــود موهومـــی 
بـــه حـــرف حـــق  تـــن  و  نگرانـــی می کننـــد  اظهـــار  نظـــارت  بنـــام دســـتگاه 
ـــی باشـــد و شـــرایط  گـــر ایران کـــه ایـــن دســـتگاه نظـــارت ا ـــی  نمی دهنـــد. در حال
کنـــد، می توانـــد بـــه جلســـات دعـــوت شـــده و از دارایی هـــا و  ایـــران را درک 
کـــه حفـــظ پتانســـیل های تولیـــدی نیـــز از جملـــه ایـــن دارایـــی  کشـــور  حـــق 
ـــه نظـــر می رســـد نگرانـــی از دســـتگاه هـــای  کنـــد. ب محســـوب مـــی شـــود، دفـــاع 
کـــه در بـــدو قرارداد هـــا می تواننـــد هماننـــد  نظارتـــی بیشـــتر بهانـــه اســـت، چـــرا 
کـــرده و  خریـــد خارجـــی جبـــران خســـارت بـــه هـــر دو طـــرف را پیـــش بینـــی 
کامـــال شـــفاف در قـــرارداد لحـــاظ  قوانیـــن و مقـــررات حمایتـــی را بـــه صـــورت 
کارشناســـان و  کاالی تولیـــد داخلـــی، بـــا ســـلیقه  کننـــد. در حـــال حاضـــر 

واردکننـــدگان تهدیـــد می شـــود نـــه نیـــاز صنعـــت و طراحـــان.
کالم اینکـــه صنعـــت بـــرق بـــا اراده و اخـــالص و اعتمـــاد مدیـــران  خالصـــه 
ــروز بـــه  ــیده اســـت. همیـــن صنعـــت امـ ــه رونـــق رسـ ــه و بـ ــعه یافتـ ــروز توسـ دیـ
بهانـــه نبـــود منابـــع )کـــه در مقایســـه بـــا دوران ســـال 70 غیـــر قابـــل بـــاور اســـت(، 
کارشناســـی، انگیزه هـــای فـــردی و تمایـــالت تجـــاری در معـــرض  ســـلیقه های 

گرفتـــه اســـت. تهدیـــد و توقـــف قـــرار 
گـــر بـــه هـــر دلیلـــی برخـــی مســـئوالن تمایلـــی بـــه تشـــخیص ندارنـــد، فعـــاالن  ا
کـــدام یـــک از  کـــه  کـــه می داننـــد و می تواننـــد تشـــخیص دهنـــد  اقتصـــادی 
ـــا  کـــه در حـــال حاضـــر از طریـــق واردات تامیـــن می شـــوند، مشـــابه ب کاالهایـــی 
کـــرد؛ بـــه شـــرط  کیفیـــت داخلـــی داشـــته و یـــا می تـــوان در ایـــران آن هـــا را تولیـــد 

ـــه. ـــدگان رابط ـــه دارن ـــود، ن ـــذار ش گ ـــن آن وا ـــه متخصصی کار ب ـــه  اینک
کشـــور وارد و  ـــه  ـــی، چـــون حـــاج امیـــن الضـــرب ب ـــدام مردان ـــا اق ـــرق ب صنعـــت ب
ـــا ریســـک  گـــذاری و ب ـــه  ـــی دوراندیـــش پای ـــا اندیشـــه مردان صنعتـــی شـــدن آن ب
کـــی،  پذیـــری و تدبیـــر بزرگانـــی، چـــون مهندســـین بیـــژن زنگنـــه، محمـــد مال
موســـی رفـــان و امیـــن حـــاج رســـولی ها، علـــی جنتیـــان،  غالمرضـــا ناصـــح و 
کـــه در ایـــن نگاشـــت فرصـــت نـــام بـــردن  بســـیاری از متخصصیـــن دیگـــری 
از آنهـــا نیســـت، توســـعه یافـــت و بـــا تردیـــد در پاســـخگویی بـــه دســـتگاه های 
نظـــارت در جـــا زده و بعضـــًا فرصـــت بـــه واردکننـــدگان داده شـــد و بـــرای شـــروع 
کننـــد،  ــا ریســـک پذیـــری آمیختـــه  ــر را بـ کـــه تدبیـ مجـــدد رونـــق، بـــه مردانـــی 

نیازمنـــد اســـت.  ▪
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یـــت اقتصـــاد نامگـــذاری  ســـال 1397 هـــم بـــا محور
مســـاله  هـــم  امســـال  انقـــالب  معظـــم  رهبـــر  شـــد. 
محورهـــای  مهمتریـــن  از  یکـــی  را  اقتصـــاد 
تـــا  کردنـــد  تعییـــن  کشـــور  کالن  سیاســـت های 
حمایـــت از تولیـــد داخلـــی در راس برنامـــه ریزی هـــای 
گیـــرد. البتـــه  نهادهـــا و ارگان هـــای تصمیـــم ســـاز، قـــرار 
حمایـــت از تولیـــد داخلـــی همـــواره بـــه عنـــوان یکـــی از 
کشـــور  ـــر تحقـــق برنامه هـــای توســـعه  ارکان تاثیرگـــذار ب

کیـــد و توجـــه بـــوده اســـت.  مـــورد تا
گـــواه ایـــن مدعـــا نامگـــذاری تقریبـــا مشـــابه ســـال 
1391 بـــا عنـــوان حمایـــت از تولیـــد ملـــی و ســـرمایه 
صاحبنظـــران  از  بســـیاری  دیـــد  از  اســـت.  ایرانـــی 
مرکـــزی  هســـته  داخلـــی  تولیـــد  از  حمایـــت 
در  کـــه  اســـت  مقاومتـــی  اقتصـــاد  سیاســـت های 
ســـال 1392 بـــر اســـاس بنـــد یـــک اصـــل 110 قانـــون 
اساســـی و پـــس از مشـــورت بـــا مجمـــع تشـــخیص 
اســـت.  شـــده  ابـــالغ  و  تعییـــن  نظـــام  مصلحـــت 
چنانکـــه در بنـــد هشـــتم ابالغیـــه آن بـــر مدیریـــت و 
کاالهـــای  اصـــالح الگـــوی مصـــرف و ترویـــج مصـــرف 
ـــت  کیفی ـــاء  ـــرای ارتق ـــزی ب ـــا برنامه ری ـــراه ب ـــی هم داخل

کیـــد شـــده اســـت. و رقابـــت پذیـــری در تولیـــد تا
گذشـــت شـــش ســـال  اینکـــه ایـــن موضـــوع پـــس از 
رهبـــری  و  می گیـــرد  قـــرار  کیـــد  تا مـــورد  همچنـــان 
ــردم  ــار مـ ــر مســـئوالن، این بـ ــرای تحقـــق آن عـــالوه بـ بـ
کـــی از آن اســـت  ــرار می دهنـــد، حا ــز خطـــاب قـ را نیـ
امســـال  شـــعار  قبـــال  در  جامعـــه  افـــراد  تمـــام  کـــه 
مســـئول بـــوده و بایـــد بـــرای تحقـــق آن نـــه تنهـــا در 
ســـال جـــاری بلکـــه در طـــول ســـال های آتـــی تـــالش 
کاالی ایرانـــی بـــا اجنـــاس  کـــردن  کننـــد. رقابت پذیـــر 
خارجـــی، انطبـــاق تولیـــدات داخلـــی بـــا نیازهـــای 
کیفیـــت تولیـــد داخلـــی، افزایـــش تولیـــد،  روز، ارتقـــای 
رعایـــت ظرافت هـــای الزم در تولیـــد و رویکردهـــای 
کـــه در راســـتای حمایـــت  صادراتـــی وظایفـــی اســـت 
کاالی ایرانـــی بـــرای مســـئوالن و تولیدکننـــدگان  از 

ــده اســـت. ــن شـ تعییـ
تشـــکل های اقتصـــادی نیـــز بـــه عنـــوان بخـــش ســـوم 
ـــان  ـــگاه ســـازمان هـــای میانجـــی می جامعـــه و در جای
دولـــت و بخـــش خصوصـــی )یـــا همـــان مـــردم( در 

قبـــال ایـــن هدفگـــذاری مســـئولند و نقـــش مهمـــی در 
کاالی ایرانـــی دارنـــد.  حمایـــت از ســـاخت داخـــل و 
ــه وظایـــف تعییـــن  کـ ــه اینجاســـت  ــه قابـــل توجـ نکتـ
ـــرای تحقـــق  ـــرای مســـئوالن و تولیدکننـــدگان ب شـــده ب
کاالی  شـــعار ســـال و حمایـــت از ســـاخت داخـــل و 
در  منـــدرج  وظایـــف  و  اهـــداف  در  ایرانـــی عمدتـــا 
اساســـنامه تشـــکل های اقتصـــادی نیـــز وجـــود دارد. 
و  تصمیم ســـازی ها  در  گروهـــی  مشـــارکت 
و  پیش نویـــس  تنظیـــم  و  تهیـــه  تصمیم گیری هـــا، 
کاالهـــای مربوطـــه، تـــالش  مصوبـــات مرتبـــط بـــا تولیـــد 
ـــت  کیفی ـــود  ـــا و بهب ـــت اعض ـــاماندهی فعالی ـــرای س ب
توســـعه  و  ســـاماندهی  بـــرای  تـــالش  تولیـــدات، 
بـــا  یابـــی مســـتمر  کاال و خدمـــات، بازار صـــادرات 
مصـــرف  بازارهـــای  بـــه  مربـــوط  اطالعـــات  کســـب 
بهره گیـــری  بـــا  اعضـــاء  بـــه  عرضـــه  بـــرای  تولیـــد  و 
نیـــل  جهـــت  جهانـــی  رهیافت هـــای  آخریـــن  از 
جهـــش  و  صنعتـــی  توســـعه  قانونـــی  اهـــداف  بـــه 
صادراتـــی، فراهـــم ســـازی زمینـــه تســـهیالت مالـــی 
نیـــز  و  اعضـــا  فعالیت هـــای  توســـعه  جهـــت  در 
تشـــویق و حمایـــت از ســـرمایه گذاری در آن بخـــش 
کاال یـــا خدمـــات  کـــه زمینـــه افزایـــش صـــدور  از تولیـــد 
را فراهـــم می کنـــد جـــزو وظایـــف مـــدون تشـــکل هـــای 
کـــه در اساســـنامه غالـــب آنهـــا  اقتصـــادی اســـت 

عنـــوان شـــده اســـت. 
ـــوان انجـــام تحقیقـــات  ـــه ایـــن فهرســـت مـــی ت ـــه ب البت
علمـــی، صنعتـــی و تجارتـــی مـــورد نیـــاز اعضـــا بـــا 
یـــت تقویـــت و توســـعه صـــادرات و شـــکوفایی  محور
ســـرمایه،  جـــذب  بـــرای  کوشـــش  ملـــی،  اقتصـــاد 
تکنولـــوژی، مدیریـــت، دانـــش فنـــی و نیـــروی انســـانی 
ـــت  ـــادرات و تقوی ـــعه ص ـــد و توس ـــت رش ـــر در جه ماه
رقابت هـــای  از  جلوگیـــری  کشـــور،  ملـــی  اقتصـــاد 
ناســـالم اعضـــا و ایجـــاد ارتبـــاط بـــا دســـتگاه های 
کـــز قانونگـــذاری و ســـایر ســـازمان ها و  اجرایـــی و مرا
نهادهـــای ذیربـــط بـــه منظـــور خصوصـــی ســـازی و ...  
را نیـــز افـــزود. ایـــن مـــوارد همگـــی اهـــداف و وظایـــف 
کشـــور  تعییـــن شـــده بـــرای تشـــکل های اقتصـــادی 
ـــا وظایـــف  کـــه ب ـــی ایـــران اســـت  ـــاق بازرگان از ســـوی ات
جهـــت  مـــردم  و  مســـئوالن  بـــرای  شـــده  تعییـــن 

معنـــاداری  همســـویی  ایرانـــی  کاالی  از  حمایـــت 
دارد.

بـــر  تمرکـــز  بـــا  اقتصـــادی  تشـــکل های  بنابرایـــن 
ارتبـــاط  تقویـــت  و  خـــود  اساســـنامه ای  اهـــداف 
قانونگـــذاری  کـــز  مرا و  اجرایـــی  دســـتگاه های  بـــا 
گهانـــی  نا اتفاقـــات  و  ریســـک  کاهـــش  جهـــت  در 
تولیـــد داخـــل،  کیفیـــت محصـــوالت  ارتقـــا  بـــازار، 
پایـــش و پیگیـــری بـــرای تحقـــق قوانیـــن حمایتـــی، 
گیـــر، ایجـــاد شـــفافیت،  حـــذف مقـــررات دســـت و پا
بسترســـازی بـــرای توســـعه روابـــط بیـــن المللـــی در 
جهـــت انتقـــال دانـــش و توســـعه صـــادرات، حـــذف 
یافـــت حمایت هـــای  زمینه هـــای فســـاد، تســـهیل در
نظـــام بانکـــی از تولیـــد و تامیـــن منابـــع پولـــی مـــورد 
کاالی  از  حمایـــت  بســـتر  می تواننـــد  اعضـــا،  نیـــاز 

کننـــد. ایرانـــی فراهـــم 
کشـــور  اقتصـــادی  تشـــکل های  بررســـی  عـــالوه  بـــه 
کـــه درصـــد حائـــز اهمیتـــی از اعضـــای  نشـــان می دهـــد 
کوچـــک  شـــرکت های  را  کارفرمایـــی  انجمن هـــای 
کـــه  و متوســـط تشـــکیل می دهنـــد. شـــرکت هایی 
کشـــورهای  کشـــورها باالخـــص  در اقتصـــاد تمامـــی 
دارنـــد.  حیاتـــی  و  مهـــم  نقـــش  توســـعه  حـــال  در 
ویژگـــی  هایـــی از قبیـــل انعطاف پذیـــری  در مقابـــل 
ـــه نتیجـــه رســـیدن ســـریع  ـــازار و محیـــط، ب تغییـــرات ب
کارکنانـــی بـــا انگیـــزه بـــاال  فعالیت هـــا، برخـــورداری  از 
و همچنیـــن ســـرمایه اولیـــه انـــدک مـــورد نیـــاز، ایـــن 
نـــوع بنگاه هـــا را بـــه مهمتریـــن عامـــل رشـــد و تحـــرک 
کشـــورها و یـــاری  دهنـــده آنهـــا  و توســـعه اقتصـــادی  
ــرده اســـت.  کـ ــل  ــادی  تبدیـ ــذار اقتصـ گـ ــه  در مرحلـ

از اینـــرو تشـــکل های اقتصـــادی مـــی تواننـــد عـــالوه بـــر 
کـــه بـــه آن اشـــاره شـــد بـــا شناســـایی نیازهـــا و  مـــواردی 
کوچـــک  کار اعضـــای  کســـب و  راهبردهـــای بهبـــود 
کارشناســـی  و متوســـط خـــود، ارائـــه پیشـــنهادهای 
سیاســـت های   اتخـــاذ  بـــرای  گانـــه  ســـه  قـــوای  بـــه 
ــرای  ــترهای الزم بـ ــاد بسـ ــز ایجـ ــا و نیـ ــی از آنهـ حمایتـ
ارتقـــاء توانمنـــدی ایـــن بخـــش از فعـــاالن اقتصـــادی، 
و  داخـــل  ســـاخت  از  حمایـــت  در  موثـــری  نقـــش 
ـــدار و  ـــتغال پای ـــش اش ـــن افزای ـــی و همچنی کاالی ایران

کننـــد. ▪ کشـــور ایفـــا  توســـعه اقتصـــادی 

نقش تشکل های اقتصادی 
در حمایت از کاالی ایرانی

/ نادر سیف /  معاون تشکل های اتاق بازرگانی ایران
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کاالی ایرانـــی  از منظـــر رقابت پذیـــری، حمایـــت از 
کمـــی  کارآیـــی  و  بهـــره وری  ارتقـــای  معنـــای  بـــه 
کـــه بـــا هـــدف  کیفـــی تولیـــدات داخلـــی اســـت  و 
دو  هـــر  در  ملـــی  تولیـــدات  رقابت پذیـــری  افزایـــش 
بـــه  می گیـــرد.  صـــورت  صادراتـــی  و  داخلـــی  بـــازار 
کاالی ایرانـــی یعنـــی تـــالش  زبـــان دیگـــر حمایـــت از 
بـــرای تامیـــن بـــازار صادراتـــی جهـــت تولیـــد ملـــی 
حصـــول  بـــرای  داخلـــی  تولیـــدات  مصـــرف  نیـــز  و 
نهایتـــا  و  ازمقیـــاس  بـــه مزیت هـــای صرفـــه  ناشـــی 
از  از بهره گیـــری  کاهـــش قیمـــت تمام شـــده ناشـــی 

اســـت. بازارهـــای داخلـــی و خارجـــی  ظرفیـــت 
انـــواع  اعمـــال  کـــه  اســـت  اجمـــاع  مـــورد  گرچـــه  ا
می توانـــد  کالن  سیاســـت های  در  حمایت هـــا 
زمینه ســـاز تغییـــرات در حوزه هـــای بخشـــی در هـــر 
دو طـــرف عرضـــه و تقاضـــا باشـــد ولـــی نبایـــد تصـــور 
کـــه اعمـــال یک ســـویه ایـــن سیاســـت ها بـــدون  کـــرد 

مالحظـــات مربـــوط بـــه بهـــره وری، صرفـــه ناشـــی از 
کیفیـــت و قیمـــت تمام شـــده و حقـــوق  مقیـــاس، 
مطلـــوب  نتیجـــه  بـــه  را  مـــا  مصرف کننـــدگان، 
هرگونـــه  اجـــرای  بلکـــه  کـــرد،  خواهـــد  رهنمـــون 
هوشـــمند،  هدفمنـــد،  بایـــد  حمایتـــی  سیاســـت 
مشـــروط و به صـــورت جامـــع و مانـــع عملیاتـــی شـــود 
کاال یـــا خدمـــت تولیدشـــده هـــم  کـــه  گونـــه ای  بـــه 
بـــرای تولیدکننـــده جاذبـــه ســـودآوری و هـــم بـــرای 
کیفیتـــی داشـــته  مصرف کننـــده جاذبـــه هزینـــه ای و 

باشـــد.
کاال بـــرای هـــر دو  بـــه عبـــارت دیگـــر تولیـــد و مصـــرف 
طـــرف عرضـــه و تقاضـــا اقتصـــادی باشـــد. تنهـــا در 
کاال و خدمـــات تولیدشـــده  کـــه  ایـــن صـــورت اســـت 
پایـــدار  آن  مصـــرف  و  تولیـــد  و  شـــده  رقابت پذیـــر 
کیفیـــت و رعایـــت حقـــوق  خواهـــد بـــود، زیـــرا ارتقـــای 
مصرف کننـــده بـــا موضـــوع حمایـــت از تولیـــد دو رکـــن 

الزم و ملـــزوم هســـتند و بـــا قبـــول برخـــی اصالحـــات 
کـــه می تـــوان بـــه جایـــگاه »تولیـــد  ســـاختاری اســـت 
کیفیـــت« رســـید، بـــه عبـــارت بهتـــر در  و مصـــرف با
کـــه تولید کننـــده ای در اثـــر افزایـــش قیمـــت  فضایـــی 
کیفیـــت مـــورد مواخـــذه قرارگیـــرد  ناشـــی از ارتقـــای 
تولیـــد  کیفیـــت و جـــذاب شـــدن  ارتقـــای  امـــکان 
ایرانـــی بـــه محـــاق خواهـــد رفـــت، بـــه عبارتـــی در 
بلندمـــدت  و  میان مـــدت  تدریجـــی  فرآینـــد  یـــک 
و در بســـتری از واقعـــی شـــدن قیمت هـــا بـــا قبـــول 
تولیـــد،  تکنولـــوژی  تغییـــر  هزینه هـــای  تبعـــات 
کم کـــم زمینـــه الزم بـــرای تغییـــر تکنولـــوژی تولیـــد، 
مصـــرف  کاهـــش  یـــا  اصـــالح  بهـــره وری ،  افزایـــش 
ـــطح  ـــا در س کااله ـــد  ـــکان تولی ـــرژی، ام ـــای ان حامل ه
اســـتانداردهای مطلـــوب جهانـــی و نهایتـــا افزایـــش 
انـــدک  و  می شـــود  فراهـــم  اقتصـــاد  در  کل  عرضـــه 
افزایـــش  و  تمام شـــده  قیمـــت  کاهـــش  بـــا  انـــدک، 

رقابت پذیری؛ 
حمایت از کاالی ایرانی

/ رضا شیوا / 
عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران
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کاالی ایرانـــی،  رغبـــت مصرف کننـــدگان بـــه مصـــرف 
گـــردش مـــورد  چرخ هـــای تامیـــن مالـــی و ســـرمایه در 
نیـــاز تولیـــد بـــه کار خواهـــد افتـــاد، از طرفـــی حمایـــت 
کاالهـــا،  از تولیـــد بـــه مفهـــوم خودکفایـــی در »تمـــام« 
بســـتن مرزهـــای تجـــارت و انـــزوای جهانـــی نیســـت.
کاالی ایرانـــی  از منظـــر رقابت پذیـــری، حمایـــت از 
کمـــی  کارآیـــی  و  بهـــره وری  ارتقـــای  معنـــای  بـــه 
کـــه بـــا هـــدف  کیفـــی تولیـــدات داخلـــی اســـت  و 
دو  هـــر  در  ملـــی  تولیـــدات  رقابت پذیـــری  افزایـــش 
بـــه  می گیـــرد.  صـــورت  صادراتـــی  و  داخلـــی  بـــازار 
کاالی ایرانـــی یعنـــی تـــالش  زبـــان دیگـــر حمایـــت از 
ــی و  ــد ملـ ــت تولیـ ــی جهـ ــازار صادراتـ ــن بـ ــرای تامیـ بـ
نیـــز مصـــرف تولیـــدات داخلـــی بـــرای حصـــول بـــه 
ـــش  کاه ـــا  ـــاس و نهایت ـــی ازمقی ـــای صرفه ناش مزیت ه
قیمـــت تمام شـــده ناشـــی از بهره گیـــری از ظرفیـــت 

بازارهـــای داخلـــی و خارجـــی اســـت.
کاالی  یـــج مصـــرف  بنابرایـــن راهکارهایـــی نظیـــر ترو
ایرانـــی، تامیـــن نقدینگـــی موردنیـــاز تولیـــد، تقویـــت 
از  حمایـــت  هـــدف  بـــا  مردم نهـــاد  تشـــکل های 
حقـــوق مصرف کننـــدگان، فرهنگ ســـازی و ایجـــاد 
بـــه  رغبـــت  یـــج  ترو بـــرای  رســـانه ای  گفتمان هـــای 
کاالی داخلـــی؛ متـــرادف دانســـتن حمایـــت  مصـــرف 
از تولیـــد ملـــی بـــا حمایـــت از فرهنـــگ و هویـــت ملـــی 
در رســـانه های عمومـــی و شـــبکه های مجـــازی بایـــد 
یـــج  کاال، ترو همـــراه بـــا تشـــدید مبـــارزه بـــا قاچـــاق 
وتقویـــت  کیفیـــت  ارتقـــای  اقتصـــادی،  شـــفافیت 
اهتمـــام  همـــه  از  مهم تـــر  و  تولیـــد  اســـتانداردهای 
تـــالش  و  واقعـــی  خصوصی ســـازی  بـــه  جـــدی 
کار و رفـــع  کســـب و  درجهـــت مســـاعد شـــدن فضـــای 
کارفرمـــا  کارگـــر و  موانـــع هزینـــه زای تولیـــد در روابـــط 
و اصـــالح و بازنگـــری قوانیـــن موضوعـــه و تســـهیل 
گیـــرد تـــا بـــا توســـعه  مقـــررات بیمـــه و مالیـــات صـــورت 
کیفـــی  تولیـــدات  داشـــتن  و  ملـــی  رقابت پذیـــری 

کشـــور بلکـــه در ســـطح جهانـــی  نه تنهـــا در ســـطح 
ــد. تقاضـــای مکفـــی وجـــود داشـــته باشـ

کوچـــک  همچنیـــن ایجـــاد ارتبـــاط بیـــن شـــرکت های 
ـــه منظـــور  ـــزرگ صنعتـــی ب ـــا شـــرکت های ب و متوســـط ب
توســـعه و تشـــکیل خوشـــه های صنعتـــی و تکمیـــل 
کشـــور، موجـــب  چرخـــه دانـــش و فنـــاوری در صنایـــع 
خواهـــد  کل  بهـــره وری  ارتقـــای  و  ســـینرژی  ایجـــاد 
شـــد.به منظـــور ایجـــاد رغبـــت و جذابیـــت در خریـــد 
ـــد فرآینـــد خدمـــات پـــس  کاالی ایرانـــی؛ بای و مصـــرف 
ـــز  ـــی نی ـــوالت داخل ـــد محص ـــه تولی ـــل ب ـــروش متص از ف
ــا و خدمـــات  کاالهـ کیفیـــت  ــامان بهتـــری یابـــد و  سـ
اســـتانداردهای  ســـطح  بـــه  بایـــد  آن  بـــه  متصـــل 
شناخته شـــده برســـد. چه بســـا برخـــی از ســـودجویان 
بـــا  شـــده  ایجـــاد  روانـــی  جـــو  از  سوءاســـتفاده  بـــا 
ایجـــاد  موجـــب  غیر اســـتاندارد،  کاالهـــای  تولیـــد 
حـــوادث غیـــر قابـــل جبـــران شـــوند، بنابرایـــن بایـــد 
کیفـــی نقـــش  موسســـه اســـتاندارد در تعییـــن ســـطوح 
تولیـــدات  از  حمایـــت  و  معرفـــی  در  را  جدی تـــری 
کیفیـــت عهـــده دار شـــود. همزمـــان بـــا تقویـــت روحیـــه  با
ـــر  کیـــد ب کار از طریـــق تا ـــاوری در مـــردم و نیـــروی  خودب
کاالهـــای تولیـــد  نقـــش متقابـــل خریـــد و مصـــرف 
داخـــل در ایجـــاد اشـــتغال و اطالع رســـانی میـــزان تاثیـــر 

گیـــرد. کار قـــرار  آن در رفـــع بیـــکاری در دســـتور 
تولیدکننـــدگان  حضـــور  تســـهیل  لـــزوم  همچنیـــن 
کیفیـــت بـــاال در نمایشـــگاه های عرضـــه  داخلـــی بـــا 
کســـب  ــاری  ــبکه تجـ ــدازی شـ کاال و راه انـ ــتقیم  مسـ
الکترونیکـــی  بازارهـــای  از  اعـــم  ملـــی  کارهـــای  و 
بـــه  بدون نیـــاز  کـــه  اســـتارت آپ ها  از  حمایـــت  و 
بـــا  می تواننـــد  گـــزاف  هزینه هـــای  و  یـــاد  ز ســـرمایه 
کارآیـــی منحصربه فـــرد خـــود بـــه چرخـــه  نـــوآوری و 
کمـــک موثـــری  کاال و خدمـــات،  تولیـــد و مصـــرف 

کننـــد.
بدیهـــی اســـت هرگونـــه حمایـــت از تولیـــد و مصـــرف 

ـــد موجـــب ایجـــاد انحصـــار، رانـــت  ـــی نبای کاالی ایران
و پیامدهـــای فســـاد انگیز شـــود بلکـــه رقابـــت ســـالم 
مصـــرف  و  فـــروش  ســـرلوحه  بایـــد  تولیدکننـــدگان 
خریدهـــای  بایـــد  دولـــت  قرارگیـــرد.  ایرانـــی  کاالی 
کـــرده و در تحریـــک ســـالم طـــرف  دولتـــی را مدیریـــت 
بـــه نحـــوی  تولیدکننـــدگان،  برنامه ریـــزی  و  تقاضـــا 
فعـــال شـــودکه امـــکان البی گـــری بـــرای برخوردارشـــدن 
بـــرای  را  حمایتـــی  تســـهیالت  از  بی ضابطـــه 
کـــرده و بـــا انجـــام حمایت هـــای  ســـودجویان ســـلب 
تقویـــت  موجـــب  مشـــروط  و  هوشـــمند  هدفمنـــد، 
کســـب و  کشـــور و بهبـــود فضـــای  فضـــای رقابتـــی در 
کان تولیـــدات  کمـــا کار شـــود، در غیـــر این صـــورت 
مـــردم  عدم اســـتقبال  و  بی میلـــی  بـــا  این چنینـــی 
مواجـــه شـــده و اجنـــاس بنجـــل تولیـــدی بـــه ایـــن 
بهانـــه امـــکان رقابـــت نخواهنـــد داشـــت و مجـــددا 
انحصـــار در ســـایه رانـــت ایجـــاد شـــده بیـــداد خواهـــد 
کـــه  گذشـــته نشـــان داده اســـت  کـــرد زیـــرا تجربیـــات 
کاالهـــای تولیدشـــده در ســـایه حمایت هـــای  اساســـا 
تـــداوم نداشـــته و  غیرهدفمنـــد و مســـتمر، امـــکان 
بـــه محـــض قطـــع شـــدن حمایت هـــا بـــه شکســـت 
از  تولیـــد  کـــه  بخشـــی  هـــر  در  انجامیـــد.  خواهـــد 
دخالت هـــای  تبعـــا  و  غیرهدفمنـــد  حمایت هـــای 
کامـــال رقابتـــی  دولـــت در امـــان بـــوده اســـت به صـــورت 
و افتـــان وخیـــزان بـــه ســـاحل مقصـــود رســـیده اســـت 
کـــه تحـــت حمایـــت  و از ســـوی دیگـــر، بخش هایـــی 
و بعضـــا قیمت گـــذاری دولـــت بـــوده اســـت بـــا قطـــع 
مشـــکل  بـــا  کیفیـــت  و  کمیـــت  در  حمایت هـــا، 
جـــدی مواجـــه شـــده اند. بنابرایـــن بایـــد تالش هـــا 
ایرانـــی،  کاالی  از  حمایـــت  و  برنامه ریـــزی  بـــرای 
کاالی ایرانـــی بـــا  ایجـــاد امـــکان و ظرفیـــت خریـــد 
کیفیـــت قابـــل رقابـــت بـــا مشـــابه خارجـــی  قیمـــت و 

آن باشـــد. ▪
*برگرفته از روزنامه دنیای اقتصاد
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فاصله ای طوالنی 
از شعار تا عمل

کاالی ایرانی مسیر ناهموار حمایت از 

ســـال 1397 نیـــز توســـط رهبـــر انقـــالب زیـــر عنـــوان 
حمایـــت از تولیـــد ملـــی نامگـــذاری شـــد تـــا از هنـــگام 
ــتر شـــمار  ــا بیشـ ــر ســـال هـ ــام نهـــادن بـ ــاز ســـنت نـ آغـ
کیـــد شـــده مربـــوط بـــه بخـــش اقتصـــاد  مقـــوالت تا
از  دیگـــر  بـــار   14 کنـــون  1370تـــا  دهـــه  از  باشـــد. 
کار اســـتفاده شـــده  مفاهیـــم اقتصـــادی بـــرای ایـــن 

اســـت.
گـــذر ایـــن ســـال ها قوانیـــن مهمـــی   همچنیـــن در 
ارتقـــای  و  پذیـــر  رقابـــت  تولیـــد  موانـــع  رفـــع  چـــون 
کلـــی  کشـــور، اجـــرای سیاســـت های  نظـــام مالـــی 
ــر  ــن دیگـ ــیاری قوانیـ ــی و بسـ ــون اساسـ ــل 44 قانـ اصـ
گـــون اقتصـــادی ماننـــد خـــودرو  گونا در بخش هـــای 
و تولیـــدات صنعتـــی، مســـکن، مالیـــات بـــر ارزش 
تصویـــب  از   ... و  کار  بیمـــه،  مســـتقیم،  و  افـــزوده 

گذشـــته اســـت. مجلـــس شـــورای اســـالمی 
گفتـــه  لیکـــن در ایـــن شـــرایط و بـــا وجـــود همـــه آنچـــه 
ـــد رضایـــت عمومـــی  کـــه بتوان دگرگونـــی هـــای مثبتـــی 
کنـــون  کنـــد، رخ نـــداده و ا گیـــر جلـــب  را بـــه شـــکلی فرا
بـــا آغـــاز ســـال نـــو خورشـــیدی بـــا انبوهـــی از شـــعارهای 
و  انگیـــز  شـــگفت  هـــای  نســـخه  پرکـــن،  دهـــان 
ــانی از انتقـــادات مثبـــت  شـــفا بخش و ســـیل خروشـ
کشـــور  اقتصـــادی  ســـاختار  بـــه  نســـبت  منفـــی  و 
کـــه همســـویی و توافـــق تنهـــا عناصـــر  روبـــرو هســـتیم 

کمیـــاب درون ایـــن اکســـیر جادویـــی هســـتند.
شـــورای  مجلـــس  در  نظرهـــا  اظهـــار  ایـــن  خـــروش 
ــری دیـــده  ــاد سیاســـی دیگـ ــر نهـ اســـالمی بیـــش از هـ
مـــی شـــود، حجت االســـالم ســـیدجواد حســـینی کیا 
کمیســـیون صنایـــع و معـــادن  عضـــو هیـــات رییســـه 
ــن  ــر ایـ ــی بـ ــد ملـ ــه حمایـــت از تولیـ مجلـــس در زمینـ
ــد  ــی نیازمنـ کاالی ایرانـ ــه حمایـــت از  کـ ــاور اســـت  بـ
راه انـــدازی ســـامانه جامـــع تولیـــد تـــا مصـــرف، مهـــار 
قانونـــی،  خالءهـــای  رفـــع  طریـــق  از  کاال  قاچـــاق 
بســـتن روزنه هـــای فـــرار از قوانیـــن و تزریـــق تســـهیالت 

ــد اســـت. ــه بخـــش تولیـ ــی بـ ارزان قیمـــت بانکـ
از  انتقـــاد  بـــا  نیـــز  ســـال  شـــعار  بـــا  ارتبـــاط  در   وی 
کنونـــی  گفـــت:  شـــیوه هـــای مدیریتـــی و حمایتـــی 
کنونـــی  ــای  کاالی ایرانـــی روش هـ ــرای حمایـــت از  بـ
پاســـخگو نبـــوده و بایـــد دگرگـــون شـــود، وگرنـــه اتفـــاق 

خوبـــی رخ نخواهـــد داد.
کمیتـــی را  حســـینی کیا همچنیـــن دســـتگاه های حا
کاال و خدمـــات  ـــه عنـــوان بزرگتریـــن مصرف کننـــده  ب
و  تولیـــد داخـــل دانســـت  از  بـــه حمایـــت  موظـــف 
کاالی  ــد  ــد از خریـ ــتگاه ها بایـ ــن دسـ ــه ایـ ــزود: همـ افـ
کـــه  کـــرده و حتـــی بـــا مدیـــری  غیرایرانـــی خـــودداری 
کاالهـــا را خریـــداری می کنـــد، برخـــورد شـــود.  ایـــن 
کاالی  رقابـــت   تـــوان  افزایـــش  دیگـــر  ســـوی  از  وی 
ایرانـــی را در تمایـــل مـــردم بـــرای جایگزینـــی آن بـــا 

کاالی خارجـــی موثـــر دانســـت.
کمیســـیون صنایـــع و  ســـیدحمیده زرآبـــادی عضـــو 
کاالی ایرانـــی را در  معـــادن مجلـــس نیـــز حمایـــت از 
کـــه تولیدکننـــده حمایـــت  ـــد  شـــرایطی ممکـــن می دان
ـــه  ـــا هزین ـــر و ب ـــت، رقابت پذی کیفی ـــی با کاالی ـــا  ـــود ت ش
کنـــد، در ایـــن صـــورت  تمـــام شـــده پاییـــن تولیـــد 
گرفـــت البتـــه  اشـــتغال و صـــادرات هـــم رونـــق خواهـــد 
بـــه شـــرط آنکـــه قاچـــاق، رانـــت و فســـاد اداری نیـــز بـــه 

درســـتی مهـــار شـــود.
گـــر  ا کـــه  دانســـت  لبـــه ای  دو  تیـــغ  را  واردات  وی 
کاالی  ـــرای تولیـــد  موجـــب تحریـــک تولیدکننـــدگان ب
فـــروش  از  پـــس  خدمـــات  و  قیمـــت  کیفیـــت،  بـــا 
کمـــک  مناســـب شـــود بـــه تحقـــق شـــعار ســـال جـــاری 
بخـــش  ضـــرر  بـــه  صـــورت  ایـــن  غیـــر  در  می کنـــد، 

تولیـــد و صـــادرات تمـــام می شـــود.
مجلـــس  نماینـــده  دیگـــر  قربانـــی  حســـین  محمـــد 
موضـــوع  اســـت:  معتقـــد  نیـــز  اســـالمی  شـــورای 
کـــه  شـــعار ســـال حمایـــت از تولیـــد داخـــل اســـت 
حمایـــت از تولیـــد داخـــل بـــا ســـود 18 و 20 درصـــد 
نخواهـــد  امکانپذیـــر  ربـــوی  بانکـــی  سیســـتم  بـــا  و 
کاالهـــای  ـــا  شـــد. تولیدکننـــدگان مـــا قـــدرت رقابـــت ب
خارجـــی را ندارنـــد و سیســـتم بانکـــی هنـــوز نتوانســـته 
اســـت خـــود را در خدمـــت تولیـــد قـــرار دهـــد. عـــدم 
بـــر  یـــک اســـتراتژی نظـــارت  شـــفافیت و نداشـــتن 
گوشـــه و  سیســـتم بانکـــی هـــر روز شـــاهد فســـادی در 
کنـــار سیســـتم بانکـــی هســـتیم و نتیجـــه اش تعطیلـــی 
بـــازار و تعطیلـــی 30 درصـــد بنگاه هـــای تولیـــدی، 

می شـــود. و...  بیـــکاری 
ـــع  ـــر موان کار را از دیگ ـــروی  ـــتمزد نی ـــاله دس ـــی مس برخ

رونـــق تولیـــد ملـــی می داننـــد، در ایـــن مـــورد هـــادی 
کانـــون عالـــی انجمن هـــای صنفـــی  ابـــوی دبیـــرکل 
کـــه  تولیدکننـــد گان  بـــا  می کنـــد:  اظهـــار  کارگـــران 
کارگـــر  دســـتمزد  می گوینـــد  می کنیـــم  صحبـــت 
شـــهرداری،  عـــوارض  و  ماســـت  مشـــکل  آخریـــن 
ســـنگین  هزینه هـــای  و  افـــزوده  ارزش  بـــر  مالیـــات 
کـــه  تی اســـت  تامیـــن مـــواد اولیـــه مهمتریـــن مشـــکال

بـــا آن دســـت و پنجـــه نـــرم می کننـــد.
کیفیـــت  کـــه  وی همچنیـــن معتقـــد اســـت هنگامـــی 
آن  مصـــرف  از  هـــم  مـــردم  باشـــد،  خـــوب  کاالیـــی 
کاالهـــای خارجـــی  اســـتقبال می کننـــد. بســـیاری از 
شـــاید جنـــس عالـــی و فـــوق العـــاده ای هـــم نداشـــته 
پســـند  مشـــتری  و  دارنـــد  رنـــگ  تنـــوع  ولـــی  باشـــد 
کاالهـــای داخلـــی بـــه  هســـتند. متاســـفانه برخـــی 
دلیـــل نداشـــتن تنـــوع، فـــروش نمـــی رود و بعضـــی 
اولیـــه  مـــواد  قیمـــت  بـــودن  بـــاال  دلیـــل  بـــه  دیگـــر 
ـــت آن  کیفی ـــده از  کنن ـــد  ـــی دارد و تولی ـــت پایین کیفی
ـــه  ـــه همیـــن دلیـــل مصرف کننـــده تمایلـــی ب می زنـــد، ب

نشـــان نمی دهـــد. آن  خریـــد 
گســـترده واردات اســـت،  بخـــش دیگـــر ایـــن مقولـــه 
کـــه  علـــی قنبـــری، اقتصـــاددان بـــر ایـــن بـــاور اســـت 
کاالی ایرانـــی، دولـــت بایـــد بـــه  بـــرای حمایـــت از 
کاالهـــای غیرضـــروری بـــه فکـــر واردات  جـــای واردات 
مهـــارت، آمـــوزش و تکنولـــوژی باشـــد تـــا تـــوان تولیـــد 
اســـتقبال  کـــه  چـــرا  یابـــد  افزایـــش  داخلـــی  کاالی 
کاالی ایرانـــی وابســـته بـــه امـــکان  مصرف کننـــده از 
ــه  کاالی ایرانـــی اســـت و بـ کیفـــی و قیمتـــی  رقابـــت 
کاالی  هـــر حـــال مصرف کننـــده ترجیـــح می دهـــد 

کنـــد. مقـــرون بـــه صرفـــه را تهیـــه 
کاالیـــی در ایـــران  کـــه  وی ادامـــه می دهـــد تـــا زمانـــی 
ــر و  ــا قیمـــت پایین تـ ــابه آن بـ کـــه مشـ ــود  تولیـــد می شـ
ـــرار دارد،  کیفیـــت بهتـــر در دســـترس مصرف کننـــده ق
کننـــده  کـــه مصـــرف  چگونـــه می تـــوان انتظـــار داشـــت 
گران تـــر رود و  کاالی نازل تـــر بـــا قیمـــت  بـــه ســـمت 
کاالی ایرانـــی مســـئله ای نیســـت  کیفیـــت  ارتقـــای 
کـــه مصرف کننـــد گان مســـئول آن را انتظـــار داشـــته 
ــی  ــه یکـ کـ ــردازد  ــه آن بپـ ــد بـ ــری بایـ ــرد دیگـ ــیم فـ باشـ
از ایـــن راه هـــا وضـــع تعرفه هـــای مناســـب اســـت. 
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کـــه تولیـــد  کاالهـــای غیرضـــروری  دولـــت بایـــد بـــرای 
کـــه  کنـــد  داخـــل دارنـــد، تعرفه هـــای ســـنگین وضـــع 
ــی روی  ــای داخلـ کاالهـ ــرف  ــه مصـ ــده بـ مصرف کننـ
کاالهـــای واســـطه ای  بیـــاورد در عیـــن حـــال بایـــد بـــرای 
کاالهـــای ضـــروری تعرفه هـــای متناســـبی وضـــع  و 
کـــه  کاالهایـــی  کـــه مصرف کننـــده بتوانـــد از  شـــود 
تولیـــد داخـــل ندارنـــد بـــا قیمتـــی مناســـب اســـتفاده 

کننـــد.
کـــرد  اشـــاره  نیـــز  نقـــش مصرف کننـــده  بـــه  قنبـــری 
گفـــت: البتـــه نقـــش مصرف کننـــده هـــم در ایـــن  و 
بایـــد  ایرانـــی  مصرف کننـــده  اســـت.  مهـــم  زمینـــه 
کنـــد، بـــه تولیـــد  کاالی ایرانـــی خریـــداری  گـــر  بدانـــد ا
کـــرده، بـــه ایجـــاد اشـــتغال یـــاری  کمـــک  داخلـــی 
کاالی ایرانـــی بـــه نفـــع تولیـــد  رســـانده و مصـــرف هـــر 
ملـــی و درآمـــد ســـرانه اســـت و از مواهـــب آن خـــودش 
نقـــش  میـــان  ایـــن  در  کـــه  شـــد  خواهـــد  بهره منـــد 

فرهنـــگ ســـازی و آمـــوزش بســـیار مهـــم اســـت.
البتـــه اظهـــار نظرهـــا در ایـــن زمینـــه بســـیار اســـت 
کـــه  و هـــر روز نیـــز بیشـــتر می شـــود، لیکـــن چیـــزی 
کـــه هـــم  در ایـــن میـــان دیـــده می شـــود، آن اســـت 
دیدگاه هـــای مثبـــت بـــه مقولـــه حمایـــت از تولیـــد 

ــدگاه  ــم دیـ ــت و هـ ــه ای اسـ کلیشـ ــعاری و  ــل شـ داخـ
منفـــی و انتقـــادی نســـبت بـــه آن و چنـــدان جـــدی بـــه 

نمی رســـند. نظـــر 
افزایـــش  و  مدیریـــت  اصـــالح  همچـــون  مســـائلی 
ــار  ــزاران بـ ــت و هـ ــی اسـ ــال بدیهـ کامـ ــد  ــت تولیـ کیفیـ
ـــد  ـــدا می کن ـــت پی ـــا اهمی ـــه در اینج ـــده، آنچ ـــه ش گفت
پیشـــنهاد یـــک راهـــکار عملـــی اســـت و اینکـــه بـــه 

کـــرد. راســـتی و روشـــنی چـــه بایـــد 
کتیـــک  تا از  تـــر  مهـــم  راهبـــرد  کـــه  اســـت  درســـت 
کشـــورما شـــمار بســـیاری متخصـــص  اســـت، امـــا در 
امـــور راهبـــردی وجـــود دارنـــد خوشـــبختانه در تولیـــد 
کامـــال خودکفـــا هســـتیم و  و عرضـــه استراتژیســـت 
کـــه شـــماری طراحـــی  کنـــون زمـــان آن باشـــد  شـــاید ا
کتیکـــی و فنـــی نیـــز در  کننـــده و متخصـــص  امـــور تا
کنیـــم. بدیهـــی  کارگیـــری  کـــرده و بـــه  کشـــور تربیـــت 
کـــه راهبردهـــا در عیـــن اهمیـــت ممکـــن اســـت  اســـت 
کتیـــک هـــا معمـــوال  بارهـــا دگرگـــون شـــوند ولـــی تا
ـــای  ـــا راهبرده ـــده و ب ـــدار مان ـــی پای ـــدت طوالن ـــرای م ب
متفـــاوت هماهنـــگ مـــی شـــوند و ایـــن دقیقـــا همـــان 
ــری  ــردن دیگـ گـ ــر  ــرای آن را بـ ــه هرکـــس اجـ کـ ــزی  چیـ

می انـــدازد.

البتـــه در حـــوزه راهبـــرد نیـــز مـــا تنهـــا شـــمار بســـیاری 
یـــم و لـــزوم داشـــتن یـــک نظریـــه یگانـــه  کل دار دانـــای 
کـــه هرگـــز بـــه آن حتـــی نزدیـــک هـــم  چیـــزی اســـت 
ــای  ــال ها نیروهـ ــام ایـــن سـ ــع در تمـ ــم، در واقـ نبوده ایـ
ک بـــا یکدیگـــر بـــوده و  مختلـــف تنهـــا در اصطـــکا
کرده انـــد.  بـــرای خنثـــی ســـازی تـــوان دیگـــری تـــالش 
کاری بایـــد انجـــام شـــود و  اجمـــاع بـــر اینکـــه چـــه 
اســـتمرار بـــر اجـــرای آن بـــه رغـــم تمـــام هزینه هـــا و 
کـــه همـــواره  نارضایتی هـــای احتمالـــی چیـــزی اســـت 

بوده ایـــم. بی بهـــره  آن  از 
مـــورد بعـــد مســـاله قاچـــاق کاال و جلوگیـــری از آن بـــرای 
ـــه اشـــخاص بســـیار  ک ـــت از تولیـــد ملـــی اســـت  حمای
از  کـــه جلوگیـــری  ایـــن  کرده انـــد. در  کیـــد  تا آن  بـــر 
قاچـــاق بســـیار خـــوب اســـت تردیـــدی نیســـت لیکـــن 
کـــه جلوگیـــری از آن  در ایـــن نیـــز تردیـــدی وجـــود نـــدارد 

ـــز بســـیار دشـــوار اســـت. نی
کـــه جلوگیـــری  حـــال پرســـش اساســـی اینجاســـت 
از بخـــش خدمـــات  مـــورد حمایـــت  از قاچـــاق در 
و نیـــروی انســـانی داخلـــی چـــه اثـــری دارد؟ اینکـــه 
کـــه  کاالیـــی  کیفیـــت و یـــا  کاالی بـــی  واردات قاچـــاق 
کـــه بـــه خوبـــی در داخـــل تولیـــد می شـــود موجـــب بـــه 
ــود روشـــن اســـت  ــادن تولیـــد داخـــل می شـ ــر افتـ خطـ
کاالی  ـــر  گ ـــه اســـت و ا ـــا ایـــن یـــک عملکـــرد دو طرف ام
کیفیـــت و بـــا قیمـــت مناســـب تولیـــد  خـــوب، بـــا 
ـــوی  ـــدازد. از س ـــق بیان ـــاق را از رون ـــد قاچ ـــود می توان ش
کاالی خارجـــی و ایجـــاد  دیگـــر جلوگیـــری از حضـــور 
شـــدن  کیفیـــت  بـــی  موجـــب  می توانـــد  انحصـــار 
ـــی  کاالی داخلـــی شـــود. حمایـــت از تولیـــد ملـــی زمان
ــود  ــار وجـ کنـ ــه در  کـ ــد  ــود را می یابـ ــی خـ ــی واقعـ معنـ
گـــون،  گونا کاالهـــای  بـــرای خریـــد  انتخـــاب  حـــق 
کاالی تولیـــد ملـــی را بـــه اختیـــار خـــود بخرنـــد  مـــردم 
ــرایطی فراهـــم  ــر شـ گـ ــار! در ایـــن صـــورت ا ــا اجبـ ــه بـ نـ
کاالی  کاالیـــی ماننـــد و یـــا حتـــی خـــود آن  کـــه  شـــود 
کشـــور تولیـــد شـــود افق هـــای روشـــن تری  خارجـــی در 

در پیـــش خواهـــد بـــود. 
نماینـــدگان  ســـوی  از  بیشـــتر  کـــه  دیگـــری  مـــورد    
کـــه  مجلـــس طـــرح می شـــود خـــالء قانونـــی اســـت 
ــع  ــا وضـ ــه معناســـت؟ آیـ ــه چـ ــا بـ ــید دقیقـ ــد پرسـ بایـ
کـــردن  گیـــر وســـنگین  ایـــن همـــه قانـــون دســـت و پـــا 
کـــم  کافـــی نبـــوده و نبایـــد بـــا  کنـــون  کتـــاب قانـــون تـــا 
کـــردن آن بـــه حوزه هـــای  کـــردن قوانیـــن و محـــدود 
کـــرد؟ و پرســـش دیگـــر  ضـــروری از ایجـــاد مانـــع پرهیـــز 
نیـــز اینکـــه آیـــا لـــزوم تصویـــب قانـــون بـــرای حمایـــت 
گذشـــته روشـــن شـــده  از تولیـــد ملـــی همیـــن مـــاه 
ـــن اقدامـــی در جهـــت  ـــه چـــرا پیـــش از ای گرن اســـت؟ ا

تصویـــب قانـــون نشـــده اســـت؟ 
نیـــز داســـتان  تســـهیالت حمایتـــی  میـــان  ایـــن  در 
ـــوز  ـــه مســـئوالن هن ک ـــه خـــود را دارد و امیـــدوارم  ـــژه ب وی
ــه  کـ ــازده«  ــای زودبـ ــن »وام بنگاه هـ ــاد مـ ــوی هفتـ مثنـ
ــر از تولیـــد را از یـــاد  خـــرج همـــه چیـــز می شـــد بـــه غیـ
نبـــرده باشـــند و اینکـــه بایـــد دقـــت بســـیار بیشـــتری 
کـــرد وگرنـــه ایـــن پـــول نـــه  در پرداخـــت تســـهیالت 
تنهـــا خـــرج رونـــق تولیـــد نخواهـــد شـــد، بلکـــه دیگـــر 
بخش هـــای اقتصـــادی را نیـــز بـــه چالـــش خواهـــد 

کشـــید، بـــاال بـــودن ســـود تســـهیالت و عـــدم تمایـــل 
بانک هـــا بـــه مشـــارکت در تولیـــد صنعتـــی نیـــز یـــک 
امـــر عـــادی اســـت و در همـــه جـــای ایـــن جهـــان بـــزرگ 
ـــوال  ـــت، بانکدارهـــا معم آســـمان بـــه همیـــن رنـــگ اس
بـــا احتیـــاط وامـــی می پردازنـــد و بایـــد تضمین هـــای 
ـــرای بازگشـــت ســـرمایه داشـــته باشـــند، در  بســـیاری ب
کـــه  ایـــن شـــرایط حضـــور یـــک طـــرف معتبـــر خارجـــی 
کارگشـــا  کنـــد می توانـــد  کار را ضمانـــت  موفقیـــت 

باشـــد.
کاهـــش عـــوارض و ... بحثـــی  معافیـــت مالیاتـــی، 
کـــه  کنـــد  منطقـــی اســـت، لیکـــن نبایـــد حقـــی ایجـــاد 
گرفـــت و یـــا در آینـــده بـــه  پـــس  پـــس از آن نتـــوان باز
فـــرار مالیاتـــی منجـــر شـــود، در ایـــن مـــورد بایـــد پلکانـــی 
کاهـــش  طراحـــی شـــود تـــا بـــه آرامـــی معافیت هـــا را 
کننـــده  داده و بـــر صفـــر برســـاند در ایـــن صـــورت تولیـــد 
ـــد و  ـــق ده ـــرایط وف ـــا ش ـــود را ب ـــد خ ـــد بای ـــد فهمی خواه
ملـــت  حقـــوق  دادن  از  نمی توانـــد  زاری  و  نالـــه  بـــا 

ســـرباز زنـــد.
در هـــر صـــورت حمایـــت بـــی قیـــد و شـــرط از تولیـــد 
کـــه ارتـــکاب  داخـــل اشـــتباهی بـــس بـــزرگ اســـت 
امـــروز  شـــرایط  شـــد،  نخواهـــد  جبـــران  هرگـــز  آن 
آوردن  و  گذشـــته دیگـــران متفـــاوت اســـت  بـــا  مـــا 
پیـــش  قـــرن  یـــک  از  بیـــش  یـــخ  تار از  نمونه هایـــی 
کـــه بـــا بســـتن دروازه هـــای خـــود از  کشـــورها  برخـــی 
ـــه  کودکان ـــد اســـتداللی  تولیـــد ملـــی حمایـــت می کردن
کـــه فاصلـــه علـــم فـــن آوری در  بیـــش نیســـت، چـــرا 
گـــون بســـیار ناچیـــز بـــود و تنهـــا بـــا یـــک  گونا کشـــورهای 
جهـــش جبـــران می شـــد امـــا امـــروز دیگـــر در پیـــش 
گرفتـــن چنیـــن سیاســـت هایی امکان پذیـــر نخواهـــد 
کار را  ـــاوری و تخصـــص  کـــردن فن ـــا وارد  ـــد ب ـــود و بای ب

پیـــش بـــرد.
حضـــور  از  بایـــد  شـــد  گفتـــه  آنچـــه  بـــه  توجـــه  بـــا 
گســـترده و  کـــم بـــه صـــورت  رقبـــای خارجـــی دســـت 
نامحـــدود جلوگیـــری نکـــرد و بـــه صـــورت شـــرطی یـــا 
پلکانـــی و در یـــک جـــدول زمانـــی محدودیـــت هـــا 
را برداشـــت در غیـــر ایـــن صـــورت تجربـــه صنعـــت 
ـــدون هیـــچ  کـــه پـــس از 40 ســـال حمایـــت و ب خـــودرو 
ــی  ــودک لوسـ کـ ــد  ــوز ماننـ ــمگیری هنـ ــتاورد چشـ دسـ
گریبـــان پـــدر و مـــادر آویـــزان اســـت و همچنـــان  از 
نیـــز خواهـــد مانـــد. در ضمـــن بایـــد ایـــن واقعیـــت 
کـــه نداشـــتن مزیـــت نســـبی در برخـــی  را پذیرفـــت 
کـــه خـــود را بـــه مـــا  تولیـــدات، محدودیتـــی اســـت 
کنـــد و مـــا نمـــی توانیـــم همـــه چیـــز را  تحمیـــل مـــی 
کاال بـــه مـــا  کـــردن  گاهـــی وارد  کنیـــم،  خـــود تولیـــد 
امـــکان مـــی دهـــد تـــا صرفـــه جویـــی بیشـــتری انجـــام 
دهیـــم، بـــدون شـــک بایـــد در تولیـــد بـــر مزیـــت هـــای 
کار  تقســـیم  امـــروز  اقتصـــاد  و  کـــرد  تکیـــه  نســـبی 

گزیـــر ســـاخته اســـت. جهانـــی را نا
ــم  یـ ــی خور ــش بر مـ ــن پرسـ ــه ایـ ــر بـ ــه دقیق تـ در اندیشـ
کاالی ایرانـــی  گـــر هـــدف نهایـــی در حمایـــت از  کـــه ا
اســـت  کشـــور  مـــردم  تـــک  تـــک  وضعیـــت  بهبـــود 
پـــس چگونـــه می تـــوان بـــرای رســـیدن بـــه آن حقـــوق 
گـــر ســـهم مـــردم از رونـــق  گذاشـــت؟ ا کارگـــران را زیـــر پـــا 
کـــه  گرســـنگی باشـــد پـــس منافـــع آن بـــه  اقتصـــادی 

ضروری است تا در کنار حمایت قاطع از نیروی 
کار و خدمات ایرانی از اختراع دوباره چرخ 

دوری گزیده و به جای واردات کاال و خدمات 
هم با کسانی همکاری کنیم که هم تجربه و 

اعتبار درخوری داشته باشند و هم حاضر به 
صدور فناوری به داخل کشور و آموزش نیروی 

کار بومی باشند
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خواهـــد رســـید.
گـــر بـــا شـــاخص های اقتصـــاد نـــو نیـــز  از ســـوی دیگـــر ا
بـــه ایـــن مـــورد بنگریـــم بـــاز هـــم نتیجـــه ای یکســـان 
خواهـــد داشـــت، بـــرای حمایـــت از تولیـــد داخـــل 
می بایســـت آن را خریـــد و بـــه مصـــرف رســـاند و چـــه 
کار را انجـــام دهـــد بـــه غیـــر از مردمـــی  کســـی بایـــد ایـــن 
کـــه شـــبانه روز در صـــدا و ســـیما، رســـانه ها، دیـــوار و 
گهـــی حمایـــت از تولیـــد  خیابان هـــا هـــدف انـــواع آ
گـــر ایـــن مـــردم پولـــی  ملـــی قـــرار می گیرنـــد؟ حـــال ا
کاالیـــی بخرنـــد چگونـــه خواهنـــد  کـــه  نداشـــته باشـــند 

کننـــد؟ توانســـت از تولیـــد ملـــی حمایـــت 
بحـــران  و  متحـــده  ایـــاالت  اقتصـــادی  رکـــود 
وال اســـتریت در دهـــه 30 میـــالدی درســـی اســـت 
کـــرد قانـــون طالیـــی عرضـــه  کـــه هرگـــز نبایـــد فرامـــوش 
کار  نیـــروی  مـــورد  در  و  بـــوده  گریزناپذیـــر  تقاضـــا  و 
کاالیـــی تولیـــدی نیـــز صـــادق  و دســـتمزد و خریـــد 
کاال داشـــته  کارگـــران بایـــد پـــول خریـــد  اســـت، یـــا 
بـــا ســـفارش های خـــود  بایـــد  دولـــت  یـــا  و  باشـــند 
کـــه در ایـــن روزهـــا بســـیار  کنـــد  ـــر ایجـــاد  تقاضـــای مؤث
گزینـــه  کـــدام  گـــر هیـــچ  ـــه نظـــر می رســـد، پـــس ا بعیـــد ب
ـــروش در  کاال و ف ـــا صـــادرات  ـــد ب مطلـــوب نیســـت بای
کـــه  بازارهـــای بـــرون مـــرزی بـــه درآمـــد دســـت یافـــت 

کنـــد. آن نیـــز اســـتاندارد باالیـــی را طلـــب مـــی 
ـــه عنـــوان مصـــرف  ـــز ب در ســـوی دیگـــر تولیـــد، مـــردم نی
کننـــد  کیـــد  کاالی داخلـــی تا کننـــده بایـــد بـــر مصـــرف 
کـــه ایـــن  کشـــورها نشـــان مـــی دهـــد  امـــا تجربـــه دیگـــر 
بـــه  بـــاال از غـــرور و اعتمـــاد  کار نیازمنـــد ســـطحی 
ـــی  کنون کـــه شـــوربختانه در روزگار  نفـــس ملـــی اســـت 
کوتاهـــی شـــده،  گیـــر نیســـت و در تولیـــد آن  چنـــدان فرا
حتـــی حـــس ناراحتـــی از شکســـت و انگیـــزه جبـــران 
مرمـــوزی  بـــه شـــکل  مـــردم  و  نـــدارد  نیـــز وجـــود  ان 
کشـــتی شکســـته ناامیـــد  همچـــون مســـافران یـــک 
بـــوده و تنهـــا بـــه فکـــر نجـــات خـــود هســـتند، شـــیب 
یـــال و دالر در روزهـــای  تنـــد افزایـــش نـــرخ برابـــری ر

اخیـــر شـــاهدی بـــر ایـــن مدعاســـت.
کـــه حمایـــت مـــردم ضـــروری  البتـــه روشـــن اســـت 
ــا  ــوان تـ ــی تـ کار را نمـ ــن  ــا ایـ ــه اســـت امـ و یـــک وظیفـ
گـــر مـــردم بهبـــود و پیشـــرفتی در اثـــر  ابـــد ادامـــه داد و ا
کـــردن دشـــواری ها بـــر خـــود نبیننـــد بـــه زودی  همـــوار 

ناامیـــد خواهنـــد شـــد.
یکـــی از مشـــکالت اساســـی تولیـــد ملـــی نداشـــتن 
ــد،  ــی، تولیـ ــف طراحـ ــای مختلـ ــه هـ ــه در زمینـ تجربـ
ـــی اســـت  یاب ـــروش و بازار مدیریـــت، بهینـــه ســـازی، ف
ـــدون آمـــوزش و  ـــوان ب ـــد آن را آموخـــت و نمـــی ت ـــه بای ک
گـــذر ســـالیان پـــس از پیـــروزی  تمریـــن اســـتاد شـــد، در 
انقـــالب مـــا همـــواره در تـــالش بـــوده ایـــم تـــا چـــرخ هـــا 
کنیـــم غافـــل از اینکـــه هـــزارن چـــرخ  را از نـــو اختـــراع 
ـــان  ـــک جه ـــر ی ـــرف عم ـــا ص ـــال و ب ـــزاران س ـــذر ه گ در 
کشـــور مـــا بـــه تنهایـــی از عهـــده  اختـــراع شـــده انـــد و 

گـــران برنخواهـــد آمـــد. ایـــن بـــار 
ــت  ــار حمایـ کنـ ــا در  ــت تـ ــروری اسـ ــه ضـ ــن پایـ ــر ایـ بـ
کار و خدمـــات ایرانـــی از اختـــراع  قاطـــع از نیـــروی 
واردات  جـــای  بـــه  و  گزیـــده  دوری  چـــرخ  دوبـــاره 
کنیـــم  کســـانی همـــکاری  کاال و خدمـــات هـــم بـــا 

کـــه هـــم تجربـــه و اعتبـــار درخـــوری داشـــته باشـــند و 
کشـــور و  ــر بـــه صـــدور فنـــاوری بـــه داخـــل  هـــم حاضـ

کار بومـــی باشـــند. آمـــوزش نیـــروی 
ــدات  ــی تولیـ کیفـ ــطح  ــودن سـ ــن بـ ــه پاییـ ــه بـ ــا توجـ بـ
موجـــب  هـــم  روشـــی  چنیـــن  بـــر  تمرکـــز  داخلـــی، 
کیفیـــت تولیـــد داخـــل شـــده و هـــم نیـــروی  افزایـــش 
ــود  ــا خـ ــی بـ ــرای جایگزینـ ــی را بـ ــات ایرانـ کار و خدمـ
ـــر ایـــن اجـــازه  در میـــان مـــدت آمـــاده مـــی ســـازد. بنـــا ب
کیـــد بـــر بـــه  ورود شـــرکت هـــای معتبـــر خارجـــی بـــا تا
کار ســـاده و متخصـــص و خدمـــات  کارگیـــری نیـــروی 
شـــعار  از  گویایـــی  تعریـــف  توانـــد  مـــی  داخلـــی 

حمایـــت از تولیـــد ملـــی بـــه دســـت دهـــد.
ــد  ــه بایـ کـ ــته  ــی شایسـ ــریک خارجـ ــود شـ ــار نبـ کنـ در 
کمبودهـــای دیگـــری نیـــز بـــرای  گرفـــت  از آن بهـــره 
کـــه رفـــع آن بـــر  کیفیـــت تولیـــد وجـــود دارد  افزایـــش 
کمیـــت اســـت، از جملـــه نبـــود  عهـــده نهادهـــای حا
ــر اســـت  گیـ ــد و فرا ــتاندارد قدرتمنـ ــازمان اسـ یـــک سـ
کیفیـــت  کنتـــرل  بـــر  بتوانـــد  کامـــل  اقتـــدار  بـــا  کـــه 
اســـتاندارد  ملـــی  ســـازمان  واقـــع  در  کنـــد  نظـــارت 
کنـــون بـــه ایفـــای  ایـــران بایـــد بســـیار فراتـــر و موثرتـــر از ا

نقـــش بپـــردازد.
کنتـــرل  کمبـــود مهـــم دیگـــر نبـــود یـــک ســـازمان   و 
از  حمایـــت  ســـازمان  یـــک  همچنیـــن  و  کیفیـــت 
ـــرای هدایـــت تولیـــد  کننـــده واقعـــی ب حقـــوق مصـــرف 
گاهـــی تـــرس از  بـــه ســـوی شـــرایط آرمانـــی اســـت، 
شکســـت مهمتریـــن انگیـــزه بـــرای پیـــروزی اســـت و 
یـــک نظـــارت بـــی رحـــم مـــی توانـــد چنیـــن نقشـــی را 

ــد. کنـ ــازی  ــا بـ ــاد مـ ــرای اقتصـ بـ
کنـــش بـــه عملکـــرد  کـــه در وا )آن وزیـــری محترمـــی 
ســـازمان نیـــم بنـــد حمایـــت از حقـــوق مصرف کننـــده 
کـــه ایـــن رویکردهـــا برگرفتـــه از  کشـــورمان فرمودنـــد 
ــه  ــد بـ فرمایـــش هـــای حضـــرت مارکـــس اســـت و بایـ
ــواردی  ــود، ممکـــن اســـت در مـ ــپرده شـ فراموشـــی سـ
کـــه عملکـــرد ایـــن ســـازمان ضعیـــف و جهـــت دار 
شـــاید  لیکـــن  باشـــند،  داشـــته  حـــق  اســـت  بـــوده 
کـــه بســـیاری از شـــرکت هـــای  کـــرده بودنـــد  فرامـــوش 
موفـــق غربـــی از بیـــم همیـــن خســـارات هنگفتـــی 
کـــه در پـــی شـــکایات مشـــتریان بـــه ســـازمان های 
حمایتـــی بـــرای آنـــان ایجـــاد مـــی شـــود، بـــرای ارتقـــاء 
کننـــده تـــالش  کیفـــی و جلـــب رضایـــت مصـــرف 
کننـــد. احتمـــاال مراجعـــه بـــه فرهنـــگ مـــردم  مـــی 
گرفتـــن خســـارت  کـــه در  کســـانی  آلمـــان بـــه عنـــوان 
گذاشـــتن ایـــن فرهنـــگ  از تولیدکننـــدگان اســـتادند و 
گویـــای  کشـــور  آن  اقتصـــادی  وضعیـــت  کنـــار 

بـــود. گفته هـــای بســـیاری خواهـــد  نا
کـــه بـــه صنایعـــی همچـــون  در مجمـــوع هنگامـــی 
خواهیـــم  متوجـــه  نگریـــم  مـــی  کشـــور  در  خـــودرو 
ــری  گـ ــدی  ــای تصـ ــه جـ ــد بـ کمیـــت بایـ ــه حا کـ ــد  شـ
در اقتصـــاد و حمایـــت بـــی قیـــد شـــرط، بیشـــتر بـــر 
نظـــارت متمرکـــز شـــود تـــا ایـــن حمایـــت هـــای بـــی 
جـــا منجـــر بـــه ایجـــاد تراســـت هایـــی همچـــون خـــودرو 
کشـــوری همچـــون  کشـــور نشـــود. حتـــی  ســـازان در 
صنعـــت  از  خـــود  حمایـــت  دوره  در  نیـــز  آمریـــکا 
بـــا تصویـــب قانـــون ضـــد تراســـت و  فـــوالد داخـــل 

کـــرد تـــا جلـــوی سواســـتفاده ســـرمایه از  کارتـــل تـــالش 
کـــه در غیـــر  ـــودی رقابـــت را بگیـــرد، چرا انحصـــار و ناب
ایـــن صورنـــت انحصـــار بـــدون نظـــارت همـــه چیـــز را 

ــرد. کـ ــد  ــود خواهـ نابـ
ـــدازه  ـــا ان کشـــور ت کـــه مســـایل اقتصـــاد  بدیهـــی اســـت 
یـــادی متاثـــر از شـــرایط سیاســـی و متغیرهـــای  بســـیار ز
کـــه بـــه شـــکلی ژرف بـــر  اقتصـــاد سیاســـی اســـت 
گذاشـــته و بـــه  گفتـــه شـــد اثـــر  کـــه  همـــه مـــواردی 
کنـــد،  صـــورت شـــگفت انگیـــزی آنهـــا را دگرگـــون مـــی 
لیکـــن پرداختـــن بـــه ایـــن متغیرهـــا از حوصلـــه ایـــن 
گـــزارش بیـــرون بـــوده و مجالـــی بســـیار بازتـــر طلـــب 
کنـــد، بـــر ایـــن پایـــه تنهـــا بـــه یـــک مـــورد مهـــم  مـــی 

اشـــاره مـــی شـــود.
بـــا اینکـــه  پیوســـتن بـــه ســـازمان تجـــارت جهانـــی مـــی 
ــته  ــل داشـ ــد داخـ ــر تولیـ ــی بـ ــل توجهـ ــر قابـ ــد تاثیـ توانـ
باشـــد و تردیدهایـــی جـــدی نیـــز در زمینـــه ورود یـــا 
ـــه نظـــر می رســـد  ـــه آن وجـــود دارد لیکـــن ب عـــدم ورود ب
کنونـــی نیـــز در  کشـــورمان در همیـــن وضعیـــت  کـــه 
ــورت  ــه صـ ــان را بـ ــن پیمـ ــان ایـ ــی از جهـ ــورد بخشـ مـ
گوشـــه جهـــان  گذاشـــته اســـت و آن  نانوشـــته بـــه اجـــرا 
کشـــور دوســـت، همســـایه و نابـــرادر چیـــن اســـت. نیـــز 
ـــرای  کـــه هیـــچ عـــزم محکمـــی ب از شـــواهد پیداســـت 
افزایـــش  یـــا  چینـــی  کاالهـــای  ورود  از  جلوگیـــری 
گـــر ایـــن مـــورد  چشـــم گیر عـــوارض آن وجـــود نـــدارد و ا
کـــه چینی هـــا تقریبـــا هـــر  را درکنـــار ایـــن قـــرار دهیـــم 
گرفتـــه تـــا مهـــر و  کاالیـــی را از قطعـــات خـــودرو ملـــی مـــا 
ـــر  تســـبیح جانمـــازان تولیـــد می کننـــد و از آن مخرب ت
در بخش هـــای پیمانـــی همـــه نیروهـــای مـــورد نیـــاز 
کارگـــر ســـاده تـــا مهنـــدس و مـــواد مـــورد نیـــاز از  خـــود از 
ـــن وارد  ـــره از چی ـــذا را  یکس ـــاس غ ـــا لب ـــین آالت ت ماش
کـــرده و حتـــی یـــک ســـنت از پـــول قراردادشـــان را در 
گرفـــت  کشـــور مـــا خـــرج نمی کننـــد، می تـــوان نتیجـــه 
بـــه شـــکل  بـــا چیـــن  کـــه ادامـــه روابـــط اقتصـــادی 
کنونـــی چنـــدان بـــه صرفـــه نیســـت و تنهـــا توجیهـــی 
گـــره خـــوردن همیشـــگی سیاســـت  کـــه وجـــود دارد 
کـــه منطـــق سیاســـت،  بـــا اقتصـــاد اســـت، جایـــی 

عقالنیـــت اقتصـــادی را تعلیـــق می کنـــد.
ک تر  وحشـــت نا هنگامـــی  چیـــن  بـــا  مـــا  روابـــط 
یـــم تولیدکننـــده گان چینـــی  کـــه بـــه یـــاد بیاور می شـــود 
کاال بـــا نـــام و برندهـــای  هیـــچ مشـــکلی بـــا تولیـــد 
کاالی  ــد  ــل حاضرنـ ــال میـ کمـ ــا  ــی نداشـــت و بـ ایرانـ
کننـــد و بـــه همیـــن دلیـــل  ایرانـــی را در چیـــن تولیـــد 
ممکـــن اســـت در آینـــده نزدیـــک بـــه جـــای حمایـــت از 
کـــه  کاالی ایرانـــی شـــاهد حمایـــت از دالالنـــی باشـــیم 
کاالهـــای چینـــی را بـــا نـــام و بســـته و برچســـب های 

وارد می کننـــد. ایرانـــی 
در ایـــن مـــورد تنهـــا مـــی تـــوان ناامیدانـــه پیشـــنهاد 
کشـــور  کاالهـــای دم دســـتی از  کـــه از واردات  کـــرد 
کـــم آنچـــه تنهـــا بـــرای  چیـــن پرهیـــز شـــود و دســـت 
کنیـــم و دیگـــر اینکـــه  خودمـــان اســـت را خـــود تولیـــد 
ـــکاران چینـــی عـــدم  ـــه پیمان ـــروژه هـــا ب گـــذاری پ در وا
ـــی را در  کار ایران ـــروی  ـــان از خدمـــات و نی اســـتفاده آن

ــته باشـــیم. ▪ ــر داشـ نظـ
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کاالی ایرانـــی« از ســـوی رهبـــر ایـــران انتخـــاب   شـــعار ســـال 1397 »حمایـــت از 
کاالی ایرانـــی و حمایـــت از آن چگونـــه محقـــق  کاالی ســـاخت ایـــران یـــا  شـــد. امـــا 
یـــت  می شـــود؟ در ایـــن یادداشـــت تـــالش مـــی شـــود، بـــه ایـــن ســـوال بـــا محور

صنعـــت بـــرق پاســـخ داده شـــود.

:Made in …  نخست تاریخچه ای از
پـــس از بـــاال رفتـــن چشـــمگیر واردات از آلمـــان، مجلـــس انگلســـتان قانونـــی 
کـــرد  گوســـت 1887 )1 شـــهریور 1266 خورشـــیدی( تصویـــب  یـــخ 23 آ در تار
کـــه در آن آمـــده بـــود: تمامـــی اجنـــاس وارداتـــی،  ئـــم تجـــاری«  به نـــام »قانـــون عال
کـــم ارزش اعـــالم میشـــد(  کیفیت شـــان پیشـــاپیش  ـــا )کـــه  پ ـــاره ارو بخصـــوص از ق
کیـــدًا عالمت گـــذاری شـــده  می بایســـتی جهـــت حفـــظ منافـــع ملـــت بریتانیـــا، ا
کننـــد. چـــون هـــدف  کشـــور مبـــدأ یـــا ســـازنده را معرفـــی  و بـــا برچســـب یـــا مهـــر، 
ـــون نظـــر  ـــرای صـــادرات آنهـــا جملـــه ای نیـــز در قان ـــود، ب ـــون آلمـــان ب اصلـــی ایـــن قان

.»Made in Germany«  :گرفتـــه شـــد
کشـــور مبـــدأ در روی  در ســـال 1891 چنیـــن قانونـــی در رابطـــه بـــا عالمت گـــذاری 
کشـــورها آن را  اجنـــاس صادراتـــی در »قـــرارداد مادرید«گنجانـــده شـــد و بســـیاری 

ـــد. کردن ـــب  تصوی
و  پـــول  انســـان،  آزادانـــه  کـــرد؟ )جنبـــش  بـــزرگ  را  پـــا  ارو آزاد چگونـــه  تجـــارت 

محصـــوالت(

بـــه صـــورت  را  آزاد  کـــه تجـــارت  کشـــور در جهـــان اســـت  بریتانیـــا نخســـتین 
کـــه  کـــرد. در قـــرن نوزدهـــم   در واقـــع تـــا زمانـــی  کشـــورش برقـــرار  یکجانبـــه در 
ـــد  کردن ـــی اول  ـــاره را وارد جنـــگ جهان کشـــورهای ایـــن ق نیروهـــای شـــر و تاریکـــی، 
کاالهـــا از سراســـر جهـــان بـــه امپراتـــوری بریتانیـــا  حرکـــت آزاد انســـان هـــا، پـــول و 

آزاد بـــود.
کشـــورهای جهـــان بـــود. بســـیاری از  ایـــن موفقیـــت اقتصـــادی الگویـــی بـــرای دیگـــر 
ـــرای تجـــارت  ـــوان ب کـــه مـــی ت یافتنـــد  ـــا نحـــوه تجـــارت بریتانیـــا در آنهـــا در ارتبـــاط ب
کامـــل بندهـــا میســـر نباشـــد،  ـــر برداشـــتن  گ گذاشـــت و ا ـــاز  خراجـــی آزاد مرزهـــا را ب

کاهـــش داد. ـــوان محدودیـــت هـــای آن را  حداقـــل مـــی ت
تجـــارت آزاد در قـــرن نوزدهـــم یـــک دســـتاورد محســـوب مـــی شـــد. ایـــن قـــدم در 
ــای فرهنگـــی از طریـــق انجمـــن هـــای خصوصـــی و  ــول نهادهـ ــر و تحـ ــع تغییـ واقـ

ــود. ــل بـ ــای متقابـ ــت آوردن امتیازهـ ــه دسـ ــرای بـ ــگ بـ ــری و جنـ ــز بشـ صلح آمیـ

 سونامی ژاپن و اقتصاد جهانی!؟
گزارشـــی در مـــورد تأثیـــر پذیـــری اقتصـــاد جهـــان از  ســـایت آلمانـــی دویچـــه ولـــه در 
ـــه ی بی ســـابقه ی ژاپـــن  ســـونامی ژاپـــن نوشـــت:»یک هفتـــه پـــس از ســـونامی و زلزل
ــع هواپیمایـــی،  ــود. صنایـ ــان آشـــکارتر می شـ ــاد جهـ ــر اقتصـ ــه بـ ــر ایـــن فاجعـ تاثیـ
ــد  ــتفاده می کننـ ــن اسـ ــاخت ژاپـ ــات سـ ــه از قطعـ کـ ــازی و الکترونیـــک  خودروسـ

ــد. ــارت را دیده انـ ــترین خسـ بیشـ

آیا دولت می تواند 
حامی کاالی ایرانی باشد؟

/ مهدی مسائلی / 
عضو هیات مدیره سندیکای صنعت برق ایران
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OEC :روابط تجاری آمریکا با مهم ترین شرکای بین المللی )مبالغ به میلیارد دالر( - منبع

شریک تجاری

کانادا

مکزیک

چین

ژاپن

بریتانیا

مجموع صادرات 
کلی و واردات 

حجم مبادالت تجاری

551

527

501

2.198

5.110

3630

صادرات

268

230

116

2.63

3.55

1420

کل صادرات سهم از 

%19

%16

%1.8

%4.4

%9.3

%100

کل واردات سهم از 

%13

%13

%22

%1.6

%5.2

%100

نرخ مزیت برای آمریکا

-15

-67

-265

-8.71

+0.1

-790

واردات

283

297

385

135

2.55

2210

جهانی شدن
کارشناســـان امـــور بین الملـــل، فراینـــد یکپارچگـــی مـــردم  جهانـــی شـــدن از دیـــدگاه 
ـــچ  ـــدادی در هی ـــه و رخ ـــچ حادث ـــه هی ک ـــوی  ـــه نح ـــت. ب ـــد اس ـــن واح ـــان در زمی جه

کم اهمیـــت تلقـــی شـــود. نقطـــه ای از ســـیاره زمیـــن نمی توانـــد محلـــی و 
طبـــق برخـــی دیدگاه هـــای موافـــق بـــا جهانـــی شـــدن، ایـــن اتفـــاق در صـــورت 
ــد  ــر از حـ ــل فراتـ ــات متقابـ ــا و ارتباطـ ــترش پیوندهـ گسـ ــبب  ــد سـ ــجام می توانـ انسـ

دولت هـــا شـــود و اهمیـــت محـــالت و قومیت گرایـــی را بـــه حداقـــل برســـاند.
 یک جهانـــی شـــدن در حقیقـــت از پیامدهـــای نوزایـــی تمـــدن صنعتـــی و انقـــالب 
کـــه در صـــورت تحقـــق دور از فســـاد  گســـترش ســـرمایه داری اســـت  تکنولـــوژی و 
و نقـــص می توانـــد بـــه موجـــب فرایندهـــای پیچیـــده، جوامـــع مدنـــی را جایگزیـــن 
کـــرده و در تعاملـــی برابـــر بـــه صورتـــی متـــوازن باعـــث  دولت شـــهرهای ســـنتی 

توســـعه همگانـــی شـــود.

گی های جهانی شدن: برخی از ویژ
• رشد تجارت جهانی و تنوع معامالت بین المللی

• رشـــد بی ســـابقه ســـرمایه گذاری مســـتقیم خارجـــی )FDI( و افزایـــش جریـــان 
بین المللـــی ســـرمایه 

• رشد تجارت پول و سرمایه
• جریان آزادانه خدمات تولیدی

گسترش فناوری • انتقال سریع و رو به رشد 
• شکل گیری شرکت های بزرگ چند ملیتی

کشـــورها بـــه عضویـــت در ســـازمان ها و بلوک هـــای  گرایـــش و تمایـــل  • تشـــدید 
اقتصـــادی منطقـــه ای

کار در سطح بین المللی • مهاجرت نیروی 
• نازک تر شدن پوسته دولت ها و ایجاد پیوندهای میان مردمی

مانع اصلی و زیرساختی اجرائی شدن موفق »ساخت ایران« چیست؟
گردید،مانـــع اساســـی تحقـــق  کـــه در بـــاال بـــه آنهـــا اشـــاره  بـــا توجـــه بـــه مـــواردی 
عملیاتـــی »ســـاخت ایـــران« بنیـــادی تریـــن آنهـــا فقـــدان ارتباطـــات بین المللـــی  
کـــه ایـــن موجبـــات فقـــدان بهـــره وری تکنولوژیـــک  موثر،هدفمند،ســـازنده و دوطرفـــه 

و نیـــروی انســـانی را هـــم بهمـــراه داشـــته اســـت.
کشـــورها بـــا همیـــن  ژاپن،آمریکا،چین،آلمـــان و حتـــی انگلیـــس و بســـیاری دیگـــر از 
ارتباطـــات  بین المللـــی بـــه توســـعه و حفـــظ صنایـــع خـــود دســـت یافتـــه انـــد در ایـــن 
کنیـــم. کشـــورها نســـبت بـــه یکدیگـــر را بررســـی  کافـــی اســـت تـــراز تجـــاری ایـــن  بـــاره 

کالم منفـــی بـــودن تـــراز تجـــاری بـــه معنـــی ضعیـــف بـــودن یـــک اقتصـــاد   در یـــک 
ـــرای  ـــه صـــادرات یـــک شـــاخص منفـــی ب ـــودن واردات نســـبت ب نیســـت. بیشـــینه ب

ـــت. ـــاد نیس ـــک اقتص ی

گذشـــته مـــدل اقتصـــادی مشـــخصی بـــا هـــدف عمومـــی  در ایـــران طـــی چهـــار دهـــه 
کـــم نبـــوده اســـت، مزیـــت نســـبی ایـــران در دنیـــا عمدتـــا ناشـــی از منابـــع طبیعـــی  حا
آن بویـــژه نفـــت بـــوده اســـت و هیچـــگاه بـــرای حفـــظ پتانســـیل های داخلـــی دولتـــی 
هـــم برنامـــه ریـــزی نشـــده چـــه رســـد بـــه مـــوارد ایجـــاد شـــده در بخـــش خصوصـــی 

کشـــور. به ویـــژه در صنعـــت بـــرق 

چرا صنعت برق؟
کشـــور بـــه حســـاب مـــی آید،عمـــر  چـــون بـــرق بـــه نوعـــی زیـــر ســـاختی تریـــن صنعـــت 

کشـــور بیشـــتر اســـت. بـــرق در ایـــران از عمـــر قانـــون در ایـــن 
ــا پیمانـــکار قابـــل داخلـــی بـــرای خـــط و پســـت  ســـالهای اولیـــه انقـــالب حتـــی مـ
کامـــاًل وابســـته بـــه خـــارج بـــوده است،ســـازنده مطـــرح داخلـــی  کشـــور  نداشـــتیم و 
ــاز ایـــن صنعـــت نداشـــتیم ولـــی امـــروزه بخـــش عمـــده  بـــرای تجهیـــزات مـــورد نیـ
ــت  ــن صنعـ ــن  ایـ ــه  فعالیـ ــوط بـ ــور مربـ کشـ ــی  ــی مهندسـ ــات فنـ ــادرات خدمـ صـ
کـــه البتـــه ســـهم بخـــش خصوصـــی در آن قابـــل توجـــه اســـت. زیرســـاختی اســـت 
کل زنجیـــره تامیـــن  لـــذا از چنـــد جهـــت زیـــر حمایـــت از  صنعـــت  بـــرق آنهـــم در 
کـــم بـــر اندیشـــه  کمیـــت بصـــورت عملیاتـــی بـــا لحـــاظ واقعایـــات حا آن از ســـوی حا

کشـــور الزامـــی اســـت: اقتصادی-سیاســـی 
1- برق یک صنعت زیرساختی است

کوچـــک  کشـــور،چندین هـــزار شـــرکت  2- بـــا توجـــه بـــه شـــعار خصوصـــی ســـازی در 
ــه انـــد و بیـــش از 500  ــاد و توســـعه یافتـ ــزرگ در ایـــن صنعـــت زیرســـاختی ایجـ و بـ

ـــت ـــاص داده اس ـــود اختص ـــه خ ـــتقیم را ب ـــغلی مس ـــت ش ـــزار فرص ه
کشـــور و صنعتـــی ارزبـــر  3- صنعـــت بـــرق از نظـــر تکنولـــوژی وابســـته بـــه خـــارج از 
مـــی باشـــد فلـــذا در نوســـانات ارز،صنعـــت بـــرق یکـــی از آســـیب پذیـــر تریـــن صنایـــع 

کشـــور اســـت. 
یـــع  کـــه 100% دولتـــی اســـت ( و توز 4- صنعـــت بـــرق بویـــژه در بخـــش انتقـــال) 
و  خدمـــات  عمـــده  و  نهایـــی  خریـــدار  یعنـــی  ایـــن  و  اســـت  محـــور  مناقصـــه 

اســـت برق،دولـــت  صنعـــت  خصوصـــی  بخـــش  فعالیـــن  محصـــوالت 
کل اقتصـــاد  کل بخـــش خصوصـــی واقعی)غیـــر وابســـته(فعال در ایـــران از  ســـهم 
کمیـــت از  ـــرای توســـعه ایـــن ســـهم الزم اســـت حمایـــت حا بیـــش از 5% نیســـت و ب

ـــرد. ـــورت پذی ـــب ص کاری مناس ـــب و  کس ـــط  ـــاد محی ـــا ایج ـــش ب ـــن بخ ای
ــه 100  ــه همـ کـ ــر  ــان بهتـ ــا همـ ــه بسـ ــور چـ کشـ ــاد  ــر اقتصـ ــم بـ کـ ــرایط فعلـــی حا ــا شـ بـ
یـــخ  تار بـــه  را  ایـــن شـــعار خصوصـــی ســـازی  و  اقتصـــاد دولتـــی شـــود  درصـــد 

بســـپاریم، اینگونـــه نمـــی شـــود دیگـــر ادامـــه داد!
کشـــور دو بحـــران را بدنبـــال خواهـــد  عـــدم توجـــه بـــه حفـــظ بخـــش خصوصـــی 

داشـــت :
کاری گسترش بی  1- بحران اجتماعی ناشی از 

2- بحران بانکی ناشی از ورشکستگی شرکتهای بخش خصوصی
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3- متوقف ماندن تعداد بسیاری از پروژه های دولتی
 در اقتصـــاد فعلـــی ایـــران فقـــط شـــرکتهای انحصـــاری مـــی تواننـــد دوام بیاورنـــد و 

دیگـــر هیـــچ.
شـــورای رقابـــت در ایـــران به عنـــوان داور اقتصـــاد ایفـــای نقـــش می کنـــد. داوری 
کـــه بایـــد بـــه تســـهیل فضـــای رقابتـــی بیـــن بخـــش خصوصـــی و دولتـــی بپـــردازد. امـــا 
ــورای رقابـــت در  ــرد شـ ــه عملکـ گرچـ ــد ا ــادی معتقدنـ ــاالن اقتصـ ــان و فعـ کارشناسـ
کارنامـــه قابـــل قبولـــی نـــدارد و  بخـــش خصوصـــی خـــوب بـــوده امـــا در بخـــش دولتـــی 
ـــاال نبـــرده اســـت. همیـــن امـــر موجـــب شـــده فضـــای  پرچـــم خـــود را از ســـر عدالـــت ب
گیـــرد. در  اقتصـــادی ایـــران، رقابتـــی نباشـــد و عملکـــرد ایـــن نهـــاد، مـــورد انتقـــاد قـــرار 
کنـــد، خـــود بـــه یکـــی از  کمـــک  کـــه قـــرار بـــود بـــه ایجـــاد فضـــای رقابتـــی  واقـــع نهـــادی 
عوامـــل مخـــل در رقابـــت بـــدل شـــده اســـت. شـــورای رقابـــت و میـــزان اثرگـــذاری آن 
کـــه پیـــرو  گفـــت: ایـــن شـــورا بالـــغ بـــر 8 ســـال اســـت  کـــرد و  کشـــور عنـــوان  در اقتصـــاد 

گرفتـــه اســـت. ـــون تســـهیل رقابـــت و منـــع انحصـــار شـــکل  قان
ایجـــاد فضـــای  از  مانـــع  ایجـــاد می شـــود،  قانـــون  به واســـطه  کـــه  انحصارهایـــی 

می شـــوند.  رقابتـــی 
کـــه دولـــت از یـــک عـــده  در همـــه جـــای دنیـــا انحصـــار وقتـــی شـــکل می گیـــرد 

کنـــد. خاصـــی به صـــورت قانونـــی و بـــا اســـتفاده از قـــدرت خـــود حمایـــت 
کاال و  کیفیـــت  کلیـــدی موضوعیـــت دارد. اول  بـــرای رقابـــت پذیـــری دو شـــاخص 

کاال و خدمـــات. دوم قیمـــت 
در اقتصـــاد ایـــران مفهـــوم رقابـــت پذیـــری معنـــا نـــدارد. رقابـــت پذیـــری شـــاخصی 
کـــه در اقتصادهـــای مبتنـــی بـــر فعالیـــت بخـــش خصوصـــی بایـــد مـــورد  اســـت 
گیـــرد ولـــی در اقتصـــاد ایـــران عمـــال وقتـــی دولـــت بـــا بخـــش  اندازه گیـــری قـــرار 
کنـــد، مفهمـــوم رقابـــت پذیـــری هـــم از بیـــن مـــی رود.  خصوصـــی رقابـــت مـــی 
از طـــرف دیگـــر بخـــش مهمـــی از اقتصـــاد ایـــران در اختیـــار دولـــت قـــرار دارد در 
کمیتـــی هـــم موضـــوع رقابـــت پذیـــری چنـــدان  فعالیـــت بنـــگاه هـــای دولتـــی یـــا حا

مفهومـــی نـــدارد.
ـــد عـــرض  ـــم بای گـــر بطـــور خالصـــه بخواهـــم حمایـــت از تولیـــد داخـــل را مطـــرح نمای ا

ـــاور اســـت. ـــون نیازمنـــد ب کنـــم حمایـــت قبـــل از قان
گر باور نباشد  قوانین فقط هستند ولی اثری نخواهند داشت. ا

کامـــل ســـاخت و خدمـــات( حمایـــت واقعـــی  تولیـــد داخل)چرخـــه  از  زمانـــی 
کـــه: خواهـــد شـــد 

یـــت بخـــش خصوصـــی  ـــا محور ـــه تولیـــد ب 1- نگـــرش ســـازمانهای بیمـــه و مالیـــات ب
واقعی،تعدیـــل شـــود

گردد 2-  نرخ ارز پیش بینی پذیر 
گردند 3- زنجیره تامین وابسته و پیوسته به هم می 

کار اصالح شود 4- قانون 
کسب وکار شود 5- نرخ بهره بانکی متناسب با شرایط 

گردد و ایران عضو WTO شود 6- روابط بین المللی اصالح 
گردد،بـــا نظـــارت بـــر ســـاخت و خدمـــات  گـــر روابـــط بیـــن المللـــی اصـــالح نمـــی  7- ا
ـــت انحصارهـــا جلوگیـــری شـــود،  داخلـــی موجـــود ضمـــن حفـــظ آن از ایجـــاد و تقوی
گردیـــم و از حالـــت یـــک بـــوم و دو هـــوا  ولـــی متکـــی صـــرف بـــه توانایی هـــای داخلـــی 

خـــارج شـــویم.
8- دستگاه های نظارتی انعطاف های قانون محور را مانع نشوند

کشور اصالح شود  گمرکات  کم بر  9- نظام حا
کشور شفاف و اصالح شود 10- نظام مبادالت ارزی 

ــادی  ــی و اقتصـ ــه قانونـ ــر زمینـ ــی در هـ گهانـ ــرات نا ــه تغییـ ــت از هرگونـ کمیـ 11- حا
کنـــد پرهیـــز 

کـــه شـــفاف تـــر بدهکارتـــر  گـــردد نـــه اینکـــه هـــر  کشـــور ایجـــاد  12- عدالـــت مالیاتـــی در 
و هـــر چـــه غیـــر شـــفاف تر، موفـــق تـــر!!

13- حق بیمه تامین اجتماعی در قراردادها  استاندارد شود
ــارکت توســـط دولـــت بابـــت   از  ــه و اوراق مشـ ــتفاده از  اوراق خزانـ ــای اسـ 14- بجـ

کنـــد. یالـــی اســـتفاده  L/C هـــای ر
15- بجـــای اســـتفاده از واژه »شـــرکت«  از واژه »ســـازمان« بـــرای دســـتگاه هـــای 
و همچنیـــن  نظارتـــی  نهادهـــای  تکلفـــات  تـــا  کننـــد  اســـتفاده  کشـــور  اجرایـــی 

اقدامـــات اینگونـــه دســـتگاه هـــا تعدیـــل شـــود
کوچـــک شـــود و  دولـــت خـــود را موظـــف بـــه تادیـــه پـــول بخـــش  16- بدنـــه دولـــت 
خصوصـــی بـــه موقـــع و بانـــدازه بدانـــد، افزایـــش هزینـــه هـــای دولـــت طـــی ایـــن 

ســـال  ها مویـــد عـــدم تعهـــد دولـــت در برابـــر بخـــش خصوصـــی اســـت 
17- قـــوه قضائیه،دادگستری،دادســـرا و قوانیـــن و ضوابـــط مرتبـــت  الزم اســـت مـــورد 
کـــه مســـائل قضائـــی ســـریع تر و ســـهل تـــر  بازبینـــی اساســـی قرارگرفتـــه بگونـــه ای 

بررســـی و منتـــج بـــه نتیجـــه شـــوند.
18- ســـازمان برنامـــه و بودجـــه الزم اســـت بـــرای حمایـــت از تولیـــد )کاال و خدمـــات(
ـــی  ـــورد بازبین ـــود را م ـــای خ ـــتور العمل ه ـــی دس ـــا و حت ـــه ه ـــن نام ـــا و آیی ـــنامه ه بخش

قـــرار دهـــد
19- مجلـــس شـــورای اســـالمی در هنـــگام وضـــع قوانیـــن بـــرای بخـــش خصوصـــی از 

کنـــد. ـــه نظـــر دهـــی  نماینـــدگان تشـــکل های اقتصـــادی مربوطـــه دعـــوت ب

کاال و خدمـــات ایرانـــی زمانـــی واقعـــًا و در عمـــل رخ  کالم حمایـــت از  در یـــک 
ـــه مـــردم و بخـــش خصوصـــی  کمیـــت ضمـــن تغییـــر نگـــرش خـــود ب کـــه حا می دهـــد 

آنهـــا را بـــه عنـــوان منابـــع تامیـــن مالـــی خـــود نبینـــد.
کـــه دنیـــا بـــه ســـمت Made in World رفتـــه اســـت و ایـــن ناشـــی از  گفتـــه نمانـــد  نا
ــه از    ــه جانبـ ــتفاده همـ ــر اسـ ــد بـ کیـ ــران تا ــور ا یـ کشـ ــر  گـ ــت،لذا ا ــدن اسـ ــی شـ جهانـ
گرنـــه ایـــن مـــورد  Made in IRAN دارد الزم اســـت چشـــم بـــر برخـــی مـــوارد را ببنـــدد و 

در حـــد یـــک شـــعار باقـــی خواهـــد مانـــد.▪

 41 تـــورم  شـــاخص   95 تـــا   1393 دوره  در 
درصـــد و درآمـــد اقتصـــادی 36 درصـــد رشـــد 
داشـــت امـــا هزینـــه هـــای جـــاری دولـــت 72 
ــر  ــا دو برابـ ــوام بـ ــه تـ کـ ــد افزایـــش یافـــت  درصـ

ــا بـــود. شـــدن مالیـــات هـ

1380            1381             1382            1383         1384            1385          1386          1387          1388          1389              1390              1391             1392              1393           1394            1395           1396
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چالش های 
عملیاتی شدن 

شعار سال
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حمایت از کاالی ایرانی، 
تنها راه نجات 
با تکیه بر سیستم سالم

بحـــث را بـــا ســـند چشـــم انـــداز 1404 آغـــاز می کنیـــم 
کـــه در آن قیـــد شـــده ایـــران در 1404 بایـــد بـــه جایـــگاه 
ســـطح  در  فنـــاوری  و  علمـــی  اقتصـــادی،  اول 
منطقـــه ی آســـیای جنـــوب غربـــی شـــامل آســـیای 
ـــا  کشـــورهای همســـایه، ب ـــه و  ـــه، قفقـــاز، خاورمیان میان
ــد  ــم، رشـ ــد علـ ــزاری و تولیـ ــش نرم افـ ــر جنبـ ــد بـ کیـ تأ
پرشـــتاب و مســـتمر اقتصـــادی، ارتقـــاء نســـبی ســـطح 
کامـــل دســـت یافتـــه باشـــد. درآمـــد ســـرانه و اشـــتغال 
هـــر چشـــم انـــداز، بـــرای دســـتیابی و محقـــق شـــدن، 
ــدن  ــن شـ ــدف روشـ ــا هـ ــه راه اســـت؛ بـ ــد نقشـ نیازمنـ
کـــره جنوبـــی را بـــه عنـــوان نمونـــه موفقـــی  بحـــث، 
کـــه بـــا برنامه ریـــزی،  کشـــور فقیـــر آســـیایی  از یـــک 
کشـــوری  بـــه  صحیـــح،  راه  نقشـــه  و  چشـــم انداز 

بررســـی  اســـت،  شـــده  تبدیـــل  ثروتمنـــد  و  مترقـــی 
کـــرد. خواهیـــم 

کـــره  نیـــازی بـــه صحبـــت از رشـــد ســـریع اقتصـــادی 
کـــه آن را بـــه »ببـــر آســـیا«  جنوبـــی در طـــی چهـــل ســـال 
کنـــار  گوشـــه و  کـــه در هـــر  کـــرد، نیســـت؛ چـــرا  مشـــهور 
ـــت  کیفی ـــا  ـــاس ب ـــالم و اجن ـــم، اق ی ـــی انداز ـــگاه م ـــه ن ک
ــن  ــواره ایـ ــوده و همـ ــاره نمـ ــره ای را نظـ کـ ــر  ــم نظیـ کـ و 
کـــه چگونـــه؟! پرســـش برایمـــان مطـــرح شـــده اســـت 

 Korea - کـــره جنوبـــی از »ســـازمان پیشـــرفت  آیـــا 
یـــد؟ دار اطالعاتـــی   »Development Institute

تأســـیس شـــده  کـــه در ســـال 1971  ایـــن ســـازمان 
اســـت )چهـــل و هفـــت ســـال قبـــل(، در مـــورد مســـائل 

گســـترده ای را  اقتصـــادی و اجتماعـــی تحقیقـــات 
کـــه نتیجـــه ایـــن تحقیقـــات نقـــش  انجـــام مـــی دهـــد 
کـــره ایفـــا  مهمـــی در حـــل چالـــش هـــای پیـــش روی 
کشـــور مـــورد  گـــذاری ایـــن  کنـــد و در سیاســـت  مـــی 

گیـــرد. اســـتفاده قـــرار مـــی 
میـــالدی،   2016 ســـال  در  نمونـــه،  یـــک  در  تنهـــا 
کـــره جنوبـــی بـــه تنهایـــی دویســـت  صـــادرات اتومبیـــل 

کل صـــادرات ایـــران مـــی شـــود . و پنجـــاه برابـــر 
ــل از  ــال قبـ ــازمانی، هفـــت سـ ــن سـ ــیس اینچنیـ تأسـ
کـــره جنوبـــی،  آغـــاز طوفانـــی توســـعه همـــه جانبـــه 
نشـــان از درک عمیـــق و بـــاور قطعـــی بـــه اســـتراتژی و 
ـــه پیشـــرفت مـــی باشـــد؛ امـــا نقشـــه راه مـــا  نیـــاز مبـــرم ب

کـــدام بـــوده و هســـت؟

/ مهدی زارع پور / 
MIS مدیر کارخانه پرشین تابلو تابان، کارشناس ارشد مهندسی مکانیک و
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کره )کره جنوبی( نمودار1. مقایسه جمعیتی جمهوری اسالمی ایران و جمهوری  کـــم جمعیتـــی جمهـــوری اســـالمی ایـــران و جمهـــوری  نمـــودار2. مقایســـه ترا
کیلومتـــر مربـــع. ـــر  کـــم ب کـــره )کـــره جنوبـــی( ترا

نمودار3. مقایسه سرانه تولید ناخالص داخلی اسمی جمهوری اسالمی ایران و 
کره )کره جنوبی(-دالر امریکا  جمهوری 
گزارش سال 2017صندوق بین المللی پول. بر اساس 

کـــت  در جمهـــوری اســـالمی ایـــران  نمـــودار4. مقایســـه شـــاخص فال
کـــره )کـــره جنوبـــی( 2016 و جمهـــوری 

ــای  ــرمایه هـ ــع و سـ ــر منابـ ــادن و دیگـ گاز، معـ نفـــت، 
ـــه  ـــت »بچ ـــت، سیاس ـــن مملک ـــا ارزش ای ـــی و ب طبیع
ـــی » را در ایـــران نهادینـــه ســـاخته بـــه نحـــوی 

ّ
پولـــدار مل

ایـــن ســـرمایه  از  بریـــدن  تـــوان دل  کـــه هیچکـــس، 
را  ارزشـــمند  و  آورده  بـــاد  الوصـــول،  ســـهل  انبـــوه، 

ــدارد. نـ
در حالیکـــه مـــی توانســـتیم بـــا یـــک برنامـــه ریـــزی 
کـــره جنوبـــی،  بـــا  و مدیریـــت صحیـــح، همزمـــان 
ــه  ــور را بـ کشـ ــر از ایـــن  ــیار حیـــرت انگیزتـ رشـــدی بسـ
کنـــون  کنیـــم، ا واســـطه مزیـــت رقابتـــی موجـــود، تجربـــه 
کـــه ایـــران را یکپارچـــه بحـــران ) بیـــکاری، بـــی آبـــی، 
ـــه  گرفتـــه، عجوالن ـــرا  تخریـــب محیـــط زیســـت و...( ف
کـــه بـــا  بـــه فکـــر چـــاره افتـــاده ایـــم و متأســـفانه آنـــگاه 

ـــه ای  ـــه نتیج ـــم، چ کردی ـــزی  ـــه ری ـــوده برنام ـــال آس خی
ــه،  ــدن قافیـ ــه تنـــگ آمـ ــر بـ ــروز و از سـ ــه امـ کـ داشـــت 
کـــرده و بخشـــنامه صـــادر  شـــتابان سیاســـت-گذاری 

کنیـــم! مـــی 
هنـــوز ســـتادهای بحـــران مـــا، هـــر ســـاله بـــا بـــارش 
بـــاران و بـــرف، غافگیـــر مـــی شـــوند و انتظـــار دارنـــد 
ایشـــان  بـــا  قبـــل  از  زلزلـــه،  ماننـــد  طبیعـــی  وقایـــع 
کنیـــم  هماهنـــگ نماینـــد! بـــی تعـــارف بایـــد اعتـــراف 
تکلیفـــی و ســـردرگمی بـــی نظیـــر فـــرو  کـــه در یـــک بال
کـــه بـــا تدویـــن یـــک  رفتـــه ایـــم؛ وقـــت آن رســـیده 
ـــی، علمـــی و دقیـــق، سیاســـت »انقـــالب  نظـــام اصول

کنیـــم. کوچـــک« را پیگیـــری  دســـتاوردهای 
کاالی ایرانـــی«، نیازمنـــد یـــک سیســـتم  »حمایـــت از 

کـــه مقدمـــه آن، فرهنـــگ ســـازی  تمـــام عیـــار اســـت 
ـــکا،  ـــاالت متحـــده امری اســـت؛ فرامـــوش نکنیـــم در ای
بومـــی،  شـــده  تولیـــد  کاالی  از  حمایـــت  بـــرای 
تولیـــدات صنعتـــی انگلیـــس را بـــه آب ریختنـــد و 
کـــه حـــدود 23% اقتصـــاد دنیـــا را تحـــت تأثیـــر  کنـــون  ا
کننـــد،  ـــاز را مطـــرح مـــی  ـــرار داده  و شـــعار اقتصـــاد ب ق
تعرفـــه 300 درصـــدی بـــرای واردات فـــوالد از چیـــن 
تـــا همچنـــان از ثمـــرات حمایـــت از  انـــد  قـــرارداده 

کاالی داخلـــی، بهره منـــد باشـــند!  ▪

کـــت از ترکیـــب نـــرخ تـــورم و نـــرخ بیـــکاری حاصـــل  1  . شـــاخص فال
کـــه هرچـــه بیشـــتر باشـــد، مضرتـــر خواهـــد بـــود. شـــده و بدیهـــی اســـت 
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فنـــاوری  توســـعه  ســـتاد  اهـــداف  اصلی تریـــن 
حـــوزه انـــرژی معاونـــت علمـــی و فنـــاوری ریاســـت 
بـــرای  جمهـــوری  چیســـت و چـــه راهکارهایـــی 
ـــت؟  ـــده اس ـــه ش گرفت ـــر  ـــداف در نظ ـــن اه ـــق ای تحق
راســـتای  انـــرژی در  فنـــاوری حـــوزه  توســـعه  ســـتاد 
یـــت مصـــوب خـــود ذیـــل معاونـــت علمـــی و  مامور
یاســـت جمهـــوری مشـــغول بـــه فعالیـــت  فنـــاوری ر
بـــه  کمـــک  یـــت اصلـــی ایـــن ســـتاد  اســـت. مامور
ایجـــاد و شـــتابدهی اکوسیســـتم یـــا زیســـت بـــوم علـــم، 
ــه ایـــن  کـ ــرژی اســـت  ــوزه انـ ــوآوری در حـ ــاوری و نـ فنـ
یـــت در تمـــام زنجیـــره حـــوزه انـــرژی از عرضـــه تـــا  مامور

تقاضـــا و مصـــرف وجـــود دارد.
کشـــور  حمایـــت از دســـتیابی بـــه مرجعیـــت علمـــی 
ــرای ایـــن  ــردی الزم بـ ــاخت های راهبـ ــاد زیرسـ و ایجـ
یـــج و فرهنگ ســـازی علـــم، فنـــاوری  کار ، تســـهیل ترو
کارآفرینـــی در حـــوزه انـــرژی، توســـعه همکاری هـــای  و 
مجموعه هـــای  بیـــن  فناورانـــه  بین المللـــی 
داخلـــی و شـــرکت های توانمنـــد خارجـــی، توســـعه 
کشـــور  فناوری هـــای راهبـــردی متناســـب بـــا نیازهـــای 
در حـــوزه انـــرژی، ارتقـــای فنـــاوری در صنایـــع موجـــود 
کارهـــای جدیـــد و دانـــش بنیـــان  کســـب و  و توســـعه 
فعالیـــت  اصلـــی  محـــور  شـــش  انـــرژی،  حـــوزه  در 

ــتند.  ــرژی هسـ ــاوری انـ ــتاد توســـعه فنـ سـ
کشـــور،  انـــرژی  حـــوزه  ویژگی هـــای  بـــه  توجـــه  بـــا 
توســـعه بـــازار محصـــوالت دانـــش بنیـــان و توســـعه 
کشـــور در  فناوری هـــای راهبـــردی متناســـب بـــا نیـــاز 
ــای  ــرژی در اولویـــت اقدامـــات و فعالیت هـ ــوزه انـ حـ
شـــامل  ســـتاد  فعالیـــت  حـــوزه  می باشـــد.  ســـتاد 
و  انـــرژی  بهـــره وری  ذغال ســـنگ،  و  گاز  نفـــت، 
ک و  ــا ــر و پـ ــای تجدیدپذیـ ــط زیســـت، انرژی هـ محیـ

نیـــرو می باشـــد. بـــرق و 

توســـعه  بـــرای  آیین نامه هایـــی  و  قوانیـــن  چـــه 
ســـتاد  و  اســـت  شـــده  تعریـــف  کشـــور  در  انـــرژی 
ــه  ــیدن بـ ــرای رسـ ــرژی بـ ــوزه انـ ــاوری حـ ــعه فنـ توسـ
اهـــداف خـــود از چـــه سیاســـت ها و قوانینـــی بهـــره 

می گیـــرد؟ 
و  متعـــدد  باالدســـتی  اســـناد  انـــرژی،  حـــوزه  در 
حـــوزه  فنـــاوری  توســـعه  ســـتاد  یـــم.  دار متنوعـــی 
کلـــی  انـــرژی در مســـیر حرکـــت خـــود سیاســـت های 
انـــرژی  کلـــی  سیاســـت های  مقاومتـــی،  اقتصـــاد 
ســـال 79 ابالغـــی از ســـوی مقـــام معظـــم رهبـــری، 
مصوبـــات ســـتاد فرماندهـــی اقتصـــاد مقاومتـــی 96، 
دانش بنیـــان  محصـــوالت  تولیـــد  توســـعه  برنامـــه 
مصـــوب هیـــات وزیـــران ســـال 94، مصوبـــه هیـــات 
ــوالت  ــازی محصـ ــرای بازارسـ ــال 95 بـ ــران در سـ وزیـ
کـــه دو ســـال  دانش بنیـــان و راهبـــرد ملـــی انـــرژی را 
اخیـــر توســـط معـــاون اول رئیـــس جمهـــور و ســـازمان 
برنامـــه بودجـــه ابـــالغ شـــد، محـــور برنامه هـــای خـــود 
در  توســـعه  ســـتاد  برنامه هـــای  اســـت.  داده  قـــرار 
کشـــور  کالن  و  رســـمی  اســـناد  همیـــن  چارچـــوب 

می شـــود.    تعریـــف 

ضـــرورت  و  ســـال 97  نامگـــذاری  بـــه  توجـــه  بـــا 
بـــرای  الزاماتـــی  ایرانـــی، چـــه  کاالی  از  حمایـــت 
کاال و خدمـــات ایرانـــی در حـــوزه انـــرژی  حمایـــت از 

دارد؟  وجـــود 
کاالی ایرانـــی شـــامل تمـــام نهاده هـــای تولیـــد اعـــم 
از منابـــع انســـانی و غیرانســـانی اســـت. اســـتمرار و 
کاال و خدمـــت در بـــازار منـــوط بـــه قـــدرت  پایـــداری 
کـــه همیـــن قـــدرت رقابتـــی ناشـــی  رقابتـــی آنهاســـت 
اســـت.  کیفیـــت  و  قیمـــت  کلیـــدی  عامـــل  دو  از 
کیفیـــت مطلـــوب  کاالی ایرانـــی دارای  بـــرای اینکـــه 

و مناســـب باشـــد، زیرســـاخت های الزم بایـــد بـــرای 
کشـــور فراهـــم  کیفیـــت مطلـــوب در  برخـــورداری از 
کاالی مرغـــوب وجـــود نظـــام  باشـــد. بـــرای داشـــتن 
کـــه شـــامل  پیـــاده شـــده اســـتاندارد ضـــروری اســـت 
کاال و خدمـــت، آزمایشـــگاه های  بیمـــه، تضمیـــن 
مـــا  ســـتاد  وظایـــف  از  یکـــی  اســـت.   ... و  مرجـــع 
ایجـــاد  شـــده،  یـــاد  اصلـــی  محـــور  شـــش  ذیـــل 
زیرســـاخت های الزم بـــرای توســـعه فنـــاوری اســـت.

رقابتـــی،  بـــازار  در  پایـــداری  بـــرای  دوم  کتـــور  فا
قیمـــت اســـت. ایـــن قیمـــت براســـاس فناوری هـــای 
کـــه  می شـــود  تعییـــن  درکاالهـــا  اســـتفاده  مـــورد 
کاهـــش  بهینه ســـازی و افزایـــش بهـــره وری زمینـــه 
کیفیـــت  کاال را فراهـــم می کننـــد. افزایـــش  قیمـــت 
کاال  کلیـــدی در تولیـــد  کاهـــش هزینـــه  دو عامـــل  و 
ــا بـــه فنـــاوری وابســـته  کیـــف آنهـ کـــم و  کـــه  هســـتند 
کـــه  موضـــوع  ایـــن  بـــه  توجـــه  بـــا  طبیعتـــا  اســـت. 
حـــوزه  در  فنـــاوری  توســـعه  ســـتاد  اصلـــی  هـــدف 
کاهـــش هزینـــه از  کیفیـــت و  انـــرژی اســـت، بهبـــود 
کاالهـــا  طریـــق  توســـعه فناوری هـــای مرتبـــط بـــرای 
و خدمـــات ایرانـــی، از وظایـــف ســـتاد ماســـت، از 
ایـــن جهـــت ســـتاد توســـعه فنـــاوری در حـــوزه انـــرژی 
کاالی  از  حمایـــت  راهبـــرد  در  مســـتقیمی  ارتبـــاط 

دارد.  ایرانـــی 

ـــانی و  ـــروی انس ـــت از نی ـــث حمای ـــما بح ـــر ش ـــه نظ ب
کاالی  کنـــار حمایـــت از  متخصصـــان و نخبـــگان در 

ـــا چـــه انـــدازه اهمیـــت دارد؟  ایرانـــی ت
اســـت.  کلیـــدی  بســـیار  نکتـــه ای  موضـــوع  ایـــن 
یاســـت  ر فنـــاوری  و  علمـــی  معاونـــت  یـــت  مامور
کمـــک بـــه  جمهـــوری و ســـتادهای زیرمجموعـــه آن 
ــا زیســـت بـــوم  ایجـــاد و شـــتابدهی بـــه اکوسیســـتم یـ

نقش راهبردی ستاِد 
توسعه فناوری انرژی 

/ گفت وگو با سیروس وطنخواه مقدم /
    دبیر ستاد توسعه فناوری حوزه انرژی

کاالی ایرانـــی نامیدنـــد تـــا چـــاره ای بـــر  مقـــام معظـــم رهبـــری ســـال 97 را حمایـــت از 
درمـــان مشـــکالت اقتصـــادی و حـــل معضـــل بیـــکاری باشـــد. تحقـــق ایـــن شـــعار 
کـــه اقتصـــاد آن بـــا چالش هـــای بزرگـــی روبروســـت، چنـــدان راحـــت  در جامعـــه ای  
کاالی داخلـــی  کـــردن فرهنـــگ مصـــرف  نیســـت امـــا بـــا عـــزم ملـــی و نهادینـــه 
گام هـــای مثبتـــی در ایـــن مســـیر برداشـــت. در راســـتای تـــالش بـــرای  می تـــوان 
حمایـــت از کاالی ایرانـــی و نیـــروی انســـانی توانمنـــد ایرانـــی بـــا »ســـیروس وطنخـــواه 
کـــه یکـــی از زیرمجموعه هـــای  مقـــدم«، دبیـــر ســـتاد توســـعه فنـــاوری حـــوزه انـــرژی 
گفتگـــو نشســـته ایم تـــا  یاســـت جمهوری اســـت بـــه  معاونـــت علمـــی و فنـــاوری ر

ـــم.  کنی ـــی  ـــال را بررس ـــعار س ـــق ش ـــیر تحق ـــتاد در مس ـــن س ـــت های ای سیاس

در حمایت از کاال و خدمات ایرانی
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پرونده

کـــه بازیگـــران اصلـــی ایـــن  علـــم، فنـــاوری و نـــوآوری 
ــگان،  ــرده، نخبـ ــای تحصیلکـ ــا نیروهـ زیســـت بوم هـ
کـــه  و شـــرکت های دانش بنیـــان هســـتند  جوانـــان 
ـــد  براســـاس توانایـــی همیـــن نخبـــگان شـــکل می گیرن
لـــذا توســـعه اقتصـــاد دانش بنیـــان تنهـــا و تنهـــا بـــا 
بهره گیـــری از تـــوان دانشـــی و مغزافـــزاری نیروهـــای 
معاونـــت  تـــالش  تمـــام  می افتـــد.  اتفـــاق  جـــوان 
ایـــن  بتوانـــد  کـــه  اســـت  ایـــن  فنـــاوری  و  علمـــی 
گرفتـــن از  کمـــک  کـــرده و بـــا  زیســـت بـــوم را فراهـــم 
ـــد  ـــان، رون ـــد و نـــاب جوان ایده هـــا و اندیشـــه های جدی
ــد. ــتاب ببخشـ ــوم  را شـ ــن زیســـت بـ شـــکل گیری ایـ
و  نخبـــه  نیروهـــای  از  حمایـــت  الزامـــات  از  یکـــی 
کـــردن بـــه جوانـــان اســـت،   تحصیلکـــرده، اعتمـــاد 
آن  بـــا  امـــروز  کـــه  اســـت  چالشـــی  موضـــوع  ایـــن 
ســـاختارهای  بیشـــتر  کـــه  چـــرا  هســـتیم  مواجـــه 
کـــه براســـاس  قدیمـــی بـــه رویه هایـــی عـــادت دارنـــد 
گرفتـــه اســـت. معاونـــت بـــا  رونـــد تاریخـــی شـــکل 
کـــرده  ســـعی  مختلفـــی  ابزارهـــای  و  مکانیســـم ها 
کـــرده و بتوانـــد  بخشـــی از ایـــن زیســـت بـــوم را ایجـــاد 
ـــوم   ـــان را در ایـــن زیســـت  ب توانمنـــدی و ظرفیـــت جوان

کار بگیـــرد.  بـــه 
کار معاونـــت  از جملـــه مکانیســـم های در دســـتور 
علمـــی و فنـــاوری و ســـتاد توســـعه انـــرژی، ایجـــاد 
و توســـعه شـــتاب دهنده هـــای مختلـــف در حـــوزه 
افزایـــش  یـــا  هوشمندســـازی  ماننـــد  اســـت  انـــرژی 
حـــوزه  در  مصـــرف  کاهـــش  و  راندمـــان  بهـــره وری 
هســـتیم  ایـــن  دنبـــال  بـــه  مـــا  اســـت.  ســـاختمان 
کنیـــم.  کـــه مـــردم را مســـتقیما در ایـــن بازارهـــا وارد 
و  نـــو  ایده هـــای  بـــا  هـــم  نخبـــگان  و  دانشـــمندان 
و  کننـــد  ایجـــاد  کار  و  کســـب  می تواننـــد  جدیـــد 
بـــا مـــردم ارتبـــاط بگیرنـــد. ایجـــاد اســـتارتاپ های 
ــه  ــان بـ ــن دانـــش بنیـ ــای نویـ کســـب وکارهـ ــد و  جدیـ
تـــوان  تمـــام  کارگرفتـــن  بـــه  یعنـــی  واقعـــی  معنـــای 
کـــه ســـتاد مـــا  کشـــور  نیـــروی انســـانی نخبـــه و جـــوان 
دارد.  نظـــر  در  خوبـــی  برنامه هـــای  زمینـــه  ایـــن  در 

بـــه نظـــر شـــما چـــه موانعـــی بـــر ســـر تحقـــق شـــعار 
کشـــور و بـــه خصـــوص در حـــوزه فعالیـــت  ســـال در 

شـــما وجـــود دارد؟
کـــه  کشـــور  یکـــی از بزرگتریـــن مشـــکالت اقتصـــادی 
ــف  ــتیم، ضعـ ــرو هسـ ــا آن روبـ ــز بـ ــرژی نیـ ــوزه انـ در حـ
کالن بـــه برنامه هاســـت.  در تبدیـــل سیاســـت های 
خوبـــی  کالن  سیاســـت های  انـــرژی،  حـــوزه  در 
بـــه  سیاســـت ها  ایـــن  تبدیـــل  در  امـــا  دارد  وجـــود 
ــان  ــه میـ ــر هـــدف، چـ ــی بـ ــای اجرایـــی مبتنـ برنامه هـ
یـــم. متاســـفانه  کوتـــاه مـــدت چالـــش دار مـــدت و چـــه 
اهـــداف  کـــه  می شـــود  تنظیـــم  برنامه هایـــی  گاهـــا 
یـــا بســـیار  و  آنهـــا دیـــده نشـــده  یـــا در  سیاســـت ها 

کمرنـــگ اســـت. 
بخشـــی از مشـــکالت حـــوزه انـــرژی نیـــز مربـــوط بـــه 
ــرژی  ــه انـ ــی بـ ــروز دسترسـ ــرژی اســـت. امـ ــاد انـ اقتصـ
ارزان و رایـــگان بـــرای مـــا تبدیـــل بـــه یـــک چالـــش 
کـــه بهـــره وری  شـــده اســـت. ایـــن چالـــش باعـــث شـــده 
ارزشـــی  و  معنـــا  انـــرژی  حـــوزه  در  بهینه ســـازی  و 

ــاد  ــزوده ای ایجـ ــچ ارزش افـ ــه هیـ کـ ــرا  ــد چـ ــدا نکنـ پیـ
کاری شـــکل نمی گیـــرد. بـــرای  کســـب و  نمی کنـــد و 
ــی در  ــه جویـ ــد فرهنـــگ صرفـ ــکل بایـ ــن مشـ ــل ایـ حـ
کـــرد و از ایـــن  کشـــور نهادینـــه  مصـــرف انـــرژی را در 
ــیل  ــوع پتانسـ ــرد. ایـــن موضـ کـ ــد  کســـب درآمـ محـــل 
ارزانـــی  واســـطه  بـــه  مـــا  امـــا  دنیاســـت  در  بزرگـــی 
انـــرژی متاســـفانه خودمـــان را از ایـــن بخـــش محـــروم 

کرده ایـــم. 
دیگـــر  از  انـــرژی  بخـــش  بـــر  دولـــت  بـــودن  کـــم  حا
چالش هـــای ایـــن حـــوزه اســـت. بیشـــتر بازارهـــای 
ایـــن حـــوزه دولتـــی اســـت البتـــه ایـــن مـــورد در همـــه 
بخش هـــای زنجیـــره یکســـان نیســـت مثـــال در حـــوزه 
اتفـــاق  بهتـــر  مراتـــب  بـــه  خصوصی ســـازی  بـــرق 
گاز. زنجیـــره انـــرژی  افتـــاده اســـت تـــا در حـــوزه نفـــت و 
حـــال و هـــوای دولتـــی دارد و بخـــش خصوصـــی بـــه 
ــام  ــه بایـــد نمی توانـــد در تمـ کـ ــور  معنـــای واقعـــی آنطـ
ـــازار  ـــر ب ـــی ب ـــال مبتن کام ـــاد  ـــک اقتص ـــره در ی ـــن زنجی ای
دولتـــی  بخش هـــای  هـــم  گاهـــی  کنـــد،  فعالیـــت 
کـــه ایـــن امـــر مانـــع  دســـت بـــه تصدی گـــری می زننـــد 
ــه و  کارخانـ ــان  ــوی صاحبـ ــی از سـ ــئله فنـ ــالم مسـ اعـ
گـــر ایـــن حـــوزه  موسســـات حـــوزه انـــرژی می شـــود. ا
ـــان  ـــش بنیـــان باشـــد جوان ـــگاه و رویکـــرد دان ـــو ن در پرت
بـــرای رفـــع مشـــکالت آن راهـــکار ارائـــه  می تواننـــد 
دهنـــد امـــا متاســـفانه در حـــال حاضـــر تصدی گـــری 
ــب و  کسـ ــن  گرفتـ ــق  ــع از رونـ ــت مانـ ــای دولـ بخش هـ

ــده اســـت. ــوزه شـ ــن حـ ــای ایـ کارهـ

تقریبـــا  کـــه  دانش بنیـــان  شـــرکت های  وضعیـــت 
شـــرکت های جدیـــد و نـــو پایـــی هســـتند چگونـــه 
اســـت؟ ایـــن شـــرکت ها در مســـیر فعالیـــت خـــود بـــا 

چـــه موانعـــی روبـــرو هســـتند؟ 
نســـبتا جدیـــدی در  رویکـــرد  رویکـــرد دانش بنیـــان 
ـــی  ـــرکت ها خیل ـــن ش ـــران ای ـــذا بازیگ ـــت ل ـــور ماس کش
ــه  ــم بـ ــرکت ها هـ ــن شـ ــتند. همیـ ــت نیسـ دارای قدمـ
کلـــی تقســـیم می شـــوند. برخـــی از آنهـــا  چنـــد دســـته 
کامـــال نوپـــا بـــوده و در آســـتانه تولیـــد و نمونـــه ســـازی 
بنیـــان  دانـــش  شـــرکت های  دوم  دســـته  هســـتند. 
کـــه قابلیـــت تولیـــد انبـــوه و پایـــدار  صنعتـــی هســـتند 
در  دانش بنیـــان  شـــرکت های  از  بخشـــی  دارنـــد. 
دو ســـال اخیـــر رشـــد نســـبتا خوبـــی داشـــتند و آرام 
کردنـــد  بـــاز  آرام جـــای خـــود را در بیـــن شـــرکت ها 
بـــه دوش می کشـــند  کشـــور ســـهمی  و در اقتصـــاد 
کنـــد.  کـــه ایـــن حرکـــت طبیعتـــا بایـــد ادامـــه پیـــدا 
کامـــال بایـــد بـــه هـــم مرتبـــط  زنجیـــره عرضـــه و تقاضـــا 
باشـــد، پیشـــران ایـــن زنجیـــره بایـــد از بخـــش تقاضـــا 
باشـــد. در واقـــع نیـــاز پیشـــران حرکـــت شـــرکت های 

اســـت.  دانش بنیـــان 
دچـــار  بنیـــان  دانـــش  اقتصـــاد  حـــوزه  در  امـــروز 
فکـــر  و  ایـــم  شـــده  سوءبرداشـــت  و  ســـوءتفاهم 
در  بایـــد  فقـــط  و  فقـــط  شـــرکت ها  ایـــن  می کنیـــم 
ــه  کـ ــود آینـــد در حالـــی  ــه وجـ ــه دانـــش بـ ــوزه عرضـ حـ
ــا بتوانـــد  ــد تـ ــان باشـ ــا بایـــد دانـــش بنیـ بخـــش تقاضـ
ایـــن لوکوموتیـــو را بـــه حرکـــت در بیـــاورد. صنعـــت 
نبـــوده  دانش بنیـــان  گذشـــته  ســـال های  در  مـــا 

یـــادی  اســـت چـــرا ایـــن لوکوموتیـــو قـــدرت و حجـــم ز
ــه  ــا بـ ــر بخـــش تقاضـ گـ ــه ا کـ ــه اســـت  ــود نگرفتـ ــه خـ بـ
ــتری  ــتاوردهای بیشـ ــاورد، دسـ ی بیـ ــت رو ــن حرکـ ایـ

داشـــت.  خواهـــد 

شـــرکت های دانش بنیـــان در مســـیر حرکـــت خـــود 
ـــی برخـــوردار هســـتند؟  از چـــه حمایت هـــای قانون
ـــور  کش ـــه در  ک ـــرایطی  ـــا و ش ـــه محدودیت ه ـــه ب ـــا توج ب
ایـــن  کار  شـــروع  بـــرای  حمایت هـــا  دارد،  وجـــود 
شـــرکت ها حمایت هـــای خوبـــی اســـت. مصوبـــات 
ــعه  ــه توسـ ــال 95، برنامـ ــاد مقاومتـــی سـ ــتاد اقتصـ سـ
تولیـــد محصـــوالت دانش بنیـــان مصـــوب هیـــات 
وزیـــران ســـال 94، مصوبـــه هیـــات وزیـــران در ســـال 
دانش بنیـــان،  محصـــوالت  بازارســـازی  بـــرای   95
دانش بنیـــان،  شـــرکت های  قانـــون  ظرفیت هـــای 
گـــر بـــه درســـتی  کـــه ا سیاســـت ها و قوانینـــی هســـتند 
موجـــود  دانش بنیـــان  بخـــش  در  شـــوند  اجرایـــی 
کشـــور تحولـــی بـــزرگ ایجـــاد مـــی شـــود. امـــروز بـــا نقطـــه 
کـــه بـــا تـــالش بیشـــتر و  یـــم  یـــادی دار مطلـــوب فاصلـــه ز
ـــوان ایـــن فاصلـــه  اجرایـــی شـــدن قوانیـــن موجـــود می ت

کـــرد.   کمتـــر  را 

تشـــکل های  بـــا  انـــرژی  توســـعه  ســـتاد  ارتبـــاط 
مرتبـــط حـــوزه بـــرق و انـــرژی در چـــه جایگاهـــی قـــرار 
دارد؟ بـــه نظـــر شـــما ایـــن تشـــکل ها چـــه نقشـــی در 
حـــوزه انـــرژی و بهبـــود جایـــگاه آن ایفـــا می کننـــد؟ 
و  علمـــی  معاونـــت  فعالیت هـــای   بیـــت  شـــاه 
بـــه  شـــتابدهی  انـــرژی  توســـعه  ســـتاد  و  فنـــاروی 
یســـت بـــوم  کـــه در ایـــن ز ایجـــاد زیســـت بـــوم اســـت 
تشـــکل های  دارنـــد.  نقـــش  مختلفـــی  بازیگـــران 
صنفـــی و حرفـــه ای یکـــی از ایـــن بازیگـــران هســـتند 
کـــه می تواننـــد نقـــش بســـیار مهمـــی در مطالبه گـــری، 
و  درســـت  فشـــار های  ایجـــاد  و  ســـازی  فرهنـــگ 
ــه  ــم نســـبت بـ ــه دولـــت و هـ ــم نســـبت بـ ــع هـ ــه موقـ بـ
جامعـــه و هـــم نســـبت بـــه بخـــش خصوصـــی ایفـــا 

کننـــد. 
مـــا در شـــورای راهبـــری ســـتاد همیشـــه از نماینـــدگان 
جلســـات  در  حضـــور  بـــرای  صنفـــی  تشـــکل های 
بـــرق  صنعـــت  ســـندیکای  کـــه  کرده ایـــم  دعـــوت 
در  کـــه  اســـت  تشـــکل هایی  از  یکـــی  نیـــز  ایـــران 
جلســـات مرتبـــط از آن دعـــوت بـــه عمـــل می آیـــد. 
مـــا مســـائل کالن حـــوزه انـــرژی را بـــا تشـــکل ها در میـــان 
ــت  یافـ ــا را در ــنهادات آنهـ ــرات و پیشـ ــته و نظـ گذاشـ
می کنیـــم. پیشـــنهاد تشـــکل های صنفـــی و حرفـــه ای 
ــا نقـــش  ــت و آنهـ ــر اسـ ــا مؤثـ ــای مـ در تصمیم گیری هـ
و  علـــم  بـــوم  زیســـت  در  می کننـــد.  بـــازی  مهمـــی 
فنـــاوری فقـــط دولـــت نقـــش آفریـــن نیســـت، مـــردم و 
ـــی  ـــئولیت های اجتماع ـــگاه و مس ـــز جای ـــکل ها نی تش
کار  خـــود را دارنـــد و بـــدون ایـــن تشـــکل ها پایه هـــای 
لنـــگ خواهـــد بـــود. ســـتاد توســـعه فنـــاوری انـــرژی 
همیشـــه بـــه روی تشـــکل های حرفـــه ای بـــاز بـــوده و 

خواهـــد بـــود. ▪
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تسهیل فعالیت بخش خصوصی 
موتور محرک حمایت از کاالی ایرانی
/ گفت وگو با مهرداد الهوتی  /
عضو کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس شورای اسالمی

کاالی ایرانـــی یکـــی از برنامه هـــای پیـــش روی متولیـــان اقتصـــادی و سیاســـتمداران اســـت تـــا بـــا  خریـــد و حمایـــت از 
اســـتفاده از ایـــن راهـــکار بتواننـــد رونـــق را بـــه بنگاه هـــا و واحدهـــای تولیـــدی بازگردانند.کارشناســـان و فعـــاالن حـــوزه 
کاالی ایرانـــی بایـــد نقـــاط ضعـــف را شناســـایی و در راســـتای رفـــع آن هـــا  اقتصـــادی بـــر ایـــن باورنـــد بـــرای حمایـــت از 
کنـــد.  کاالی ایرانـــی اســـتفاده  کـــه  گام برداشـــت. در شـــرایط حاضـــر نگاه هـــا بیشـــتر بـــه ســـوی مصرف کننـــده اســـت 
کاالی ایرانـــی را یـــک فرآینـــد در نظـــر بگیریـــم، ســـرمایه نیـــروی انســـانی  گـــر حمایـــت از  کـــه ا ایـــن در حالـــی اســـت 
ـــا »مهـــرداد الهوتـــی« عضـــو کمیســـیون ویـــژه  کتـــور مـــورد توجـــه خواهـــد بود.گفت وگـــوی مـــا ب بـــه عنـــوان مهمتریـــن فا

حمایـــت از تولیـــد ملـــی مجلـــس شـــورای اســـالمی را در ادامـــه می خوانیـــد.

ـــام  ـــوی مق ـــال 97 از س ـــذاری س ـــه نامگ ـــه ب ـــا توج ب
کاالی ایرانـــی،  معظـــم رهبـــری مبنـــی بـــر حمایـــت از 
کاالای ایرانـــی  بـــه نظـــر شـــما الزامـــات حمایـــت از 

ـــت؟ چیس
کاالی ایرانـــی  بـــه ســـه محـــور  در جهـــت حمایـــت از 
کننـــده و مـــردم بایـــد توجـــه اساســـی  دولـــت، تولیـــد 
کـــه هـــر یـــک بـــه فراخـــور مـــورد در ایـــن  شـــود؛ چـــرا 
گام نخســـت  ــود. در  ــد بـ ــن خواهنـ ــه نقش آفریـ عرصـ
کـــه امـــکان  دولـــت بایـــد نســـبت بـــه واردات کاالهایـــی 
کشـــور وجـــود دارد قاطعانـــه ورود  تولیـــد آنهـــا در داخـــل 
کاهـــش  ــا را  کاالهـ ــزان واردات ایـــن قبیـــل  کنـــد و میـ
کاالی ایرانـــی  دهـــد؛ در واقـــع در راســـتای حمایـــت از 

کـــرد.  کاهـــش واردات نبایـــد لنـــگان لنـــگان عمـــل  و 
کـــه  وجـــود یـــک اراده قـــوی مهمتریـــن عامـــل اســـت 

متاســـفانه فعـــال ایـــن اراده ایجـــاد نشـــده اســـت.
کننده هـــا بـــه عنـــوان بخـــش  گام بعـــدی تولیـــد  در 
کاالی ایرانـــی  اصلـــی اقتصـــاد در جهـــت اســـتفاده از 
کیفیـــت  مســـئولیت دارنـــد و بایـــد دقـــت الزم را بـــر 
ـــر روی  کاالی تولیـــدی داشـــته باشـــند و حساســـیت ب
کاال هـــای تولیـــدی ســـاخت داخـــل بـــه خـــرج دهنـــد 
ـــرای  ـــی ب ـــت، متقاض کیفی ـــود  ـــال بهب ـــه دنب ـــه ب ک ـــرا  چ

کاال افزایـــش می یابـــد. خریـــد آن 
ــود  ــازی وجـ ــراد در خودروسـ ــن ایـ ــر ایـ ــال حاضـ در حـ
کـــه امـــروزه در دنیـــا  دارد بـــه عنـــوان مثـــال در حالـــی 

کاالی خـــود آپشـــن های  تولیدکننـــدگان بـــرای عرضـــه 
کاالی قبلـــی اضافـــه می کننـــد، در  بـــر  را  بیشـــتری 
صنعـــت خودروســـازی شـــاهد ایـــن مســـئله نیســـتیم؛ 
کثـــر شـــرایط  کننـــد حدا تولیدکننـــدگان بایـــد تـــالش 
کاالی مشـــابه خارجـــی خـــود ایجـــاد  رقابـــت را بـــا 

کننـــد.
در نهایـــت ســـومین عامـــل موثـــر در جهـــت تحقـــق 
کاالی ایرانـــی خـــود مـــردم هســـتند؛  شـــعار حمایـــت از 
کاالی  عمـــوم مـــردم بایـــد در جهـــت اســـتفاده و خریـــد 
ـــع  ـــند و در واق ـــته باش ـــزم داش ـــی ج ـــی اراده و عزم ایران
ــه  کـ ــرا  ــند چـ ــته باشـ کاالی وطنـــی تعصـــب داشـ ــه  بـ
ــق  ــفابخش رونـ کاالی ایرانـــی نســـخه شـ حمایـــت از 
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ــش  کاهـ ــاهد  ــس آن شـ ــت و از پـ ــور اسـ کشـ ــاد  اقتصـ
بیـــکاری در جامعـــه خواهیـــم بـــود.

کاالهـــا بـــا مـــواد اولیـــه وارداتـــی تولیـــد و  برخـــی از 
کاهـــش میـــزان  ســـاخته می شـــود، آیـــا ســـخن از 
واردات شـــامل حـــال ایـــن مـــواد اولیـــه نیـــز خواهـــد 
کاالهایـــی  بـــود؟ بـــا چـــه سیاســـتی می توانیـــم از 
کـــه بـــا اتـــکا بـــه مـــواد اولیـــه وارداتـــی  کنیـــم  حمایـــت 

تولیـــد می شـــوند؟
کاالهـــای  ایـــن یـــک امـــر اجتنـــاب ناپذیـــر اســـت؛ 
واســـطه ای وجـــود دارد امـــا دولـــت بـــرای جلوگیـــری 
کاالهـــا بایـــد بـــرای  از بـــاال رفتـــن قیمـــت تمـــام شـــده 
بـــا  را  آنهـــا  و  داشـــته  تدبیـــری  وارداتـــی  کاالهـــای 
ــرای  ــه بـ ــد، البتـ کنـ ــی وارد  ــن و ارز رقابتـ قیمـــت معیـ
کاالهـــای واســـطه ای مربـــوط بـــه محصـــوالت  برخـــی 
کـــه ورود مـــواد اولیـــه آنهـــا  کاالهایـــی  کشـــاورزی و 
الزم  بینی هـــای  پیـــش  اســـت،  ناپذیـــر  اجتنـــاب 
گـــر ایـــن رونـــد مدیریـــت نشـــود  گرفتـــه اســـت. ا صـــورت 
کاال بـــاال رود طبیعتـــا تولیـــد  و قیمـــت تمـــام شـــده 
ـــی را  کاالی خارج ـــا  ـــت ب ـــدرت رقاب ـــی ق ـــده داخل کنن
ـــد  ـــه آن نبای ـــا در عیـــن حـــال دامن نخواهـــد داشـــت ام
کـــه امـــکان تولیـــد بســـیاری  کنـــد چـــرا  گســـترش پیـــدا 
کشـــور وجـــود دارد.  کاالهـــای واســـطه ای در داخـــل  از 

کمیســـیون ویـــژه حمایـــت از تولیـــد ملـــی  آیـــا در 
گیـــری شـــده و سیاســـت  در ایـــن رابطـــه تصمیـــم 
کمیســـیون پـــس از  واحـــدی اتخـــاذ شـــده اســـت؟ 
اعـــام شـــعار ســـال چـــه تدابیـــری در ایـــن زمینـــه 

اندیشـــیده اســـت؟ 
گرفتـــه اســـت،  بلـــه؛ پیش بینی هـــای الزم صـــورت 
کاالهـــای واســـطه ای مـــا بـــا یـــک  در حـــال حاضـــر نیـــز 
کار  شـــرایط ســـهل تـــر و آســـانتر وارد می شـــوند و ایـــن 
ـــت  ـــان اس ـــخن هم ـــای س ـــه مبن ـــداوم دارد. البت ـــم ت ه
کـــه امـــکان تولیـــد  کاالی واســـطه ای  کـــردم  کـــه عـــرض 
کشـــور فراهـــم اســـت، نبایـــد وارد شـــود.  آن در داخـــل 
کمیســـیون ویـــژه حمایـــت از تولیـــد ملـــی جلســـات  در 
می شـــود  برگـــزار  هفتـــه  هـــر  و  مســـتمر  صـــورت  بـــه 
ــارت  ــدن تجـ ــر صنعـــت معـ ــر نفـــت، وزیـ ــا وزیـ ــه بـ کـ
کشـــاورزی جلســـاتی داشـــتیم و نظـــرات  و جهـــاد 
ــتماع  ــی اسـ کاالی ایرانـ ــت از  ــون حمایـ ــا را پیرامـ آنهـ
کـــه خـــالء قانونـــی وجـــود دارد،  کردیـــم. در مـــواردی نیـــز 
کـــردن آن مســـائل هســـتیم ؛ البتـــه  درصـــدد مرتفـــع 
ــالء قانونـــی در ایـــن  ــه خـ کـ ــن اســـت  ــده ایـ ــور بنـ تصـ
کیـــد  زمینـــه وجـــود نـــدارد و بایـــد بعـــد نظارتـــی مـــورد تا
کمیســـیون ویـــژه حمایـــت از تولیـــد ملـــی  گیـــرد و  قـــرار 

ــز از ابزارهـــای نظارتـــی خـــود اســـتفاده می کنـــد. نیـ

کشـــور وابســـته بـــه تولیـــد  بخشـــی از اقتصـــاد مولـــد 
کـــه در ایـــن  خدمـــات فنـــی و مهندســـی اســـت 
ــد  ــال بایـ ــعار سـ ــیر شـ ــت در مسـ ــرای حرکـ ــه بـ زمینـ
بـــه نقـــش ســـرمایه انســـانی بـــه عنـــوان مهمتریـــن 
در  می رســـد  نظـــر  بـــه  داشـــت؛  توجـــه  کتـــور  فا
کلـــی نظـــام الزامـــات حمایـــت از  سیاســـت های 
تولیدکننـــدگان فنـــی و مهندســـی دیـــده نشـــده 
ایـــن  راهکارهـــای پیشـــنهادی شـــما در  اســـت. 

زمینـــه چیســـت؟
گـــر اقتصـــاد و تولیـــد در  کـــه ا اعتقـــاد بنـــده ایـــن اســـت 
کار فراهـــم شـــود  کنـــد و بســـتر  مســـیر درســـتی حرکـــت 
ـــر در ایـــن عرصـــه ظاهـــر  ی انســـانی نیـــز پرتـــالش ت نیـــرو
ــی  ــد بخـــش خصوصـ ــا بایـ ــع مـ ــد. در واقـ ــد شـ خواهـ
کشـــور  را بـــه عنـــوان یـــک عامـــل اقتصـــادی مهـــم در 
کنیـــم نـــه اینکـــه تنهـــا شـــعار ســـر دهیـــم. بســـیاری  بـــاور 
از مســـائل بخـــش خصوصـــی بایـــد حـــل شـــود بـــه 
تســـهیالت  بـــا  خصوصـــی  بخـــش  مثـــال  عنـــوان 
بـــاالی 20 تـــا 25 درصـــد توانایـــی رقابـــت را نخواهـــد 
داشـــت، تســـهیل فعالیـــت بخـــش خصوصـــی و رفـــع 
ــق  ــرک تحقـ ــور محـ ــا و موتـ ــی راهگشـ ــای مالـ تنگنا هـ
کشـــاورزی  سیاســـت مـــورد نظـــر در حـــوزه صنعـــت، 

گردشـــگری و ... خواهـــد بـــود.▪ و 

گر اقتصاد و تولید در مسیر درستی حرکت کند و بستر کار فراهم شود نیروی انسانی نیز پرتاش تر در این عرصه ظاهر خواهد شد. در واقع ما باید  ا
بخش خصوصی را به عنوان یک عامل اقتصادی مهم در کشور باور کنیم نه اینکه تنها شعار سر دهیم
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کـــرده و تحقـــق آن نیازمنـــد تـــالش همه جانبـــه اســـت.  بـــدون تردیـــد نامگـــذاری ســـال هـــا بـــا عناویـــن و شـــعارهای خـــاص، خـــط ســـیر حرکتـــی مســـئوالن و مـــردم را مشـــخص 
گذاشـــته اند. در  کـــه رهبـــر معظـــم انقـــالب روی ســـال 97  کـــه شـــعار ســـال مضمونـــی اقتصـــادی دارد. حمایـــت از تولیـــدات داخلـــی نیـــز نامـــی اســـت  چندیـــن ســـال اســـت 

کرده ایـــم.  گفتگـــو  ـــا »حســـین ســـالح ورزی«؛ نایـــب رئیـــس اتـــاق ایـــران  کاالی ایرانـــی ب راســـتای بررســـی مســـیر تحقـــق شـــعار ســـال و راهکارهـــای حمایـــت از 

آیـــا صرفـــا بـــا نامگـــذاری ســـال می تـــوان شـــاهد 
کاالهـــای ایرانـــی و مصـــرف آنهـــا از   رونـــق تولیـــد 

ســـوی مـــردم باشـــیم؟ 
ســـال  ابتـــدای  در  موضـــوع  تعریـــف  از  هـــدف 
توســـط رهبـــری، تعییـــن راهبـــرد بـــرای آن ســـال در 
گـــر مـــا بـــه ایـــن مســـاله بـــه  حـــوزه اقتصـــاد اســـت. ا
کنیـــم و بـــه دنبـــال  عنـــوان اســـتراتژی و راهبـــرد نـــگاه 
راهکارهـــای عملیاتـــی و اجرایـــی باشـــیم، اتفاقـــات 
مثبتـــی در حـــوزه تولیـــد و اقتصـــاد خواهـــد افتـــاد، امـــا 
گـــر فقـــط از جنبـــه ســـطحی و شـــعاری بـــه آن نـــگاه  ا

کنیـــم، قطعـــا موثـــر نخواهـــد بـــود. 

بـــه نظـــر شـــما روی صحبـــت رهبـــری در اعـــام ایـــن 
ـــا مـــردم؟  شـــعار بیشـــتر مســـئوالن بوده انـــد ی

کیـــد فرمایشـــات رهبـــری در تبییـــن شـــعار ســـال  تا
کـــه مـــردم می تواننـــد  بیشـــتر بـــر روی مـــردم بـــود، چـــرا 
کاالهـــای ایرانـــی تـــوان تولیـــد داخلـــی را  بـــا خریـــد 
ــزا و  ــران اجـ ــد ایـ ــام تولیـ ــه در نظـ ــد. البتـ کننـ تقویـــت 
کـــه مـــردم بخشـــی از آن  اکوسیســـتمی وجـــود دارد 
ـــد  ـــی بای ـــد داخل ـــوان تولی ـــت ت ـــرای تقوی ـــه ب ک ـــتند  هس

خـــوش  روی  ایرانـــی  کاالی  بـــه  تقاضـــا  بخـــش  در 
نشـــان دهنـــد. مـــردم در تهیـــه نیازهـــای خـــود براســـاس 
کـــه  می کننـــد  عمـــل  خـــود  ســـالیق  و  ترجیحـــات 
کیفیـــت و قیمـــت اســـت،  معیـــار ایـــن ترجیحـــات، 
کیفیـــت و قیمـــت مناســـب  کاالی ایرانـــی دارای  گـــر  ا
ــی  ــای داخلـ کاالهـ ــه  ــردم بـ ــا مـ ــد قطعـ ــی باشـ و رقابتـ
کـــرد.  اقبـــال نشـــان داده و از آنهـــا حمایـــت خواهنـــد 
کـــه  از طـــرف دیگـــر تولیدکننـــده ایرانـــی تمایـــل دارد 
کاالیـــی  بتوانـــد در عرصـــه رقابـــت و شـــرایط رقابتـــی 
کـــه نـــه تنهـــا مـــردم ایـــران بـــا  کنـــد  تولیـــد و عرضـــه 
کننـــد بلکـــه بتوانـــد در بازارهـــای  رغبـــت مصـــرف 
کـــرده و عرضـــه و تولیـــد خـــود را  بیـــن المللـــی رقابـــت 

ــد.  افزایـــش دهـ
کار  تولیدکننـــده هـــم زمانـــی قـــادر بـــه انجـــام ایـــن 
کار ایـــن اجـــازه  کســـب و  کـــه فضـــای  خواهـــد بـــود 
نظـــر هزینه هـــای مبادالتـــی  از  بتوانـــد  تـــا  بدهـــد  را 
کاالیـــی بـــا قیمـــت رقابتـــی  و قیمـــت تمـــام شـــده، 
کنـــد. بخـــش عمـــده ای از ایـــن موضـــوع بـــه  تولیـــد 
کـــه بایـــد بتواننـــد در  ـــر می گـــردد  کمیـــت ب دولـــت و حا
کمتریـــن  بســـتر تولیـــد، فضـــای مســـاعد و مناســـبی بـــا 

کمتریـــن هزینه هـــای مبادالتـــی بـــرای  بـــار مقرراتـــی و 
تولیدکننـــدگان  تـــا  کننـــد  فراهـــم  تولیدکننـــدگان 
کننـــد.  کیفیـــت و قیمـــت مناســـب عرضـــه  کاالیـــی با

کشـــاورزی  و  معـــادن  صنایـــع،  بازرگانـــی،  اتـــاق 
خصوصـــی  بخـــش  پارلمـــان  عنـــوان  بـــه  ایـــران 
کاالی  از  حمایـــت  تســـهیل گر  می توانـــد  چقـــدر 
ایرانـــی و رفـــع موانـــع پیـــش رو باشـــد؟ آیـــا ایـــن 
تاثیرگـــذار  تصمیم گیری هـــا  رونـــد  در  مجموعـــه 

اســـت؟ 
اولیـــن اقـــدام اتـــاق بازرگانـــی بـــه عنـــوان نماینـــده 
شناســـایی  خصوصـــی  بخـــش  واقعـــی  حامـــی  و 
عوامـــل افزایـــش هزینه هـــا و موانـــع پیـــش روی فعـــاالن 
اقتصـــادی و تولیدکننـــدگان اســـت. ایـــن اتـــاق بـــا 
شناســـایی و اعـــالم نحـــوه تاثیـــر ایـــن عوامـــل بـــر تولیـــد 
و قیمـــت تمـــام شـــده، در راســـتای بهبـــود فضـــای 
قیمت هـــا  شـــدن  رقابتـــی  امـــکان  و  کار  و  کســـب 
کـــه ایـــن امـــر هـــم بـــر مصرف کننـــدگان  تـــالش می کنـــد 
داخلـــی و هـــم توســـعه صـــادرات غیرنفتـــی تاثیرگـــذار 

ــود. ▪ ــد بـ خواهـ

شناسایی چالش های تولید داخلی
/ گفت وگو با حسین سالح ورزی  /
نایب رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

کاالی ایرانی؛ مهمترین اولویت اتاق بازرگانی در سال حمایت از 
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کاالی ایرانی چیست؟ آقای رنانی به نظر شما الزمات حمایت از 
کار  کســـب و  از آفـــت هـــای اصلـــی حـــوزه هـــای تولیـــدی بـــه ویـــژه صنعـــت، محیـــط 
ــادی  ــاختار نهـ ــه دلیـــل سـ ــته بـ گذشـ ــال هـــای  ــفانه طـــی سـ ــاعد اســـت. متأسـ نامسـ
ضدتولیـــدی، فضـــای فعالیـــت بـــرای تولیدکننـــدگان محـــدود شـــده و هزینـــه هـــای 
مبادلـــه بـــه صـــورت غیرمتعارفـــی افزایـــش یافتـــه اســـت. ایـــن شـــرایط بهـــره وری تولیـــد 

کـــرده اســـت. را بـــه شـــدت متأثـــر 
کارآمـــد، بـــی ثباتـــی در سیاســـت هـــا، تعـــرض بـــه  از طرفـــی شـــیوع فســـاد، مقـــررات نا
حقـــوق مالکیـــت، عـــدم شـــفافیت اقتصـــادی و مـــواردی از ایـــن دســـت، شـــرایط را 
ــوارد  ــن مـ ــه ایـ ــاخته اســـت. همـ ــوار سـ ــای تولیـــدی دشـ ــگاه هـ ــیر بنـ ــه مسـ ــرای ادامـ بـ

ــران اســـت. کار در ایـ کســـب و  ــط نامناســـب  ــی از محیـ کـ حا
کار  کســـب و  گـــذار بـــرای فعالیـــت رغبتـــی نـــدارد. محیـــط  در چنیـــن محیطـــی ســـرمایه 
کشـــوری بـــه حســـاب می آیـــد  ـــرای تولیـــد در هـــر  مناســـب از حداقـــل هـــای مـــورد نیـــاز ب
ــی و  ــای ملـ ــا و آمارهـ ــزارش هـ گـ ــت.  ــدی اسـ ــای تولیـ ــگاه هـ ــرل بنـ کنتـ ــارج از  ــه خـ کـ
گام هـــای  بین المللـــی و نیـــز مطالبـــات همیشـــگی بخـــش خصوصـــی، علیرغـــم 
گویـــای فاصلـــه تـــا دســـتیابی بـــه معیارهـــای  مثبـــت برداشـــته شـــده در ایـــن راســـتا، 
کار در ایـــران اســـت. اجـــرای قانـــون بهبـــود مســـتمر محیـــط  کســـب  و  مطلـــوب محیـــط 
کار، مبـــارزه بـــا فســـاد،  کســـب و  کار و پرهیـــز از تصویـــب هرگونـــه قانـــون مخـــل  کســـب و 
تأمیـــن امنیـــت حقـــوق مالکیـــت، شـــفافیت سیاســـت های دولـــت و تخصیـــص بهینـــه 

ـــتند. کار هس ـــب و  کس ـــط  ـــود محی ـــای بهب ـــه راهکاره ـــی ازجمل ـــع مال مناب
کشـــور  گـــذاری ملـــی  کاال بـــه طـــور غیرمســـتقیم بـــر ســـرمایه  کـــه قاچـــاق  گفـــت  بایـــد 
کاال در داخـــل،  کاالی قاچـــاق زیـــر قیمـــت تولیدشـــده  تأثیـــر منفـــی دارد. بـــا ورود 
کاهـــش مـــی یابـــد  تولیـــد ملـــی ضربـــه خـــورده و تقاضـــا بـــرای محصـــوالت تولیـــد داخـــل 
گـــذاری در بخـــش  کاهـــش ســـرمایه  کاهـــش ســـودآوری و درنهایـــت  ـــه دنبـــال خـــود  و ب

تولیـــد داخلـــی را موجـــب مـــی شـــود. 
کنـــد.  گـــذاری نیـــز انحـــراف ایجـــاد مـــی  مضـــاف بـــر آن قاچـــاق در مســـیر ســـرمایه 
کار، ســـاده ســـازی قوانیـــن و مقـــررات، ایجـــاد ثبـــات در  کســـب و  اصـــالح محیـــط 
ـــای  ـــش هزینه ه کاه ـــا،  ـــهیل فرآینده ـــا، تس ـــنامه ه ـــا و بخش ـــررات، مجوزه ـــن، مق قوانی
تجـــارت خارجـــی و بهینـــه ســـازی نظـــام تعرفـــه ای از اصلـــی تریـــن راهبردهـــای 
کوچـــک و  پیشـــگیری از قاچـــاق بـــوده و الزم اســـت بـــه جـــای تمرکـــز بـــر پرونـــده هـــای 
ـــه ای صـــورت  ـــا قاچـــاق ســـازمان یافتـــه و حرف ـــر ب ـــا قاچـــاق، برخـــورد مؤث ـــارزه ب خـــرد مب

پذیـــرد. 
ــه  ــا ازجملـ ــع آنهـ ــاق و رفـ ــرای قاچـ ــزه بـ ــاد انگیـ ــی ایجـ ــای اصلـ ــوگاه هـ گلـ ــایی  شناسـ
کاهـــش و هدفمندســـازی معافیـــت هـــای حقـــوق ورودی،  اصـــالح نظـــام تعرفـــه، 
کاال، اتخـــاذ  تســـهیل هرچـــه بیشـــتر رونـــد امـــور اجرایـــی واردات و صـــادرات قانونـــی 

/گفت وگو با محسن رنانی/ اقتصاددان

گرهای  اما و ا
حمایت از

تولیدات داخلی 

ایرانـــی  کاالی  از  را حمایـــت  انقـــالب شـــعار ســـال 97  رهبـــر معظـــم   
دســـتگاه های  شـــعار،  ایـــن  تحقـــق  منظـــور  بـــه  کردنـــد.  نامگـــذاری 
کشـــور، بـــه ویـــژه دســـتگاه اجرایـــی و تیـــم اقتصـــادی دولـــت بایـــد  مختلـــف 
بســـترهای الزم را در ایـــن مســـیر فراهـــم ســـازند. تحقـــق ایـــن شـــعار نیازمنـــد 
ــدگان و  ــا تولیدکننـ ــه تـ گرفتـ ــردم  ــت، از مـ ــه اسـ ــاد جامعـ ــه آحـ ــت همـ همـ

داخلـــی. ســـرمایه گذاران 
کاالی ایرانـــی برداشـــته شـــود،  چنانچـــه موانـــع پیـــش رو در حمایـــت از 
ـــع  ـــو موان گفتگ ـــن  ـــود. در ای ـــور ب ـــوان متص ـــل آن می ت ـــددی از ِقب ـــرکات متع ب
کارشـــناس  کاالی ایرانـــی را بـــا محســـن رنانـــی،  پیـــش روی حمایـــت از 

گذاشـــته ایـــم. گفتگـــو  مســـائل اقتصـــادی بـــه بحـــث و 
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کـــه میـــزان ارزششـــان از مقـــدار تســـهیالت  ـــد  مواجه ان
کمتـــر اســـت و همچنیـــن میـــزان نقدشـــوندگی آن 
ـــی  ـــی از اساس ـــل یک ـــن معض ـــت. ای ـــن اس ـــیار پایی بس
کـــه چنیـــن  تریـــن مشـــکالت نظـــام بانکـــی اســـت، چرا
گـــردش پـــول در نظـــام بانکـــی  دارایـــی هایـــی ســـرعت 
ـــل  ـــن عوام ـــه ای ـــد. هم ـــی دهن ـــش م کاه ـــدت  ـــه ش را ب
کـــه  نقشـــی  تـــا  انـــد  داده  هـــم  دســـت  بـــه  دســـت 
کننـــد، عـــوض  بانک هـــا قـــرار بـــود در اقتصـــاد ایفـــا 
شـــود و از تأمیـــن مالـــی بـــه عنـــوان وظیفـــه اصلـــی 
بـــر واحدهـــای  تملـــک  و  بنـــگاه داری  بـــه ســـمت 

ــد. ــرده انـ کـ ــت  ــان ده حرکـ یـ ــی ز صنعتـ

گرایـــش مـــردم  فرهنـــگ ســـازی را تـــا چـــه حـــد در 
ایرانـــی  کاالی  از  اســـتفاده  ســـوی  و  ســـمت  بـــه 

تاثیرگـــذار مـــی دانیـــد؟
متاســـفانه بـــه دلیـــل عـــدم فرهنـــگ ســـازی مناســـب، 
گرایـــی، اســـراف،  ایرانـــی دچـــار مصـــرف  جامعـــه 
کاالی خارجـــی  گـــری و مصـــرف  رفاه طلبـــی، اشـــرافی 
کاالی خارجـــی بـــه نوعـــی ارزش  شـــده و اســـتفاده از 
ــور ترغیـــب و تهییـــج  ــه منظـ تبدیـــل شـــده اســـت. بـ
کاالهـــا و خدمـــات تولیـــد شـــده در  جامعـــه بـــه خریـــد 
گرفـــت و از تاثیـــر  کار فرهنگـــی بهـــره  داخـــل، بایـــد از 
ــار اجتماعـــی  ــود رفتـ ــرای اصـــالح و بهبـ ــا بـ ــانه هـ رسـ
و  رســـانه ها  ســـایر  صداوســـیما،  نشـــد.  غافـــل 
بـــاره  ایـــن  در  تبلیغاتـــی  مختلـــف  تریبون هـــای 
ـــا  ـــا ب ـــد ت ـــر دوش دارن مســـئولیت و رســـالت عظیمـــی ب
کاالی تولیـــد  فراخوانـــدن مـــردم نســـبت بـــه مصـــرف 
ــویق  ــاله ترغیـــب و تشـ ــه ایـــن مسـ ــا را بـ داخـــل، آن هـ
و وظیفـــه  یـــک تکلیـــف  بـــه عنـــوان  را  آن  و  کننـــد 
کننـــد . در ایـــن راســـتا، وزارت  شـــرعی و ملـــی معرفـــی 
صداوســـیما،  ارشـــاد،  وزارت  پـــرورش،  و  آمـــوزش 
دســـتگاه های آمـــوزش عالـــی و غیـــره می  تواننـــد در 
کننـــد تـــا ایرانـــی بـــا  ایـــن مســـیر نقـــش ارزنـــده  ای ایفـــا 

کاالی ایرانـــی بهـــره ببـــرد.  افتخـــار و عـــزت از 
کاالی خارجـــی بیـــکاری   یکـــی از آفـــت هـــای خریـــد 
و تعطیلـــی پـــی در پـــی بنگاه  هـــای تولیـــدی اســـت، 
بـــا توجـــه بـــه اینکـــه در شـــرایط فعلـــی بســـیاری از 
خانـــواده  هـــا بـــا معضـــل بیـــکاری دســـت و پنجـــه نـــرم 
ــه  ــا را بـ ــواده  هـ ــا بایـــد خانـ ــانه  هـ ــذا رسـ ــد، لـ کننـ مـــی  

ـــه ایـــن موضـــوع هشـــدار و توجـــه  کاال ب ـــد  هنـــگام خری
کاالی ایرانـــی چـــه خدمتـــی  کـــه، بـــا خریـــد  دهنـــد 
کننـــد. در واقـــع بایـــد تـــالش  کشـــور خـــود مـــی  بـــه 
کـــه  شـــود جامعـــه بـــه ســـطحی از فرهنـــگ برســـد 
ـــه نوعـــی ارزش تبدیـــل شـــده و  ـــی ب کاالی ایران ـــد  خری
کاالی خارجـــی اقدامـــی ضـــدارزش  بالعکـــس خریـــد 

ــود. ــوب شـ محسـ

دستاوردهای تحقق این شعار را چه می دانید؟
کـــه ایـــن روزهـــا اقتصـــاد  یکـــی از ابرچالـــش هایـــی 
کنـــد، بیـــکاری  ـــرم مـــی  ـــا آن دســـت و پنجـــه ن کشـــور ب
جوانـــان اســـت. متاســـفانه سیاســـت هـــای غلـــط 
ـــه ای  گون ـــه  دولـــت هـــای مختلـــف، شـــرایط را امـــروز ب
و  هـــا  کارخانـــه  از  بســـیاری  کـــه  اســـت  زده  رقـــم 
بنگاه هـــای تولیـــدی یـــا تعطیـــل شـــده انـــد و یـــا بـــا 

حداقـــل ظرفیـــت مشـــغول بـــه فعالیتنـــد. 
بـــا  کـــه  بـــرود  پیـــش  ای  گونـــه  بـــه  شـــرایط  گـــر  ا
تولیدکننـــدگان،  همـــت  و  دولـــت  حمایت هـــای 
کننـــدگان داخلـــی ایجـــاد  رغبـــت الزم در مصـــرف 
ـــد  ـــاره خواهن ـــی دوب ـــا جان ـــگاه ه ـــیاری از بن ـــود، بس ش
گرفتـــن بنـــگاه هـــای تولیـــدی متـــرادف  گرفـــت. جـــان 
ــژه در  ــه ویـ کاهـــش محســـوس بیـــکاری، بـ ــا  اســـت بـ
کـــرده. بـــا ایجـــاد رونـــق در  میـــان جوانـــان تحصیـــل 
ــای تولیـــدی  ــن واحدهـ ــی، ایـ ــای ایرانـ کاالهـ ــروش  فـ
بیشـــتری  شـــغلی  هـــای  فرصـــت  و  یافتـــه  توســـعه 
توســـعه  بـــه ســـمت  کشـــور  و  آورنـــد  مـــی  فراهـــم  را 

رهنمـــون مـــی شـــود. 
در  ملـــی  رســـانه  و  دولـــت  کـــه  مـــواردی  از  یکـــی 
کاالی ایرانـــی  حـــوزه فرهنـــگ ســـازی در اســـتفاده از 
گـــره زدن معیشـــت  می تواننـــد از آن بهـــره بگیرنـــد، 
ـــق  ـــه تحق ـــی ب ـــای ایران ـــواده ه ـــان خان ـــکاری جوان و بی
کشـــورهای  شـــعار ســـال اســـت. وقتـــی بـــه تجربـــه 
ـــم از  ـــی بینی ـــم، م کنی ـــی  ـــگاه م ـــن ن ـــر ژاپ ـــرفته نظی پیش
همیـــن رهگـــذر بـــه مقصـــود رســـیده انـــد. خودکفایـــی 
و واکســـینه شـــدن در برابـــر تکانـــه هـــای اقتصـــادی، 
کاهـــش آســـیب های  رشـــد اقتصـــادی تولیـــد محـــور و 
اجتماعـــی و... از ثمـــرات تحقـــق و توجـــه بـــه ایـــن 

ــود.▪ ــد بـ ــعار خواهـ شـ

گر شرایط به گونه ای پیش برود که با  ا
حمایت های دولت و همت تولیدکنندگان، 
رغبت الزم در مصرف کنندگان داخلی ایجاد 

شود، بسیاری از بنگاه ها جانی دوباره 
خواهند گرفت

مدیریـــت  و  ارزی  مناســـب  هـــای  سیاســـت 
ــردن  کـ ــی  ــور منطقـ ــه منظـ ــه تخصیـــص ارز بـ بهینـ
ـــا قیمـــت  قیمـــت تمـــام  شـــده واردات در مقایســـه ب
زمینـــه  ایـــن  در  داخلـــی  تولیـــد  محصـــوالت 

پیشـــنهاد مـــی شـــود.
ایجـــاد  بـــر  اثرگـــذار  هـــای  مولفـــه  از  دیگـــر  یکـــی 
کشـــوری اســـت،  اشـــتغال، سیســـتم بانکـــی هـــر 
کـــه ماننـــد ایـــران پایـــه و  کشـــورهایی  بـــه ویـــژه در 
اســـاس تأمیـــن مالـــی از ســـوی ایـــن سیســـتم انجـــام 
گیـــرد. نظـــام بانکـــی در شـــرایط فعلـــی چنـــد  مـــی 
ـــع  ـــه تب ـــی و ب ـــد مل ـــت تولی ـــیر تقوی ـــکل را در مس مش
آن ایجـــاد اشـــتغال بـــه وجـــود آورده اســـت. نـــرخ 
کـــه  گونـــه ای اســـت  تســـهیالت نظـــام بانکـــی بـــه 
بازپرداخـــت  از  اقتصـــادی  بنگاه  هـــای  غالـــب 
کـــه ایـــن مســـاله  تســـهیالت ناتـــوان مـــی  ماننـــد، 
گـــردش پـــول در بانـــک را بـــا معضـــل روبـــرو می کنـــد 
و بـــه ناچـــار، بانـــک بـــه اســـتقراض از بانـــک مرکـــزی 

روی مـــی آورد. 
نـــرخ  از  باالتـــر  نرخـــی  معمـــواًل  مرکـــزی  بانـــک 
ــاله بـــر  کنـــد و ایـــن مسـ ــت مـــی  یافـ ــهیالت در تسـ
مشـــکالت بانـــک هـــا مـــی افزایـــد. همیـــن اخـــالل 
در نظـــام بانکـــی آســـیب بزرگـــی بـــه تولیـــد ملـــی وارد 
کـــه امـــروزه صنایـــع تولیـــدی  کـــرده اســـت. مشـــکلی 
نقدینگـــی  شـــدید  کمبـــود  انـــد  مواجـــه  آن  بـــا 
کـــه در پـــی سیاســـت هـــای غلـــط  ارزان اســـت 
گذشـــته تشـــدید شـــده  اقتصـــادی در ســـال هـــای 

اســـت. 
ــهیالت  ــای تسـ ــا اعطـ ــا بـ ــر بانـــک هـ ــرف دیگـ از طـ
کتـــاب بـــه افـــراد فاقـــد صالحیـــت  بـــدون حســـاب و 
هایـــی  دارایـــی  بـــا  یـــان ده،  ز هـــای  بنـــگاه  و 
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کاالی  بـــا توجـــه بـــه نامگـــذاری ســـال بـــه نظـــر شـــما الزامـــات حمایـــت از 
ایرانـــی چیســـت؟

بـــه  اول  بعـــد  کـــه  اســـت  بعـــد  دو  دارای  داخلـــی  تولیـــد  از  حمایـــت  واژه 
و  ســـاخت  ابتـــدای  از  داخلـــی  تولیـــد  یعنـــی  می گـــردد  بـــر  تولید کننـــده 
کیفیـــت و اســـتاندارد های الزمـــه در تولیـــد  کاال، ضمـــن رعایـــت  پـــردازش 
یابـــی و بســـته بنـــدی و بازســـازی را مطابـــق اســـتاندارد های  اولیـــه، مراحـــل باز
کاالی ایرانـــی بـــه آحـــاد مـــردم  بین المللـــی انجـــام دهـــد. بعـــد دیگـــر حمایـــت از 
کاال هـــای تولیـــد داخلـــی  کـــه بایـــد نســـبت بـــه  و مصرف کننـــده برمی گـــردد 
کاال هـــای  کنـــون مصرف کننـــده انبـــوه  تعصـــب داشـــته باشـــند البتـــه هـــم ا
قاچـــاق خارجـــی هســـتیم؛ بنابرایـــن در ارتبـــاط بـــا حمایـــت از تولیـــد داخلـــی 
ـــتفاده  ـــگ اس ـــر فرهن گ ـــد ا ـــش دارن ـــان نق ـــدگان همزم ـــم تولیدکنن ـــردم و ه ـــم م ه
ـــدار  ـــرای اشـــتغال پای گیـــرد شـــرایط ب ـــرار  ـــی مـــورد توجـــه همـــگان ق کاالی ایران از 

بـــرای مـــردم مهیـــا می شـــود.

کاالی قاچـــاق بـــه معنـــای برتـــری  ـــا خریـــد  کردیـــد آی کاال اشـــاره  بـــه قاچـــاق 
کیفیـــت آن نســـبت بـــه تولیـــد داخلـــی اســـت؟

کیفیـــت بســـیار  کاالی قاچـــاق  اصـــال اینگونـــه نیســـت. اتفاقـــا در اغلـــب مـــوارد 
کفـــش چـــرم و  ـــرای مثـــال ایـــران یکـــی از بهتریـــن تولیدکننـــدگان  پایینـــی دارد ب
ـــا  ـــر دنی ـــور برت کش ـــه  ـــزو س ـــه ج ـــران همیش ـــرم ای ـــت و چ ـــه آن در دنیاس ـــاده اولی م

کفـــش وارداتـــی هـــم از  کننـــده عمـــده  بـــوده اســـت امـــا متاســـفانه مـــا مصـــرف 
ــاق  ــرم قاچـ ــوع جـ ــگیری از وقـ ــتیم. پیشـ ــی هسـ ــم قاچاقـ ــمی و هـ ــادی رسـ مبـ
کاســـتن موقعیت هـــا بـــرای ارتـــکاب بـــه ایـــن جـــرم بســـتگی  کاال بـــه تقلیـــل و 
ـــت،  ـــک اس ـــم مهل ـــه س ک ـــاق  ـــوان از قاچ ـــری می ت ـــتن تدابی کار بس ـــه  ـــا ب دارد و ب
کـــرد. در ایـــن زمینـــه بایـــد نظـــام تعرفـــه  ای مناســـب و منطقـــی  جلوگیـــری 
ـــدات  ـــر تولی ـــی ب ـــر منطق ـــوارض غی ـــد و ع ـــربار تولی ـــای س ـــرد و هزینه ه ک ـــال  اعم
کاهـــش هزینـــه تمـــام شـــده  کـــه موجبـــات  کاهـــش داد بـــه طـــوری  داخلـــی را 

محصـــوالت داخلـــی را فراهـــم آورد. 

به نظر شما چالش های پیش روی تحقق شعار سال چیست؟
کـــه بعـــد از انقـــالب اســـالمی همـــواره مـــورد دقـــت بـــوده بحـــث  یکـــی از مســـائلی 
ــر بـــه  گـ ــران اقتصـــادی اســـت. ا اقتصـــادی و ارائـــه راه حـــل بـــرون رفـــت از بحـ
کثـــر دغدغه هـــای دولت هـــا بنگریـــم در واقـــع موضـــوع اقتصـــاد، بیـــکاری  ا
و مهـــار تـــورم از مهمتریـــن برنامه هـــای آن هـــا بـــوده اســـت. شـــعار حمایـــت 
کاالی ایرانـــی یکـــی از زیرمجموعه هـــای مهـــم اقتصـــاد مقاومتـــی اســـت.  از 
گـــر در ســـال های اخیـــر بـــه فرمایشـــات رهبـــری و دالیـــل نامگـــذاری ســـال ها  ا
کـــه مهمتریـــن دغدغـــه ایشـــان  ـــه ایـــن نتیجـــه برســـیم  کنیـــم می توانیـــم ب دقـــت 

مباحـــث اقتصـــادی بـــوده اســـت. 
اقتصـــاد  الگـــوی  ایـــران،  جامعـــه  شـــرایط  دقیـــق  شـــناخت  بـــا  رهبـــری 

ســـال 1397 بـــا عنـــوان »حمایـــت از کاالی ایرانـــی« نامگـــذاری 
شـــد. امســـال مـــی توانـــد در ســـایه نامگـــذاری و البتـــه تصمیـــم 
ســـازی هـــای ســـازمان یافتـــه و هدفمنـــد، ســـالی پربرکـــت بـــرای 
باشـــد.  تولیدکننـــدگان داخلـــی  و  کار  و  کســـب  صاحبـــان 
گفتگـــو اصـــالح فرهنـــگ  محمدمهـــدی بهکیـــش در ایـــن 
کاالهـــای  کیفیـــت  مصـــرف در میـــان مـــردم و البتـــه افزایـــش 
ایرانـــی را مهمتریـــن شـــاخص هـــای حمایـــت از تولیدکننـــدگان 
کاالی  داخلـــی مـــی دانـــد و معتقـــد اســـت شـــعار حمایـــت از 
کارگـــران و مهندســـان  ایرانـــی شـــامل حمایـــت از فکـــر و تـــوان 
کـــه بـــه همـــه زوایـــای آن دقـــت شـــود.  نیـــز هســـت و الزم اســـت 
گفتگـــوی مـــا را بـــا محمدمهـــدی بهکیـــش، یکـــی از  حاصـــل 

ـــد: ـــی خوانی ـــور م کش ـــام  ـــان بن اقتصاددان

حمایت از فکر و توان کارگر و مهندس ایرانی؛ 
حمایت از کاالی ایرانی

/ گفت وگو با محمدمهدی بهکیش/
اقتصاددان و استاد دانشگاه
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کشـــور بـــرای عبـــور از  مقاومتـــی را متناســـب بـــا بســـتر ها و اســـتعداد های داخلـــی 
کـــه ایـــن الگـــو بـــا اســـتقبال متخصصیـــن  چالش هـــای اقتصـــادی پیشـــنهاد دادنـــد 
ـــه رو  ـــا چالش هایـــی روب کشـــور ب ـــان مواجـــه شـــد. اجـــرای ایـــن الگـــو در  و اقتصاددان
کاالی  کـــه بـــرای تحقـــق الگـــوی اقتصـــاد مقاومتـــی و بـــه تبـــع آن حمایـــت از  اســـت 

ایرانـــی الجـــرم بایـــد ایـــن چالش هـــا برطـــرف شـــود. 
گرایـــی افراطـــی  گرایـــی و تجمـــل  یکـــی از ایـــن چالش هـــا رســـوخ فرهنـــگ مصـــرف 
در خانواده هـــا طـــی دهه هـــای اخیـــر اســـت متاســـفانه مطابـــق آمار هـــا ایـــران در 
کـــه بیشـــترین مصـــرف را در حوزه هـــای آب،  کشـــور هایی اســـت  صـــدر فهرســـت 
کـــه ایـــن خـــود در تضـــاد بـــا فرهنـــگ اقتصـــاد مقاومتـــی اســـت. بایـــد  انـــرژی و... دارد 
کـــه بخـــش عمـــده ایـــن  کنیـــم  کاالی ایرانـــی فرهنـــگ ســـازی  در زمینـــه اســـتفاده از 
ـــاختار های  ـــن و س ـــد قوانی ـــم بای ـــر ه ـــرف دیگ ـــت. از ط ـــده رسانه هاس ـــر عه ـــه ب وظیف

ـــادی دارد. ی کـــه ایـــن بخـــش هـــم اهمیـــت ز کنیـــم  کارآمـــد اقتصـــادی را اصـــالح  نا

بخشـــی از اقتصـــاد مولـــد ایـــران وابســـته بـــه تولیـــد خدمـــات فنـــی و مهندســـی 
کـــه بـــه نظـــر می رســـد در متـــن شـــعار نادیـــده انگاشـــته شـــده، دیـــدگاه  اســـت 

ـــاره چیســـت؟ شـــما در ایـــن ب
ــا در  ــن اولویت هـ ــی از مهم تریـ ــی یکـ ــی و مهندسـ ــات فنـ ــادرات خدمـ ــعه صـ توسـ
کـــه در ســـال های تحریـــم به عنـــوان یکـــی از  حـــوزه صـــادرات بـــه شـــمار مـــی رود 
کاهـــش ظرفیت هـــای صادرکننـــدگان  پایه هـــای ثابـــت چالش هـــای تولیـــد بـــه 
افـــراد جامعـــه  از  بســـیاری  گفتـــه  بـــه  و  زد  دامـــن  و مهندســـی  فنـــی  خدمـــات 

کشـــور بـــرای حضـــور در مناقصه هـــای  صادرکننـــدگان در ســـال های تحریـــم تـــوان 
نکـــرد.  طـــی  را  خوبـــی  رونـــد  و...  پیمانـــکاری  کار هـــای  بـــرای  بین المللـــی 
ایـــن  پذیرنـــده  کشـــور های  در  خدمـــات  ارائـــه  از  ناشـــی  وجـــوه  بازپس گیـــری 
خدمـــات بـــه دلیـــل مشـــکل مـــراودات مالـــی منجـــر بـــه افـــت صـــادرات خدمـــات 

فنـــی و مهندســـی در ایـــن ســـال ها شـــد.
کشـــور های توســـعه یافته از لحـــاظ  دلیـــل اینکـــه خدمـــات فنـــی مهندســـی در 
ــی در  ــرمایه گذاری علمـ ــه سـ کـ ــن اســـت  ــتند ایـ ــق هسـ ــده و موفـ ــاوری ارزان شـ فنـ
کـــز علمـــی بـــرای ارائـــه  کشـــور ها بـــه شـــدت در حـــال رشـــد اســـت. مدیریـــت مرا ایـــن 
خدمـــات و پشـــتیبانی از مشـــاوره های مســـتقل نیـــز در ایـــران ضعیـــف اســـت، 
ـــد بیـــش از پیـــش تقویـــت  کشـــور بای برهمیـــن اســـاس بخـــش دانشـــگاهی و علمـــی 

کـــه تاثیـــر مســـتقیمی در رونـــق خدمـــات فنـــی مهندســـی دارد. شـــود چرا
کاالی ایرانـــی شـــامل حمایـــت از فکـــر و  بـــه اعتقـــاد بنـــده شـــعار حمایـــت از 
کارگـــران و مهندســـان اســـت و برخـــالف آنچـــه در ســـوال شـــما مطـــرح شـــد،  تـــوان 
کـــه تولیـــد شـــرکت های  گفـــت  گرفتـــه نشـــده اســـت. از طرفـــی هـــم بایـــد  نادیـــده 
کفایـــت هنـــوز  خدمـــات فنـــی مهندســـی در ایـــران پیوســـتگی ندارنـــد و از لحـــاظ 
قدرتمنـــد و بـــزرگ نیســـتند، در نتیجـــه در رقابـــت بـــا اســـتاندارد های بین المللـــی 
کافـــی برخـــوردار نخواهنـــد بـــود.  و شـــرکت های مشـــابه قـــوی جهانـــی از تـــوان 
ـــران  ـــه ای ـــبت ب ـــتان نس کس ـــد و پا ـــی هن ـــی عموم ـــات مهندس ـــه خدم ـــوان نمون به عن
کـــه بایـــد بـــرای آن  ارزان تـــر اســـت و ایـــن موضـــوع مـــا را بـــا مشـــکل روبـــه رو می کنـــد 

ــید. ▪ ــاره ای اندیشـ چـ

تولید شرکت های خدمات فنی مهندسی در ایران پیوستگی ندارند و از لحاظ کفایت هنوز قدرتمند و بزرگ نیستند، در نتیجه در رقابت با 
استاندارد های بین المللی و شرکت های مشابه قوی جهانی از توان کافی برخوردار نخواهند بود



32

فروردین و اردیبهشت 97 113

پرونده

ــه  ــاد در ســـه بخـــش مختلـــف بـ ــو اقتصـ برنامـــه ســـاعت صنعـــت از رادیـ
بـــا  بـــرق پرداخـــت. در اولیـــن برنامـــه  جنبه هـــا و مشـــکالت صنعـــت 
ــی اهلل  ــرق و ولـ ــت بـ ــندیکای صنعـ ــر سـ ــن، دبیـ ــز غیاث الدیـ ــور پرویـ حضـ
کمیتـــه ســـاخت داخـــل ســـندیکا بـــه بررســـی  بیـــات، عضـــو هیـــات رئیســـه 
پرداختـــه  بـــرق  صنعـــت  دســـتاورد های  و  پتانســـیل ها  توانمندی هـــا، 
کـــه منصـــور ســـعیدی عضـــو هیـــات  شـــد. در بخـــش دوم ایـــن برنامـــه 
مدیـــره ســـندیکای صنعـــت، هـــم بـــه جمـــع پیشکســـوتان ایـــن صنعـــت 
و  بـــرق  بنیـــان  دانـــش  تاســـیس شـــرکت های  بـــود،  برنامـــه پیوســـته  در 

گرفـــت. ارائـــه خدمـــات  ــورد بررســـی  راهکار هـــای رونـــق صنعـــت بـــرق مـ
صـــادرات محـــور و بررســـی موانـــع حضـــور صنعـــت بـــرق در بازار هـــای 
کـــه بـــا حضـــور  داخلـــی و خارجـــی محـــور بخـــش ســـوم ایـــن برنامـــه بـــود 
پیـــام باقـــری نایـــب رئیـــس ســـندیکای صنعـــت بـــرق و علیرضـــا کالهـــی، 
کابـــل ســـندیکا و عضـــو کمیســـیون  کمیتـــه ســـازندگان ســـیم و  رئیـــس 

ــن رفـــت.  ــه روی آنتـ ــی بـ ــاق بازرگانـ ــادرات اتـ ــعه صـ توسـ
ــه بخشـــی ســـاعت  ــه سـ ــه در برنامـ ــه ای از آنچـ در ایـــن نگاشـــت خالصـ

صنعـــت گذشـــت را مـــی خوانیـــد: 

نگاهی به فراز و فرودهای صنعت برق
سندیکایی ها در رادیو

کیفیت خوبی برخوردار است برق امروز از 

پرویز غیاث الدین: 
ســـایر  بـــه  نســـبت  بـــرق  صنعـــت 
اســـت،  جوانـــی  صنعـــت  صنایـــع، 
علیرغـــم اینکـــه ایـــن صنعـــت عمـــر 
اســـت.  داشـــته  بزرگـــی  تحـــوالت  نـــدارد،  باالیـــی 
کـــه از نعمـــت  کشـــور هایی بـــود  ایـــران هـــم از اولیـــن 
بـــرق البتـــه بـــرای عـــده محـــدودی برخـــوردار شـــد و 
ـــورد  ـــور م کش ـــده در  کن ـــورت پرا ـــه ص ـــرق ب ـــای ب مولد ه
اولیـــن مولـــد هـــم توســـط  گرفتنـــد.  قـــرار  اســـتفاده 
حـــاج امیـــن الضـــرب در خیابـــان چـــراغ بـــرق تهـــران 
نصـــب شـــد، بعد هـــا هـــم در شـــهر ها و محله هـــای 
مختلـــف، مولد هـــای دیگـــری نصـــب شـــد و منـــازل 
و مغازه هـــای محـــدودی آن هـــم فقـــط در ســـاعاتی 
مســـئول  شـــهرداری  شـــدند.  بـــرق دار  شـــب  از 
ـــرق  ـــه مـــردم شـــد و نهایتـــا وزارت آب و ب برق رســـانی ب
گســـترش ایـــن صنعـــت، بـــه  کـــه بـــا  تشـــکیل شـــد 

وزارت نیـــرو تبدیـــل شـــد. 

مـــا  کل ظرفیـــت نصـــب شـــده  انقـــالب  اوایـــل  در 
کمتـــر از 7 هـــزار مـــگاوات و ظرفیـــت قابـــل تولیـــد 
بـــه  نســـبت  امـــروز  ظرفیـــت  بـــود.  مـــگاوات   3500
اوایـــل انقـــالب 10 برابـــر شـــده اســـت و پیـــک بـــار بیـــش 
ـــد آن  کـــه وزارت نیـــرو بای از 55 هـــزار مـــگاوات اســـت 

ــد.  کنـ ــن  را تامیـ
در اوایـــل انقـــالب حتـــی در شـــهر تهـــران خاموشـــی ها 
برنامـــه ریـــزی شـــده بـــود و روزانـــه 4 ســـاعت خاموشـــی 
بـــا ژنراتور هـــای  داشـــتیم، در شـــهر های دیگـــر هـــم 
ـــرای  کوچـــک مناطـــق معـــدودی را آن هـــم ب محلـــی و 
ســـاعت محـــدودی بـــرق دار می کردنـــد. خوشـــبختانه 
بـــرق  پیوســـته  هـــم  بـــه  شـــبکه  ســـال ها  ایـــن  در 
کمـــک بخـــش  ایـــران ایجـــاد شـــد و وزارت نیـــرو بـــا 
خصوصـــی در تمـــام ســـاعات و در تمـــام طـــول ســـال 
بـــا تولیـــد بـــرق، احـــداث شـــبکه، نگهـــداری شـــبکه و 
ـــم  ـــردم فراه ـــرای م ـــرق را ب ـــت ب ـــزات نعم ـــن تجهی تامی
کـــه  کردنـــد و امـــروز حتـــی یـــک روســـتا وجـــود نـــدارد 

بـــرق نداشـــته باشـــد. 
اذعـــان  بایـــد  مـــردم  بـــرای  بـــرق  تامیـــن  بـــر  عـــالوه 
بهتـــر شـــده  بســـیار  هـــم  بـــرق  کیفیـــت  کـــه  کنیـــم 
مجبـــور  دیگـــر  مـــردم  اســـت،  خوبـــی  کیفیـــت  و 
نیســـتند بـــا ترانســـفورماتور بـــرق را بـــه ولتـــاژ مناســـبی 
امـــروز  نـــدارد،  وجـــود  یـــادی  ز نوســـان  و  برســـانند 
تعمیـــرات  جهـــت  اتفاقـــی  خاموشـــی های  حتـــی 
کوتاه تریـــن زمـــان و بـــا اعـــالم قبلـــی  بـــا برنامـــه، در 
انجـــام می شـــود. اهمیـــت بـــرق در زندگـــی امـــروز بـــه 
کـــه مـــردم دیگـــر نمی تواننـــد بـــدون  قـــدری اســـت 
کننـــد، هیـــچ صنعتـــی، هیـــچ بنگاهـــی  ـــرق زندگـــی  ب
و هیـــچ بیمارســـتانی بـــدون بـــرق نمی توانـــد بیـــش 
کنـــد. دســـتاورد های امـــروز  از دو ســـاعت تحمـــل 
صنعـــت بـــرق حاصـــل همـــت مســـئوالن صنعـــت 
کـــه  ـــوده اســـت  بـــرق در بخـــش خصوصـــی و دولتـــی ب
یـــم در آینـــده هـــم ایـــن  کـــه امیدوار قابـــل تقدیـــر اســـت 

شـــرایط حفـــظ شـــود. ▪
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9۰ درصد تجهیزات ساخت نیروگاه تولید داخل است 

ولی اله بیات:
کـــه تجهیـــزات در حـــد مونتـــاژ تولیـــد  کشـــور داشـــتیم   تـــا آغـــاز دوران انقـــالب در حـــوزه تجهیـــزات بـــرق تولیدکننـــدگان بســـیار محـــدودی در 
ــن ترتیـــب  ــه ایـ ــند بـ ــی تر باشـ ــزات اساسـ ــد تجهیـ ــی از تولیـ ــذار برخـ ــد پایه گـ گرفتنـ ــم  ــرو تصمیـ ــران وقـــت وزارت نیـ ــه مدیـ ــا اینکـ ــد تـ می کردنـ

ــد.  ــاز شـ ــی آغـ کوچکـ ــدوده  ــرکت ها در محـ ــن شـ ــه فعالیـــت و ثبـــت ایـ کـ ــد  ــذاری شـ ــری پایه گـ ــرکت های موثـ ــه شـ تاریخچـ
کـــه مســـئوالن وقـــت وزارت نیـــرو بـــا تصمیم هـــای شـــجاعانه تجهیـــزات بســـیار جـــدی را  بنـــده معتقـــدم رونـــق صنعـــت بـــرق از ســـال 1370 آغـــاز شـــد 
کردنـــد. همیـــن امـــر باعـــث تاســـیس و  کـــرده و از فرصـــت یـــک مناقصـــه بهـــره بردنـــد و شـــرط انتقـــال دانـــش فنـــی را بـــرای برنـــده مناقصـــه تکلیـــف  پایه گـــذاری 
کـــه امـــروز می تـــوان 90 درصـــد تجهیـــزات ســـاخت نیـــروگاه، تاســـیس پســـت های بـــرق، خطـــوط انتقـــال  رونـــق تولیـــد تجهیـــزات صنعـــت بـــرق شـــد بـــه طـــوری 

کـــرد. ▪ و بهره بـــرداری را در ایـــران تولیـــد 

نیروگاه های جدید بخار  راندمان ۳۸ درصدی دارند

پرویز غیاث الدین: 
ــد،  ــود می آیـ ــه وجـ ــرژی بـ ــل انـ ــرق از تبدیـ ــی بـ کلـ ــور  ــه طـ بـ
کـــه در دنیـــا بـــرای تبدیـــل بـــه  بیشـــترین انـــرژی متداولـــی 
ــال  ــیلی و زغـ ــوخت های فسـ ــود، سـ ــتفاده می شـ ــرق اسـ بـ
یـــم و بـــرق از طریـــق  کـــه در ایـــران زغـــال ســـنگ ندار ســـنگ بـــوده اســـت 
کـــه شـــامل نیروگاه هـــای بخـــار،  نیروگاه هـــای مختلـــف تولیـــد می شـــود 

گازی ســـیکل ترکیبـــی و نیروگاه هـــای بـــرق آبـــی هســـتند. 
کـــه بیشـــتر نیروگاه هـــای  نـــوع اول نیروگاه هـــا، نیروگاه هـــای بخـــار هســـتند 
قدیمـــی از ایـــن نـــوع بودنـــد. در نیروگاه هـــای بخـــار ســـوخت فســـیلی بخـــار 
کـــه ایـــن بخـــار توربیـــن را و توربیـــن  بـــا دمـــای بـــاال و فشـــار تولیـــد می کنـــد 

ـــود. ـــد می ش ـــرق تولی ـــی آورد و ب ـــت در م ـــه حرک ـــور را ب ـــم ژنرات ه
کـــه از حوالـــی انقـــالب در شـــبکه  گازی هســـتند  نـــوع دوم نیروگاه هـــای 
گاز مصـــرف  نیروگاه هـــا ســـوخت  ایـــن  کشـــور مرســـوم شـــده اند،  بـــرق 
گـــردش در می آیـــد، درواقـــع  گاز بـــه  نمی کننـــد بلکـــه توربیـــن بـــا انبســـاط 
ـــا ســـوخت و هـــوا  گاز ی ـــا ترکیـــب  کـــه ب نیـــروی محـــرک آن انبســـاطی اســـت 
ـــان  ـــت و راندم ـــور باالس کش ـــا در  ـــن نیروگاه ه ـــداد ای ـــه تع ک ـــود  ـــاد می ش ایج
گازی  کـــه نیروگاه هـــای  کشـــوری اســـت  خوبـــی دارنـــد. ایـــران جـــزو شـــش 
کشـــور را بـــا راندمـــان بـــاالی 60 درصـــد تولیـــد می کنـــد یعنـــی 60 درصـــد  در 
کـــه نیروگاه هـــای  ـــرژی می شـــود. در حالـــی  ـــه ان ســـوخت مصرفـــی تبدیـــل ب
قدیمـــی راندمـــان حـــدود 20 الـــی 23 درصـــدی داشـــتند، نیروگاه هـــای 

جدیدتـــر بخـــار راندمـــان 38 درصـــدی دارنـــد. 
می کننـــد  تولیـــد  بـــرق  انـــرژی،  پـــرت  از  کـــه  نیروگاه هـــا  ســـوم  نـــوع 
ــه  ــور را بـ گازی ژنراتـ ــای  ــتند. نیروگاه هـ ــی هسـ ــیکل ترکیبـ ــای سـ نیروگاه هـ
ــزوز  گـ ــه از ا ــود آنچـ ــوا ترکیـــب می شـ ــا هـ ــد و ســـوخت بـ ــردش در می آورنـ گـ
کـــه ایـــن دمـــا  ایـــن نیـــروگاه بیـــرون می آیـــد دمـــای بـــاالی 500 درجـــه دارد 
وارد سیســـتم بخـــار می شـــود و بخـــار تولیـــد شـــده تبدیـــل بـــه بـــرق می شـــود 
ــیاری از  ــد. بسـ ــم می گوینـ ــی هـ ــه ترکیبـ ــروگاه چرخـ ــروگاه را نیـ ــن نیـ ــه ایـ کـ
ــدون  ــی بـ ــدند یعنـ ــل شـ ــی تبدیـ ــه ترکیبـ ــه چرخـ ــا بـ گازی مـ ــای  نیروگاه هـ
البتـــه  می کننـــد  تولیـــد  بیشـــتری  بـــرق  اضافـــی  ســـوخت  از  اســـتفاده 
علیرغـــم اینکـــه در قانـــون حمایت هـــای خوبـــی در ایـــن حـــوزه وجـــود دارد، 
کـــه تبدیـــل بـــه چرخـــه  یـــم  گازی هـــم دار متاســـفانه هنـــوز نیروگاه هـــای 
کـــه اجـــرای قوانیـــن در ایـــران بســـیار پیچیدگـــی و  ترکیبـــی نشـــده اند چـــرا 

بروکراســـی دارد و عمـــال اجـــرا نمی شـــود. 
نیروگاه هـــای بـــرق آبـــی را از قبـــل انقـــالب داشـــتیم و بعـــد از انقـــالب 
کشـــور بـــر عهـــده  کوچکـــی از تولیـــد بـــرق  کـــرد، امـــا درصـــد  توســـعه پیـــدا 
ایـــن نیروگاه هاســـت آن هـــم بســـتگی بـــه میـــزان بارندگـــی در ســـال دارد، 
کـــه امســـال بـــا توجـــه بـــه خشکســـالی شـــاید  پیش بینـــی مـــا ایـــن اســـت 
کاهـــش داشـــته  کشـــور  بـــرق آبـــی  حـــدود 5 هـــزار مـــگاوات در تولیـــد 

باشـــیم.▪ 

کشور را  بخش خصوصی تولید می کند  ۶۰ درصد برق 

کـــه امـــروزه در دنیـــا متـــداول اســـت، در  فعالیـــت نیروگاه هـــای تجدیدپذیـــر 
ایـــران نیـــز شـــروع شـــده اســـت، امـــا بایـــد آهنـــگ آن را بســـیار شـــتاب دهـــد 
کشـــور مـــا حتـــی بـــه یـــک درصـــد  کـــه امـــروز تولیـــد بـــرق از ایـــن روش در  چـــرا 
هـــم نمی رســـد. ایـــن نیروگاه هـــا از انـــرژی خورشـــید و بـــاد بـــرق تولیـــد 
ــا  ــن نیروگاه هـ ــعه فعالیـــت ایـ ــرای توسـ ــور ها بـ کشـ ــیاری از  ــد. بسـ می کننـ
پـــا، آمریـــکا و ســـایر  برنامـــه دارنـــد، بـــا مطالعـــه راهبرد هـــا و برنامه هـــای ارو
کشـــور ها تـــا ســـال  کـــه ایـــن  کـــرد  کشـــور های پیشـــرفته می تـــوان مشـــاهده 
ـــرق  ـــرای تولیـــد ب 2040 در اســـتفاده از ســـوخت فســـیلی بـــی نیـــاز شـــده و ب
کرده انـــد. ایـــن انرژی هـــا را  بـــه ســـمت انرژی هـــای تجدیدپذیـــر حرکـــت 
ک نیـــز نامیـــد. دربـــاره نقـــش انـــرژی هســـته ای در  می تـــوان انرژی هـــای پـــا
کـــه نیـــروگاه هســـته ای بـــرق بوشـــهر فقـــط هـــزار  گفـــت  تولیـــد بـــرق هـــم بایـــد 
ــر بیـــش از 60  ــور را تولیـــد می کنـــد. در حـــال حاضـ کشـ مـــگاوات از بـــرق 
کـــه  درصـــد بـــرق توســـط نیروگاه هـــای بخـــش خصوصـــی تولیـــد می شـــود 
رقـــم قابـــل توجهـــی اســـت، نیروگاه هـــای دولتـــی و زیرمجموعـــه آن هـــا هـــم 

ـــد. ▪ ـــرق دارن کمتـــر از 40 درصـــد تولیـــد ب رقمـــی 

حمایت از تجهیزات داخلی، اشتغال جوانان ایرانی 

ولی اله بیات:
ــتفاده از  ــان و اسـ ــری جوانـ ــرق ظرفیـــت بکارگیـ صنعـــت بـ
تخصـــص آن هـــا را دارد، در حـــال حاضـــر علیرغـــم وجـــود 
کـــه بـــرای تولیـــد تجهیـــزات داخلـــی وجـــود دارد،  پتانســـیلی 
کـــه تعدادشـــان  بخشـــی از تجهیـــزات از طریـــق واردات تامیـــن می شـــود 
کاال بیشـــتر ضعـــف در حمایـــت  کـــم هـــم نیســـت. ریشـــه ایـــن واردات 
کاال هـــای داخلـــی اســـت. البتـــه در حـــوزه تجهیـــزات صنعـــت بـــرق  از 
ــرای  ــه بـ ــه داد بلکـ ــول ارائـ کیفیـــت قابـــل قبـ ــوان  ــا رنـــگ و لعـــاب نمی تـ بـ
ــه  کـ ــت  ــده اسـ ــی تعریـــف شـ ــتانداردی جهانـ ــزات اسـ ــن تجهیـ ــد ایـ تولیـ
تولیـــد خـــارج از مســـیر اســـتاندارد، قابلیـــت اســـتفاده نخواهـــد داشـــت. 
کاال هـــای  کـــه از بـــرکات نامگـــذاری ســـال 97 از  یـــم بـــا حمایتـــی  امیدوار
داخلـــی خواهـــد شـــد، بتوانیـــم بخـــش بیشـــتری از تجهیـــزات وارداتـــی را 
ـــه  کـــه ایـــن امـــر مســـتقیما ب کنیـــم  از طریـــق تولیدکننـــدگان داخلـــی تامیـــن 

اشـــتغال جوانـــان منجـــر خواهـــد شـــد. 
کـــه برخـــی مســـئوالن تـــا نکاتـــی از زبـــان مقـــام معظـــم  جـــای تاســـف دارد 
رهبـــری بـــه عنـــوان شـــعار مطـــرح نشـــده اســـت، آن را جـــدی نمی گیرنـــد. 
کاال از برند هـــای  متاســـفانه مدیـــران عامـــل برخـــی ســـازمان ها در انتخـــاب 
کاالی داخلـــی  کیفیـــت  خارجـــی اســـتفاده می کننـــد بـــدون اینکـــه بـــه 
کـــرده و  کارشناســـی خـــود را تقویـــت  کننـــد. ایـــن افـــراد بایـــد تـــوان  توجـــه 
ـــا  کیفیـــت و ب کاال هـــای با کـــه همیـــن  کننـــد چـــرا  در انتخـــاب خـــود دقـــت 
کـــه وجـــود بـــرق پایـــدار در  اســـتاندارد جهانـــی در ایـــران هـــم تولیـــد می شـــود 

ـــرد تجهیـــزات تولیـــد داخـــل اســـت.▪ کارک ـــه برکـــت  کشـــو ب
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پرونده

کاالی خارجی باشد کاالی ایرانی باید قابل رقابت با 

پرویز غیاث الدین: 
کاالی ایرانـــی موضـــوع بســـیار خوبـــی اســـت.  حمایـــت از 
کـــه آیـــا فقـــط خریـــد  بایـــد بـــه ایـــن ســـوال جـــواب بدهیـــم 
حمایـــت  خارجـــی  کاالی  نخریـــدن  و  ایرانـــی  کاالی 
اســـت؟ مـــردم حـــق انتخـــاب دارنـــد و بـــا حالـــت دســـتوری نمی تـــوان 
کاالی ایرانـــی بخرنـــد بلکـــه بایـــد راهـــکاری در نظـــر  از آن هـــا خواســـت 
ـــر معرفـــی  ـــی باشـــد. عـــالوه ب کاالی ایران کـــه انتخـــاب خـــود آن هـــا  ـــم  بگیری
ـــا  ـــل رقابـــت ب کیفیـــت خوبـــی داشـــته و قاب کـــه  ـــا ایـــن مبنـــا  ـــی ب کاالی ایران
ـــی  ـــازندگان ایران ـــدگان و س ـــد از تولیدکنن ـــتند، بای ـــی هس ـــای خارج کاال ه

کنیـــم. حمایـــت 
کیفیـــت بایـــد قابـــل رقابـــت  کاالی ایرانـــی هـــم از نظـــر قیمـــت و هـــم از نظـــر 
ــر  ــازنده و صنعتگـ ــار سـ ــت آن در اختیـ کیفیـ ــد،  ــی باشـ کاالی خارجـ ــا  بـ
اســـت، امـــا تمـــام پارامتر هـــای قیمـــت در اختیـــار تولیدکننـــده نیســـت، 
تولیدکننـــدگان  بـــا  مقایســـه  قابـــل  خیلـــی  مـــا  تولیدکننـــدگان  شـــرایط 
کـــه صنعتگـــر مـــا بایـــد پرداخـــت  خارجـــی نیســـت، هزینه هـــای مالـــی 
کاالی خـــوب  ـــام و صاحـــب  کشـــور های صاحـــب ن ـــا  ـــل قیـــاس ب کنـــد قاب
نیســـت. آن هـــا بـــرای تامیـــن مالـــی خـــود بهـــره ای پرداخـــت نمی کننـــد 
گـــردش،  بـــرای ایجـــاد ســـرمایه در  کارمـــزد ندارنـــد. تولیدکننـــده مـــا  و 
پرداخـــت حقـــوق، بیمـــه و مالیـــات بایـــد از 18 تـــا 25 درصـــد پرداخـــت 
کـــه ایـــن امـــور نـــه تنهـــا وقـــت و ذهـــن تولیدکننـــده را درگیـــر می کنـــد  کنـــد 
بلکـــه قیمـــت تمـــام شـــده را هـــم بـــاال می بـــرد، وقتـــی قیمـــت تمـــام شـــده 

ــود.  ــوار می شـ ــی دشـ کاالی خارجـ ــا  ــت بـ ــت رقابـ ــاال رفـ بـ
کننـــده  یـــع بـــرق از نیروگاه هـــا بـــه دســـت مصـــرف  بـــرای انتقـــال و توز
ـــرق،  ـــرق قـــوی، دکل، پســـت ب ـــرق شـــامل شـــبکه های فشـــار ب تجهیـــزات ب
ـــا  ـــه م ک ـــت  ـــاز اس ـــی نی ـــتم های حفاظت ـــور و سیس کنت ـــل،  کاب ـــراق آالت،  ی
ـــزار دقیـــق  کنترل اف ـــه غیـــر از برخـــی سیســـتم های  ـــع ب ی خوشـــبختانه در توز
کـــه ایـــن خودکفایـــی  و همینطـــور در شـــبکه انتقـــال خودکفـــا هســـتیم 
ســـازنده  شـــش  از  یکـــی  جـــزو  کـــه  مپنـــا  اســـت.  درصـــد   95 بـــاالی 
گازی بـــا ظرفیـــت بـــاالی 60 درصـــد  نیروگاه هـــای دنیاســـت، نیـــروگاه 
کـــه قـــرار اســـت بـــه زودی از جدیدتریـــن نیـــروگاه ایـــن  تولیـــد می کنـــد 
ــزات  ــرق و تجهیـ ــزات صنعـــت بـ ــتر تجهیـ ــود. بیشـ ــی شـ ــرکت رونمایـ شـ
کوچکتـــر بـــرای منـــازل و مغازه هـــا در داخـــل ســـاخته می شـــود  مصـــارف 
ـــی  ـــیل صادرات ـــد پتانس ـــه بای ک ـــود دارد  ـــه وج ـــن زمین ـــیاری در ای ـــوع بس و تن

ــرد.▪ کـ ــد داخـــل را بررســـی  ــزات تولیـ ــه ایـــن تجهیـ همـ

ضرورت تبعیت تجهیزات صنعت برق از استاندارد های بین المللی 

ولی اله بیات: 
کـــه نتوانـــد  کاالیـــی  کننـــد، هـــر  تجهیـــزات برقـــی بـــا ســـلیقه افـــراد تولیـــد نمی شـــوند بلکـــه بایـــد از اســـتاندارد بین المللـــی تبعیـــت 
کـــه در  گفـــت تجهیزاتـــی  گیـــرد. بـــه جـــرأت می تـــوان  الزامـــات آن اســـتاندارد را پوشـــش دهـــد، نمی توانـــد در عرصـــه مصـــرف قـــرار 
ـــن برند هـــای  ـــا بهتری ـــی ب ـــر هســـتند، تفاوت ـــا آن هـــا درگی ـــع اصلـــی ب کـــه صنای ـــزات جـــدی  ـــه خصـــوص تجهی ـــران تولیـــد می شـــوند ب ای
ـــا ببینیـــم از هـــر برنـــد چـــه تعـــدادی  کنیـــم ت کـــه انبـــار شـــرکت های تخصصـــی را تفحـــص  دنیـــا ندارنـــد. بهتریـــن راه اثبـــات ایـــن مســـئله ایـــن اســـت 
کـــه تولیـــد شـــد،  کاالیـــی را ــر  کـــه هـ ــا نیســـت  یـــم بـــه ایـــن معنـ کاالی ایرانـــی را دار ــا بـــه عنـــوان تولیدکننـــده آرزوی مصـــرف  وجـــود دارد. وقتـــی مـ
کشـــور  کـــه در  کـــه تجهیـــزات اساســـی  ـــد مطمئـــن باشـــد  ـــرق می توان ـــد تذکـــر داده شـــود. صنعـــت ب کاال ضعـــف دارد حتمـــا بای گـــر  کنیـــم، ا مصـــرف 
کـــه  یـــادی هـــم در ایـــن حـــوزه وجـــود دارد  کیفیـــت مناســـب تولیـــد می شـــود و هیـــچ جـــای نگرانـــی نیســـت. البتـــه تقلب هـــای ز تولیـــد می شـــود با

کنـــد. ▪ کاال مطمئـــن شـــود و از نمایندگی هـــای معرفـــی شـــده خریـــد  مصرف کننـــده بایـــد دقـــت داشـــته باشـــد و از اصـــل بـــودن 

فعالیت شرکت های مهندسی مشاور سندیکا 
در حد استاندارد های بین المللی است

پرویز غیاث الدین: 
ســـندیکای صنعـــت بـــرق ســـندیکایی بـــا قدمـــت بـــاال 
ــو  ــرکت عضـ ــر 550 شـ ــال حاضـ ــندیکا در حـ ــت. سـ نیسـ
ســـازنده  شـــرکت های  مختلـــف  گـــروه   4 در  کـــه  دارد 
ـــه جـــرات قوی تریـــن شـــرکت های  تجهیـــزات، شـــرکت های مشـــاور )کـــه ب
در  فعالیت شـــان  کـــه  هســـتند  بـــرق  صنعـــت  در  مشـــاور  مهندســـی 
از  خـــارج  پروژه هـــای  در  و  اســـت  بین المللـــی  اســـتاندارد های  حـــد 
ــه  ــوان و تجربـ ــه تـ کـ ــکاری  ــرکت های پیمانـ ــد(، شـ ــارکت دارنـ ــور مشـ کشـ
صنعـــت  بازرگانـــی.  مهندســـی  شـــرکت های  و  دارنـــد  خوبـــی  بســـیار 
ــه  کـ ــرا  کنـــد چـ ــتفاده  کاالیـــی اسـ ــر  ــرکتی و از هـ ــر شـ بـــرق نمی توانـــد از هـ
ــه  ــت بلکـ ــدن نیسـ ــته شـ گذاشـ ــار  کنـ ــط  ــوب فقـ کاالی نامرغـ ــارت  خسـ

می شـــود.▪ بی برقـــی  ســـاعت ها  و  آتش ســـوزی  باعـــث 

ضرورت تعیین مالکیت شرکت های دانش بنیان 
در قوه قضائیه 

در ایـــران بـــه غیـــر از نیروگاه هـــای ســـنتی نیروگاه هـــای خورشـــیدی، زبالـــه 
ســـوز، زمین گرمایـــی و بـــادی نیـــز در حـــال راه انـــدازی و یـــا حتـــی در حـــال 
ـــد  کـــه جدی ـــرداری و فعالیـــت هســـتند. ممکـــن اســـت از ســـایر روش هـــا  بهره ب
کنیـــم.  ــتفاده  ــرق اسـ ــای بـ ــرای تولیـــد و راه انـــدازی نیروگاه هـ ــتند بـ هـــم هسـ
ایـــن موضـــوع دارای نـــکات مغفولـــی همچـــون تعییـــن مالکیـــت ایـــن طـــرح 
هاســـت. بـــه عنـــوان مثـــال یـــک شـــرکت دانـــش بنیـــان در فرآینـــد تحقیـــق و 
پژوهـــش ایـــده اســـتخراج بـــرق از یـــک منبـــع خـــاص را بیـــان می کنـــد؛ نکتـــه 
کـــه فکـــر و ایـــده در ایـــران دارای قیمـــت و ارزش  قابـــل توجـــه ایـــن اســـت 
ــا بـــی اهمیـــت مفـــروض  ــور مـ کشـ ــفانه در  نیســـت. مالکیـــت معنـــوی متاسـ
می شـــود. بـــرای حـــل ایـــن مســـئله و قیمت گـــذاری ایده هـــای ارزشـــمند الزم 
کنـــار ایـــن موضـــوع  اســـت قوانینـــی وضـــع شـــود و اقداماتـــی صـــورت پذیـــرد. در 
تعییـــن مالکیـــت  بـــرای  قـــوه قضائیـــه  ایجـــاد شـــعبه ای در  مـــا  پیشـــنهاد 

شـــرکت های دانـــش بنیـــان اســـت. ▪
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لزوم تمرکز بر توانمندی های غیرقابل انکار صنعت برق

منصور سعیدی:
تعبیـــر رهبـــر انقـــالب از اقتصـــاد مقاومتـــی ایـــن بـــوده اســـت، توســـعه  

علـــم و فنـــاوری بومـــی و نهضـــت نرم افـــزاری، صنعـــت بـــرق نیـــز از 
ایـــن تعبیـــر در پیـــروی از اقتصـــاد مقاومتـــی اســـتفاده می کنـــد. در 
آزمـــون ورودی دانشـــگاه سراســـری، 95 درصـــد رتبه هـــای 1 تـــا 200 رشـــته بـــرق را بـــرای 
ــر علمـــی  کـــه نفـــرات برتـ ادامـــه تحصیـــل انتخـــاب می کننـــد. ایـــن بـــدان معناســـت 
ـــم،  ـــد بگوی ـــی دیگـــر بای ـــه عنـــوان مثال ـــرق وارد می شـــوند. ب ـــه رشـــته مهندســـی ب کشـــور ب
رئیـــس ســـابق دانشـــکده »اســـتنفورد« یکـــی از دانشـــکده های بـــزرگ بـــرق در دنیـــا در 
ـــالن  ـــارغ التحصی ـــا، ف ـــرق دنی ـــین ب ـــن مهندس ـــه بهتری ک ـــرد  ک ـــان  ـــر نش ـــش خاط اظهارات
دانشـــکده بـــرق دانشـــگاه صنعتـــی شـــریف تهـــران هســـتند. در واقـــع ایـــران دارای 
کـــه صاحـــب دانـــش، نـــوآوری و  بهتریـــن مهندســـین بـــرق در زمینـــه طراحـــی اســـت 
کـــه امکانـــات پژوهشـــی بـــرای دانشـــجویان  کـــرد  خالقیـــت هســـتند؛ امـــا نبایـــد فرامـــوش 
ایـــن رشـــته در ســـطح حداقل هـــا قـــرار دارد حتـــی در دانشـــگاهی همچـــون دانشـــگاه 
کار و نـــوآوری بـــرای  صنعتـــی شـــریف تهـــران. یعنـــی زمینـــه پـــرورش و رشـــد فکـــری، 
آن هـــا وجـــود نـــدارد بـــه همیـــن علـــت یکـــی از عوامـــل خـــروج مهندســـان ایرانـــی و 
کشـــور های توســـعه یافتـــه و اروپایـــی صرفـــا بـــه خاطـــر آزاد  رجـــوع آن هـــا بـــه ســـمت 
ــای ایـــن  ــه آزاد شـــدن ظرفیت هـ ــر زمینـ گـ ــان اســـت. ا ــای موجودیشـ شـــدن ظرفیت هـ
کنیـــم، قدمـــی موثـــر در مقابلـــه بـــا خـــروج ســـرمایه های انســـانی  مهندس هـــا را ایجـــاد 
کشـــور انجـــام داده ایـــم. در حـــال حاضـــر مدعـــی هســـتیم بـــه انـــدازه 90 درصـــد، در  از 
هســـتیم. خودکفـــا  کشـــور  بـــرق  صنعـــت  نیـــاز  مـــورد  تجهیـــزات  ســـاخت 
ـــه صـــد درصـــد خودکفایـــی  کـــه ایـــن 90 درصـــد را ب ـــد  ـــرق مـــا توانایـــی دارن مهندســـین ب
کننـــد؛ بـــه شـــرط ایجـــاد امکانـــات و زیرســـاخت های الزم بـــرای مهندســـان  تبدیـــل 
ــه  کـ ــرده اســـت  کـ ــاوری اعـــالم  ــم و دانـــش ایرانـــی. معاونـــت علمـــی فنـ صاحـــب علـ
کشـــور 90 نفـــر اقـــدام بـــه  کننـــده در المپیاد هـــای  در ســـال 85 از 128 نفـــر شـــرکت 
گـــر در مقیـــاس پولـــی ســـرمایه انســـانی اندازه گیـــری شـــود ماننـــد  ـــد. ا کـــرده ان مهاجـــرت 

ــم.  ــی از دســـت می دهیـ ــه راحتـ ــارد دالر را بـ ــا میلیـ ــاالنه صد هـ ــه سـ کـ آن اســـت 
یـــادی بـــرای مقابلـــه بـــا  کـــه امـــروزه در سیاســـت های اقتصـــادی تدابیـــر ز می دانیـــم 
کارآمـــد بایـــد  قاچـــاق ارز و ... وجـــود دارد در همیـــن راســـتا بـــرای حفـــظ منابـــع انســـانی 

ـــیم.  ـــر برس ـــورد نظ ـــداف م ـــه اه ـــا ب ـــود ت ـــیده ش ـــری اندیش تدابی
ایـــران یکـــی از مدعیـــان پیـــش رو در زمینـــه فنـــاوری و دانـــش بنیـــان بـــودن در صنعـــت 
کـــه  گونـــه اســـت  کنـــون جایـــگاه ایـــران از ایـــن لحـــاظ بـــه  کـــه ا بـــرق اســـت. بایـــد بدانیـــم 
کشـــور خودمـــان نوشـــته می شـــود و  مشـــخصات فنـــی چنـــد شـــرکت بـــزرگ اروپایـــی در 
کنتـــرل اتوماســـیون  کـــردن سیســـتم های رلـــه و  اصـــالح تجهیـــزات، عیـــب یابـــی، لـــوکال 
و رفـــع موانـــع سیســـتم های ایـــن شـــرکت های بـــزرگ توســـط مهندســـین بـــرق ایرانـــی 
ــاید یکـــی  ــود شـ ــم بـ کـ ــران  ــال 72 پیمانـــکار پســـت در ایـ ــود. قبـــل از سـ ــام می شـ انجـ
کار،  دو مـــورد، امـــا از ســـال 72 بـــه بعـــد در ایـــران ده هـــا شـــرکت سیســـتم اتوماســـیون 
کار مهندســـی پســـت و طراحـــی بـــه طـــور صـــد در صـــد در  پیمانـــکار پســـت و تمـــام 

داخـــل انجـــام می پذیـــرد.▪

برنامه ریزی برای آینده صنعت برق

داخلـــی  شـــرکت های  دامن گیـــر  معضـــالت  از  یکـــی 
کـــه دولـــت بـــا رفتـــاری  در صنعـــت بـــرق ایـــن اســـت 
متفـــاوت از شـــرکت های خارجـــی بـــا ایـــن شـــرکت ها 
برخـــورد می کنـــد. توقـــع شـــرکت های داخلـــی از دولـــت 
ـــا همـــان ســـبک و روش از شـــرکت های  کـــه ب ایـــن اســـت 
همـــان  بـــا  کنـــد؛  خریـــداری  را  اجنـــاس  داخلـــی 
تضمین هـــا، پیـــش پرداخت هـــا و پـــس پرداخت هـــا و 
... ایـــن مســـاله خـــود روشـــی بـــرای رشـــد صنعـــت داخـــل 

می شـــود. 
در همـــه صنایـــع دو بـــال مهـــم ســـرمایه انســـانی و ســـرمایه 
مالـــی وجـــود دارد. متاســـفانه هـــر دو در صنعـــت بـــرق 
گذشـــته  دهه هـــای  در  می شـــود.  شکســـته  مـــا  کشـــور 
بیـــش از 50 الـــی 60 شـــرکت قدرتمنـــد ایرانـــی تعطیـــل 
شـــد. به دلیـــل از دســـت دادن نیرو هـــای انســـانی حفـــظ 
شـــرکت های دانش بنیـــان نیـــز مســـتثنی نیســـتند البتـــه 
کـــه ایـــن شـــرکت ها بیـــش از پیـــش بـــه نیـــروی انســـانی و 

ســـرمایه مالـــی نیازمنـــد هســـتند. 
رشـــد  راســـتای  در  بایـــد  کـــه  مهـــم  نـــکات  از  یکـــی 
گرفـــت ایـــن اســـت  ــر  ــان در نظـ شـــرکت های دانـــش بنیـ
در  اینکـــه  بـــردارد.  را  خـــود  تصدی گـــری  دولـــت  کـــه 
ــراز شـــود الزم اســـت  ــاز بـــه تولیـــد بـــرق احـ منطقـــه ای نیـ
کـــه بـــه طـــور مســـتقیم بـــه شـــرکت های خصوصـــی بـــرای 
امـــر تولیـــد مراجعـــه شـــود. شـــرکت های خصوصـــی بـــرق 
ـــرق  یـــع و فـــروش ب ـــرای تولیـــد انتقـــال، توز کامـــل ب ـــه طـــور  ب
ـــرژی مســـتقیم  توانمنـــد هســـتند. در ایـــن شـــیوه فـــروش ان
کننـــده اتفـــاق خواهـــد افتـــاد.  بیـــن متقاضـــی و تولیـــد 
ایـــن امـــر بـــدون مداخلـــه دولـــت امـــکان پذیـــر و الزم 
اســـت. امـــر تهیـــه قوانیـــن یکـــی از مهمتریـــن وظایـــف 
باعـــث می شـــود  کـــه  قوانینـــی  هـــم  آن  اســـت  دولـــت 
شـــرکت های خصوصـــی و متقاضیـــان در چهارچوبـــی 
مناســـب بـــه مبادلـــه و تامیـــن نیازمندی هـــای یـــک دیگـــر 
ـــت  ـــت در صنع ـــری دول گ ـــدی  ـــش تص کاه ـــا  ـــد. ب بپردازن
بـــرق رشـــد و بـــاروری بخـــش خصوصـــی صنعـــت بـــرق 

ــود. ▪ ــد بـ پیـــش رو خواهـ

صنعت برق به مرز خودکفایی رسیده است 

پیام باقری: 
کشـــور ماســـت و بـــا توجـــه بـــه اســـتراتژیک و زیربنایـــی بـــودن، از اهمیـــت بســـزایی برخـــوردار  صنعـــت بـــرق، صنعـــت ریشـــه داری در 
بـــوده و زیرســـاخت تمامـــی صنایـــع اســـت. در دوره قبـــل از انقـــالب اســـالمی رشـــد ســـریع و مطمئـــن صنعـــت بـــرق مفهمومـــی نداشـــت. 
ــزات از امکانـــات غیرایرانـــی  کوچکتریـــن تجهیـ ــرای  ــه حتـــی بـ کـ ــوری  ــه طـ ــود بـ ــته بـ ــه شـــدت وابسـ ــدو انقـــالب ایـــن صنعـــت بـ در بـ
ـــه مرز هـــای  کـــرده و امـــروز ب ـــوده اســـت، عبـــور  گریبـــان ب ـــه  ـــا آن دســـت ب کـــه ب ـــرق در طـــول ایـــن 4 دهـــه از شـــرایط ســـختی  اســـتفاده می شـــد. صنعـــت ب
ـــه  ک ـــت  ـــت اس ـــئوالن وق ـــن و مس ـــدار و مطمئ ـــی پای ـــش خصوص ـــرد بخ ـــول عملک ـــی محص ـــن خودکفای ـــه ای ک ـــیده ایم  ـــت رس ـــن صنع ـــی در ای خودکفای
ـــه  ـــال ب ـــع و انتق ی ـــد، توز ـــامل تولی ـــت ش ـــن صنع ـــف ای ـــای مختل ـــد. بخش ه کردن ـــاد  ـــرق ایج ـــت ب ـــی در صنع ـــای خوب ـــود ظرفیت ه ـــای خ ـــا حمایت ه ب
کـــه  کـــرده اســـت  ضـــرس قاطـــع مشـــکل خاصـــی بـــرای تولیـــد تجهیـــزات و محصـــوالت ایـــن صنعـــت ندارنـــد. صنعـــت بـــرق دوران توســـعه خـــود را طـــی 

کنیـــم. ▪ کشوراســـتفاده  امیـــدوارم بتوانیـــم از تمامـــی ظرفیت هـــای صنعـــت بـــرق در توســـعه 
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پرونده

کار نامناسب بای جای سازندگان داخلی کسب و  فضای 

ولی اله بیات: 
کـــردم. در ایـــن واحـــد  ســـال 64 اولیـــن فعالیتـــم را در یـــک واحـــد تولیـــدی آغـــاز 
کردیـــم مبنـــی بـــر اینکـــه ارز نقـــدی بـــرای واردات قطعـــات  یافـــت  نامـــه ای در
اول  بـــود:  ایـــن  رو  پیـــش  راه حل هـــای  نیســـت.  تامیـــن  قابـــل  توســـط دولـــت 
ــم و دســـت  ــتفاده می کردیـ ــایر ادوات اسـ ــرای ســـاخت سـ ــزات بـ ــرکت دوم از تجهیـ تعطیلـــی شـ
ـــر عامـــل وقـــت آن واحـــد تولیـــدی دلســـوز و شـــجاع  کار می شـــدیم. مدی ـــه  آخـــر خودمـــان دســـت ب
کـــه مـــا از همـــان ســـال  کنیـــم و باعـــث شـــد  کـــه مـــا می توانیـــم تولیـــد  کردنـــد  بـــود. ایشـــان اعـــالم 
کردیـــم. در ابتـــدا اقـــدام بـــه تولیـــد قطعـــات  ــاز  کار شـــدیم و ســـاخت قطعـــات را آغـ دســـت بـــه 
کـــم و تقریبـــا هیـــچ بـــود، امـــا همـــت مـــان بســـیار  کردیـــم. البتـــه تجربه هـــا هـــم تجربه هـــای  ســـاده 
بلنـــد و البتـــه قابـــل ســـتودن بـــود. مـــا در عرصه هـــای تولیـــد بـــه انـــدازه جوانـــان خـــط مقـــدم جنـــگ 
انگیـــزه داشـــتیم و ســـاخت ایـــن قطعـــات بـــرای خودمـــان هـــم غیـــر قابـــل بـــاور بـــود، امـــا در نهایـــت 

مـــا موفـــق بـــه تولیـــد شـــدیم. 
ـــج  ی ـــه تدر ـــم. همـــکاران مـــا نیـــز ب کردی ـــادی اســـتفاده  ی ـــکاران ز کمـــک پیمان ـــرای آن مقطـــع از  مـــا ب
کنیـــم و شـــرکت های دیگـــر هـــم  کشـــور تولیـــد  کـــه مـــا می توانیـــم تجهیزاتـــی را در  متوجـــه شـــدند 
کاال هـــا  کـــم مدیـــران صنعـــت نیـــز بـــرای تامیـــن  کـــم  کردنـــد.  بـــه همیـــن منـــوال آغـــاز بـــه تولیـــد 
کردنـــد. از ســـال 70 نیـــز مـــا شـــاهد تحـــول بزرگـــی در توســـعه  کننـــدگان داخـــل رجـــوع  بـــه تولیـــد 
ــوز  ــجاع و دلسـ ــر شـ ــد مدیـ ــه چنـ کـ ــورت  ــن صـ ــه ایـ ــم. بـ ــرق بوده ایـ ــت بـ ــزات صنعـ ــد تجهیـ تولیـ
کردنـــد و بـــر روی ایـــن  قراردادی هـــای خریـــدی را بـــه شـــرط انتقـــال دانـــش و فنـــاوری منعقـــد 
کردنـــد. امـــروز از ورای ایـــن تصمیـــم ایـــران از نظـــر تولیـــد  موضـــوع بـــه صـــورت جـــدی اصـــرار 
ـــه بی نیـــازی رســـیده اســـت. ایـــن موضـــوع نیـــز صرفه هـــای اقتصـــادی  ـــرق ب تجهیـــزات صنعـــت ب
یـــادی را بـــه همـــراه داشـــته اســـت. در خاطـــرم اســـت ســـال 81 بـــر اســـاس یکـــی از قرارداد هـــای  ز
کـــه یـــک تجهیـــز مشـــخصی را براســـاس مبلـــغ تعییـــن شـــده در قـــرارداد بـــه  شـــرکت مقـــرر شـــد 

کارفرمـــا تحویـــل دهیـــم.
کنـــون ایـــن تجهیـــز حـــدود 55 درصـــد زیـــر قیمـــت تولیـــد خـــارج و علـــی رغـــم تـــورم قیمـــت  ا
گـــر تولیدکننـــده دســـت از تولیـــد ایـــن تجهیـــز بـــردارد  جهانـــی، بـــه بـــازار داخـــل تحویـــل می دهیـــم. ا

گشـــت.  کاال مجـــددا بـــه قیمـــت اولیـــه و جهانـــی خـــود بازخواهـــد  قیمـــت ایـــن 
نفـــس ســـازنده یـــک پســـت، یـــک مشـــاور قدرتمنـــد داخلـــی صرفه جویـــی در هزینه هـــای آن 
کـــه وارد می شـــدند و بـــه دلیـــل اعمـــال  کشـــور اســـت. در دوران تحریـــم تجهیزاتـــی  در داخـــل 
کردنـــد. در همیـــن راســـتا مهندســـین مـــا اقـــدام  تحریم هـــا، فروشـــندگان از فـــروش آن هـــا ممانعـــت 
کردنـــد. اخیـــرا فروشـــنده خارجـــی تجهیـــزات ذکـــر شـــده بـــرای  بـــه تولیـــد ایـــن تجهیـــزات در داخـــل 
ــر  ــد زیـ ــا را بیســـت درصـ ــی قیمت هـ ــرده و حتـ کـ ــه  ــراز عالقـ ــران ابـ ــه ایـ ــزات بـ ــن تجهیـ ــروش ایـ فـ
ـــرای  ـــتری را ب ـــادی بیش ـــه اقتص ـــل صرف ـــد داخ ـــم تولی ـــاز ه ـــا ب ـــت. ام ـــرده اس ک ـــالم  ـــازار اع ـــت ب قیم

کشـــور در پیـــش داشـــته اســـت. ▪ بازار هـــای داخلـــی 

تقویت مالی صنعت برق

بررســـی رونـــد روز دنیـــا در فـــروش انـــرژی می توانـــد راهکار هـــای مناســـبی را پیـــش روی مـــا قـــرار دهـــد. انـــرژی بـــه نـــرخ روز فروختـــه می شـــود و برایـــن اســـاس 
ــز در ایـــن فرآینـــد پرداخـــت می شـــود.  کننـــده نیـ بدهی هـــای موجـــود شـــرکت های تولیـــد 

کننـــده قـــرار می دهیـــم در واقـــع هبـــه می شـــود. در ایـــن میـــان  کـــه انـــرژی در ایـــران فروختـــه نمی شـــود و در اختیـــار مصـــرف  اســـتنباط شـــخصی مـــن ایـــن اســـت 
متولـــی ای بـــرای پرداخـــت قیمـــت انـــرژی وجـــود نـــدارد. آرزو دارم، انـــرژی بـــرق بـــه قیمـــت اصلـــی بـــه فـــروش برســـد تـــا منابـــع مالـــی بـــرای پرداخـــت بدهی هـــای 
کشـــور  کننـــده بازگردانـــده شـــود. متاســـفانه پروســـه فـــروش انـــرژی در  ایجـــاد شـــده در چرخـــه تولیـــد بـــه درســـتی تامیـــن شـــود و باقـــی مانـــده ایـــن پـــول بـــه مصـــرف 
ــرای قانـــون می توانـــد ایـــن مشـــکل را بـــه خوبـــی  ــر می رســـد اجـ ــه نظـ ــود. بـ ــران پرداخـــت می شـ ــرژی از منابـــع مالـــی صنعتگـ ــه تولیـــد انـ ــود نـــدارد و هزینـ وجـ
ـــه ایـــن صـــورت ایجـــاد  ـــا میـــزان بدهی هـــا هـــم ب کشـــور تامیـــن شـــود آی ـــرژی از خـــارج  ـــود ایـــن خدمـــات و ایـــن ان ـــرار ب گـــر ق کـــه ا کنـــد. ســـوال ایـــن اســـت  برطـــرف 

کنیـــم؟ ـــرق تامیـــن  کشـــور مجـــددا ب ـــا می توانســـتیم از خـــارج  ـــک بدهـــی آی ـــا ایجـــاد ی می شـــد؟! و ب
ـــه اهـــدا  ی ـــه تـــرک عرصـــه ایـــن صنعـــت خواهنـــد شـــد. البتـــه رو ـــه یـــک مجبـــور ب ـــرای صنعتگـــران ایـــن حـــوزه مرتفـــع نشـــود یـــک ب گـــر بدهی هـــای ایجـــاد شـــده ب ا
انـــرژی بـــرق بـــه دســـت مـــردم بـــه تنهایـــی موجـــب طلـــب کار باقی مانـــدن پیمانـــکار بـــرق نیســـت. نبـــود فرهنـــگ در بســـتر مصـــرف خـــود یـــک چالـــش اساســـی 
کاالی اســـتراتژیک مصـــرف نمی شـــود. همچنیـــن  کننـــده در راه تولیـــد  کـــه انـــرژی هبـــه شـــده بـــه مصـــرف  اســـت. یکـــی از مصادیـــق ایـــن موضـــوع ایـــن اســـت 
کشـــور ها در نحـــوه فـــروش انـــرژی خالـــی از لطـــف نیســـت. در جهـــان امـــروز  یـــه ســـایر  در ایـــن راســـتا بـــه منابـــع آبـــی نیـــز خســـارت می زنیـــم؛ لـــذا بررســـی رو

یافـــت و بدهی هـــای ایجـــاد شـــده در ایـــن راســـتا را پرداخـــت می کننـــد.▪ کشـــور ها هـــم پـــول انـــرژی را در فقیرتریـــن 

کاال های ایرانی  کیفیت ساخت  برابری 
با استاندارد های روز دنیا

پیام باقری: 
بازار هـــای هـــدف مـــا در حـــال حاضـــر 
بازار هـــای همســـایه و منطقـــه هســـتند، 
ــاظ  ــه لحـ ــرق بـ ــت بـ ــا طیـــف صنعـ امـ
ــه داری اســـت  توانمنـــدی ایـــن صنعـــت طیـــف دامنـ
ــور های  کشـ ــی در  ــات ایرانـ ــا و خدمـ کاال هـ ــا رد  گا هـ و 
پـــا دیـــده می شـــود. بـــه جـــرات  آســـیای دور و حتـــی ارو
ــی  ــای ایرانـ کاال هـ ــاخت  ــت سـ کیفیـ ــت  گفـ ــوان  می تـ
همتایـــی  و  برابـــری  دنیـــا  روز  اســـتاندارد های  بـــا 
ــاط  ــات ایـــن صنعـــت در نقـ ــذا رد مصنوعـ ــد لـ می کنـ
ـــه  ـــا ب ـــز م ـــا تمرک ـــود، ام ـــده می ش ـــم دی ـــا ه ـــت دنی دوردس
ــر  ــر بـ ــم ناظـ یـ ــه دار کـ ــتری  ــی بیشـ ــت رقابتـ ــاظ مزیـ لحـ

کشـــور های منطقـــه و همســـایه اســـت. 
کـــه بخـــش  کاری اســـت  کـــردن بـــازار  مطالعـــه و پیـــدا 
خصوصـــی انجـــام می دهـــد و صـــادرات صنعـــت بـــرق 
ـــه روی بازار هـــای  ک ـــی اســـت  حاصـــل مطالعـــات خوب
یـــم  گـــر مـــا بنـــا دار گرفتـــه اســـت. ا هـــدف صـــورت 
کـــرده و بـــه طـــور مســـتمر  بازار هـــای صادراتـــی را فتـــح 
در اختیـــار خـــود بگیریـــم، حـــوزه مهندســـین مشـــاور بـــه 
خصـــوص در حـــوزه خدمـــات فنـــی و مهندســـی نقـــش 
کـــه شـــرکت های  کاری  تعیین کننـــده ای خواهـــد بـــود 
اروپایـــی سالهاســـت انجـــام می دهنـــد، شـــرکت های 
اروپایـــی در مناقصـــات بازار هـــای بکـــر حضـــور دارنـــد و 
کردنـــد.  کشـــور خـــود  ادبیـــات فنـــی آن بـــازار را مختـــص 
مـــا در ایـــن حـــوزه بـــه شـــرکت های مهندســـین مشـــاور 
ــه  ــه اینکـ ــه بـ ــا توجـ ــم. بـ ــی نداده ایـ ــود نقـــش و بهایـ خـ
توانمنـــدی  مشـــاور خیلـــی  شـــرکت های مهندســـی 
ـــد  ـــرار بگیرن ـــد مـــورد حمایـــت ق ـــد حتمـــا بای مالـــی ندارن
و دولـــت بایـــد نـــگاه ویـــژه ای بـــه آن هـــا داشـــته باشـــد، 
کـــه حضـــور مهندســـین مشـــاور  در ایـــن صـــورت اســـت 
ــات  ــادرات خدمـ ــعه صـ ــرای توسـ ــر بـ ــای بکـ در بازار هـ

ـــود. ▪ ـــد ب ـــا خواه ـــی راه گش ـــی و مهندس فن
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کردن انرژی برق  پیش فروش 

کـــه اقـــدام  کســـانی  وزارت نیـــرو بپذیـــرد بـــرای 
بـــه تهیـــه اعتبـــار نموده انـــد و هزینـــه انـــرژی را 
ــد  کرده انـ ــار پرداخـــت  ــه اعتبـ ــرای تهیـ ــتر بـ پیشـ
کاهـــش قیمـــت انـــرژی بـــه  امتیازاتـــی را نظیـــر 
نســـبت مصـــرف بـــه مـــردم اختصـــاص دهنـــد. 
ایجـــاد فرهنـــگ و بـــاور پرداخـــت هزینـــه انـــرژی 
در آحـــاد مـــردم الزم االجراســـت، در ایـــن ســـبک 
مـــردم بیـــش از پیـــش قـــدردان انـــرژی و نحـــوه 

مصـــرف آن خواهنـــد بـــود. 

غیاث الدین: 
یکـــی از فعالیت هـــای ســـندیکا 
عضـــو  شـــرکت های  تشـــویق 
دانـــش  از  بهره گیـــری  بـــه 
عرصـــه  فعـــال  جوانـــان  از  بهره گیـــری  روز، 
در  اســـت.  بـــرق  دانـــش بخصـــوص صنعـــت 
بـــرق  صنعـــت  ســـندیکای  در  حاضـــر  حـــال 
ــه شـــرکت های  کمیتـ ــوان  ــه ای تحـــت عنـ کمیتـ
دانش بنیـــان وجـــود دارد بـــا 50 عضـــو. بـــرای 550 
کوچـــک  عضـــو ســـندیکا ایـــن عـــدد ذکـــر شـــده 
یـــادی شـــرکت هســـتند  ز تعـــداد  امـــا  اســـت، 
دانش بنیـــان  رتبـــه  یابـــی  ارز صـــف  در  کـــه 
کمتـــر  بروکراســـی ها  گـــر  ا می باشـــند.  نیـــز 
موضـــوع  ایـــن  یـــاب  ارز شـــرکت های  و  شـــود 
ـــه ایـــن تعـــداد  شـــرکت های تخصصـــی باشـــند ب

شـــد.  خواهـــد  افـــزوده 
را  بـــرق  صنعـــت  شـــرکت های  متاســـفانه 
کـــه تخصصـــی در  یابـــی می کننـــد  کســـانی ارز
کـــه ایـــن موضـــوع  زمینـــه صنعـــت بـــرق ندارنـــد 
صنعـــت  تامـــل  قابـــل  مســـائل  از  یکـــی  خـــود 
کـــه بـــه معاونـــت فنـــاوری ریاســـت  بـــرق اســـت 

ایـــن  بـــه  توجـــه  بـــا  می گـــردد.  بـــاز  جمهـــوری 
دانـــش  شـــرکت های  تعـــداد  قطعـــا  موضـــوع 

می شـــود.  افـــزوده  بنیـــان 
بـــرای ورود شـــرکت ها در عرصـــه دانش بنیـــان 
راه انـــدازی  گرفته ایـــم.  نظـــر  در  را  برنامه هایـــی 
بخـــش تحقیـــق و توســـعه یکـــی از اینهاســـت. 
کـــرده اســـت. از  کار را تقبـــل  دولـــت ریســـک ایـــن 
ـــه  ـــه نتیج ـــا ب ـــات الزام ـــه تحقیق ـــه هم ک ـــی  آنجای
دلخـــواه و نهایـــی نخواهـــد رســـید در صـــورت 
تضمیـــن  دولـــت  تحقیقـــات  ایـــن  شکســـت 
گرفتـــه اســـت.  پرداخـــت هزینه هـــا را بـــه عهـــده 
ــندیکای  ــه سـ کـ ــت  ــوقاتی اسـ ــزو مشـ ــا جـ این هـ
ــرده اســـت.  کـ ــالی آن را اجرایـــی  ــد سـ ــرق چنـ بـ
در حـــال حاضـــر دنیـــای رقابـــت بـــر محـــور دانـــش 
بـــدون  و  اســـت  اســـتوار  توســـعه  و  تحقیـــق  و 
پایـــدار  رقابتـــی  عرصـــه  در  نمی تـــوان  این هـــا 
در  اصـــل  یـــک  عنـــوان  بـــه  ایـــن  مانـــد.  باقـــی 
همـــه صنایـــع وجـــود دارد و مـــا نیـــز بـــه آن پایبنـــد 
هســـتیم. شـــرکت های دانـــش بنیـــان ضـــرورت 
امـــروز عرصـــه انـــرژی اســـت و قانـــون بقـــای امـــروز 

ــت.  ــا اسـ در دنیـ
موازنـــه ای بیـــن قیمـــت تمـــام شـــده بـــرق و فـــروش 
بـــه  کـــه  بـــا همـــه احترامـــی  نـــدارد.  آن وجـــود 
یـــم و بـــا  نماینـــدگان مجلـــس شـــورای اســـالمی دار
گـــروه نماینـــدگان و مســـئولین آمـــوزش و  تشـــکر از 
کـــز آموزشـــی  کـــه طـــرح رایـــگان شـــدن مرا پـــرورش 
را ارائـــه می دهنـــد بایـــد بگویـــم آیـــا ایـــن موضـــوع 

ـــت؟  ـــور اس کش ـــع  ـــه نف ب
بـــرق  فـــروش  بـــه  اقـــدام  نیـــرو  وزارت  وقتـــی 
نمی کنـــد و ایـــن انـــرژی را رایـــگان در اختیـــار 
نتیجـــه  در  می دهـــد  قـــرار  نظـــر  مـــورد  جوامـــع 

و  ســـازنده  هزینـــه  پیمانـــکار،  هزینه هـــای 
تولید کننـــده بـــرق هـــم پرداخـــت نمی شـــود؛ و 
می شـــود. انباشـــته تر  روز  بـــه  روز  بدهـــی  ایـــن 
یـــه درســـت در  از طـــرف دیگـــر ایجـــاد یـــک رو
اســـتفاده از انـــرژی خواهـــد بـــود.  پرداخـــت هزینـــه 
انـــرژی از جملـــه بـــرق بایـــد برعهـــده مصـــرف 
کننـــده باشـــد و حـــاال بـــرای تامیـــن هزینه هـــای 
کننـــده می تـــوان منابـــع  انـــرژی بـــرای مصـــرف 
کـــرد تـــا فشـــار بدهـــی دولـــت  متفاوتـــی تعریـــف 
ـــرق برداشـــته  از دوش فعـــاالن عرصـــه صنعـــت ب
خانه هـــا  وزارت  ســـایر  بودجـــه  کمبـــود  شـــود. 
ارشـــاد  وزارت  یـــا  و  پـــرورش  و  آمـــوزش  ماننـــد 
ی وزارت نیـــرو  یـــادی بـــر رو باعـــث شـــده فشـــار ز
کنـــد و تعـــادل بیـــن هزینـــه و درآمـــد از  ایجـــاد 
کـــه 60 درصـــد آن هـــا  بیـــن بـــرود. پـــول تولیـــد بـــرق 
بخـــش خصـــوص هســـتند پرداختـــه نمی شـــود 
و ایـــن مطالبـــات هـــر ســـاله بیشـــتر می شـــود. 
طلبـــکار  تومـــان  میلیـــارد  هـــزار   22 بـــر  بالـــغ 
کننـــده تجهیـــزات نیـــز  هســـتند. پـــول تامیـــن 
پرداخـــت نمی شـــود. ایـــن مطالبـــات معـــادل 
ــا  ــه بانک هـ ــه پیمکانـــکاران بـ کـ مبلغـــی اســـت 
بدهـــکار  اقتصـــادی  بنگاه هـــای  ســـایر  و 
هســـتند و بابـــت تاخیـــر در پرداخت هـــا ملـــزم 
ــا دولـــت  ــوند. امـ ــارت می شـ ــه پرداخـــت خسـ بـ
بـــه  را  یالـــی  ر پرداخت هـــا  در  تاخیـــر  بابـــت 
عنـــوان خســـارت پرداخـــت نمی کنـــد. نحـــوه 
پرداخـــت ایـــن بدهی هـــا نیـــز بـــه صـــورت عـــرف 
ـــکار و  و معمـــول انجـــام نمی شـــود. بدهـــی پیمان
کننـــده بـــرق از طریـــق حواله هـــای ســـایر  تولیـــد 

بدهـــکاران بـــه دولـــت پرداخـــت می شـــود. ▪

کاال  صادرات خدمات مهندسی، مقدمه صادرات 

منصور سعیدی: 
کاالی ایرانـــی  کیفیـــت خوبـــی نداشـــت، اســـم  کشـــوری شـــد، امـــا  کاالی ایرانـــی وارد  گـــر  صـــادرات هـــم خـــوب اســـت هـــم بـــد، ا
کـــزی ایجـــاد شـــود و ایـــن  کمـــک بخـــش خصوصـــی مرا کار راحتـــی نیســـت لـــذا بایـــد بـــه  کـــردن آن  کـــه درســـت  خـــراب خواهـــد شـــد 
کیفیـــت  کاال هـــای بـــی  کاالهـــا اجـــازه صـــادرات دارنـــد در ایـــن صـــورت از صـــادرات  کـــدام  کـــه مشـــخص می کننـــد  کـــز باشـــند  مرا
ــه  ــد داد. صـــدور خدمـــات فنـــی و مهندســـی مقدمـ ــازار را از دســـت خواهنـ ــم بـ کاالی مرغـــوب هـ ــورت  ــر اینصـ ــد در غیـ ــد شـ ــری خواهـ جلوگیـ
ـــاور  ـــین مش ـــی مهندس ـــت. وقت ـــرژی اس ـــادرات و ان ـــرای ص ـــازی ب ـــای بسترس ـــه معن ـــات ب ـــادرات خدم ـــت، ص ـــرژی اس ـــروش ان کاال و ف ـــادرات  ص
کاال، صـــدور خدمـــات اســـت  کاال هـــای ایرانـــی. مقدمـــه صـــدور  کشـــور های دیگـــر پـــروژه بگیرنـــد مقدمـــه ای خواهـــد بـــود بـــرای معرفـــی  بتواننـــد در 
کـــرد. ▪ کاال نیـــز ورود خواهـــد  کننـــد خودبخـــود  کشـــور های مختلـــف ورود  گـــر مهندســـین بـــه  کشـــور ها انجـــام شـــود ا کـــه بسترســـازی الزم بایـــد در 
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پرونده

کند دولت باید در صادرات سیاستگذاری 
 نه تصدی گری

کنـــد نـــه  گـــذاری  دولـــت بایـــد بـــرای صـــادرات سیاســـت 
راحتـــی می توانـــد  بـــه  بخـــش خصوصـــی  گـــری.  تصـــدی 
کنـــد.  صـــادرات انجـــام دهـــد لـــذا دولـــت نبایـــد صـــادرات 
کشـــور های دیگـــر  کـــره بـــا  گـــذاری و مذا دولـــت بایـــد سیاســـت 
داشـــته باشـــد، امـــا بایـــد اجـــازه دهـــد خـــود بخـــش خصوصـــی 
کنـــد. بـــازار بـــرق ایـــران بـــازار ســـالم و  صـــادرات را پیگیـــری 
قابـــل اطمینانـــی اســـت و می توانـــد بـــازار ترانزیـــت بـــرق باشـــد 
کـــه دولـــت اجـــازه دهـــد  کـــه ایـــن هـــم منـــوط بـــه ایـــن اســـت 
کار را بـــه دســـت  بخـــش خصوصـــی بـــه ایـــن حـــوزه وارد شـــود و 

بگیـــرد. 
غیاث الدین: 

کمیتـــه ای  بـــرق  صنعـــت  ســـندیکای 
کـــه بـــا  تحـــت عنـــوان توســـعه صـــادرات دارد 
ــای هـــدف  ــده بازار هـ ــام شـ ــات انجـ مطالعـ
و  می کننـــد  شـــرکت  مناقصـــات  در  و  کـــرده  شناســـایی  را 
مختلفـــی  کنسرســـیوم های  مناقصـــات  در  شـــرکت  بـــرای 

می دهنـــد.  تشـــکیل 
متاســـفانه بســـیاری از تولیدکننـــدگان مـــا در حـــال حاضـــر 
کـــه در  بـــا توجـــه بـــه رکـــود صنعـــت بـــرق و محدودیت هایـــی 
بـــازار ایـــران وجـــود دارد در حالـــت میانگیـــن بـــا ظرفیـــت 25 
درصـــدی فعالیـــت می کننـــد لـــذا ظرفیـــت مـــازاد در تمامـــی 
بـــرای صـــادرات وجـــود دارد و  ایـــن صنعـــت  بخش هـــای 
کنـــد. بحـــث صـــادرات نیـــاز  کمـــک  یـــم دولـــت هـــم  امیدوار
کـــه  کمـــک دولـــت دارد، بســـیاری از ســـفر های سیاســـی  بـــه 
اتفـــاق می افتـــد بـــا هـــدف اقتصـــادی اســـت. در هـــر ســـفر 
بایـــد هیـــات اقتصـــادی همـــراه باشـــد تـــا زمینـــه فعالیـــت 
کـــه  کنـــد  کشـــور های دیگـــر فراهـــم  اقتصـــادی آن هـــا را در 
یـــم  کـــم دار کشـــور خـــود  متاســـفانه مـــا از ایـــن نـــوع ســـفر ها در 
یـــم تعـــداد ایـــن ســـفر ها افزایـــش یابـــد تـــا بتوانیـــم در  کـــه امیدوار

ــم.  کنیـ ــل  ــر عمـ ــادرات فعال تـ ــوزه صـ حـ
ــت  ــت اسـ ــار دولـ کاال در انحصـ ــوان  ــه عنـ ــرق بـ ــادرات بـ صـ
کـــه چرایـــی اصـــرار وزارت نیـــرو در حـــوزه صـــادرات هنـــوز 
کار هـــم  کـــه متاســـفانه ایـــن  بـــرای مـــا مشـــخص نیســـت 
ــه بخـــش  ــود و بـ ــام نمی شـ ــوی دولـــت انجـ ــتی از سـ ــه درسـ بـ
خصوصـــی هـــم اجـــازه فعالیـــت نمی دهنـــد. دولـــت هـــم بـــرق 
کنـــد.  را ارزان می فروشـــد و هـــم نمی توانـــد پـــول آن را وصـــول 
نیروگاه هـــای مـــا در بســـیاری از روز هـــای ســـال می تواننـــد 
کـــه بـــا امـــکان صـــادرات آن  کننـــد  بـــرق بیشـــتری تولیـــد 
کـــرده  ـــوان پروژه هـــای خـــط، پســـت و نیروگاهـــی را فعـــال  می ت
کـــرد. متاســـفانه دولـــت نـــه خـــوب عمـــل  و  اشـــتغال ایجـــاد 
ــی فعالیـــت  ــد بخـــش خصوصـ ــازه می دهـ ــه اجـ ــد و نـ می کنـ

کنـــد. 
نیـــاز بـــه بـــرق روزبـــه روز افزایـــش خواهـــد یافـــت، مثـــال صنعـــت 
کـــه انـــرژی خـــود را از طریـــق ســـوخت های  حمـــل و نقـــل 
فســـیلی تامیـــن می کنـــد بـــه زودی بـــه ســـمت اســـتفاده از 
کـــه  کـــرد  کـــه ایـــن نیـــاز را بایـــد تامیـــن  بـــرق روی خواهـــد آورد 
ـــد از آن هـــم در داخـــل  کشـــور وجـــود دارد و بای پتانســـیل آن در 

کـــرد. ▪ کشـــور و هـــم بـــرای صـــادرات اســـتفاده 

کان روشن بود  کما تحریم  هم شدیم اما چراغ 

علیرضا کاهی: 
و  کاال  قســـمت  ســـه  در  می تـــوان  را  بـــرق  صنعـــت  صـــادرات 
تجهیـــزات، خدمـــات فنـــی و مهندســـی و اجـــرای پروژه هـــای 
مرتبـــط بـــا ایـــن صنعـــت )ســـاختن نیروگاه هـــا، خطـــوط انتقـــال 
کشـــور های بـــازار هـــدف و فـــروش انـــرژی الکتریکـــی.  و پســـت فشـــار قـــوی( در 
ـــم،  ی ـــرق دار ـــژه ای در صنعـــت ب ـــع، توانمندی هـــای وی ـــه ســـایر صنای مـــا نســـبت ب
ــه در  کـ ــرایطی  ــم و در شـ ــرایط تحریـ ــه در شـ کـ ــن اســـت  ــا ایـ ــای مـ ــداق ادعـ مصـ
دولـــت قبـــل بودجـــه مناســـبی بـــه وزارت نیـــرو اختصـــاص داده نشـــد و مطالبـــات 
کان روشـــن بـــود  کمـــا خیلـــی از اعضـــا بـــا تاخیـــر چنـــد ســـاله پرداخـــت شـــد، چـــراغ 
کـــه در  و مـــردم خاموشـــی را حـــس نکردنـــد. شـــاید بـــرای فعـــاالن صنعـــت بـــرق 
ایـــن صنعـــت درگیـــر هســـتند، احـــداث نیـــروگاه و خـــط و پســـت ســـاده بـــه نظـــر 
ـــک پاالیشـــگاه نیســـت. از دوران  ـــر از ســـاخت ی کمت ـــی پیچیدگـــی آن  ـــد، ول بیای
تحریـــم و بـــا توجـــه بـــه ســـختی در تامیـــن تجهیـــزات بســـیاری از پروژه هـــای 
ـــرق ایـــن مشـــکل  ـــی در حـــوزه ب ـــا اجـــرا نشـــدند، ول ـــد و ی گاز عقـــب افتادن نفـــت و 

را نداشـــتیم. 
کـــه مـــا در ایـــن صنعـــت پایین تریـــن متوســـط  مصـــداق بعـــدی ایـــن اســـت 
گمـــرک تجهیـــزات صنعـــت بـــرق  یـــم، متوســـط وزنـــی  گمرکـــی را دار وزنـــی هزینـــه 
ــرک 15  گمـ ــا  ــد بـ ــه بتوانـ کـ ــت  ــران نیسـ ــی در ایـ کاالیـ ــچ  ــت، هیـ ــد اسـ 15 درصـ
کنـــد. امـــروز 95 درصـــد صـــادرات  درصـــدی بـــا رقبـــای خارجـــی خـــود رقابـــت 
کشـــور را صـــادرات صنعـــت بـــرق تشـــکیل می دهـــد  خدمـــات فنـــی و مهندســـی 
کـــه در مقایســـه  کاال داشـــتیم  کاال هـــم 400 الـــی 500 میلیـــون صـــادرات  و در حـــوزه 
کـــه  بـــا صـــادرات ســـایر صنایـــع در ایـــران قابـــل توجـــه اســـت. عمـــده صادراتـــی 
کشـــور  گذاشـــته ایم همـــان مواهـــب خـــدادادی  اســـم صـــادرات غیرنفتـــی بـــر آن 
ـــگاه  ـــران جای کار صـــادر می کنیـــم. ای ـــرق دانـــش و  ـــا در صنعـــت ب ـــا ب هســـتند، ام
گـــر همســـایه های مـــا جهـــت تامیـــن و  ویـــژه ای دارد و مبادلـــه بـــه نفـــع اســـت. ا
شـــبکه بـــرق خـــود بـــه ایـــران نیـــاز داشـــته باشـــند در جایـــگاه امنیتـــی هـــم جایـــگاه 

ـــرد. ▪ ک ـــم  ـــدا خواهی ـــری پی ـــم ت محک

ضرورت شناسایی بازارهای هدف از سوی سفارت های ایران 

منصور سعیدی:
کند   که می تواند بازار های هدف را شناسایی  بهترین ارگانی 

سفارت های ایران در کشور های مختلف هستند، بخش 
کنند و بازار ها را خوب  اقتصادی این سفارت ها باید فعال عمل 
کنند. طبق مطالعات ما بازار های آفریقا بازار های بکری هستند برای  شناسایی 

حضور مهندسان ایرانی.  
کنیـــا و اتیوپـــی خدمـــات  کشـــور هایی مثـــل اوگانـــدا،  امـــروز مهندســـان ایرانـــی در 
کشـــور های غیـــر همســـایه عمـــل  گـــر بتوانیـــم در  مهندســـی را صـــادر می کننـــد. ا

ــم داشـــت. ▪ ــتری خواهیـ ــت بیشـ ــا موفقیـ ــم، قطعـ کنیـ
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چالش های 
عملیاتی شدن 

شعار سال
فروردین و اردیبهشت 97 113

تبادل برق یکی از راهکارهای حل بحران برق است 

پیام باقری:
فعالیـــت صادراتـــی صنعـــت بـــرق شـــامل ســـه بخـــش 
ـــرژی  کاال و تجهیـــزات، خدمـــات فنـــی و مهندســـی و ان
ـــم  ـــر پارادای ـــد تغیی ـــادرات بای ـــوزه ص ـــود. در ح ـــرق می ش ب
جـــدی صـــورت بگیـــرد. صـــادرات امـــروز مـــا بـــر مبنـــای خلـــق ارزش 
کـــه در راس هـــرم ارزش افـــزوده  افـــزوده بـــاال نیســـت یکـــی از صنایعـــی 
بـــاال قـــرار دارد صنعـــت بـــرق اســـت هـــم در حـــوزه انـــرژی، هـــم خدمـــات 
و هـــم در حـــوزه تجهیـــزات. در بخـــش انـــرژی مـــا در حـــال حاضـــر حـــدود 
گذشـــته  یـــم، در ســـال  80 هـــزار مـــگاوات ظرفیـــت نصـــب شـــده دار
حـــدود 54 هـــزار و پانصـــد مـــگاوات در پیـــک اســـتفاده شـــد و حـــدود 
6 هـــزار مـــگاوات هـــم پیک ســـایی داشـــتیم مصـــرف مـــا در پیـــک ســـال 
گرایـــی  کشـــور مصـــرف  گذشـــته 60 هـــزار مـــگاوات بـــوده اســـت. مـــا 
یـــم لـــذا هـــر ســـال بایـــد 5 هـــزار  هســـتیم و 7 درصـــد رشـــد مصـــرف دار
ــزار  کـــه ارزش آن بیـــش از 20 هـ ــود  ــروگاه جدیـــد نصـــب شـ مـــگاوات نیـ
ـــا رکـــود مواجـــه هســـتیم، چـــون  میلیـــارد تومـــان اســـت. مـــا در صنعـــت ب

اقتصـــاد بـــرق مـــا مشـــکل دارد. 
کشـــور های  ـــرق اســـت.  ـــادل ب ـــن بحـــران، تب ـــور از ای یکـــی از راه هـــای عب
کمتـــر از یـــک درصـــد افزایـــش تقاضـــا  گذشـــته  OECD در 10 ســـال 
گاهـــی  کـــه مـــا هرســـال از 7 تـــا 8 درصـــد و حتـــی  داشـــته اند در حالـــی 
گـــذاری  کـــه ایـــن حجـــم ســـرمایه  یـــم  10 درصـــد افزایـــش تقاضـــا دار
را پاســـخگو نیســـت لـــذا بایـــد از ظرفیـــت چهـــار فصلـــی، اختـــالف 
ــن  ــه ایـ ــم. مجموعـ کنیـ ــتفاده  ــور اسـ کشـ ــدادای  ــع ارزان خـ ــق و منابـ افـ
تبدیـــل  دایـــره  نـــدارد.  وجـــود  اطـــراف  کشـــور های  در  توانمندی هـــا 
شـــدن بـــه قطـــب بـــرق منطقـــه امـــروز توســـط عربســـتان هـــم مطـــرح 
ـــرق منطقـــه  ـــه قطـــب ب ـــرق و تبدیـــل شـــدن ب می شـــود. بحـــث ترانزیـــت ب
کننـــد. در برنامـــه  گذراســـت لـــذا مســـئوالن بایـــد توجـــه  یـــک فرصـــت 
ــه  ــرق منطقـ ــب بـ ــد قطـ ــران بایـ ــه ایـ کـ ــت  ــده اسـ ــد شـ کیـ ــم تا ــم هـ ششـ
ــادرات  کـــه مجموعـــه صـ ــرا  ــر محقـــق نخواهـــد شـــد چـ باشـــد، ایـــن امـ
ـــگاوات  ـــت 1400 م ـــبینانه ترین حال ـــر و در خوش ـــال حاض ـــا در ح ـــرق م ب
کـــه ایـــن مقـــدار در مقابـــل ظرفیـــت موجـــود امـــروز تقریبـــا هیـــچ  اســـت 
کـــه بتوانیـــم  کامـــال قابـــل ارتقاســـت بـــه شـــرطی  اســـت. ایـــن ظرفیـــت 
کنیـــم و مانـــع  ســـرمایه گذاری و بخـــش خصوصـــی را وارد ایـــن بحـــث 
ورود بخـــش خصوصـــی بـــه ایـــن حـــوزه نشـــویم، نتیجـــه محقـــق شـــدن 
قـــدرت  افزایـــش  و  پایـــدار  توســـعه  اشـــتغال،  درآمدزایـــی،  امـــر  ایـــن 

چانه زنـــی در منطقـــه اســـت.
بخـــش خصوصـــی بـــه ماجرایـــی ورود می کندکـــه از نظـــر اقتصـــادی 
ــد،  ــوزه شـ ــن حـ ــی وارد ایـ ــر بخـــش خصوصـ گـ ــد، ا ــته باشـ ــه داشـ توجیـ
کـــرد  ـــا احـــداث نیروگاه هایـــی اقـــدام بـــه صـــادرات بـــرق خواهـــد  حتمـــا ب
کـــه  ـــی  ـــاالی 58 درصـــد داشـــته باشـــند )در حال کـــه حداقـــل راندمـــان ب
نیروگاه هـــای امـــروز راندمـــان زیـــر 20 درصـــد دارنـــد(، امـــا موانـــع بایـــد از 

پیـــش روی بخـــش خصوصـــی برداشـــته شـــود. 
صـــادرات رقابـــت دولت هاســـت لـــذا بخـــش خصوصـــی بایـــد حمایـــت 
کنـــار ســـایر دولتمـــردان بتواننـــد بـــه اعـــداد بـــزرگ  شـــود تـــا دولتمـــردان 
کـــه  کننـــد، امـــا متاســـفانه مـــا هنـــوز بـــا اهـــداف 1404  صادراتـــی اشـــاره 
ـــوده و صـــادرات 200 میلیـــارد دالری  ـــد رتبـــه اول صـــادرات منطقـــه ب بای
ــه  ــیدن بـ ــرای رسـ ــه بـ کـ ــم  یـ ــادی دار یـ ــیار ز ــه بسـ ــیم، فاصلـ ــته باشـ داشـ

نقطـــه مطلـــوب بایـــد پارادایـــم صـــادرات را تغییـــر دهیـــم. ▪

کشور باید مبتنی بر  اقتصاد 
دانش و ارزش افزوده باشد 

علیرضا کاهی:
ــه   ــور بـ کشـ ــروز  ــرایط امـ ــادرات در شـ اهمیـــت صـ

اتـــاق  تجـــارت  کمیســـیون  کـــه  اســـت  حـــدی 
ــادرات  ــعه صـ ــیون توسـ کمیسـ ــه  ــم بـ بازرگانـــی هـ
تغییـــر نـــام داده اســـت. صنایـــع ایـــران چـــاره ای جـــز صـــادرات 
ندارنـــد، مـــوج جمعیتـــی دهـــه 60 نیـــاز بـــه فرصت هـــای شـــغلی 
کـــه ایـــن فرصـــت در صنایـــع مـــادر مثـــل تولیـــد فلـــزات محـــدود  دارد 
کـــه ایـــن فرصت هـــا بیشـــتر ســـرمایه بـــر هســـتند نـــه  اســـت چرا
ـــر. از طـــرف دیگـــر اســـاس تغییـــرات اقتصـــاد جهانـــی  کارب نیـــروی 
ـــه بـــرق  ـــرای نفـــت باعـــث اهمیـــت روز افـــزون ب کاهـــش تقاضـــا ب و 
ــال 2017  ــه در سـ کـ ــوری  ــه طـ ــت بـ ــده اسـ ک شـ ــا ــای پـ و انرژی هـ
بیشـــترین نیروگاه هـــای خورشـــیدی در جهـــان ســـاخته شـــدند. 
ـــیلی  ـــوخت های فس ـــداز س ـــم ان ـــه چش ک ـــد  ـــان می ده ـــر نش ـــن ام ای
کشـــور مـــا هـــم بایـــد اقتصـــاد خـــود را از نفـــت  روشـــن نیســـت، 
کنـــد و وارد اقتصـــاد مبتنـــی بـــر دانـــش و ارزش افـــزوده  منفـــک 
 . د شـــو
در ایـــن میـــان وظیفـــه تشـــکل ها و نماینـــدگان بخـــش خصوصـــی 
بسترســـازی بـــرای صـــادرات اســـت. اتـــاق بازرگانـــی در بـــرای 
ــدف  ــازار هـ ــور های بـ کشـ ــان در  ــت رایزنـ ــت فعالیـ کیفیـ ــای  ارتقـ
ســـازمان  صمـــت،  وزارت  مســـئوالن  بـــا  مختلفـــی  جلســـات 
ـــع انســـانی ریاســـت جمهـــوری  توســـعه و تجـــارت و معاونـــت مناب
ـــام  ـــای تم ـــش به کاه ـــه  ـــک ب کم ـــا  ـــر م ـــه دیگ ـــت. وظیف ـــته اس داش
ــا  کنیـــم، یکـــی از چالش هـ کمـــک  شـــده محصـــوالت صنعتـــی 
کـــه بخـــش عمـــده هزینـــه فعالیـــت صنعتـــی، مـــواد  ایـــن اســـت 
ــد  ــم تولیـ ــواد علیرغـ ــفانه قیمـــت برخـــی مـ ــتند. متاسـ ــه هسـ اولیـ
ـــه علـــت برخـــی  کالن ب ـــه  کشـــور و برخـــورداری از یاران گســـترده در 
بازار هـــای  از  کمتـــر  کشـــور  داخـــل  در  غلـــط  سیاســـت های 
کنـــون  کـــه ا ـــزوده  ـــر ارزش اف ـــون مالیـــات ب ـــه قان ـــا ب رقیـــب اســـت. م
در مجلـــس شـــورای اســـالمی در حـــال بازنگـــری اســـت، بنـــدی 
ارزش  مالیـــات  بازپرداخـــت  اینکـــه  بـــر  مبنـــی  کردیـــم  اضافـــه 
کاال باشـــد  افـــزوده بـــه کاالی صادارتـــی وابســـته بـــه ارزش افـــزوده آن 
ــر اســـاس  ــز از ایـــن قانـــون اســـتفاده می کنـــد(، بـ )کشـــور چیـــن نیـ
کنیـــد مالیـــات ارزش  کاالی خـــام صـــادر  گـــر شـــما  ایـــن بنـــد لـــذا ا
کاالی  کـــه بـــه ســـمت  افـــزوده را پـــس نمی گیریـــد، امـــا هـــر چقـــدر 
کنیـــد بازپرداخـــت ایـــن مالیـــات بیشـــتر  ـــا ارزش افـــزوده حرکـــت  ب
کـــه منابـــع حاصـــل از ایـــن درآمـــد دولـــت می توانـــد  خواهـــد شـــد 
ـــی و توســـعه صـــادرات  در راســـتای فعالیت هـــای توســـعه صادرات

کشـــور صـــرف شـــود. ▪
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مهمتریـــن عوامـــل موثـــر بـــر عملیاتـــی شـــدن شـــعار ســـال 
بـــه ویـــژه در حـــوزه صنعـــت چیســـت؟  

اول  شـــرط  پذیـــری  رقابـــت  جهـــان،  کنونـــی  شـــرایط  در 
حضـــور در بازارهـــای داخلـــی و خارجـــی  اســـت، لـــذا بـــرای تحقـــق شـــعار 
کـــه برخـــی عوامـــل مؤثـــر  ســـال، اولیـــن قـــدم تولیـــد محصـــول رقابت پذیـــر اســـت 
بـــرای تولیـــد چنیـــن محصولـــی در داخـــل مجموعه هـــا اســـت و برخـــی دیگـــر 
کمیـــت مرتبـــط  کـــه بـــه دولـــت و حا خـــارج از مجموعه هـــای تولیـــدی اســـت 

می شـــود.
کـــردن  رقابت پذیـــر  بـــرای  دولـــت  وظیفـــه  مهمتریـــن  معمـــول  طـــور  بـــه 

اســـت: شـــرح  ایـــن  بـــه  داخلـــی  محصـــوالت 
کار  کسب و  - ایجاد شرایط و زیر ساخت مناسب شامل بهبود قوانین 

کار  - اصالح قوانین مالیاتی ، تأمین اجتماعی و بیمه ، آموزش نیروهای 
- ارتباط آسان و سریع با اقتصاد جهانی 

- تعییـــن نـــرخ واقعـــی ارز ، ثبـــات ، قابـــل پیـــش بینـــی نمـــودن وضعیـــت 
اقتصـــادی 

- تأمین مالی با نرخ مناسب 
-  ارتباطات و حمل و نقل مناسب 

کـــدام از مـــوارد ذکـــر شـــده از ســـوی دولـــت بـــرای بنگاه هـــای  کـــه متاســـفانه هیـــچ 
اقتصـــادی فراهـــم نشـــده تـــا ایـــن بنگاه  هـــا بـــه ســـمت تولیـــد رقابت پذیـــر 

کننـــد.  حرکـــت 
کیفـــی و  ــز بایـــد بـــه مدیریـــت علمـــی، بررســـی نظـــام  بنگاه هـــای صنعتـــی نیـ
ـــی  گاه ـــدرن ، آ ـــین آالت م ـــتفاده از ماش ـــره وری، اس ـــالح به ـــتانداردها، اص اس
کیفیـــت و قیمـــت  ـــرای تولیـــد محصـــول با از آخریـــن تکنولوژی هـــای موجـــود ب
کـــه متأســـفانه از ایـــن منظـــر نیـــز اغلـــب بنگاه هـــا دارای  کننـــد  مناســـب توجـــه 

ـــرای رفـــع مشـــکالت و  ـــا ایجـــاد شـــرایط مناســـب ب ضعـــف اساســـی هســـتند. ب
خالء  هـــای ذکـــر شـــده؛ قطعـــًا  شـــعار ســـال عملیاتـــی خواهـــد شـــد.

کار آمـــد و مؤثـــر از تولیـــدات داخلـــی بـــا چـــه  در صنعـــت بـــرق بـــرای حمایـــت 
چالش هـــای جـــدی مواجـــه هســـتیم؟

چالـــش جـــدی در صنعـــت بـــرق رکـــود،  کمبـــود منابـــع مالـــی بـــا نـــرخ مناســـب،  
عـــدم ارتبـــاط بـــا سیســـتم بانکـــی جهانـــی، بازارهـــای محـــدود صادراتـــی، 
عـــدم وصـــول بـــه موقـــع مطالبـــات، تحمیـــل شـــرایط غیـــر منصفانـــه در عقـــد 
گرانـــی نـــرخ  ارز  ـــا بخـــش دولتـــی، بـــی ثباتـــی در قوانیـــن و مقـــررات،  قراردادهـــا ب

را مـــی تـــوان بخشـــی از چالش هـــای جـــدی ایـــن صنعـــت برشـــمرد.
بخشـــی نگـــری مســـئولین   نیـــز یکـــی از مشـــکالت موجـــود در صنایـــع اســـت. بـــه 
کارگـــر شـــناخته  عنـــوان مثـــال وزیـــرکار عالقـــه منـــد اســـت بیشـــتر بعنـــوان وزیـــر 
کار دغدغـــه ای ندارنـــد و یـــا در اداره تأمیـــن اجتماعـــی  شـــود و در خصـــوص 
کســـب درآمـــد توجـــه می شـــود و صیانـــت اشـــتغال فاقـــد  و دارایـــی صرفـــًا بـــه 

ارزش اســـت. 

کـــدام ارگانهـــا بایـــد بـــه منظـــور توســـعه صنعـــت بـــرق   از دیـــدگاه شـــما 
کننـــد و مهمتریـــن محـــور سیاســـت هـــای  سیاســـتهای حمایتـــی تدویـــن 

ــد؟ ــتوار باشـ ــی اسـ کتورهایـ ــه فا ــر چـ ــد بـ ــا بایـ آنهـ
نهادهـــای  کلیـــه  داخلـــی،  بنگاه هـــای  شـــدن  رقابت پذیـــر  راســـتای  در 
ـــند.  ـــر باش ـــورهای دیگ کش ـــا  ـــابه ب ـــرایط مش ـــاد ش ـــه ایج ـــزم ب ـــد مل ـــی بای کمیت حا
کار، اداره مالیـــات و ســـازمان برنامـــه  ســـازمان تأمیـــن اجتماعـــی، بیمـــه و اداره 
کنـــار هـــم  بـــا تدویـــن قراردادهـــای منصفانـــه و اصـــالح قوانیـــن الزم اســـت در 
بـــرای رفـــع ایـــن معضـــل اقـــدام نماینـــد. اقدامـــات بخشـــی و عـــدم توجـــه بـــه 

مسعود سعادتی؛ 
مدیرعامل شرکت مبنا نیرو و عضو هیات مدیره سندیکای صنعت برق

لزوم ایجاد همبستگی صنفی در سایه 
سندیکای صنعت برق

کـــه ایـــران افـــت قابـــل توجهـــی در  کاالی ایرانـــی« نامگـــذاری شـــده اســـت. ســـال دشـــواری  امســـال بـــا نـــام »حمایـــت از 
ـــرای حمایـــت از  کـــرده، بـــی شـــک تدویـــن سیاســـت هایـــی اثربخـــش ب ـــه  کار را تجرب شـــاخصه هـــای بهبـــود فضـــای کســـب و 

ــیار ســـختی اســـت.  کار بسـ تولیدکننـــدگان داخلـــی 
بـــا ایـــن حـــال امـــا صنعـــت بـــرق در دهـــه هـــای پیشـــین تحـــت حمایـــت دولـــت و بـــا اتـــکا بـــه تـــوان و دانـــش متخصصـــان 
ـــن  ـــال ای ـــن ح ـــا ای ـــد. ب ـــدل ش ـــی ب ـــداران خودکفای ـــی از پرچم ـــه یک ـــرده و ب ک ـــب  ـــی را کس ـــل توجه ـــای قاب ـــرفت ه ـــی، پیش داخل
کارآمـــدی، بـــی ثباتـــی، تحریـــم و سیاســـت  روزهـــا صنعـــت بـــرق حـــال و روز خوبـــی نـــدارد. فشـــارهای ناشـــی از یـــک دهـــه نا

هـــای نادرســـت امـــروز بـــه خوبـــی در پیکـــره ایـــن صنعـــت قابـــل مشـــاهده اســـت. 
ـــن  ـــه و صحیـــح اســـت. تنهـــا در ای ـــد یـــک حمایـــت ســـازمان یافت ـــان دیگـــری نیازمن ـــران بیـــش از هـــر زم ـــرق ای حـــاال صنعـــت ب
کاالی  کـــه صنعـــت بـــرق ایـــران مـــی توانـــد بـــه آینـــده امیـــد تـــازه ای ببنـــدد در غیـــر ایـــن صـــورت حمایـــت از  صـــورت اســـت 
کـــه در فضـــای نامســـاعد  ایرانـــی در ســـطح یـــک شـــعار در بـــن بســـت وعـــده هـــا باقـــی مـــی مانـــد و ایـــن صنعتگـــران هســـتند 

گزافـــی بابـــت فعالیـــت هـــای اقتصـــادی خـــود خواهنـــد داد. کنونـــی، بهـــای  کار  کســـب و 

بن بست های 
حمایت از صنعت 
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کلـــی حمایـــت از تولیـــد داخـــل، در هـــر یـــك از ســـازمان ها و وزارتخانه هـــا  سیاســـت 
یانبـــار بـــر توســـعه صنعـــت بـــرق خواهـــد داشـــت.  و نهادهـــا اثـــر ز

کاالی ایرانـــی بـــوده  علیرغـــم اینکـــه صنعـــت بـــرق یکـــی از پیشـــتازان حمایـــت از 
اســـت متأســـفانه امـــروز شـــاهد تضعیـــف جـــدی شـــرکت های ایـــن بخـــش 
هســـتیم. وزارت نیـــرو چگونـــه می توانـــد بنگاه هـــای اقتصـــادی ایـــن صنعـــت را 

گردانـــد؟ بـــه روزهـــای رونـــق باز
ــده اســـت؛  ــرق شـ ــت بـ ــازی صنعـ ــه موجـــب پیش تـ کـ ــی سیاســـت هایی  ــا بررسـ بـ
گـــر قـــراردادی بـــرای ســـاخت تعـــدادی پســـت بـــرق )25  بعنـــوان مثـــال یـــك زمـــان ا
کنـــار آن  کـــرد( بســـته میشـــد در  کـــه بعدهـــا تعـــداد آنهـــا تغییـــر  پســـت یـــا 18 پســـت 
ـــور و  ـــدرت و دیژنکت ـــفورماتور ق ـــاخت ترانس ـــرای س ـــوژی ب ـــال تکنول ـــای انتق قرارداده
ـــا  ـــد و قرارداده ـــته می ش ـــی بس ـــر خارج ـــرکت های معتب ـــا ش ـــیونر و CT & PT ب سکس
ـــده  کنن ـــد  ـــان تولی گریب ـــول  ـــر معم ـــك های غی ـــه ریس ک ـــدند  ـــم می ش ـــوی تنظی ـــه نح ب
ـــران حداقـــل پرداخت هـــا  ـــرق ای گذشـــته صنعـــت ب و ســـازنده داخلـــی را نگیـــرد؛ در 
کـــه در حـــال حاضـــر ایـــن چنیـــن نیســـت. الزم اســـت  بـــه موقـــع انجـــام می شـــد 
سیاســـت های ذکـــر شـــده همچنـــان ادامـــه داشـــته باشـــد. مـــوارد زیـــر از عوامـــل 

کننـــده بخـــش صنعـــت بـــرق ایـــران بـــوده اســـت: تضعیـــف 
کار  کـــه باتوجـــه بـــه حجـــم  - در حـــال حاضـــر مناقصـــه 312 پســـت برگـــزار می شـــود 
ـــی آن  ـــه تأمیـــن مال ـــادر ب ـــی ق ـــه تنهـــا هیچکـــدام از شـــرکت های ایران ـــروژه ن ـــغ پ و مبل
کشـــور نیـــز تـــوان تامیـــن مالـــی آن را ندارنـــد و هیچگونـــه  نیســـتد بلکـــه بانك هـــای 
کـــه نیازمنـــد  تمهیـــدی جهـــت تأســـیس شـــرکت های توانمنـــد در زمینه هایـــی 

هســـتیم در ایـــن مناقصـــه دیـــده نمی شـــود. 
ــرف  ــرکت طـ ــه شـ کـ ــود  ــم می شـ ــوی تنظیـ ــه نحـ ــه و بـ ــك جانبـ ــور یـ ــا بطـ - قراردادهـ

قـــرارداد را در معـــرض انـــواع ریســـك ها و آســـیب هـــا قـــرار می دهـــد. 
کارفرمـــا  -  پرداخت هـــا تضمیـــن شـــده نیســـت و در موعـــد مقـــرر انجـــام نمی شـــود و 

بـــرای عـــدم تعهـــد مالـــی، هیچگونـــه خســـارتی نمی پـــردازد.
ایـــن شـــرایط بـــه طـــور طبیعـــی نابودکننـــده امکانـــات و توانمندی هـــای داخـــل 

خواهـــد بـــود. 

نقـــش ســـندیکا را در عملیاتـــی شـــدن شـــعار ســـال و  اعمـــال سیاســـت های 
ــد؟ ــی می کنیـ ــه ارزیابـ ــرق چگونـ ــت بـ ــاالن صنعـ ــرای فعـ ــی بـ حمایتـ

کثـــر اعضـــای آن بـــا  امکانـــات و مقـــدورات ســـندیکا بســـیار محـــدود اســـت و ا
شـــرایط مالـــی نامناســـب و بیـــکاری مواجـــه هســـتند در ایـــن شـــرایط اثرگـــذاری 
ســـندیکا بســـیار محـــدود اســـت؛ بـــا ایـــن وجـــود ســـندیکا می توانـــد بـــا ایجـــاد 
همبســـتگی صنفـــی به عنـــوان بلندگـــوی بنگاه هـــای صنعـــت بـــرق از طریـــق روابـــط 
عمومـــی و نشـــریات خـــود مســـئولین را در جریـــان مشـــکالت ایـــن صنعـــت قـــرار 
ــد. کنـ ــه  ــود، ارائـ ــت موجـ ــت از وضعیـ ــرون رفـ ــرای بـ ــود را بـ ــای خـ ــد و راهکارهـ دهـ

کمیته هـــای تخصصـــی و بـــا تدویـــن اســـتانداردها در باالبـــردن  از طرفـــی بـــا تشـــکیل 
ســـندیکای  همچنیـــن  باشـــد.  تأثیرگـــذار  اعضـــا،  محصـــوالت  کیفـــی  ســـطح 
بـــرق می توانـــد بـــا ایجـــاد بانـــك اطالعاتـــی بنگاه هـــا در تکمیـــل زنجیـــره تولیـــد و 
ــهیل  ــا تسـ ــرای آنهـ ــزرگ را بـ ــای بـ ــور در پروژه هـ ــا، حضـ ــدی اعضـ ــی توانمنـ هم افزایـ

نمایـــد. 
ــاء از ســـندیکای  ــه اعضـ کـ گفتنـــی اســـت  در خصـــوص سیاســـت های حمایتـــی 
ــا  ــرایط قرارداهـ ــد شـ ــندیکا بتوانـ ــه سـ کـ ــدر  ــن قـ ــد، همیـ ــت ندارنـ ــع حمایـ ــرق توقـ بـ
ارز در  نـــرخ  و  برســـاند  قراردادهـــای شـــرکت های خارجـــی  بـــا شـــرایط  را مشـــابه 
ــار آن  ــر نـــرخ ارز بـــه تناســـب آثـ ــا در صـــورت تغییـ ــرارداد مشـــخص شـــده باشـــد تـ قـ
در قیمت هـــا جبـــران شـــود تـــا ریســـك غیـــر متعـــارف بـــه پـــروژه منتقـــل نشـــود و 
پرداخت هـــا نیـــز در زمـــان تعییـــن شـــده در قـــرارداد انجـــام شـــود در ایـــن منـــوال اعضـــا 
ســـندیکا قـــادر خواهنـــد بـــود مجموعـــه خـــود را مدیریـــت و در امـــر تولیـــد و خدمـــات 

کننـــد.▪ بـــه بهتریـــن نحـــو انجـــام وظیفـــه 
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پرونده

از دیـــدگاه شـــما مهمتریـــن عوامـــل موثـــر بـــر عملیاتـــی شـــدن شـــعار ســـال بـــه ویـــژه در 
حـــوزه صنعـــت بـــرق چیســـت؟

ـــت  ـــعار درس ـــتور و ش ـــا دس ـــت ب ـــباتی اس ـــی و محاس ـــری ریاض ـــاد ام ـــه اقتص ـــه اینک ـــه ب ـــا توج ب
نمی شـــود بلکـــه بـــا فکـــر، مدیریـــت و برنامه ریـــزی و عمـــل بـــه آن قابـــل پیـــاده شـــدن اســـت 
و در ایـــن راســـتا بایـــد تمامـــی ســـازمان ها، ارگان هـــا اعـــم از دولتـــی و خصوصـــی در ایـــن 
گلوگاه هـــا را  زمینـــه همـــدل و یکصـــدا باشـــند. بایـــد بـــا مدیریـــت و برنامه ریـــزی، موانـــع و 
ـــه اهـــداف تعییـــن شـــده اقـــدام  ـــا برنامـــه در جهـــت رفـــع موانـــع و رســـیدن ب کـــرد و ب شناســـایی 
کـــه داده می شـــود دولتـــی و خصولتـــی اســـت  کشـــور مـــا علی رغـــم شـــعارهایی  کـــرد. اقتصـــاد 
کـــه اقتصـــاد روی خـــوش  یـــم  کـــه دقیقـــًا بـــا قانـــون اساســـی مغایـــرت دارد. بنابرایـــن انتظـــار ندار

ـــد.  ـــان بده ـــا نش ـــه م ـــودش را ب خ

کارآمـــد و موثـــر از تولیـــدات داخلـــی بـــا چـــه  در صنعـــت بـــرق ایـــران بـــرای حمایـــت 
هســـتیم؟ مواجـــه  جـــدی  چالش هـــای 

ــی  ــی و خصولتـ ــزرگ دولتـ ــرکت های بـ ــه شـ کـ ــن اســـت  ــرق ایـ ــت بـ ــن چالـــش صنعـ بزرگتریـ
گاهـــی اوقـــات آنهـــا را بـــرای رســـیدن بـــه  کننـــده نقشـــه راه صنعـــت بـــرق هســـتند و  تعییـــن 
اهـــداف خودشـــان تعییـــن می کننـــد. بنابرایـــن اجـــازه فعالیـــت از شـــرکتهای بـــه معنـــای 
گرفتـــه می شـــود. بنابرایـــن بهتریـــن حمایـــت از  کوچـــک  واقعـــی خصوصـــی و شـــرکت های 

ــرکت ها اســـت. ــن شـ ــری از تبعیـــض بیـ ــراری عدالـــت و جلوگیـ ــرق، برقـ ــت بـ صنعـ

کـــدام ارگان هـــا بایـــد بـــه منظـــور توســـعه صنعـــت بـــرق سیاســـت های  از دیـــدگاه شـــما 
چـــه  بـــر  بایـــد  آنهـــا  هـــای  سیاســـت  محـــور  مهمتریـــن  و  کننـــد  تدویـــن  حمایتـــی 

باشـــد؟ اســـتوار  کتورهایـــی  فا
گســـتر صنعـــت، در حـــوزه تولیـــد اســـت؛  ـــه اینکـــه فعالیـــت شـــرکتی ماننـــد پویـــش  ـــا توجـــه ب ب
بنابرایـــن سیاســـت های حمایتـــی بایســـتی در شـــرکت مادرتخصصـــی تولیـــد نیـــروی بـــرق 
حرارتـــی، بـــا هماهنگـــی معاونـــت بـــرق وزارت نیـــرو و ســـندیکای بـــرق تدویـــن شـــود. بـــه 
ـــزرگ  کوچـــک و ب ـــه تجمعـــی از شـــرکتهای  ک ـــرق  ـــور و ســـندیکای ب دلیـــل اینکـــه شـــرکت مذک

گاهنـــد. خصوصـــی هســـتند، از مشـــکالت صنعـــت بـــرق و راهکارهـــای آن آ

بـــوده  ایرانـــی  کاالی  از  حمایـــت  پیشـــتازان  از  یکـــی  بـــرق  صنعـــت  اینکـــه  علیرغـــم 
است،متأســـفانه امـــروز شـــاهد تضعیـــف جـــدی ایـــن شـــرکتها هســـتیم، وزارت نیـــرو 
گردانـــد؟ چگونـــه مـــی توانـــد بنگاههـــای اقتصـــادی ایـــن صنعـــت را بـــه روزهـــای رونـــق باز
گام اول نـــگاه عدالـــت محـــور وزارت نیـــرو بـــه تمامـــی شـــرکتهای حـــوزه صنعـــت بـــرق و انجـــام 
گام ســـوم  گام دوم از بیـــن بـــردن بروکراســـی اداری و  بـــه تعهـــدات خـــود نســـبت بـــه آنهـــا، 
کـــه در حـــال حاضـــر  پرداخـــت بـــه موقـــع مطالبـــات شـــرکت های بخـــش خصوصـــی اســـت 
یـــادی از وزارت نیـــرو دارنـــد. دولـــت بـــدون  کثـــر شـــرکتهای خصوصـــی مطالبـــات ز متأســـفانه ا
کـــه ناشـــی از خـــواب پـــول، نوســـانات نـــرخ ارز، بـــاال  گرفتـــن خســـارت وارده بـــه شـــرکتها  در نظـــر 
رفتـــن هزینه هـــا، هنـــوز راهـــکاری بـــرای حـــل ایـــن مشـــکل ارائـــه نشـــده اســـت. ایـــن موضـــوع 

ـــه دارد... ـــه ادام ک ـــت  ـــال اس ـــش از ده س بی

نقـــش ســـندیکا را در عملیاتـــی شـــدن شـــعار ســـال و اعمـــال سیاســـت هـــای حمایتـــی 
کنیـــد؟ بـــرای فعـــاالن صنعـــت بـــرق، چطـــور ارزیابـــی مـــی 

ــزو رســـالت هـــای اصلـــی ســـندیکا اســـت. ســـندیکای بـــرق یـــک تشـــکل  ایـــن موضـــوع جـ
صنفـــی بـــا حمایـــت 400 شـــرکت خصوصـــی اســـت و مـــی توانـــد بـــا پیگیـــری مطالبـــات اعضـــاء 
از دولـــت، مجلـــس و وزارت نیـــرو نقـــش بســـیار پررنگ تـــری را در اعمـــال سیاســـت های 
ـــه نظـــر  ـــر در ایـــن موضـــوع وارد شـــود. ب ـــر ،قوی ت ـــد جدی ت حمایتـــی داشـــته باشـــد. ســـندیکا بای
گرفتـــه باشـــد  ـــی شـــکل  ـــه خوب تی ب ـــران از نظـــر تشـــکیال ـــرق ای می رســـد ســـندیکای صنعـــت ب

ـــداده اســـت.▪  ـــا، چنـــدان رنگـــی ن ـــدازه انتظـــارات م ـــه ان ـــوز حنـــای ســـندیکا ب ـــا هن ام

محمد اکبری؛
مدیر عامل شرکت پویش گستر صنعت

مدیریت و برنامه ریزی 
ضرورت دستیابی به شعار سال

مسعود حاجی حسن خوانساری؛
 مدیر عامل شرکت پارس حفاظ

عدم حمایت جدی 
از سازندگان از سوی سازمان های ذیربط 

از دیـــدگاه شـــما مهمتریـــن عوامـــل موثـــر بـــرای 
در  ویـــژه  بـــه  ســـال  شـــعار  شـــدن  عملیاتـــی 

حـــوزه صنعـــت بـــرق چیســـت؟
کـــه در داخـــل بـــا کیفتیتـــی  جلوگیـــری از واردات کاالهـــای مشـــابه ای 

مناســـب تولیـــد نمـــی شـــوند همچنیـــن جلوگیـــری از قاچـــاق کاال 
و حمایـــت بانک هـــا درتامیـــن نقدینگـــی صنعـــت بـــرق از عوامـــل 

بســـیار موثـــر در اجرایـــی شـــدن شـــعار ســـال اســـت. 

تولیـــدات  از  موثـــر  و  کارآمـــد  حمایـــت  جـــدی  چالش هـــای 
کدام انـــد؟  بـــرق  صنعـــت  داخلـــی 

کاالهـــا  کاالهـــا و حضـــور ایـــن دســـت  کیفیـــت  نبـــود نظـــارت بـــر 
کنـــار  کیفیـــت وارداتـــی و در  کاالهـــای بـــی  در بـــازار بخصـــوص 
توســـط  کننـــدگان  تولیـــد  جـــدی  حمایـــت  عـــدم  مســـائل  ایـــن 
بـــرق  ســـازمان های زیربـــط نیـــز از چالش هـــای جـــدی صنعـــت 

اســـت. 

کـــدام یـــک  از دیـــدگاه شـــما، بـــه منظـــور توســـعه صنعـــت بـــرق 
از ارگان هـــا بایـــد تدوین گـــر سیاســـت های حمایتـــی باشـــند و 
کتورهایـــی اســـتوار باشـــد؟ محـــور ایـــن سیاســـت ها بـــر چـــه فا
وزارت صنعـــت معـــدن و تجـــارت مـــی توانـــد نقـــش اساســـی در 
کـــه تـــوان تولیـــد برخـــی قطعـــات حســـاس در  ایجـــاد واحدهایـــی 

ــد.  ــته باشـ ــد را داشـ ــاال را دارنـ ــراژ بـ تیـ
بـــه منظـــور  نیـــرو  پژوهشـــگاه  آزمایشـــگاه های  همچنیـــن تجهیـــز 

خودکفایـــی در ایـــن زمینـــه الزم اســـت. 
پرداخـــت  در  کمـــک  و  مرکـــزی  بانـــک  توســـط  ارز  نـــرخ  ثبـــات 
کـــه عمـــال نقدینگـــی  یـــع نیـــروی بـــرق  بدهـــی شـــرکت هـــای توز
کتورهـــای بســـیار مهـــم  کـــرده اســـت از فا تولیدکننـــدگان را بلوکـــه 

اســـت.  حمایتـــی  سیاســـت های 

نقـــش ســـندیکا را در عملیاتـــی شـــدن شـــعار ســـال و اعمـــال 
ــور  ــرای فعـــاالن صنعـــت بـــرق، چطـ سیاســـت هـــای حمایتـــی بـ

کنیـــد؟ ارزیابـــی مـــی 
ـــه قطعـــه ســـازان   ـــوده و امـــا توجـــه ب نقـــش ســـندیکا همیشـــه مثبـــت ب

بایســـتی بیـــش از پیـــش مدنظـــر ایـــن نهـــاد صنفـــی قرارگیـــرد. 
ـــان  ـــد و همزم ـــش می یاب ـــد افزای ـــوان تولی ـــه ت ک ـــت  ـــورت اس ـــن ص درای
ــج  ــد نتایـ ــام، می توانـ ــاالی نظـ ــئولین رده بـ ــا مسـ ــات بـ ــداوم جلسـ تـ

خوبـــی را بـــرای صنعـــت بـــرق داشـــته باشـــد.   ▪
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گـــذر  کـــه در  گذشـــته ســـال هایی بودنـــد  چنـــد ســـال 
آن تنـــور ســـخن بـــرای دو اصطـــالح »فناوری هـــای 
داغ  همـــواره  دانش بنیـــان«  »شـــرکت های  و  نانـــو« 
گســـترش ایـــن دو بخـــش  بـــوده اســـت. تقویـــت و 
گرفتـــن آن از جملـــه عباراتـــی  کمـــک بـــه پـــا  و لـــزوم 
ـــدون  ـــتند. ب ـــنا هس ـــا آش ـــه م ـــوش هم گ ـــه  ـــه ب ک ـــت  اس
ــا و  کـــه برنامه هـ گفـــت  گونـــه بزرگنمایـــی بایـــد  هیـــچ 
ـــی، ســـخنرانی های  گوهـــای پرشـــمار تلوزیون گفـــت و 
کشـــور و تمرکـــز رســـانه ها  پـــی در پـــی مســـئوالن ارشـــد 
عمومـــی  افـــکار  موضوع هـــا  ایـــن  بـــر  مطبوعـــات  و 
ــرده اســـت،  کـ ــب  ــود جلـ ــوی خـ ــه سـ ــدت بـ ــه شـ را بـ
چـــه  و  چیســـتند؟  دانش بنیـــان  شـــرکت های  امـــا 

کارهایـــی را بـــا چـــه اهدافـــی انجـــام می دهنـــد؟
یـــخ معاصـــر، شـــرکت های  گواهـــی رویدادهـــای تار بـــه 
در  گســـترده  هـــای  دگرگونـــی  پـــی  در  دانش بنیـــان 
گذاشـــتند و ایـــن  اقتصـــاد جهانـــی پـــا بـــه عرصـــه 
درخواســـت  کـــه  شـــد  پررنـــگ  هنگامـــی  رخـــداد 
ــرای خدمـــات، اولویـــت باالتـــری  فزاینـــده جهانـــی بـ

گرفـــت. کاال پیشـــی  کـــرده و بـــر نیـــاز بـــرای  پیـــدا 
شـــرکت های  شـــدن  پدیـــدار  کارشناســـان  برخـــی 
انقـــالب  از  ای  نشـــانه  عنـــوان  بـــه  را  دانش بنیـــان 
صنعتـــی ســـوم بـــه شـــمار مـــی آورنـــد و نمـــاد بی بدیـــل 
آن ظهـــور رایانـــه و هـــوش هـــای مصنوعـــی هســـتند 
گرفتـــن  پیشـــی  موجـــب  گذشـــته  ســـالیان  در  کـــه 
بـــر  متحـــده  ایـــاالت  همچـــون  کشـــوری  اقتصـــاد 

اقتصـــاد جهانـــی شـــده اســـت.
گفـــت، شـــرکت های  در تعریـــف نخســـتین می تـــوان 
کـــه  ـــا مؤسســـاتی هســـتند  دانش بنیـــان، شـــرکت هـــا ی
خصوصـــی یـــا تعاونـــی بـــوده و بـــه منظـــور هم افزایـــی 
محـــور  دانـــش  اقتصـــاد  توســـعه  ثـــروت،  و  دانـــش 
ایـــن  اهـــداف  مهم تریـــن  می شـــوند.  بنیان گـــذاری 
اقتصـــادی  و  علمـــی  اهـــداف  تحقـــق  شـــرکت ها 
کاربســـت تجـــاری اختراعـــات و  گســـترش و  از راه 
ـــده  ـــت آم ـــه دس ـــج ب ـــی نتای ـــد صنعت ـــا و تولی نوآوری ه
برتـــر  فناوری هـــای  حـــوزه  در  توســـعه  و  تحقیـــق  از 

ــت. اسـ
کـــه در تمامـــی  ویژگـــی بـــارز موسســـات دانش بنیـــان 
گـــون و  گونا کاالهـــای  حوزه هـــای طراحـــی و تولیـــد 
ـــه خدمـــات مختلـــف فعالیـــت می کننـــد، ایجـــاد  ارائ
کـــه ایـــن شـــرکت ها  ارزش افـــزوده بســـیار باالســـت چـــرا 
ــا  ــته و تولیـــدات یـ در مرزهـــای دانـــش فعالیـــت داشـ

خدمـــات آنهـــا همـــواره منحصـــر بـــه فـــرد اســـت، از 
ایـــن رو بـــه دلیـــل فعالیـــت بی رقیـــب می تواننـــد ســـود 

کننـــد.  باالیـــی بـــرای محصـــوالت خـــود تعییـــن 
ــای  ــرکت هـ ــم شـ ــای مهـ ــی هـ ــر ویژگـ ــریح دیگـ در تشـ
کـــه ایـــن بنگاه هـــا  گفـــت  دانـــش بنیـــان مـــی تـــوان 
و  ســـاختمان  و  کننـــد  نمـــی  تولیـــد  کاال  اساســـًا 
نیـــاز  نیـــز  ای  ویـــژه  آالت  ماشـــین  یـــا  مکان یابـــی 
کـــه ابـــزار  ندارنـــد، زیـــرا ایـــن خـــود شـــرکت هـــا هســـتند 
کـــرده و تمرکزشـــان بـــر  را تولیـــد بـــرای دیگـــران تولیـــد 

روی ابـــزار تولیـــد اســـت نـــه خـــود تولیـــد.
فنـــاوری  از  بیشـــتر  دانش بنیـــان  شـــرکت های 
و  ســـخت افزار  جملـــه  از  ارتباطـــات  و  اطالعـــات 
نرم افـــزار بـــرای انجـــام فرایندهـــای مدیریتـــی بهـــره 
می جوینـــد، از ایـــن رو توســـعه نرم افـــزار بـــرای شـــکل 
مهـــم  بســـیار  شـــرکت ها  ایـــن  تکامـــل  و  گرفتـــن 
کاربـــردی یـــا همـــان  گســـترش برنامه هـــای  اســـت. 
ــن  ــون چنیـ گـ گونا ــای  ــرای بخش هـ ــا بـ ــن هـ اپلیکیشـ
کـــه  ســـازمان هایی یـــک ضـــرورت حیاتـــی اســـت؛ چرا
کارهـــای  کنتـــرل و هماهنگ کـــردن  بـــدون آن هـــا، 
نوآورانـــه و خالقانـــه و حـــل مســـائل بســـیار دشـــوار 

خواهـــد بـــود.
 Knowledge( در واقـــع شـــرکت هـــای دانـــش بنیـــان
کـــه  گفتـــه می شـــود  enterprise( بـــه شـــرکت هایی 
ــی  ــر از دارایـ ــی جدایی ناپذیـ ــاوری، جزئـ دانـــش و فنـ
کـــه  اساســـی آن هـــا بـــوده و بنـــگاه هایـــی هســـتند 
ـــا  پیـــش از عمومـــی شـــدن یـــک فعالیـــت اقتصـــادی ب
گســـترش آن هـــم ســـود سرشـــاری را نصیـــب  ارائـــه و 
خـــود مـــی ســـازند و هـــم موجـــب پیشـــرفت برق آســـای 

کشـــور مـــی شـــوند. دانـــش، صنعـــت و اقتصـــاد 
ــه  ــیاری بـ ــدازه بسـ ــا انـ ــودن تـ ــان بـ ــوم دانـــش بنیـ مفهـ
میـــزان وابســـتگی و تکیـــه یـــک شـــرکت بـــه دانـــش 
و فنـــاوری بســـتگی دارد و در تحلیـــل پایانـــی ایـــن 
کـــه دارایـــی حیاتـــی یـــک  دانـــش و فنـــاوری اســـت 
ـــه آنچـــه  ـــر پای ســـازمان دانش بنیـــان تلقـــی مـــی شـــود. ب
کـــه حـــوزه  کـــرد  گفتـــه شـــد مـــی تـــوان پیـــش بینـــی 
گســـترده اســـت،  شـــرکت هـــای دانـــش بنیـــان بســـیار 
کوچکتـــری تقســـیم  ـــروه هـــای  گ ـــه  ـــان را ب ـــد آن پـــس بای

کـــرد.
 )client-oriented( مشـــتری-محور  شـــرکت های 
کـــه از لحـــاظ تمرکـــز راهبـــردی، بیشـــتر توجـــه آنهـــا بـــر 
خـــود مشـــتریان و جوامـــع هـــدف بـــرای ارائـــه خدمـــات 

کـــه از صنایـــع نمونـــه ایـــن دســـته می تـــوان  اســـت 
کـــرد.  بـــه دفترهـــای حقوقـــی و حســـابداری اشـــاره 
Problem solving-( مســـئله-محور  شـــرکت های 
کـــه تمرکـــز راهبردیشـــان بـــر حـــل مســـئله   ،)oriented
گرفتـــه اســـت  بـــا راهکارهـــای خالقانـــه و نـــوآوری قـــرار 
کـــه نمونـــه بـــارز آن را مـــی تـــوان شـــرکت های تبلیغاتـــی 
کـــه بـــا  و شـــرکت های توســـعه نرم افـــزاری دانســـت 
کیـــد بـــر نیـــاز یـــا مشـــکل بـــه دنبـــال رفـــع یـــا حـــل آن  تا

هســـتند.
ــردی  ــز راهبـ ــه تمرکـ کـ ــور،  ــرکت های خروجی-محـ شـ
کـــردن و بهـــره بـــرداری  ایـــن بنـــگاه هـــا بـــر ســـازگار 
ایـــن  واقـــع  در  اســـت،   موجـــود  حل هـــای  راه  از 
ـــرای  ـــه ب ک ـــد  کنن ـــی  کار م ـــواردی  ـــر روی م ـــرکت ها ب ش
کاربـــردی شـــدن بـــوده و نیـــاز  نخســـتین بار در معـــرض 
گـــذاری بلنـــد مـــدت دارنـــد. نمونـــه  بـــه زمـــان و ســـرمایه 
ـــر مشـــاوره  ـــارز ایـــن شـــرکت هـــای دانـــش بنیـــان دفات ب

ــتند. مدیریـــت هسـ
شـــرکت های  تـــوان  مـــی  نیـــز  دیگـــری  رویکـــرد  در   
ــه ای  ــات حرفـ ــرکت های خدمـ ــه شـ ــان را بـ دانش بنیـ
ــیم  ــا R&D  تقسـ ــعه یـ ــق و توسـ ــرکت های تحقیـ و شـ
در  نخســـت  گـــروه  دو  صـــورت  ایـــن  در  کـــه  کـــرد 
گـــروه ســـوم در دســـته  دســـته خدمـــات حرفـــه ای و 
گیرنـــد. شـــرکت های تحقیـــق و توســـعه قـــرار مـــی 

کار داشـــتن  کل هیـــچ توافقـــی دربـــاره میـــزان ســـر و  در 
ــان  ــرکت، دانش بنیـ ــه یـــک شـ ــرای این کـ ــا دانـــش بـ بـ
صـــورت  بـــه  لیکـــن  نـــدارد  وجـــود  شـــود،  تلقـــی 
بـــه  کـــه  هایـــی  شـــرکت  گفـــت  تـــوان  مـــی  نســـبی 
ــود  ــرد اهـــداف خـ ــرای پیـــش بـ ــادی بـ ــورت اقتصـ صـ
ــته  ــتر وابسـ ــته و بیشـ ــران داشـ کارگـ ــه  ــری بـ کمتـ ــاز  نیـ
بـــه دانـــش هســـتند، نزدیکـــی بیشـــتری بـــا مفهـــوم 

دارنـــد. دانش بنیـــان 
هایـــی  شـــرکت  چنیـــن  نیـــز  ایـــران  کشـــورمان  در 
بـــر اســـاس معیارهـــای مـــورد نظـــر آئین نامـــه هـــای 
جمهـــوری  یاســـت  ر فنـــاوری  و  علمـــی  معاونـــت 
تأییـــد  بـــه  آنهـــا  صالحیـــت  و  شـــده  مشـــخص 
یابـــی  کار  بـــا عنـــوان »کارگـــروه ارز کارگـــروه ویـــژه ایـــن 
و تشـــخیص صالحیـــت شـــرکت هـــا و موسســـات 
یابـــی  کـــه متولـــی ارز دانـــش بنیـــان و نظـــارت بـــر اجـــرا« 

وضعیـــت شـــرکت هاســـت، مـــی رســـد.
کـــه چـــرا اقتصـــاد و صنایـــع  پاســـخ بـــه ایـــن پرســـش 
ایـــن پایـــه از اهمیـــت راهبـــردی  تـــا  دانـــش بنیـــان 

گر فرصت سوزی ها بگذارند ا
چشم انداز روشن دانش بنیان ها
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ــژه  ــه ویـ ــا توجـ ــه آنهـ ــی بایســـت بـ ــوده و مـ ــوردار بـ برخـ
کنونـــی،  کـــه در جهـــان  گرفتـــن ایـــن  شـــود بـــا در نظـــر 
موجودیـــت نیروگاهـــی بـــا چنـــد صـــد هکتار مســـاحت 
و ســـاختمان هـــا تجهیـــزات غـــول آســـا مـــی توانـــد 
یـــک  بـــا نبـــود یـــک قطعـــه الکترونیکی های تکنولوژ
چنـــد میلیمتـــری بـــه خطـــر افتـــاده و اینکـــه فنـــاوری 
چنـــد  اختیـــار  در  تنهـــا  گوهـــری  چنیـــن  ســـاخت 
ــان اســـت،  ــر جهـ ــمار در سراسـ ــرکت انگشـــت شـ شـ

بســـیار آســـان مـــی شـــود.
آور  نـــام  هـــای  کارخانـــه  و  هـــا  شـــرکت  امـــروزه 
تمامـــی  گرفتـــن  انحصـــار  در  کـــه  پذیرفته انـــد 
بخش هـــای تولیـــد یـــک محصـــول یـــا یـــک شـــاخه 
کاری  ــا  ــه اساسـ ــوده و نـ ــر بـ ــه امکانپذیـ ــت نـ از صنعـ
تمرکـــز  بـــا  آنـــان  پـــس  اســـت،  ســـودآور  و  بخردانـــه 
کوچـــک امـــا  بـــر ابـــزار تولیـــد و برگزیـــدن چنـــد پـــاره 
ـــه عنـــوان قلـــب  کاالی مـــورد نظـــر ب بســـیار پیچیـــده از 
گرفتـــن تولیـــد آن  محصـــول و ســـپس در انحصـــار 

کامـــل بـــازار را راهبـــرد خـــود قـــرار  کنتـــرل  بـــا هـــدف 
کـــه تولیـــد چنیـــن قطعاتـــی نیـــاز  داده انـــد، در حالـــی 
باالیـــی  هزینـــه  و  انســـانی  نیـــروی  و  امکانـــات  بـــه 
نداشـــته و از ســـوی دیگـــر موجودیـــت تمامـــی یـــک 
پـــروژه چنـــد میلیـــارد دالری بـــه آن وابســـته اســـت.
کشـــورمان،  نمونـــه بـــارز اجـــرای ایـــن راهبـــرد در مـــورد 
فـــارس  خلیـــج  ســـتاره  پاالیشـــگاه  آشـــنای  مـــورد 
بـــه وســـیله  پـــروژه  ایـــن  بـــا وجـــود انجـــام  کـــه  بـــود 
نداشـــتن  اختیـــار  در  دلیـــل  بـــه  بومـــی  نیروهـــای 
ـــکان  ـــه ام ک ـــژه  ـــور وی کمپرس ـــی  ـــاخت نوع ـــاوری س فن
ســـاخت آن تنهـــا بـــرای یـــک شـــرکت آلمانـــی وجـــود 
ــه  ــم و پرهزینـ ــروژه عظیـ ــدن پـ ــی شـ داشـــت، عملیاتـ
ــز  ــور ارزش حیاتـــی نیـ کشـ ــرای  ــه بـ کـ ایـــن پاالیشـــگاه 
ـــرای چنـــد ســـال امـــکان  ـــا وجـــود اتمـــام آن ب داشـــت ب

ــود. ــر نبـ پذیـ
کشـــورمان بســـیار دیـــده  مـــواردی از ایـــن دســـت در 
کـــه بـــه ویـــژه در روزهـــای تحریـــم اهمیـــت  شـــده انـــد 
کردنـــد، اینکـــه مـــی تـــوان  خـــود را بـــر همـــگان روشـــن 
ــل  ــی در داخـ ــه تمامـ ــا بـ ــواه را تقریبـ ــروژه دلخـ ــک پـ یـ
پیـــش بـــرد لیکـــن در پایـــان، تنهـــا بـــه دلیـــل نبـــود 
کوچـــک مجبـــور بـــه تـــرک آن شـــد، موجـــب  قطعـــه ای 

کّمـــی  کارهـــای  شـــد تـــا تمرکـــز مدیریـــت ارشـــد از 
گیـــرد،  قـــرار  بـــر روی شـــرکت هـــای دانـــش بنیـــان 
گســـترش و رشـــد دادن رویکردهـــای  بـــر ایـــن پایـــه 

گریزناپذیـــر اســـت. کشـــور امـــری  دانش بنیـــان در 
لیکـــن یکـــی از مســـائل عمـــده فعالیـــت دانـــش بنیـــان 
کـــه ســـرمایه  گیـــرد  در ایـــران از آنجـــا سرچشـــمه مـــی 
اصلـــی ایـــن شـــرکت هـــا نیـــروی انســـانی متخصـــص 
اســـت،  اطالعـــات  آن  محصـــول  و  بـــوده  نخبـــه  و 
شـــماری از افـــراد تحصیلکـــرده و بـــا تجربـــه اطالعاتـــی 
کـــه محصـــول اصلـــی شـــرکت بـــه  کننـــد  تولیـــد مـــی 
شـــمار آمـــده و درآمدزایـــی را در پـــی دارد. همیـــن 
ویژگـــی یکـــی از اصلـــی تریـــن چالـــش هـــای صنایـــع 
ــا  کـــه بـ ــرا  ــران رقـــم مـــی زنـــد چـ دانـــش بنیـــان را در ایـ
صنعتـــی  طرح هـــای  نگهـــداری  توصیفـــی  چنیـــن 
ــی  ــه اصلـ ــوالت، دغدغـ ــوی محصـ ــت معنـ و مالکیـ
ایـــن بنـــگاه هـــا اســـت و جامعـــه ایرانـــی چنـــدان 
گونـــه از مالکیـــت  بـــه رعایـــت بنداشـــت هـــای ایـــن 
پایبنـــدی نشـــان نمـــی دهـــد، بنابرایـــن موجودیـــت 
در  همـــواره  ایرانـــی  بنیـــان  دانـــش  هـــای  شـــرکت 
از  دیگـــری  مـــوارد  اســـت،  جـــدی  خطـــر  معـــرض 
جملـــه نگهـــداری نخبـــگان فنـــی و علمـــی درون 
کـــردن نیازهـــای مالـــی و ســـرمایه ایـــن  کشـــور و بـــرآورده 
گذشـــته  ـــه در ســـال های  ک ـــز وجـــود دارد  بنـــگاه هـــا نی
ســـطوح  در  گـــذاری  سیاســـت  و  بحـــث  موضـــوع 

ــوده اســـت. ــور بـ کشـ عالـــی 
ــده  ــب شـ ــی تصویـ ــای حمایتـ ــت هـ ــورد سیاسـ در مـ
کـــه  گفـــت  کشـــور بـــه صـــورت خالصـــه مـــی تـــوان  در 
شـــرکت هـــای دانـــش بنیـــان از حمایـــت هـــای دولتـــی 
عـــوارض  مالیـــات،  پرداخـــت  از  معافیـــت  نظیـــر 
گمرکـــی و ســـود بازرگانـــی و عـــوارض مالیاتـــی  حقوقـــی 
بـــه مـــدت 15 ســـال و همچنیـــن اعطـــاء تســـهیالت 
کوتـــاه مـــدت و یـــا حتـــی  کم بهـــره بلنـــد مـــدت یـــا 
برخـــوردار  بهـــره  بـــی  تســـهیالت  مـــوارد  برخـــی  در 

شـــده اند.
بـــرای  بایـــد  بنیـــان  دانـــش  هـــای  شـــرکت  البتـــه 
برخـــورداری از ایـــن حمایـــت هـــا شـــرایطی همچـــون 
کشـــور، تقویـــت تـــوان دفاعـــی  تقویـــت اقتصـــاد ملـــی 
کشـــور، اشـــتغال زایـــی، بـــاال بـــردن ســـطح فنـــاوری در 
ــه آزمایشـــگاهی  ــورد فعالیـــت، تبدیـــل نمونـ ــوزه مـ حـ
ــازی  ــاری سـ ــی و تجـ ــه ی صنعتـ ــه نمونـ ــول بـ محصـ
کـــه در واقـــع ویژگـــی هـــای  آن و ... را داشـــته باشـــند 

ــا نیـــز هســـتند. ذاتـــی ایـــن شـــرکت هـ
   بخـــش دیگـــری از حمایـــت در پیونـــد بـــا شـــرکت های 
کـــه در حـــوزه  تحقیـــق و توســـعه  دانش بنیانـــی اســـت 
کیفیـــت  بتواننـــد ســـطح توانمنـــدی در تولیـــد و یـــا 
ـــا  ـــری ب ـــت پذی ـــش رقاب ـــت افزای ـــود را جه ـــول خ محص
دیگـــر شـــرکت ها و بـــه ویـــژه تولیدکننـــدگان خارجـــی 
گامـــی بـــرای  کارگیـــری نخبـــگان،  بـــاال بـــرده و یـــا بـــا بـــه 

بهبـــود وضعیـــت اشـــتغال  برداشـــته باشـــند.
بـــا توجـــه بـــه شـــرایط الزم بـــرای حمایـــت، روشـــن 

کـــه در آغـــاز ثبـــت شـــرکت های دانش بنیـــان  اســـت 
ـــاره امـــکان اســـتفاده ایـــن موسســـات از  ـــوان درب نمی ت
کـــرد  مزایـــای قانونـــی بـــه صـــورت قاطـــع تصمیم گیـــری 
ـــر مبنـــای عملکـــرد ایـــن شـــرکت ها و  ـــد ب یابـــی بای و ارز
پـــس از اینکـــه شـــرایط بنگاه هـــا پایـــدار شـــد، انجـــام 
شـــود، افـــزون بـــر ایـــن شـــرکت هـــای دانـــش بنیـــان 
نوپـــا دارای اعتبـــار یـــک ســـاله بـــوده و تنهـــا بـــرای 
یـــک ســـال دیگـــر می توانـــد تمدیـــد شـــود و چنانچـــه 
تاییـــد  از  پـــس  مـــدت 2 ســـال  در  نتوانـــد  شـــرکت 
کنـــد  ـــودن، رتبه بنـــدی خـــود را تثبیـــت  دانش بنیـــان ب
کـــه شـــرایط مصـــوب در آییـــن نامـــه را  و یـــا هـــر زمـــان 
از دســـت دهـــد دانـــش بنیـــان بـــودن شـــرکت لغـــو 
ــت  ــردی حمایـ ــن رویکـ ــد چنیـ ــد، هرچنـ ــد شـ خواهـ
بـــا دشـــواری  را  از موسســـات دانش بنیـــان  عملـــی 
کـــه چـــاره  کـــرد  ـــرو می ســـازد، لیکـــن بایـــد اعتـــراف  روب
کار وجـــود نـــدارد و در هـــر صـــورت  دیگـــری بـــرای ایـــن 

کنـــار آمـــد. بایـــد بـــا آن 
کمیـــت از  در پرداختـــن بـــه جزئیـــات حمایتـــی حا
گام نخســـت  موسســـات دانش بنیـــان می تـــوان در 
قانـــون  در  حمایتـــی  پیش بینی هـــای  بررســـی  بـــه 
»فاطمـــه  رابطـــه  ایـــن  در  پرداخـــت،   97 بودجـــه 
کمیتـــه اقتصـــاد دانـــش بنیـــان  حســـینی«، رئیـــس 
اســـالمی  شـــورای  مجلـــس  اقتصـــادی  کمیســـیون 
کمیســـیون تلفیـــق بودجـــه  بـــه تصمیـــم  بـــا اشـــاره 
موسســـات  و  دانشـــگاه ها  ارتبـــاط  منظـــور  بـــه  کـــه 
و بکارگیـــری  اقتصـــادی  بـــا بخش هـــای  پژوهشـــی 
دانـــش آموختـــگان دوره هـــای تحصیـــالت تکمیلـــی 
نیازهـــای  ســـمت  بـــه  پایان نامه هـــا  هدایـــت  و 
قانـــون  گفـــت:  اســـت،  شـــده  اتخـــاذ  کاربـــردی، 
بودجـــه شـــرکت های ســـود ده، بانک هـــا و موسســـات 
کـــه  ـــه دولـــت را مکلـــف می ســـازد  انتفاعـــی وابســـته ب
کـــم  افـــزون بـــر درصدهـــای قانونـــی معمـــول، دســـت 
از هزینه هـــای ســـالیانه خـــود در  40 درصـــد دیگـــر 
کل  امـــور پژوهشـــی  را بـــه حســـاب خاصـــی نـــزد خزانـــه 

کننـــد. کشـــور واریـــز 
یـــادآور می شـــود  نماینـــده مـــردم تهـــران همچنیـــن 
شـــامل  نیـــز  تبصـــره  ایـــن  اجرایـــی  آیین نامـــه  کـــه 
ســـایر  و  منابـــع  مصـــرف  چگونگـــی  ســـازوکارهای 
کثـــر دومـــاه پـــس از ابـــالغ قانـــون  کـــه حدا مـــوارد اســـت 
و  بودجـــه  و  برنامـــه  بـــه پیشـــنهاد ســـازمان  بودجـــه 
همـــکاری وزارتخانه هـــای اقتصـــاد و دارایـــی، علـــوم، 
و  معـــدن  صنعـــت،  وزارت  و  درمـــان  بهداشـــت 
تجـــارت، بـــه تصویـــب هیـــات وزیـــران خواهد  رســـید.
کمیســـیون تلفیـــق در اقدامـــی دیگـــر بـــا  همچنیـــن 
تصویـــب یـــک بنـــد الحاقـــی بـــه تبصـــره 4 الیحـــه 
کـــه معـــادل 200 میلیـــارد تومـــان  کـــرد  بودجـــه 97، مقـــرر 
ـــوآوری و شـــکوفایی  ـــار »صنـــدوق ن ـــع در اختی از مناب
بـــه میـــزان  کمـــک هزینـــه ای  بـــرای تامیـــن  کشـــور« 
40 درصـــد ارزش تجهیـــزات و مـــواد آزمایشـــگاهی 
بـــه  باشـــند،  داخـــل  ســـاخت  کـــه  دانش بنیـــان 

   بخش دیگری از حمایت در پیوند با 
شرکت های دانش بنیانی است که در حوزه  

تحقیق و توسعه بتوانند سطح توانمندی 
در تولید و یا کیفیت محصول خود را جهت 
افزایش رقابت پذیری با دیگر شرکت ها و به 

ویژه تولیدکنندگان خارجی باال برده و یا با به 
کارگیری نخبگان، گامی برای بهبود وضعیت 

اشتغال  برداشته باشند.
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ایـــن  نیازمنـــد  پژوهشـــی  و موسســـات  دانشـــگاه ها 
ــم وفـــن آوری  ــا معرفـــی معاونـــت علـ محصـــوالت و بـ

یاســـت جمهـــوری اختصـــاص یابـــد. ر
صنـــدوق نـــوآوری و شـــکوفایی نـــام نهـــادی اســـت 
کـــه براســـاس مـــاده 5 قانـــون حمایـــت از شـــرکت ها و 
کـــه در ســـال 1389 تصویـــب  موسســـات دانش بنیـــان 
گـــذاری شـــده اســـت و تنهـــا می  توانـــد بـــه  شـــد، پایـــه 
برتـــر  فناوری  هـــای  حـــوزه  در  فعـــال  شـــرکت  هـــای 
بدهـــد،  تســـهیالت  دانش بنیـــان(  )شـــرکت  هـــای 
ــا  ــه بـ کـ ــت  ــه ای اسـ گونـ ــه  ــدوق بـ ــن صنـ ــاختار ایـ سـ
شـــرکت های  آنهـــا،  بازگشـــت  و  تســـهیالت  ارائـــه 
دانش بنیـــان را بـــه تحـــرک وا مـــی دارد و شـــرکت  های 
همگـــی  صنـــدوق  ایـــن  هـــدف  دانش بنیـــان 
بـــه  نیـــز  انتقاداتـــی  البتـــه  و  هســـتند  خصوصـــی 

عملکـــرد آن وجـــود دارد.
بـــر  ایـــن مـــورد بودجـــه اختصـــاص یافتـــه تنهـــا  در 
کـــه البتـــه بـــه  هزینـــه خریـــد تجهیـــزات متمرکـــز اســـت 
کـــه بهتـــر اســـت آن را در ردیـــف بودجـــه  نظـــر می رســـد 
کـــرد تـــا  خـــود دانشـــگاه ها و مؤسســـات پیش بینـــی 
ســـرمایه صنـــدوق نـــوآوری و شـــکوفایی در مســـیری 
بـــرای  منابـــع  تامیـــن  هـــدف  بـــا  نـــه  و  راهبردی تـــر 

گرفتـــه شـــود. کار  هزینه هـــای جـــاری بـــه 
کلـــی بـــه الیحـــه بودجـــه ســـال  امـــا در یـــک نـــگاه 
کشـــور از حیـــث منابـــع نزدیـــک بـــه 12  کل   1397
یـــال و از حیـــث مصـــارف نیـــز برابـــر  میلیـــون میلیـــارد ر

ــدود اســـت. ــن حـ ــا همیـ بـ
و  بـــه پروژه هـــای پژوهشـــی  مـــوارد مربـــوط  می تـــوان 

کـــرد: دانش بنیـــان را بـــه صـــورت زیـــر فهرســـت 
بودجـــه  قانـــون   4 تبصـــره  الـــف  بنـــد  پایـــه   بـــر 
اهـــداف  از  بخشـــی  تحقـــق  به منظـــور   97 ســـال 
و  شـــرکت ها  از  حمایـــت  قانـــون  در  منـــدرج 
نـــوآوری  تجاری ســـازی  و  دانش بنیـــان  موسســـات 
 )5( مـــاده   )2( تبصـــره  ویـــژه  بـــه   اختراعـــات،  و 
دائمـــی  احـــکام  قانـــون   )51( مـــاده  و  قانـــون  ایـــن 
ــغ 200  یالـــی مبلـ ــادل ر ــد معـ ــعه، بایـ ــای توسـ برنامه هـ
میلیـــون دالر از محـــل صنـــدوق توســـعه ملـــی بـــرای 
ــی و  ــان خصوصـ ــرکت های دانش بنیـ حمایـــت از شـ
کـــه البتـــه مبلـــغ باالیـــی بـــه  تعاونـــی اختصـــاص یابـــد 
کـــرد اختصـــاص  نظـــر نمی رســـد، لیکـــن بایـــد توجـــه 
گســـترش شـــرکت ها  ـــه از  ـــغ بیشـــتر در ایـــن مرحل مبال
ـــرون  ـــا بی ـــرداری آنه ـــش بهره ب گنجای ـــت از  ـــن اس ممک
ـــرای آنهـــا ایجـــاد  ـــوده و همچنیـــن خطـــر انحـــراف را ب ب

گام برداشـــت. کنـــد، پـــس بایـــد بـــا احتیـــاط 
بنـــد ب، بخـــش هــــ تبصـــره 4 قانـــون بودجـــه نیـــز بـــه 
ســـال  در  کـــه  می دهـــد  اجـــازه  عامـــل  بانك هـــای 
یـــال تســـهیالت از  1397 مبلـــغ 40 هـــزار میلیـــارد ر
کـــه بـــا  محـــل منابـــع در اختیـــار از جملـــه منابعـــی 
ــی در  ــعه ملـ ــدوق توســ ــل صنـ ــات عامـ تصویـــب هیـ
بـــرای  اســـت  شـــده  گـــذاری  ســـپرده  بانك هـــا  آن 
آزمایشـــگاه ها  رســـانی  روز  بـــه  و  تجهیـــزات  خریـــد 

کارگاه هـــای دانشـــگاه ها و موسســـات آموزشـــی و  و 
پژوهشـــی و فنـــاوری براســـاس فهرســـت مـــورد توافـــق 
ســـازمان  و  مرتبـــط  ســــازمان های  و  وزارتخانه هـــا 
از  پـــس  کـــه  کننـــد  پرداخـــت  بودجـــه  و  برنامـــه 
ــا  ــاله از محـــل درآمـــد اختصاصـــی آنهـ تنفـــس دو سـ

بازپرداخـــت خواهـــد شـــد.
طبـــق بنـــد الـــف تبصـــره 5 نیـــز شـــرکت های دولتـــی 
و یـــا وابســـته بـــه وزارتخانه هـــا و ســـازمان های دولتـــی 
و همچنیـــن دانشـــگاه ها و موسســـات آمـــوزش عالـــی 
ـــاوری  ـــم و فنـ ـــای علـ و موسســـات پژوهشـــی و پارك هـ
کـــه بـــا تضمیـــن بازپرداخــــت  مجـــاز خواهنـــد بـــود 
اصـل و سـود، تـا سـقف 70 هـزار میلیـارد ریال، اوراق 
بـــرای اجـــرای طرح هـــای  یالـــی را  مالـــی اســـالمی ر
کـــه  دارای توجیـــه فنـــی، اقتصـــادی و مالـــی خـــود 
منتشـــر  می رســـد،  اقتصـــاد  شـــورای  به تصویـــب 

کننـــد.
بنـــد الـــف تبصـــره 9 قانـــون بودجـــه بـــه دانشـــگاه ها و 
موسســـات آموزشـــی و پژوهشـــی و پـــارك هـــای علـــم 
عملکـــرد  ســـقف  تـــا  می دهـــد،  اجـــازه  فنـــاوری  و 
یافـــت  در بـــه  نســـبت   1396 ســـال  در  درآمدشـــان 
ــرای تکمیـــل  ــرده و بـ کـ ــا اقــــدام  تســــهیالت از بانکهــ
خـــود  ســـرمایه ای  دارایی هـــای  تملـــك  و  طرح هـــا 
کننـــد و بنـــد ز ایـــن تبصـــره نیـــز بـــه منظـــور بـــاال  صـــرف 
ــاوری،  ــی و فنـ ــردن شـــاخص های علمـــی، پژوهشـ بـ
امکانـــات  از  متـــوازن  اســـتفاده  قانـــون  اعتبـــارات 
کشـــور قابـــل اختصـــاص بـــه دانشـــگاه ها و موسســـات 
آمـــوزش عالـــی، پـــارك هـــای علــــم و فنــــاوری مســــتقر در 

کـــرده اســـت. اســـتان را پیش بینـــی 
کـــم  بنـــد ح تبصـــره 9 نیـــز در مـــورد اختصـــاص دســـت 
یـــك درصـــد از اعتبـــارات بــــه امــــور پژوهشــــی و توســــعه 
توســـعه  ششـــم  برنامـــه  قانـــون  اســـاس  بـــر  فنـــاوری 
کـــه شـــورای برنامه ریـــزی و توســـعه اســـتان  اســـت 
را مجـــاز می کنـــد اعتبـــارات موضـــوع ایـــن مـــاده را 
ــا و سیاســـت هـــای پژوهشـــی  ــر اســـاس اولویـــت هـ بـ
ــی و  ــور پژوهشـ ــرای امـ ــتان بـ ــای اسـ ــوب و نیازهـ مصـ

ــد. ــاص دهـ ــاوری اختصـ ــعه فنـ توسـ
هـــدف  بـــا   97 بودجـــه   18 تبصـــره  الـــف  بنـــد  در 
بـــا  مولـــد،  و  گســـترده  اشـــتغال  برنامـــه  اجـــرای 
آموختـــگان  دانـــش  جوانـــان،  اشـــتغال  بـــر  کیـــد  تا
دانشـــگاهی، زنـــان و اشـــتغال حمایتـــی بـــه دولـــت 
ــه  ــع حاصلـ ــد منابـ ــد در صـ ــود صـ ــازه داده می شـ اجـ
در  انـــرژی  حامل هـــای  قیمـــت  مابه التفـــاوت  از 
ســـال 1397 نســـبت بـــه قیمـــت آن در آغـــاز ســـال 
کل  ــه داری  ــزد خرانـ ــی نـ ــه حســـاب خاصـ 1396 را بـ
ــال و  یـ ــارد ر ــزار میلیـ ــا ســـقف 174 هـ ــرده و تـ کـ ــز  واریـ
در اشـــکال مختلـــف بـــرای حمایـــت از طـــرح هـــای 
کارورزی  بـــه  کمـــك  و  آمـــوزش  اشـــتغال،  تولیـــد، 
ـــد  کن ـــت  ـــگاهی پرداخ ـــه دانش ـــش آموخت ـــان دان جوان
کـــه بـــی تردیـــد در صـــورت تحقـــق چنیـــن اعتبـــاری 
شـــرکت های  اختیـــار  در  عظیمـــی  بســـیار  منابـــع 

گرفـــت. خواهـــد  قـــرار  دانش بنیـــان 
از  بزرگـــی  بخـــش  شـــد  گفتـــه  کـــه  همانگونـــه 
شـــرکت های  پیش نیازهـــای  و  فعالیـــت  حـــوزه 
و  اطالعـــات  فن آورهـــا  بـــا  پیونـــد  در  دانش بنیـــان 
کـــه توجـــه  ســـخت افـــزار و نـــرم افـــزار رایانـــه ای اســـت 
بـــه آن بســـیار حیاتـــی می نمایـــد، در ایـــن مـــورد بنـــد 
ب تبصـــره 18 قانـــون بودجـــه 97 بـــه شـــرکت های 
تابعـــه وزارت ارتباطـــات و فنـــاوری اطالعـــات اجـــازه 
منابـــع  از  یـــال  ر میلیـــارد   1400 مبلـــغ  تـــا  می دهـــد 
ـــه ســـرمایه گذاری های  کمـــك ب ـــرای  داخلـــی خـــود را ب
خطرپذیـــر، ایجـــاد اپراتورهـــای ارائه کننـــده خدمـــات 
از  حمایـــت  بخش هـــا،  کلیـــه  در  الکترونیکـــی 
پروژه هـــای توســـعه ای اشـــتغال آفرین و یـــا صـــادرات 
کاال و خدمـــات در ایـــن بخـــش توســـط بخش هـــای 
کـــه می توانـــد  خصوصـــی و تعاونـــی اختصـــاص دهـــد 

ــد. ــد باشـ ــیار مفیـ بسـ
کـــه سیاســـت های  گفـــت  روی هـــم رفتـــه می تـــوان 
گـــون  گونا حمایتـــی دولـــت و پارلمـــان در بخش هـــای 
انـــدازه  تـــا  دانش بنیـــان  شـــرکت های  بـــا  مرتبـــط 
نخســـت  شـــرط  البتـــه  هســـتند،  مفیـــد  بســـیاری 
کارگشـــایی آن محقـــق شـــدن ایـــن اعتبـــارات اســـت 
ـــا توجـــه بـــه وضعیـــت مالـــی دولـــت و اقتصـــادی  کـــه ب
کشـــور در هالـــه ای از ابهـــام قـــرار دارد، ســـرمایه بـــر بـــودن 
ـــر  گزی ـــت از آن را نا ـــان، حمای ـــش بنی ـــرکت های دان ش
می ســـازد لیکـــن بـــا توجـــه بـــه موقعیـــت راهبـــردی 
بـــر روی شـــرکای خارجـــی  ایـــن صنایـــع نمی تـــوان 
کمیـــت  کـــرد و در نهایـــت ایـــن حا چنـــدان حســـاب 
کـــه بایـــد بـــا آزاد ســـازی ســـایر  کشـــور اســـت  خـــود 
منابـــع خـــود و تحمـــل تنگناهـــا در حمایـــت خـــود از 

ــار و راســـخ باشـــد. ایـــن موسســـات بردبـ
از آن  از قانـــون بودجـــه 97 و ســـال ها پیـــش  جـــدا 
ــا و مؤسســـات دانـــش  قانـــون »حمایـــت ازشـــرکت هـ
بنیـــان و تجـــاری ســـازی نـــوآوری هـــا و اختراعـــات« 
محصـــوالت  از  حمایـــت  راســـتای  در  نیـــز، 
در   ،1389 مـــاه  درآبـــان  کشـــور،  در  دانش بنیـــان 
شـــورای  مجلـــس  تصویـــب  بـــه  الیحـــه ای  قالـــب 
کـــه از ســـوی  اســـالمی و شـــورای نگهبـــان رســـیده بـــود 
دولـــت وقـــت بـــه معـــاون علمـــی و فنـــاوری ریاســـت 
فنـــاوری  و  و وزارت علـــوم، تحقیقـــات  جمهـــوری 

ابـــالغ شـــد.
کنـــده ای در ایـــن  بـــا ابـــالغ ایـــن قانـــون، اقدامـــات پرا
زمینـــه انجـــام شـــد، تـــا اینکـــه بـــا بیانـــات رهبـــر معظـــم 
انقـــالب در خصـــوص اقتصـــاد مقاومتـــی و اقتصـــاد 
دانـــش بنیـــان، دولـــت یازدهـــم بـــه صـــورت جـــدی و 
بـــا نـــگاه راهبـــردی بـــه تبییـــن فرهنـــگ دانـــش بنیـــان و 
کشـــور پرداخـــت. در دو ســـال   ـــون در  ـــن قان اجـــرای ای
نخســـت فعالیـــت دولـــت نـــو  نزدیـــک بـــه دو هـــزار 
کـــه  کشـــور معرفـــی شـــدند  شـــرکت دانـــش بنیـــان در 

یـــال فـــروش داشـــته انـــد. بالـــغ بـــر70 هـــزار میلیـــارد ر
از  حمایـــت  بـــه  کـــه  دیگـــری  قانونـــی  نمونـــه 
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اســـت،  کـــرده  توجـــه  دانش بنیـــان  شـــرکت های 
قانـــون رفـــع موانـــع تولیـــد رقابت پذیـــر اســـت، ایـــن 
ــاده 43  ــره دارد در مـ ــاده و 35 تبصـ ــه 60 مـ کـ ــون  قانـ
کـــه بـــا هـــدف  کـــرده اســـت  خـــود دولـــت را موظـــف 
کســـب و  افزایـــش تولیـــد محصـــوالت دانـــش بنیـــان و 
گســـترش ســـهم بیـــن المللـــی ایـــران در صـــادرات ایـــن 
محصـــوالت و تحریـــک تقاضـــای داخلـــی، برنامـــه 
توســـعه تولیـــد محصـــوالت دانـــش بنیـــان را تدویـــن 
ـــواع حمایـــت هـــا از شـــرکت هـــای  کـــرده و فهرســـت ان
ــوزه  ــژه در حـ ــه ویـ ــوالت را بـ ــن محصـ ــده ایـ تولیدکننـ
ریزفنـــاوری،  نویـــن ماننـــد هوافضـــا،  فناوری هـــای 
کنـــد. زیســـت فنـــاوری و زیســـت مهندســـی منتشـــر 
بنابرایـــن حمایـــت هایـــی عـــالوه بـــر تدابیـــر اتخاذ شـــده 
دانش بنیـــان،  شـــرکت های  از  حمایـــت  قانـــون  در 
ــه تولیـــد  ــال در زمینـ ــرای تمامـــی شـــرکت هـــای فعـ بـ
گرفتـــه شـــده  محصـــوالت نوآورانـــه و دانشـــی در نظـــر 

کـــه »مهـــدی الیاســـی«، معـــاون  اســـت و همانگونـــه 
معاونـــت  راهبـــردی  یابـــی  ارز و  سیاســـتگذاری 
می گویـــد:  جمهـــوری  یاســـت  ر فنـــاوری  و  علمـــی 
در قانـــون حمایـــت از شـــرکت های دانـــش بنیـــان، 
تمرکـــز روی حمایـــت از شـــرکت هـــا اســـت، امـــا در 
ـــع تولیـــد تمرکـــز بیشـــتر روی  ـــون رفـــع موان مـــاده 43 قان
ـــد  ـــه خری ـــی ب ـــت ده ـــا، جه ـــاد تقاض ـــازی، ایج بازارس
ـــا شـــرکت هـــا بتواننـــد در  دولـــت و اســـتاندارد اســـت ت

کننـــد. کار  بـــازار بهتـــر 
فلســـفه وجـــودی  کـــه  ایـــن  بـــه  اشـــاره  بـــا  الیاســـی 
مـــاده 43 بیشـــتر ابـــزار حمایتـــی اســـت نـــه قانـــون 
کـــه  یـــادآور می شـــود  بـــه آن،  و تشـــکیالت مربـــوط 
کـــه  اســـت  ایـــن   43 مـــاده  محورهـــای  از  یکـــی 
خریـــد از محصـــوالت ســـاخت داخـــل و حمایـــت 
دولـــت از آن در حـــوزه دانشـــی بـــه موضوعـــات دیگـــر 
ـــا  گســـترش داده شـــود و ایـــن برنامـــه پـــس از طراحـــی ب
کمـــک ســـایر دســـتگاه هـــا، بـــا فراخـــوان عمومـــی، از 
در  توانمندی هـــای خـــود  معرفـــی  بـــرای  شـــرکت ها 
کـــرد و مشـــتریان  قالـــب نمایشـــگاه دعـــوت خواهـــد 
کـــه بـــا  نیـــز مـــی تواننـــد از محصـــوالت ســـاخت داخـــل 
کننـــد. ـــد  ـــد، بازدی دقـــت تعییـــن صالحیـــت شـــده ان
کـــه در راســـتای همیـــن قانـــون  کـــرد  بایـــد اضافـــه 

برگـــزاری  بـــا  تـــا  کـــرده  تـــالش  دولـــت  کنـــون  تـــا 
آزمایشـــگاهی  مـــواد  و  تجهیـــزات  نمایشـــگاه های 
ــا  ــد دانشـــگاه هـ ــران لـــب(، خریـ ــران ) ایـ ســـاخت ایـ
و موسســـات پژوهشـــی در حـــوزه تجهیـــزات و مـــواد 
آزمایشـــگاهی بـــه ســـمت خریـــد تولیـــدات داخـــل 
ایـــن زمینـــه، حمایـــت هـــای  و در  کـــرده  هدایـــت 
شـــرکت های  از  خریـــداران  بـــرای  نیـــز  را  ویـــژه ای 
بـــا  و  تاییـــد صالحیـــت شـــده  و  توانمنـــد  داخلـــی 

اســـت. گرفتـــه  نظـــر  کیفیـــت در 
کشـــور در حـــوزه هـــای مالیاتـــی نیـــز  نظـــام مدیریـــت 
شـــرکت های  بـــرای  هایـــی  مشـــوق  و  تســـهیالت 
ـــه قوانیـــن  ـــر پای گرفتـــه اســـت و ب ـــش بنیـــان در نظـــر  دان
فنـــاوری  تولیـــدی  واحدهـــای  شـــده  تصویـــب 
و  مربـــوط  وزارتخانه هـــای  تأییـــد  بـــا  اطالعـــات 
فنـــاوری رئیس جمهـــور در هـــر  و  معاونـــت علمـــی 
حـــال از امتیـــاز ایـــن مـــاده 132 قانـــون مالیاتهـــای 
مســـتقیم برخـــوردار و تـــا 10 ســـال از مالیـــات معـــاف 

خواهنـــد بـــود.
ـــا جایـــی در جهـــت حمایـــت  دولـــت در ایـــن زمینـــه ت
ـــش بنیـــان پیـــش مـــی رود  گســـترش موسســـات دان از 
کـــه حتـــی اعضـــای هیئـــت علمـــی، دانشـــگاه ها و 
کمتـــر  کـــه ســـهامی  موسســـات دولتـــی را بـــه شـــرطی 
در  مشـــارکت  بـــه  مجـــاز  باشـــند،  داشـــته  نیـــم  از 
کنـــد. از ســـویی دیگـــر  بنگاه هـــای دانـــش بنیـــان مـــی 
اجـــازه صـــرف مالیـــات در بخـــش تحقیـــق توســـعه 
کمـــک  نوعـــی  خـــود  نیـــز  موسســـات  ســـایر  بـــرای 
دانـــش  هـــای  بنـــگاه  بـــرای  غیرمســـتقیم  مالیاتـــی 

ــی رود.  ــمار مـ ــه شـ ــان بـ بنیـ
ـــی دولـــت  کـــه تشـــویق هـــای مالیات ـــه نظـــر مـــی رســـد  ب
کـــه خـــود دولـــت  ـــه  ـــرای چنیـــن موسســـاتی همانگون ب
کـــرده اســـت، نفـــوذ فنـــاوری در بدنـــه  بارهـــا اعـــالم 
اصلـــی اقتصـــاد و دانش بنیـــان شـــدن بخش هـــای 
کـــه  یکـــی از مهمتریـــن  کشـــور بـــوده  مهـــم و حیاتـــی 
اقتصـــاد  و  دانش بنیـــان  اقتصـــاد  توســـعه  ارکان 

مقاومتـــی اســـت.
نشـــان  مختلـــف  کشـــورهای  تجربـــه  همچنیـــن 
ـــا 100 درصـــد،  کـــه بـــه صـــورت میانگیـــن 10 ت می دهـــد 
بـــه  اعتبـــار مالیاتـــی تحقیـــق و توســـعه در جهـــان 
بـــرای فعالیت هـــای  و  بنیـــان  شـــرکت های دانـــش 
ـــه  ـــرای نمون ـــد. ب تحقیـــق و توســـعه اختصـــاص می یاب
کره جنوبـــی بیـــن 2 تـــا 20 درصـــد را بـــرای ایـــن  کشـــور 
بـــرای شـــرکت های  کـــه  گرفتـــه اســـت  کار در نظـــر 
کوچـــک حتـــی بـــه 25 تـــا 30 درصـــد نیـــز مـــی رســـد. 
کشـــور ژاپـــن  اعتبـــار مالیاتـــی تحقیـــق و توســـعه بـــرای 
ــرای ایـــاالت متحـــده آمریـــکا 20  ــا 30 درصـــد، بـ 20 تـ
کشـــور  درصـــد در تحقیقـــات حـــوزه انـــرژی، بـــرای 
ایتالیـــا 35 درصـــد و در روســـیه تـــا 100 درصـــد بـــر 
کاالی تولیـــد شـــده از طریـــق  ـــوع فعالیـــت و  اســـاس ن
تحقیـــق و توســـعه  اختصـــاص مـــی یابـــد. پـــس بایـــد 
کمـــک و مشـــوق هایـــی مـــی  کـــه چنیـــن  پذیرفـــت 

ــد. ــام باشـ ــوش فرجـ ــردی و خـ کاربـ ــیار  ــد بسـ توانـ
کـــه بـــه  در بخـــش مربـــوط بـــه تولیـــد و انتقـــال نیـــرو 
ـــای  ـــوزه ه ـــود، ح ـــی ش ـــوط م ـــور مرب کش ـــرق  ـــت ب صنع
کنتـــرل نیـــروگاه و خطـــوط انتقـــال  بســـیاری از جملـــه 
و همچنیـــن بهینـــه ســـازی و افزایـــش راندمـــان ایـــن 
کردنشـــان بـــا محیـــط زیســـت  واحدهـــا و یـــا ســـازگار 
ـــرای فعالیـــت  ـــی ب ـــه مجـــال خوب ک ـــد  و ... وجـــود دارن

کننـــد. شـــرکت هـــای دانـــش بنیـــان ایجـــاد مـــی 
پژوهشـــگاه نیـــرو بـــه عنـــوان یـــک نهـــاد دولتـــی در 
تمـــام  از  توانـــد  مـــی  نیـــرو  انتقـــال  و  تولیـــد  عرصـــه 
ظرفیـــت هـــای قانونـــی ایجـــاد شـــده بـــرای تقویـــت 
در  کـــه  بنیـــان  دانـــش  هـــای  شـــرکت  گســـترش  و 
ـــرداری  ـــره ب ـــتند به ـــال هس ـــده فع ـــه ش گفت ـــای  حوزه ه

کنـــد.
ســـالهای  در  کـــه  گفـــت  تـــوان  مـــی  مجمـــوع  در 
بنیـــان  دانـــش  اقتصـــاد  راهبـــردی  اهمیـــت  اخیـــر 
کـــه شـــرکت هـــا هســـتند بـــرای  و اجـــزا ســـازنده آن 
کشـــور روشـــن شـــده و عزمـــی  کالن  سیاســـت گذاران 
و  هـــا  برنامـــه  رســـیدن  فرجـــام  بـــه  بـــرای  عمومـــی 
چشـــم اندازه هـــا در ایـــن زمینـــه ایجـــاد شـــده اســـت.
بینـــی  پیـــش  مالـــی  و  قانونـــی  حمایتـــی  ابزارهـــای 
امیـــدوار  بســـیار  مالیاتـــی  هـــای  معافیـــت  و  شـــده 
کننـــده بـــه نظـــر مـــی رســـند، امـــا آنچـــه در ایـــن مـــورد 
کننـــده اســـت، در درجـــه نخســـت امـــکان  نگـــران 
کـــه  بـــاالی عـــدم تحقیـــق منابـــع مالـــی اســـت، چرا
ـــر  ـــوده و از آن مهـــم ت ـــاال ب هزینـــه هـــای دولـــت بســـیار ب
بخـــش اعظـــم حمایـــت هـــا بـــه صـــورت غیـــر مســـتقیم 
بـــرای ســـازمان هـــای  الـــزام حمایـــت  و در غالـــب 
کـــه در بیشـــتر  دولتـــی از بودجـــه خـــود آنهـــا اســـت 
ــر  ــازمانها از تخصیـــص آن سـ ــوربختانه سـ ــوارد، شـ مـ

می زننـــد. بـــاز 
کـــه مـــی توانـــد زمینـــه ســـاز مشـــکل  مـــورد دیگـــری 
در مســـیر ایـــن طرحهـــای حمایتـــی شـــود وجـــود و 
اســـتقرار یـــک ســـامانه دیـــوان ســـاالری ســـنگین و 
کـــه بـــا وارد شـــدن  کارآمـــد در تمامـــی حـــوزه هاســـت  نا
بـــی موضوعیـــت، در تمامـــی عرصـــه هـــا موجـــب 
ســـنگ انـــدازی در مســـیر اجـــرای اهـــداف خواهـــد 

شـــد.
قوانیـــن  وجـــود  بـــا  حتـــی  کـــه  کـــرد  اعتـــراف  بایـــد 
کـــه دولـــت خـــود را ســـبک  مناســـب تـــا هنگامـــی 
کـــردن منابـــع خـــود از  و چابـــک نســـاخته و بـــا آزاد 
کـــه تصـــدی دولتـــی ضـــروری نیســـت،  بخـــش هایـــی 
بعـــد  دارای  و  راهبـــردی  مســـائل  بـــر  تمرکـــز  زمینـــه 
امنیـــت ملـــی نشـــود، بـــه دشـــواری بتـــوان نســـبت بـــه 
کـــه  پیشـــرفت ایـــن طـــرح هـــا خوشـــبین بـــود. چـــرا 
طـــرح هـــای دانـــش بنیـــان هـــم زمان بـــر بـــوده و هـــم 
کاری  کامـــل اســـت،  نیازمنـــد بودجـــه بـــاال و حمایـــت 

کـــه تنهـــا از دولـــت بـــر خواهـــد آمـــد و بـــس. ▪

یکی از محورهای ماده 4۳ این است که 
خرید از محصوالت ساخت داخل و 

حمایت دولت از آن در حوزه دانشی به 
موضوعات دیگر گسترش داده شود و این 

برنامه پس از طراحی با کمک سایر دستگاه 
ها، با فراخوان عمومی، از شرکت ها برای 

معرفی توانمندی های خود در قالب 
نمایشگاه دعوت خواهد کرد
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نگاه ویژه

همکاری سندیکا و 
پژوهشگاه نیرو برای توسعه 

محصوالت نوآورانه
کتساب فناوری پژوهشگاه نیرو کننده: دفتر تجاری سازی و ا تهیه 

1. مقدمه
شـــرکت های  دقیـــق  تعـــداد  از  اینکـــه  وجـــود  بـــا 
کاال و ارائـــه ی خدمـــات  فّعـــال در حوزه هـــای تولیـــد 
یـــع بـــرق آمـــار دقیقـــی  مرتبـــط بـــا تولیـــد، انتقـــال و توز
حـــدود  کـــه  می شـــود  بـــرآورد  نیســـت،  دســـت  در 
700 شـــرکت در ایـــن زمینـــه فّعالیـــت می کننـــد. در 
ایـــن میـــان تعـــداد 530 شـــرکت  عضـــو ســـندیکای 
ـــًا شـــرکت های  کـــه عمدت ـــد و مابقـــی  ـــرق ان صنعـــت ب
ــه شـــمار می رونـــد، در ســـندیکای  ــرد بـ کوچـــک و خـ
ایـــن  بـــرق عضویـــت ندارنـــد. مجموعـــه  صنعـــت 
اقتصـــاد  از  شـــرکت ها حجمـــی حـــدود 3 درصـــد 
کـــه ایـــن امـــر موجـــب  ایـــران را تشـــکیل می دهنـــد؛ 
کشـــور در مقایســـه بـــا  شـــده اســـت صنعـــت بـــرق 
ســـایر صنایـــع، رتبـــه ی 4 را از نظـــر حجـــم اقتصـــادی 
داشـــته باشـــد و بـــا 2.5 میلیـــارد دالر صـــادرات رتبـــه 
کســـب  1 صـــادرات خدمـــات فنـــی و مهندســـی را 
کلیـــدی  کنـــد. بـــا ایـــن وجـــود، یکـــی از موضوعـــات 
کـــه در چنـــد ســـال اخیـــر در صنعـــت بـــرق، دچـــار 
ـــاب  ـــاد و اکتس ـــوآوری«، ایج ـــت »ن ـــده اس ـــالل ش اخت
و  تحقیـــق  واحدهـــای  در  نویـــن  فن آوری هـــای 
توســـعه ســـازندگان صنعـــت بـــرق بـــوده اســـت. ایـــن 
کـــه  اســـت  اهمیـــت  دارای  آن جهـــت  از  موضـــوع 
ــای ایـــن صنعـــت  ــگاه هـ ــری بنـ قـــدرت رقابـــت پذیـ
در میـــان مـــدت و بلنـــد مـــدت در بازارهـــای داخلـــی 
ــا  ــوآوری آن هـ ــوان نـ ــر تـ ــاًل تحـــت تاثیـ کامـ و خارجـــی 

اســـت. 

ســـندیکای  و  نیـــرو  پژوهشـــگاه  همـــکاری   .2
ایـــران بـــرق  صنعـــت 

بـــا  بـــه ایـــن موضـــوع پژوهشـــگاه نیـــرو  بـــا عنایـــت 
یـــک  عنـــوان  بـــه  تحقیقـــات  مدیریـــت  یـــت  مأمور
در  بخشـــی  نـــوآوری  نظـــام  در  میانجـــی  ســـازمان 
گســـترش  صنعـــت بـــرق و انـــرژی بـــا هـــدف پیشـــبرد و 
ــع  ــی و رفـ ــوان داخلـ ــای تـ ــر مبنـ ــش بـ ــق و پژوهـ تحقیـ
و  تولیـــد  در  فّعـــال  شـــرکت های  واقعـــی  نیازهـــای 
و  دانش بنیـــان  خدمـــات  و  محصـــوالت  ارائـــه ی 
نوآورانـــه، طراحـــی و اجـــرای یـــک بســـته ی حمایتـــی 
ــه  ــتا، بـ ــن راسـ ــرار داد. در ایـ کار قـ ــتور  ــژه را در دسـ ویـ
منظـــور عارضه یابـــی مشـــکالت شـــرکت های فّعـــال 
در صنعـــت بـــرق و انـــرژی مجموعـــه جلســـاتی در 
ــندیکای  ــکاری سـ ــا همـ ــرو و بـ ــگاه نیـ ــل پژوهشـ محـ
صنعـــت بـــرق در ســـال 1395 برگـــزار شـــد، بـــا اســـتناد 
بـــه نظـــرات صاحبـــان و مدیـــران شـــرکت هـــای فّعـــال 
کـــه  تی  از جملـــه مهم تریـــن مشـــکال در صنعـــت، 
ــه  ــا آن دســـت و پنجـ ــاوری بـ ــوزه فنـ ــرکت ها در حـ شـ
ای«،  هزینـــه  و  مالـــی  »مشـــکالت  می کننـــد،  نـــرم 
»عـــدم وجـــود شـــبکه هـــای ارتباطـــی موثـــر داخلـــی و 
کـــه  خارجـــی« و »ضعـــف مقـــررات و قوانیـــن« اســـت 

ــده اســـت: ــان شـ ــوارد بیـ ــن مـ ــر ایـ ــودار زیـ در نمـ
همچنیـــن شـــرکت هـــای عضـــو ســـندیکای صنعـــت 
بـــرق ایـــران نیازهـــای خـــود را در حـــوزه نـــواوری بـــه 

کردنـــد: صـــورت زیـــر بیـــان 
و  گرفتـــه  صـــورت  عارضه یابـــی  نتایـــج  براســـاس 

کریـــدور ارائـــه  در پاســـخ بـــه نیازهـــای شـــرکت هـــا، 
کتســـاب فـــن آوری را  خدمـــات توســـعه نـــوآوری و ا
در چارچـــوب بســـته حمایـــت از توســـعه ایـــده هـــای 
ـــه، حمایـــت از تحقیـــق و توســـعه و حمایـــت از  نوآوران

تجـــاری ســـازی تدویـــن شـــد. 
خدمـــات  و  محصـــوالت  از  حمایـــت  بســـته   .۳
دانش بنیـــان و فن آورانـــه در صنعـــت بـــرق و انـــرژی
خدمـــات  و  محصـــوالت  از  حمایـــت  بســـته 
دانش بنیـــان و فن آورانـــه در صنعـــت بـــرق و انـــرژی 
شـــامل مجموعـــه ای از اقدامـــات حمایتـــی »از فـــاز 
ـــده  ـــاز آزمـــون ای ـــا ف گرفتـــه ت ایده پـــردازی و مســـأله یابی 
و تحقیـــق و توســـعه ی محصـــوالت، و ســـپس تولیـــد 
صنعتـــی و تجاری ســـازی محصـــول در بازارهـــای 
و  بـــه محصـــوالت  و  اســـت  و صـــادرات«  داخلـــی 
خدمـــات دانش بنیـــان و فن آورانـــه و شـــرکت هایی 
کننـــده ی چنیـــن محصـــوالت یـــا ارائـــه  کـــه تولیـــد 
تعلـــق  هســـتند،  خدماتـــی  چنیـــن  دهنـــده ی 
ـــه  ـــت ب ـــوع حمای ـــرد. ایـــن مجموعـــه شـــامل 10 ن می گی
ــازی و  ــر تجاری سـ ــه توســـط دفتـ کـ ــر اســـت  ــرح زیـ شـ
ـــه مـــی شـــود: اکتســـاب فـــن آوری پژوهشـــگاه نیـــرو ارائ

 
۳.1. حمایت از توسعه ایده های نوآورانه:

ارتقـــای  راســـتای  در  آمـــوزش:  و  ترویـــج   .1
حمایـــت  پژوهشـــگران،  علمـــی  توانمندی هـــای 
اثربخشـــی  و  آموزشـــی  ترویجـــی،  فّعالیت هـــای  از 
کارگاه هـــای علمـــی و تخصصـــی، پژوهشـــگاه نیـــرو 

عدم دسترسی به منابع انسانی با زمینه های تخصصی موردنیاز

عدم وجود تجهیزات فنی و آزمایشگاهی

مقررات و قوانین

عدم وجود شبکه های ارتباطی موثر داخلی و خارجی

مشکالت مالی و هزینه ای 
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کارگاه هـــا و دوره هـــای تخصصـــی مرتبـــط  از برگـــزاری 
ــژه مباحـــث  ــه ویـ ــرژی، بـ ــرق و انـ ــاز صنعـــت بـ ــا نیـ بـ
ـــری  ـــت فک ـــن آوری و مالکی ـــال ف ـــازی، انتق تجاری س
انـــرژی  و  بـــرق  صنعـــت  در  معنـــوی(  و  )مـــادی 

می کنـــد.  حمایـــت 
هـــدف  بـــا  فنـــاوری:  تغییـــرات  گاه ســـازی  آ  .2
بهبـــود  بـــه  کمـــک  و  شـــرکت ها  گاه ســـازی  آ
از  آن هـــا،  تجـــاری  و  تحقیقاتـــی  اســـتراتژی های 
حـــوزه ی  در  بـــازار  و  فـــن آوری  رصـــد  پروژه هـــای 
تی بـــرای عرضه کننـــدگان و  بـــرق و انـــرژی، تســـهیال
ـــا پایـــش و پژوهـــش  گزارش هـــای مرتبـــط ب متقاضیـــان 
ــا در جهـــان و شناســـایی  رونـــد توســـعه ی فن آوری هـ
یابـــی  فرصت هـــا، محصـــوالت و رقبـــای جدیـــد و ارز
و تحلیـــل بـــازار صنعـــت بـــرق و انـــرژی ارائـــه می شـــود. 
ــودن  ــی  نمـ ــتای  اجرایـ ــگر: در راسـ ــن پژوهشـ 3. تأمیـ
اشـــتغال  و  تولیـــد  مقاومتـــی،  اقتصـــاد  اهـــداف 
دانشـــگاهی،  فارغ التحصیـــالن  کارگیـــری  بـــه  از 
و  بـــرق  صنعـــت  در  پژوهشـــگران  و  متخصصـــان 
تأمیـــن  و  پژوهشـــگر  تخصیـــص  طریـــق  از  انـــرژی 
فّعالیت هـــای  بـــه  ایشـــان  هزینه هـــای   از  بخشـــی 
کـــم ریســـک از  تحقیقاتـــی شـــرکت ها و پروژه هـــای 
قیبـــل بهینه ســـازی و بهبـــود، شناســـایی فرصت هـــا 

می شـــود.   حمایـــت  نوآورانـــه  موضوعـــات  و 

۳.2. حمایت از تحقیق و توسعه:
و  پیشـــبرد  منظـــور  بـــه  آزمایشـــگاهی:  خدمـــات   .4
گســـترش تحقیـــق و پژوهـــش بـــر مبنـــای تـــوان داخلـــی 
کاهـــش هزینه هـــای آزمایشـــگاهی بخـــش  و بـــا هـــدف 
صنعـــت، تســـهیل دسترســـی بخـــش صنعـــت بـــه 
آزمایشـــگاه های  ارائـــه  و  مرجـــع  آزمایشـــگاه های 
ارائـــه  آزمایشـــگاهی  خدمـــات  عمـــوم،  بـــرای  آزاد 
مـــی  شـــود. در ایـــن نـــوع حمایـــت از ایجـــاد و تجهیـــز 
و  شـــرکت ها  توســـط  مرجـــع  آزمایشـــگاه های 

مؤسســـات فّعـــال در صنعـــت بـــرق و انـــرژی و نیـــز 
پروژه هـــای   بـــرای  آزمایشـــگاهی  خدمـــات  ارائـــه ی 
ـــا دانش بنیـــان  تحقیقاتـــی شـــرکت هـــای صنعتـــی و ی
کمیســـیون برســـد،  کـــه بـــه تأییـــد  و محققیـــن حقیقـــی 

می شـــود. حمایـــت 
راســـتای  در  مشـــترک:  پژوهشـــی  همـــکاری   .5
توســـعه ی  و  تحقیـــق  واحدهـــای   از  حمایـــت 
ـــکاری   ـــق هم ـــی از طری ـــش خصوص ـــرکت های بخ ش
ایـــن  بـــا  تحقیقـــات  در  پژوهشـــگاه  مشـــترک 
شـــرکت ها بـــه شـــکل پـــروژه ی پژوهشـــی تهیـــه شـــده 
ـــه تحقـــق اهـــداف اقتصـــاد  کمـــک ب ـــا ضمـــن  اســـت ت
و  کســـب  فضـــای   توســـعه ی  موجـــب  مقاومتـــی، 
کار در حـــوزه ی بـــرق و انـــرژی  و جلـــب مشـــارکت 
انجـــام  در  خصوصـــی   بخـــش  نقـــش  افزایـــش  و 
پروژه هایـــی   شـــود.   R&D توســـعه ی  و  تحقیقـــات 
کـــه در راســـتای  مشـــمول ایـــن حمایـــت مـــی شـــوند 
ــای صنعـــت  ــعه ی فن آوری هـ ــردی توسـ ــناد راهبـ اسـ
ــند  ــرو( باشـ ــگاه نیـ ــده توســـط پژوهشـ ــه شـ ــرق )تهیـ بـ
از  شـــده  ارائـــه  کار  و  کســـب  طـــرح  اســـاس  بـــر  و 
ســـوی متقاضـــی دارای بـــازار داخلـــی باشـــند و یـــا 
ـــی و  ـــات فن ـــا خدم ـــوالت ی ـــادرات محص ـــت ص قابلی

کننـــد. مهندســـی را بـــرای صنعـــت بـــرق ایجـــاد 
نیـــرو  پژوهشـــگاه  تحقیقـــات:  ریســـک  پوشـــش   .6
ــور و  کشـ کلـــی  ــراردادن سیاســـت های  ــر قـ ــد نظـ ــا مـ بـ
ــدار  ــعه پایـ ــر توسـ ــد بـ کیـ ــه تأ کـ ــعه  ــم توسـ ــه ششـ برنامـ
اقـــدام  بنیـــان دارد،  از طریـــق شـــرکت های دانـــش 
محصـــوالت  توســـعه  و  تحقیـــق  از  حمایـــت  بـــه 
دانش بنیـــان و فن آورانـــه از طریـــق پوشـــش ریســـک 
نمـــوده  نوآورانـــه  و  پرریســـک  پروژه هـــای  قالـــب  در 
بایـــد  حمایـــت  ایـــن  مشـــمول  پروژه هـــای  اســـت. 
اقتصـــادی  فنـــی-  امکان ســـنجی  طـــرح  دارای 
یابـــی پژوهشـــگاه در محـــدوده  باشـــند و بـــر اســـاس ارز
گیرنـــد. ریســـک تحـــت  ریســـک قابـــل قبـــول قـــرار 

پوشـــش ایـــن آیین نامـــه عبـــارت اســـت از ریســـک 
بـــه هـــدف تعییـــن شـــده ناشـــی از  عـــدم رســـیدن 
مســـائل فنـــی )پوشـــش ریســـک فنـــی نیـــز عبـــارت 
شـــرکت  و  محقـــق  آن  در  کـــه  شـــرایطی  از  اســـت 
تمامـــی تعهـــدات خـــود را بـــه درســـتی انجـــام داده 
ــه  ــا شکســـت مواجـ ــروژه بـ ــود پـ ــا ایـــن وجـ ــند و بـ باشـ
حالتـــی  آیین نامـــه  ایـــن  موضـــوع  باشـــد(.  شـــده 
ــق و  ــد تحقیـ ــتفاده از واحـ ــا اسـ ــرکت بـ ــه شـ کـ اســـت 
توســـعه ی  خـــود بـــا اســـتفاده از محقـــق دیگـــری جـــز 
ـــروژه ی تحقیـــق و توســـعه را انجـــام  پژوهشـــگاه نیـــرو پ
می دهـــد و از پژوهشـــگاه تقاضـــای پوشـــش ریســـک 

دارد. را  تحقیقـــات  در  ســـرمایه گذاری 

۳.۳.  حمایت از تجاری سازی: 
بهتـــر  حضـــور  هـــدف  بـــا  استانداردســـازی:   .7
در  حمایـــت  تحـــت  خدمـــات  و  محصـــوالت 
بازارهـــای داخلـــی و بین المللـــی و صحه گـــذاری بـــر 
کارایـــی آن هـــا، در ایـــن نـــوع حمایـــت از  عملکـــرد و 
فرآینـــد استانداردســـازی محصـــوالت دانش بنیـــان 
تأمیـــن  و  از طریـــق تدویـــن اســـتاندارد  و فن آورانـــه 
کیفیـــت  گواهـــی  هزینه هـــای مـــورد نیـــاز بـــرای صـــدور 

می شـــود. حمایـــت  محصـــول 
8. تأمیـــن مالـــی: بـــا مـــد نظـــر قـــرار دادن سیاســـت های 
کیـــد  تأ کـــه  توســـعه  ششـــم  برنامـــه  و  کشـــور  کلـــی 
برتوســـعه پایـــدار از طریـــق شـــرکت های دانش بنیـــان 
از  فن آورانـــه  و  دانش بنیـــان  از محصـــوالت  دارنـــد، 
طریـــق تخصیـــص تســـهیالت بـــرای اســـتقرار شـــرکت 
ســـرمایه گذاری  تولیـــد محصـــول،  و  هـــا، ســـاخت 
خطـــر  پذیـــر در پـــروژه هـــا و صـــدور ضمانت نامـــه 
و  کار  انجـــام  حســـن  تعهـــدات،  انجـــام  حســـن 
کارفرمـــا، حمایـــت مـــی شـــود. پیش پرداخـــت بـــه 

منظـــور  بـــه  حمایـــت  نـــوع  ایـــن  در  بازارســـازی:   .9
یابـــی بـــرای  تحریـــک تقاضـــا و توســـعه بـــازار و بازار

- تسهیل استفاده از تجهیزات آزمایشگاهی پژوهشگاه نیروکمک های فنی و آزمایشگاهی
- تجهیز آزمایشگاه ها
- کمک به انتقال تکنولوژی
- یکسان سازی دستورالعمل ها و رویه ها

- حمایت مالی برای خرید تجهیزات، تکنولوژی و توسعه محصوالت
- منابع مالی برای سرمایه گذاری های مخاطره پذیر
کاهش هزینه های انجام تست ها  -
کمک های مالی برای ثبت نوآوری های و اختراعات شرکت ها گری و ارایه  - تسهیل 

- دسترسی به فناوری های نوین از طریق مشارکت های بین المللی معتبر
Siemens و ABB آشنایی با فرآیند تحقیق و توسعه در شرکت های معتبر جهانی مانند -
کز تحقیقاتی خارج کشور - توسعه همکاری های فنی و علمی با پژوهشگاه نیرو و مرا
کز استانی برای پیگیری امور مربوطه به واحدهای تحقیق و توسعه - ایجاد مرا

کمک به معرفی محصوالت نوآورانه شرکت ها به سازمان های مرتبط  -
کمک به فروش محصوالت نوآورانه بومی  -

- دسترسی به منابع انسانی متخصص داخلی و خارجی

تسهیات و حمایت های مالی

توسعه ارتباطات و ایجاد شبکه های ارتباطی داخلی و خارجی

منابع انسانی

بازاریابی و فروش محصوالت و خدمات نوآوری
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نگاه ویژه

محصـــوالت و خدمـــات دانش بنیـــان و فن آورانـــه، 
از متقاضیـــان خریـــد محصـــوالت و خدمـــات بـــه 
شـــکل هـــای ارائـــه تســـهیالت پرداخـــت لیزینـــگ 
پوشـــش  نوآورانـــه،  محصـــوالت  خریـــداران  بـــه 
ســـازی  فراهـــم  و   نوآورانـــه  محصـــوالت  ریســـک 
خریـــد یکپارچـــه ی محصـــوالت نوآورانـــه حمایـــت 

. د می شـــو
10. حمایـــت از صـــادرات: پژوهشـــگاه نیـــرو خدمـــات 
دانش بنیـــان  محصـــوالت  صـــادرات  از  حمایـــت 
بـــه  آنـــان  صادراتـــی  بـــازار  توســـعه  هـــدف  بـــا  را 
تیم هـــای  ســـازماندهی  و  مشـــاوره  شـــکل های 
محصـــوالت  تأییدیـــه  اخـــذ  صادارتـــی،  یابـــی  بازار
در بازارهـــای هـــدف و ارائـــه تســـهیالت شـــرکت در 
نمایشـــگاه های بیـــن المللـــی، بـــه متقاضیـــان ارائـــه 
مـــی دهـــد. فرآینـــد بررســـی و تخصیـــص حمایت هـــا 
بـــا ثبـــت رســـمی درخواســـت متقاضـــی در ســـامانه ی 
آغـــاز  فـــن آوری  کتســـاب  ا و  تجاری ســـازی  دفتـــر 
کامـــل بـــودن مســـتندات  شـــده و پـــس از بررســـی اولیـــه 
یابـــی فنـــی و اقتصـــادی می گـــردد  الزم وارد مرحلـــه ارز
هـــای  کمیســـیون  در  تأییـــد  صـــورت  در  ســـپس 
کننـــده   درخواســـت  شـــرکت  بـــا  قـــرارداد  مربوطـــه 
ـــرارداد  ـــرای ق ـــن اج ـــر حس ـــارت ب ـــده و نظ گردی ـــد  منعق

ــود. ــاز مـــی شـ آغـ

در  هـــا  شـــرکت  کمبودهـــای  و  محدودیـــت    .  4
حمایـــت  اخـــذ  فرآینـــد 

کتســـاب  ا و  تجاری ســـازی  دفتـــر  فّعالیت هـــای 
یـــج  ـــه ترو ـــًا معطـــوف ب فـــن آوری در ســـال 1396 عمدت

بســـته ی حمایتـــی و جـــذب مخاطبـــان حمایت هـــا 
شـــده  یافـــت  در درخواســـت های  بـــه  رســـیدگی  و 
مـــورد  بســـته ی حمایت هـــا  اســـت. طراحـــی  بـــوده 
نیـــاز نـــوآوران و محصـــوالت فن آورانـــه و دانش بنیـــان 
در فصـــل بهـــار انجـــام شـــد و آیین نامـــه و ســـاختار 
رایزنـــی  بـــا  آن  اصلـــی  فرآیندهـــای  و  اجرایـــی 
توســـعه ی  کـــز  مرا کارشناســـان،  و  متخصصـــان 
خصوصـــی  بخـــش  شـــرکت های  و  فـــن آوری، 
از تابســـتان 1396  بـــه تصویـــب رســـید.  تدویـــن و 
اولیـــن دســـته از درخواســـت هـــا بـــه پژوهشـــگاه ارائـــه 
کـــه ضمـــن رســـیدگی بـــه آن هـــا، بســـیاری از  شـــد 
مفاهیـــم حمایتـــی و فرآیندهـــا و فرم هـــای اجرایـــی 
محـــک خـــورد و برخـــی نیـــز اصـــالح و بازنگـــری شـــد. 
یـــج و معرفـــی  ترو بـــه منظـــور  برنامـــه ای  همچنیـــن 
حمایت هـــا بـــه مخاطبـــان خـــاص آن تدویـــن شـــد و 
بـــه واســـطه ی آن در فصـــل پاییـــز آمادگـــی دفتـــر بـــرای 
ـــد  ـــات جدی ـــا ادبی ـــد ب ـــت های جدی ـــت درخوس یاف در
مـــدت  ایـــن  در  شـــد.  اعـــالم  کاربردی تـــر  نـــگاه  و 
حمایـــت   از  برخـــورداری  درخواســـت   100 حـــدود 
کـــه از ایـــن میـــان، بیـــش از نیمـــی  وصـــول شـــده اســـت 
کـــه در  از درخواســـت ها قابـــل رســـیدگی بـــوده اســـت 
گرفـــت. مهم تریـــن  گـــردش کار تعییـــن تکلیـــف قـــرار 
همـــکاری  شـــده  درخواســـت  حمایت هـــای 
بازارســـازی،  مالـــی،  تآمیـــن  مشـــترک،  پژوهشـــی 
بـــوده  استانداردســـازی  و  آزمایشـــگاهی  خدمـــات 
اســـت و متأســـفانه بیشـــتر درخواســـت هـــا از نظـــر 
کیفیـــت پیشـــنهادات ارائـــه شـــده دچـــار  فـــن آوری و 
کـــه در اجـــرای ایـــن  نقـــص بودنـــد. چالـــش هایـــی 

ــه  بســـته حمایتـــی مشـــاهده شـــد در جـــدول )1( ارائـ
شـــده اســـت: 

خالصـــه  اصلـــی  محـــور   7 در  هـــا  چالـــش  ایـــن 
هـــای  محدودیـــت  از  ناشـــی  عمدتـــًا  و  شـــده اند 
شـــرکت هـــا در تعریـــف طـــرح هـــای تحقیـــق و توســـعه 

بـــوده اســـت. و نوآورانـــه 

5. فراخوان همکاری شرکت های نوآور
ـــه و  کـــه امـــروزه توســـعه محصـــوالت نواوران مـــی دانیـــم 
کیفیـــت خدمـــات و محصـــوالت پـــش نیـــاز  ارتقـــای 
ــرکت هـــای صنعـــت  ــارت در آینـــده اســـت و شـ تجـ
بـــرق ایـــران نیـــز، بـــدون تحقیـــق و توســـعه قـــادر بـــه 
بقـــا در تجـــارت هـــای بـــرون مـــرزی نخواهنـــد بـــود. 
بـــر ایـــن اســـاس پژوهشـــگاه نیـــرو علـــی رغـــم تمـــام 
را  ابزارهایـــی  کـــه وجـــود دارد،  محدودیـــت هایـــی 
کـــرده  فراهـــم  نواورانـــه  محصـــوالت  توســـعه  بـــرای 
توســـعه  بـــه  حـــدودی  تـــا  توانـــد  مـــی  کـــه  اســـت 
محصـــوالت نواورانـــه یـــاری رســـاند. در همیـــن راســـتا 
ــده  ــزات و تولیدکننـ ــازنده تجهیـ ــای سـ ــرکت هـ از شـ
گـــردد  محصـــوالت فن آورانـــه و نوآورانـــه دعـــوت مـــی 
ـــه شـــده  ـــرداری از فرصـــت هـــای ارائ ـــه منظـــور بهـــره ب ب
کاربـــرگ درخواســـت موجـــود در  از طریـــق تکمیـــل 
www.nri.« وب ســـایت پژوهشـــگاه نیـــرو بـــه آدرس
ارســـال  و   »ac.ir/Technology/commer_tech
جریـــان  در   CTO@nri.ac.ir ایمیـــل  آدرس  بـــه  آن 
مشـــارکت  صنعـــت،  کیفیـــت  ارتقـــای  و  نـــواوری 

نماینـــد. ▪

ـــوده و شـــرکت هـــا نیازمنـــد مشـــاوره هـــای فنـــی،  ـــز مبهـــم ب ـــرای خـــود شـــرکت نی ـــوارد متعـــددی مســـأله ب در م
ـــد. ـــأله بودن ـــت مس ـــن درس ـــت تعیی ـــی و ... جه یاب بازار

ـــه ی  ـــطح فن آوران ـــه س ک ـــان داد  ـــان نش ـــا متقاضی ـــده ب ـــام ش ـــات انج ـــاوره ا ی و مکاتب ـــات مش ـــزاری جلس برگ
محصـــول یـــا طـــرح پیشـــنهادی ایشـــان اغلـــب نیازمنـــد حمایت هایـــی متفـــاوت از حمایـــت درخواســـتی 

ـــت. ـــی یاف ـــر م ـــی تغیی ـــس از بررس ـــا پ ـــه ی آن ه ـــت اّولی ـــت و درخواس اس

گیـــری در  عمـــوم شـــرکت هـــا برنامـــه مشـــخصی جهـــت شناســـایی نیازهـــای فن آورانـــه خـــود و تصمیـــم 
ـــه اولویـــت بنـــدی درخواســـت هـــای خـــود و انتخـــاب  ـــا توســـعه آن هـــا نداشـــتند لـــذا قـــادر ب کســـب ی جهـــت 

یـــک پـــروژه جهـــت اخـــذ حمایـــت و رشـــد و توســـعه تکنولـــوژی در درون خـــود نبودنـــد.

نبـــود واحـــد تحقیـــق و توســـعه مســـتقل در شـــرکت و وابســـتگی  بـــه مدیرعامـــل موجـــب مـــی شـــد فرآینـــد تهیـــه 
مســـتندات بـــه طـــول انجامـــد.

کننده توانایی تهیه طرح تجاری مناسب را نداشته اند. کثریت شرکت های مراجعه  ا

برخی از شرکت  ها به منظور تهیه نمونه آزمایشگاهی به مواد اولیه موردنیاز دسترسی نداشتند.

ــا  ــز و یـ ــردن تجهیـ کـ ــته و وارد  ــود نداشـ ــور وجـ کشـ ــل  ــه در داخـ ــوالت نوآورانـ ــی از محصـ ــکان تســـت برخـ امـ
ــد. گردیـ ــی  ــور را موجـــب مـ کشـ ــارج از  ــات در خـ ــام آزمایشـ انجـ

تعریف مسأله

درخواست و نیاز واقعی شرکت

استراتژی فناوری

واحد تحقیق و توسعه

تهیه طرح تجاری

مواد اولیه موردنیاز

تست محصوالت نوآورانه
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کشـــور  اقتصـــاد  در  بنیـــان  دانـــش  شـــرکت های 
چـــه جایگاهـــی دارنـــد و چـــه امکانـــات قانونـــی و 

اعتبـــاری بـــرای آن هـــا تعریـــف شـــده اســـت؟ 
بحـــث اقتصـــاد مقاومتـــی و اقتصـــاد دانش بنیـــان 
کیـــد مســـئوالن  کـــه همـــواره مـــورد تا موضوعـــی اســـت 
کشـــوری بـــه ویـــژه مقـــام معظـــم رهبـــری بـــوده اســـت 
کرد ه انـــد.  کیـــد  کـــه در برهه هـــای مختلـــف بـــر آن تا
ســـهم شـــرکت های دانـــش بنیـــان در توســـعه فنـــاوری 
ــعه  ــطح توسـ ــه سـ ــه بـ ــا توجـ ــوری را بـ کشـ ــر  و GDP هـ
گـــروه تقســـیم  کشـــورها می تـــوان در چنـــد  یافتگـــی 
کـــرد. در اقتصاد هـــای مبتنـــی بـــر منابـــع، اقتصـــاد 
کشـــور  آن   GDP در  ســـهمی  عمـــال  بنیـــان  دانـــش 
نـــدارد. در اقتصاد هـــای مبتنـــی بـــر بهـــره وری ایـــن 
ســـهم در حـــدود نیـــم درصـــد از GDP اســـت و در 
اقتصـــاد  ســـهم  نـــوآوری  بـــر  مبنـــی  اقتصاد هـــای 
کشـــور   GDP از  بـــاال  بـــه  درصـــد   10 دانش بنیـــان 

می باشـــد. 
ــاد  ــال 1396 توانســـت از اقتصـ ــران در سـ ــاد ایـ اقتصـ
بهـــره  بـــر  مبتنـــی  اقتصـــاد  بـــه  منابـــع  بـــر  مبتنـــی 
کنـــد. در حـــال حاضـــر ســـهم اقتصـــاد  گـــذر  وری 
کمتـــر  داخلـــی  ناخالـــص  تولیـــد  در  دانش بنیـــان 
کـــه طبـــق چشـــم  از 0/2 )دو دهـــم( درصـــد اســـت 
انـــداز 1404  ایـــن میـــزان بایـــد بـــه 10 درصـــد برســـد )در 
ــرفته صنعتـــی ایـــن عـــدد  ــور های پیشـ کشـ آمریـــکا و 

بیـــن 30 تـــا 40 درصـــد اســـت(. هـــر چنـــد رســـیدن 
کاری بســـیار ســـنگین اســـت امـــا در  بـــه 10 درصـــد 
تحقـــق اقتصـــاد مقاومتـــی مـــا هیـــچ راه دیگـــری جـــز 
کســـب و  گســـترش فرهنـــگ اقتصـــاد دانـــش بنیـــان و 
ـــات  ـــا راه نج ـــم، تنه ی ـــش ندار ـــر دان ـــی ب ـــای مبتن کار ه
ــث  ــه در بحـ ــذرد چـ ــیر می گـ ــن مسـ ــا از ایـ ــاد مـ اقتصـ
ــوژی  ــه تکنولـ ــتیابی بـ ــاظ دسـ ــه از لحـ ــتغال و چـ اشـ

کشـــور. ــاز  مـــورد نیـ
شـــرکت های  قانـــون  تصویـــب  از  پـــس  ایـــران  در 
شـــدن  اجرایـــی  و   1389 ســـال  در  دانش بنیـــان 
مســـئولیت  و  تصـــدی   1392 ســـال  اواخـــر  از  آن 
احـــراز صالحیـــت و حمایـــت شـــرکت های دانـــش 
یاســـت  ر فنـــاوری  و  علمـــی  معاونـــت  بـــه  بنیـــان 
ــای  ــوزه برنامه هـ ــن حـ ــد. در ایـ ــذار شـ گـ ــوری وا جمهـ
کـــه ارائـــه  متعـــدد حمایتـــی تعریـــف شـــده اســـت 
گـــذاری  ســـرمایه  ضمانتنامـــه،  ارائـــه  تســـهیالت، 
خطرپذیـــر و مشـــارکت از اساســـی تریـــن رئـــوس ایـــن 
کـــه ایـــن حمایت هـــا عمدتـــًا از ســـوی  برنامه هاســـت 
یاســـت جمهـــوری و  معاونـــت علمـــی و فنـــاوری ر
ــوآوری و شـــکوفایی ریاســـت  همچنیـــن صنـــدوق نـ

می پذیـــرد. صـــورت  جمهـــوری 

بنیـــان  دانـــش  کمیتـــه  رئیـــس  عنـــوان  بـــه  شـــما 
ایـــن  رشـــد  در  را  تشـــکل ها  نقـــش  ســـندیکا، 

می کنیـــد؟ ارزیابـــی  چگونـــه  شـــرکت ها 
نهـــاد )NGO( دو  مـــردم  و ســـازمان های  تشـــکل ها 
نقـــش مهـــم در حـــوزه شـــرکت های دانـــش بنیانـــی ایفـــا 
ــی  ــن حمایتـ ــه قوانیـ ــه بـ ــا توجـ ــویی بـ ــد. از سـ می کننـ
ــان،  ــرکت های دانـــش بنیـ مصـــوب در خصـــوص شـ
شـــرایط مشـــخص احـــراز صالحیـــت دانـــش بنیانـــی 
بـــرای یـــک شـــرکت، نظـــارت و صیانـــت از حســـن 
ســـازمان ها  از  و مطالبه گـــری  قوانیـــن  ایـــن  اجـــرای 
توســـط  قوانیـــن  ایـــن  و نهاد هـــای مســـئول اجـــرای 
تســـریع  و  کیفیـــت  بهبـــود  بـــه  تشـــکل ها می توانـــد 
گســـترش شـــرکت های دانـــش  در رونـــد حمایـــت و 
بنیـــان منجـــر شـــود. از ســـوی دیگـــر  تـــالش و فعالیـــت 
تشـــکل ها در حـــوزه فرهنـــگ ســـازی و رواج فرهنـــگ 
و  عضـــو  شـــرکت های  بـــا  رابطـــه  در  بنیـــان  دانـــش 
بـــه  نیـــل  در  درســـت،  و  دقیـــق  اطالع رســـانی های 
هـــدف ذکـــر شـــده را )رســـیدن بـــه ســـهم 10 درصـــدی 
 ،)1404 ســـال  تـــا   GDP از  بنیـــان  دانـــش  اقتصـــاد 
کـــرد. امیـــدوارم مســـئوالن  تســـریع و تســـهیل خواهـــد 
ایـــن  قـــدر  جمهـــوری  محتـــرم  یاســـت  ر و  مربوطـــه 
دانســـته  را  مختلـــف  تشـــکل های  در  فعالیت هـــا 
و بـــرای رســـیدن بـــه اقتصـــادی مبتنـــی بـــر دانـــش و 

کننـــد.   نـــوآوری از آن اســـتقبال 

بنیـــان  دانـــش  شـــرکت های  کنونـــی  وضعیـــت 

بی اعتمادی  مصرف کنندگان، 
بای جاِن شرکت های دانش بنیان

/ گفت وگو با سیدمهدی مدنی  /
رییس کمیته شرکت های دانش بنیان سندیکای صنعت برق ایران

ـــن  ـــر، نشـــان از اهمیـــت ای ـــن اقتصـــادی در ســـال های اخی ـــا عناوی نامگـــذاری ســـال ب
ــور  کشـ ــادی  ــعه اقتصـ ــد و توسـ ــرای رشـ ــی بـ ــر جایگاهـ ــی در هـ کسـ ــر  ــه دارد و هـ مقولـ
ـــه عرصـــه  ـــا ب ـــه تازگـــی پ کـــه ب ـــر عهـــده دارد. شـــرکت های دانـــش بنیـــان هـــم  رســـالتی ب
گذاشـــته اند از ایـــن امـــر مســـتثنی نیســـتند. شـــرکت های دانـــش بنیـــان  صنعـــت 
جهـــت تجـــاری شـــدن محصـــوالت و خدمـــات خـــود  نیازمنـــد حمایـــت بیشـــتری 
کاالی ایرانـــی«،  کـــه بـــا نامگـــذاری ســـال 97 تحـــت عنـــوان »حمایـــت از  هســـتند 
تـــا دســـتاورد علمـــی  ایـــن شـــرکت ها حمایـــت بیشـــتری شـــود  از  کـــه  می طلبـــد 
گرفتـــه شـــود و از تمـــام  کار بـــکار  کســـب و  و اقتصـــادی آنهـــا در بهبـــود فضـــای 
ظرفیت هـــای داخلـــی بـــرای تقویـــت تـــوان اقتصـــادی اســـتفاده شـــود. بـــرای بررســـی 
وضعیـــت شـــرکت های دانـــش بینـــان بـــا »ســـید مهـــدی مدنـــی« عضـــو هیـــات مدیـــره 
ــو  گفتگـ ــندیکا  ــان سـ ــه دانـــش بنیـ کمیتـ ــران و رئیـــس  ــرق ایـ ــندیکای صنعـــت بـ سـ

کرده ایـــم. 
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صنعـــت بـــرق چگونـــه اســـت و ایـــن شـــرکت ها بـــا 
هســـتند؟  روبـــرو  چالش هایـــی  و  موانـــع  چـــه 

گـــزارش صنـــدوق نـــوآوری و شـــکوفایی،  براســـاس 
بنیـــان در حـــوزه الکترونیـــک  شـــرکت های دانـــش 
اطالعـــات  فنـــاوری  حـــوزه  همچنیـــن  و  کنتـــرل  و 
اســـتقبال  کامپیوتـــری  افـــزار  نـــرم  و  ارتباطـــات  و 
کـــه ایـــن دو حـــوزه  چشـــمگیری داشـــته اند بـــه طـــوری 
رتبه هـــای دوم و ســـوم را دارنـــد. همچنیـــن در حـــوزه 
انـــرژی هـــای نـــو نیـــز فعالیتهایـــی )از ســـوی شـــرکتهای 

ــت. ــام اسـ ــال انجـ ــان(  در حـ ــش بنیـ دانـ
متعـــددی  فعـــال  شـــرکت های  بـــرق  صنعـــت 
 40 حاضـــر  حـــال  در  دارد،  حـــوزه   3 ایـــن  در 
صنعـــت  ســـندیکای  عضـــو  دانش بنیـــان  شـــرکت 
ســـندیکا   بنیـــان  دانـــش  کمیتـــه  هســـتند.  بـــرق 
ـــر  ـــذب دیگ ـــایی و ج ـــت شناس ـــی را جه فعالیت های
کـــرده  شـــرکت های دانـــش بنیـــان حـــوزه بـــرق آغـــاز 
ایـــن  آینـــده  کـــه امیـــدوارم ظـــرف ماه هـــای  اســـت 

شـــود. تکمیـــل  پروســـه 

دیگـــر  کـــه  شـــرکت ها  ایـــن  چالـــش  بزرگتریـــن 
آن  بـــا  نیـــز  بـــرق  صنعـــت  فعـــال  شـــرکت های 
بـــه  وصـــول  عـــدم  هســـتند،  گریبـــان  بـــه  دســـت 
فـــروش  بخـــش  البتـــه  اســـت.  مطالباتشـــان  موقـــع 
از  ناشـــی  کـــه  دارنـــد  متعـــددی  مشـــکالت  هـــم 
عـــدم اعتمـــاد بـــه شـــرکت های ســـازنده، تولیـــدی 
و دانش بنیـــان داخلـــی اســـت. مباحـــث مالیاتـــی 
و بیمـــه ای، عـــدم تخصیـــص درســـت و بـــه موقـــع 
نهاد هـــای  و  ســـازمان ها  ســـوی  از  حمایت هـــا 
شـــرکت های  چالش هـــای  دیگـــر  از  مســـئول 

مـــی رود. شـــمار  بـــه  دانش بنیـــان 

ـــت  ـــر حمای ـــی ب ـــال مبن ـــذاری س ـــه نامگ ـــه ب ـــا توج  ب
شـــرکت های  از  حمایـــت  در  ایرانـــی،  کاالی  از 

دانـــش بنیـــان چـــه ملزوماتـــی وجـــود دارد؟ 
کار و کاال ی ایرانی، سالهاســـت  حمایت از ســـرمایه، 
بویـــژه مقـــام معظـــم  و  کیـــد مســـئوالن  تا مـــورد  کـــه 
رهبـــری بـــوده اســـت و امســـال بـــه صـــورت خـــاص و 
کاالی ایرانـــی« نامگـــذاری  ویـــژه ســـال »حمایـــت از 
شـــده اســـت.  متاســـفانه در ســـه دهـــه اخیـــر دو علـــت 
باعـــث عـــدم توســـعه اقتصـــاد دانـــش بنیـــان شـــده 

اســـت، علـــت اول عـــدم اعتمـــاد مصرف کننـــدگان 
و اســـتفاده کنندگان نهایـــی بـــه محصـــوالت ایرانـــی 
و  طلـــب  عافیـــت  اقتصـــاد  در  ریشـــه  کـــه  اســـت 

کشـــور دارد.  دولتـــی و مبتنـــی بـــر منابـــع 
ـــی  ـــت برخ کیفی ـــا  ـــه ب ـــت ارائ ـــدم رعای ـــورد ع ـــن م دومی
محصـــوالت از ســـوی ســـازندگان داخلـــی و عـــدم 
ارائـــه ضمانـــت و خدمـــات پـــس از فـــروش مطلـــوب 
کـــه منجـــر ایجـــاد بـــه ذهنیـــت  آن هـــا بـــوده اســـت 
ــای داخلـــی  کاال هـ کننـــدگان  ــرای مصـــرف  ــی بـ منفـ

ــده اســـت.  شـ
از  موثـــر  و  جانبـــه  همـــه  حمایـــت  بنابرایـــن 
ابتـــدا  دارد  جنبـــه  دو  دانش بنیـــان  شـــرکت های 
شـــرکت های  شرکتهاســـت،  ایـــن  درونـــی  جنبـــه 
ســـازنده و دانـــش بنیـــان بایـــد بـــا تکیـــه بـــر نخبـــگان 
و جوانـــان بـــا اســـتعداد ایرانـــی و بـــا اعتمـــاد بـــه نفـــس، 
و  فراهـــم  را  کیفیـــت  بـــا  محصوالتـــی  ارائـــه  زمینـــه 
و  مطلـــوب  فـــروش  از  پـــس  و  گارانتـــی  خدمـــات 
بـــازار و  بـــه  کننـــد. توجـــه  ارائـــه  را  راضی کننـــده ای 
مشـــتری و مشـــتری مـــداری حلقـــه مفقـــوده بســـیاری 

شرکت هاســـت.  ایـــن  از 
ُبعـــد دوم، جنبـــه بیرونـــی ایـــن شرکتهاســـت، مدیـــران 
کمیتـــی و دولتـــی بـــا اندکـــی ریســـک  و مســـئوالن حا
کننـــد  و شـــجاعت بایـــد بـــه ایـــن شـــرکت ها اعتمـــاد 
کـــه عافیـــت طلبـــی از آفـــات بســـیار مضـــری  چـــرا 
کـــرده  کشـــور را دچـــار بحـــران  کـــه اقتصـــاد  اســـت 
اســـت. همچنیـــن ســـازمان های متولـــی حمایـــت از 
شـــرکت های دانـــش بنیـــان بـــه ویـــژه معاونـــت محتـــرم 
یاســـت جمهـــوری، صنـــدوق  علمـــی و فنـــاوری ر
عنـــوان اصلی تریـــن  بـــه  نیـــز  و شـــکوفایی  نـــوآوری 
پیشـــرانان اقتصـــاد مقاومتـــی و دانـــش بنیـــان نقـــش 
کـــه امیـــدوارم توجـــه بیشـــتری بـــه  بـــی بدیلـــی دارنـــد 

ایـــن شـــرکت ها داشـــته باشـــند. 

کردیـــد  مطـــرح  اســـتارتاپ ها  نشســـت  در  شـــما 
کـــه شـــر کت های دانش بنیـــان در 5 ســـال آینـــده 
نقـــش اصلـــی و محـــوری در صنعـــت بـــرق خواهنـــد 
داشـــت، بـــا توجـــه بـــه ایـــن پیـــش بینـــی آیـــا شـــرایط 

بـــرای رشـــد ایـــن شـــرکت ها فراهـــم اســـت؟
در حـــال حاضـــر شـــرکت های دانـــش بنیـــان ســـهم 
قابـــل توجهـــی در صنعـــت بـــرق ندارنـــد امـــا رونـــد طـــی 
شـــده در ســـال های اخیـــر بویـــژه اتفاقـــات و فشـــار های 
کـــه  بیـــن المللـــی، مـــا را بـــه ایـــن نقطـــه رســـانده اســـت 
چـــاره ای جـــز توســـعه شـــرکت های دانش بنیـــان در 
یـــم.  تمامـــی صنایـــع و همچنیـــن صنعـــت بـــرق ندار
کاال  ــد  ــه تولیـ ــر بـ ــز منحصـ ــان نیـ ــش بنیـ ــاد دانـ اقتصـ
ـــد  ـــو و جدی ـــه خدمـــات و ســـرویس های ن نیســـت، ارائ

ـــن اقتصـــاد باشـــد.  ـــد بخشـــی از ای ـــی توان ـــز م نی
عـــالوه بـــر شـــرکت های دانـــش بنیـــان، اســـتارتاپ ها 
و بـــه تبـــع آن شـــتاب دهنده هـــا می تواننـــد نقشـــی 
بـــودن  فراهـــم  خصـــوص  در  کننـــد.  ایفـــا  کلیـــدی 
گفـــت  شـــرایط بـــرای رشـــد ایـــن شـــرکت ها می تـــوان 
کـــه امـــروز  بهتریـــن زمـــان بـــرای ایـــن نـــوع شرکتهاســـت 

تهدیـــدات  از  بهـــره وری  افزایـــش  و  نـــوآوری  بـــا  تـــا 
کننـــد.  موجـــود، فرصت هـــای بیشـــماری خلـــق 

 
چـــه  کنـــون  تا ســـندیکا  بنیـــان  دانـــش  کمیتـــه 
مشـــکات  حـــل  و  رشـــد  زمینـــه  در  اقداماتـــی 
چـــه  اســـت؟  داشـــته  دانش بنیـــان  شـــرکت های 
ـــیده و  ـــرانجام رس ـــه س ـــه ب کمیت ـــوی  ـــی از س کار های

اســـت؟ انجـــام  اقداماتـــی در دســـت  چـــه 
بـــرق  صنعـــت  ســـندیکای  بنیـــان  دانـــش  کمیتـــه 
مدیـــره  هیـــات  هفتـــم  دوره  فعالیـــت  ابتـــدای  از 
کـــرده و ظـــرف حـــدود ایـــن 6  فعالیـــت خـــود را آغـــاز 

اســـت. داده  انجـــام  را  زیـــر  فعالیت هـــای  مـــاه 
عضـــو  دانش بنیـــان  شـــرکت های  شناســـایی   •
ســـندیکا و دعـــوت از آن هـــا بـــه مجمـــع عمومـــی، 
انتخـــاب هیـــات رئیســـه و تبـــادل نظـــر بـــا اعضـــاء
متولـــی  ســـازمان های  و  نهاد هـــا  کـــه  آنجایـــی  از   •
شـــرکت های  از  حمایـــت  و  صالحیـــت  احـــراز 
دانش بنیـــان بـــه ویـــژه معاونـــت علمـــی و فنـــاوری 
ریاســـت جمهـــوری و صنـــدوق نـــوآوری و شـــکوفایی، 
ـــا مجموعـــه ســـندیکا نداشـــتند،  ـــی ب آشـــنایی چندان
ـــه  ک گرفـــت  ـــی صـــورت  کرات در ابتـــدا مکاتبـــات و مذا
خوشـــبختانه منجـــر بـــه جلســـات متعـــدد بـــا ایـــن 
ســـندیکا  جایـــگاه  و  اســـت  گردیـــده  ســـازمان ها 
تثبیـــت  نهاد هـــا  ایـــن  در  بنیـــان  دانـــش  کمیتـــه  و 

گردیـــده اســـت.
مجمـــع  و  ایـــران  بازرگانـــی  اتـــاق  بـــا  موثـــر  ارتبـــاط 
تشـــکل های دانـــش بنیـــان اتـــاق ایـــران نیـــز در آینـــده 
فایـــده  پـــر  و  افزایی هـــای ســـودمند  بـــه هـــم  منجـــر 
کـــرات متعـــددی نیـــز بـــا  خواهـــد شـــد. جلســـات و مذا
کمیتـــه اقتصـــاد  مســـئوالن ذیربـــط در وزارت نیـــرو و 
کـــه  اســـت  گرفتـــه  انجـــام  نیـــرو  وزارت  مقاومتـــی 
ــرق  ــوزه بـ ــان حـ ــش بنیـ ــرکت های دانـ ــت از شـ حمایـ
کـــرد. برقـــراری ارتبـــاط  را تســـهیل و تســـریع خواهـــد 
و  حمایتـــی  صندوق هـــای  دیگـــر،  نهاد هـــای  بـــا 

گرفتـــه اســـت. پژوهشـــگاه نیـــرو نیـــز انجـــام 
ـــاوری  ـــی و فن ـــت علم ـــی معاون ـــک و هماهنگ کم ـــا   ب
دیگـــر  جـــذب  و  شناســـایی  جمهـــوری  یاســـت  ر
حـــال  در  بـــرق  حـــوزه  بنیـــان  دانـــش  شـــرکت های 

انجـــام اســـت.
و  عملـــی  نتایـــج  آینـــده  مـــاه   6 ظـــرف  یـــم  امیدوار
ســـازنده  و  خـــوب  تالش هـــای  ایـــن  از  ملموســـی 
کنیـــم تـــا باعـــث دلگرمـــی هـــر چـــه بیشـــتر  حـــس 
شـــود.  بـــرق  صنعـــت  بنیـــان  دانـــش  شـــرکت های 
محتـــرم  اعضـــای  زحمـــات  از  همینجـــا  دارد  جـــا 
ــرف  ــا صـ ــه بـ کـ ــان  ــه دانش بنیـ کمیتـ ــه  هیئـــت رئیسـ
کمیتـــه نقـــش  وقـــت در بـــه ثمـــر رســـاندن اهـــداف 
کنـــم و قـــدردان  بســـیار پررنگـــی دارنـــد، سپاســـگزاری 
کمیتـــه  اعضـــای فهیـــم و شـــرکت های عضـــو ایـــن 
کـــه  کنـــون مشـــارکت خوبـــی داشـــته اند  کـــه تا باشـــم 
یـــم رونـــد ایـــن مشـــارکت رو بـــه پیشـــرفت و  امیدوار

افزایـــش باشـــد.  ▪

در حال حاضر شرکت های دانش بنیان 
سهم قابل توجهی در صنعت برق ندارند 
اما روند طی شده در سال های اخیر بویژه 

اتفاقات و فشار های بین المللی، ما را به 
این نقطه رسانده است که چاره ای جز 

توسعه شرکت های دانش بنیان در تمامی 
صنایع و صنعت برق نداریم



53
نگاه ویژه

جایگاه 
شرکت های 
دانش بنیان 

در اقتصاد فروردین و اردیبهشت 97 113

بـــا تصویـــب هیـــات مدیـــره دوره ششـــم ســـندیکای  
ششـــم  دوره  اواخـــر  در  عمـــال  بـــرق،  صنعـــت  
کار  ــه  ــاز بـ ــا آغـ ــد. بـ ــه نهایـــی شـ کمیتـ ــن  ــکیل ایـ تشـ
دوره ی هفتـــم هیـــات مدیـــره ســـندیکا، توجـــه بـــه 
کمیته هـــای تخصصـــی و عمومـــی از اولویـــت هـــای 
بروزســـازی  بـــه  نســـبت  و  تعییـــن  مدیـــره  هیـــات 
کـــه نتیجـــه ایـــن  کمیتـــه هـــا اقـــدام شـــد  آئین نامـــه 
ــای  ــه هـ کمیتـ ــا در  ــتر اعضـ ــارکت بیشـ ــری مشـ بازنگـ
ـــای  ـــه ه کمیت ـــای  ـــن روس ـــد تعیی ـــود. در رون ـــی ب عموم
ــان  ــی دانش بنیـ ــه عمومـ کمیتـ ــئولیت  ــی، مسـ عمومـ
از ســـوی هیـــات مدیـــره ســـندیکا بـــه  آقـــای مدنـــی 
ســـال  مـــاه  آذر  اواســـط  آن  از  پـــس  شـــد.  گـــذار  وا
1396 انتخابـــات هیـــات رئیســـه برگـــزار و هیـــات 
یـــخ  ــان در تار ــه دانـــش بنیـ کمیتـ ــه اولیـــن دوره  رئیسـ

ســـندیکای صنعـــت بـــرق ایـــران تعییـــن شـــد. 
کمیتـــه در  نـــوع  بـــودن موضـــوع و  نـــو  بـــه  بـــا توجـــه 
ــه  کمیتـ ــندیکا و  ــد، سـ ــدا تـــالش شـ ــندیکا، از ابتـ سـ
دانـــش بنیـــان بـــرای ســـازمان هـــا و نهادهـــای مرتبـــط بـــا 
شـــرکت هـــای دانـــش بنیـــان و همچنیـــن نهادهـــای 
کمتـــر بـــا ایـــن تشـــکل آشـــنایی  کنـــون  کـــه تـــا  ذیربطـــی 

ــردد . گـ ــتند، معرفـــی  داشـ
جلســـه مشـــترک اتـــاق بازرگانـــی ایـــران و معاونـــت 
فرصتـــی  جمهـــوری  یاســـت  ر فنـــاوری  و  علمـــی 
کمیتـــه  بســـیار مناســـب بـــرای معرفـــی ســـندیکا و 
ادامـــه  ارتبـــاط  ایـــن  نشســـت،  ایـــن  از  پـــس  بـــود. 
یافـــت و بـــه ایـــن ترتیـــب رئیـــس هیـــات مدیـــره و دبیـــر 
مجمـــع تشـــکل های دانـــش بنیـــان اتـــاق بازرگانـــی 
کمیتـــه  ایـــران میهمـــان اولیـــن جلســـه هیـــات رئیســـه 

دانـــش بنیـــان بودنـــد . 
پـــس از آن مکاتبـــه بـــا معاونـــت علمـــی و فنـــاوری 
جلســـه  تشـــکیل  بـــه  منجـــر  جمهـــوری  یاســـت  ر
همـــراه  بـــه  کمیتـــه  رئیســـه  هیـــات  اختصاصـــی 
ـــه  ـــن جلس ـــد. در ای ـــندیکا ش ـــره س ـــت مدی ـــس هی رئی
معاونـــت فنـــاوری بـــه همـــراه معاونـــان خـــود قـــول 
ــات  ــد. ارتباطـ ــندیکا دادنـ ــا سـ ــکاری بـ ــاعد همـ مسـ
ســـندیکا بـــا حـــوزه معاونـــت علمـــی و فنـــاوری پـــس 

از ایـــن نشســـت بـــه ویـــژه در بخـــش توســـعه صـــادرات 
بســـیار افزایـــش یافـــت. معاونـــت پژوهشـــی ســـندیکا 
بـــا ســـتاد توســـعه فنـــاوری حـــوزه انـــرژی معاونـــت 
علمـــی و فنـــاوری ریاســـت جمهـــوری، تفاهم نامـــه ای 
کـــه ایـــن تفاهم نامـــه  بـــا حضـــور  کـــرده بودنـــد  را تنظیـــم 
هیـــات رئیســـه ســـندیکای صنعـــت بـــرق، ریاســـت 
کمیتـــه دانـــش بنیـــان و معاونـــت پژوهشـــی  و دبیـــر 
ســـندیکا از یکســـو و دبیـــر ایـــن ســـتاد و معاونیـــن 

ــد. ــادل شـ ــا و تبـ ــان امضـ ایشـ
توســـعه  دفتـــر  کل  مدیـــر  بـــا  مشـــترک  نشســـت  در 
کـــه بـــا پیگیـــری  کار معاونـــت فنـــاوری،  کســـب و 
کمیتـــه دانـــش بنیـــان و مشـــارکت هیـــات رئیســـه آن 
کمیتـــه توســـعه صـــادرات  و همچنیـــن مشـــارکت 
گردیـــد، حمایـــت و کمـــک از توســـعه صـــادرات  برگـــزار 
محصـــوالت و خدمـــات شـــرکت هـــای  دانـــش بنیـــان 
گرفـــت. بـــرای همـــکاری و تعامـــل  کیـــد قـــرار  مـــورد تا
بـــه معرفـــی  کمیتـــه دانـــش بنیـــان نســـبت  بیشـــتر 
نماینـــده مســـتقیم بـــا ایـــن دفتـــر اقـــدام خواهـــد نمـــود . 
پـــس از ایـــن نشســـت و بـــا توجـــه بـــه پتانســـیل و تجربـــه 
ســـندیکا،  صـــادرات  توســـعه  کمیتـــه  در  خـــوب 
کمیتـــه طـــی جلســـه ای بـــا ریاســـت  هیـــات رئیســـه 
کمیتـــه توســـعه صـــادرات، بـــرای اســـتفاده از  و دبیـــر 
کمیتـــه در راســـتای حمایـــت هـــای  ظرفیـــت هـــای دو 
ـــه  بیشـــتر از توســـعه صـــادرات شـــرکت هـــای عضـــو، ب
ویـــژه شـــرکت هـــای دانـــش بنیـــان، رایزنـــی و تبـــادل 

کـــرد. نظـــر 

بـــا حضـــور ســـتاری، معاونـــت  کـــه  در جلســـه ای 
ــن  ــوری و همچنیـ ــت جمهـ ــاوری ریاسـ ــی و فنـ علمـ
صاحبـــکار، ریاســـت امـــور شـــرکت هـــا و موسســـات 
دانـــش بنیـــان ر برگـــزار شـــد ، نحـــوه دســـته بنـــدی 
مـــورد  بنیـــان  دانـــش  خدمـــات  و  محصـــوالت 
از  جدولـــی  جلســـه  ایـــن  در  گرفـــت.  قـــرار  ســـوال 
را  محصـــوالت  کـــه  شـــد  ارائـــه  صاحبـــکار  ســـوی 
کـــرده  تقســـیم  ســـطح   7 بـــه  تکنولـــوژی  براســـاس 
یابـــی شـــرکت هـــای  بـــود. ایـــن جـــدول مبنـــای ارز

ـــر همیـــن اســـاس  دانش بنیـــان محســـوب مـــی شـــود. ب
تصمیم گیـــری در خصـــوص تعییـــن ســـطح دانـــش 
بنیـــان بـــودن محصـــوالت شـــرکت هـــای عضـــو انجـــام 
شـــد. بـــه ایـــن ترتیـــب جمـــع آوری مـــدارک پـــس از 
ـــه  ـــات رییس ـــی در هی ـــرات اصالح ـــه نظ ـــی و ارائ بررس
دانش بنیـــان  هـــای  شـــرکت  همـــکاری  بـــا  کمیتـــه 
ـــه  ـــال ب ـــاده ارس ـــیده و آم ـــان رس ـــه پای ـــندیکا ب ـــو س عض

آن معاونـــت اســـت.

هـــا،  نشســـت  ایـــن  دیگـــر  مهـــم  بســـیار  نتایـــج  از 
کارگـــزار  معرفـــی  بـــا  صاحبـــکار  ضمنـــی  موافقـــت 
مـــورد وثـــوق دو طـــرف یعنـــی ســـندیکا و معاونـــت 
کـــه ایـــن امـــر بـــه صـــورت جـــدی  فنـــاوری اســـت 
از ســـوی هیـــات رئیســـه در حـــال پیگیـــری اســـت 
و اقدامـــات اولیـــه جهـــت ارائـــه بـــه هیـــات مدیـــره 

اســـت. گرفتـــه  صـــورت  ســـندیکا 
ــا معاونـــت علمـــی و فنـــاوری  ــا مکاتبـــه بـ همزمـــان بـ
ریاســـت جمهـــوری، مکاتبـــات دیگـــری بـــا صنـــدوق 
نـــوآوری و شـــکوفایی و همچنیـــن صنـــدوق حمایـــت 
گرفـــت  از صنایـــع الکترونیـــک )صحـــا( نیـــز صـــورت 
بـــا  اولیـــه  از جلســـه ی  بعـــد  کـــه در حـــال حاضـــر 
نماینـــدگان  آن صنـــدوق امضـــای تفاهـــم نامـــه بـــا 
کار هیـــات رئیســـه  صنـــدوق ) صحـــا ( در دســـتور 

گرفتـــه اســـت. قـــرار 
کمیتـــه بـــه منظـــور تامـــل و  همچنیـــن هیـــات رئیســـه 
ارتبـــاط بـــا شـــرکت هـــای عضـــو تصمیـــم بـــر برگـــزاری 
ــه  گرفتـ ــا  ــا اعضـ ــه(  بـ ــای فصلـــی )3ماهـ نشســـت هـ
کـــه ایـــن امـــر مـــی توانـــد نتایـــج بســـار مثمرثمـــری  اســـت 

ـــت. ـــه داش کمیت ـــی  ـــداف آت ـــرای اه ـــز ب نی
بـــه  توجـــه  بـــا   97 ســـال  در  بنیـــان  دانـــش  کمیتـــه 
از  یکـــی  ســـال  ایـــن  در  ایـــران  اقتصـــادی  شـــرایط 
نظـــر  تولیـــد ملـــی در  از  را حمایـــت  اهـــداف خـــود 
گرفتـــه اســـت و بـــه همیـــن منظـــور ســـعی در دســـتیابی 
کمیتـــه و همینطـــور حمایـــت  بـــه اقدامـــات در جریـــان 

از تولیدکننـــدگان عضـــو ســـندیکا دارد. ▪

کمیته شرکت های دانش بنیان  گزارشی ازعملکرد هیات رییسه 
سندیکای صنعت برق ایران

عملکرد کمیته دانش بنیان 
در یک نگاه



یادداشت



»وزیـــر محتـــرم نیـــرو: ســـال 97 ســـال ســـختی خواهـــد 
ـــود.« ب

به نظـــر می رســـد آقـــای وزیـــر بـــا فـــرض تولـــد صنعـــت 
طالع بینـــی  بـــه  رجـــوع  و  خـــروس  ســـال  در  بـــرق 
کـــه ســـال 97،  چینـــی بـــه ایـــن نتیجـــه رســـیده اند 
ســـال ســـختی خواهـــد بـــود. بر اســـاس طالع بینـــی 
ــروس  ــال خـ ــن سـ ــرای متولدیـ ــال ســـگ بـ ــی سـ چینـ
ســـال چنـــدان خوبـــی نیســـت، چـــون اصـــواًل ســـگ 
بـــا روحیـــه تکثرگرایـــی خـــروس میانـــه خوبـــی نـــدارد. 
کـــه بـــه عبارتـــی دیگـــر صنعـــت بـــرق متولـــد  البتـــه 
کـــه رابطـــه جالبـــی هـــم بـــا  ســـال آقـــای مـــوش اســـت 

خانـــم ســـگ دارد.
از  و  بـــود  خـــروس  ســـال   ،96 ســـال  تصادفـــًا 
بـــرق  صنعـــت  بـــرای  صـــدا  و  ســـر  ُپـــر  ســـال های 
تغییـــرات   ،96 ســـال  در  می رفـــت.  به شـــمار 
ســـاختاری صنعـــت بـــرق متوقـــف شـــد و علی رغـــم 
آقـــای  مکـــرر،  شـــکلی  و  زبانـــی  حمایت هـــای 
دولـــت  در  حضـــور  بـــرای  چیت چیـــان  مهنـــدس 
رأی  شـــوك  از  پـــس  و  نشـــدند  انتخـــاب  دوازدهـــم 
عدم اعتمـــاد مجلـــس بـــه آقـــای مهنـــدس بیطـــرف، 
ــرو،  ــد نیـ ــر جدیـ ــوان وزیـ ــان به عنـ ــر اردکانیـ ــای دکتـ آقـ
کادمیـــك و بـــا شـــعار مدیریـــت  بـــا ســـابقه آبـــی و آ
تقاضـــا، ســـاختمان شیشـــه ای وزارت نیـــرو را تحویـــل 

گرفتنـــد.
 در ســـال 96، هجـــوم متقاضیـــان ســـرمایه گذاری، 
کـــرد و  بعـــد از برجامـــی بـــه صنعـــت بـــرق فروکـــش 
ـــاه،  کرمانش ـــه  ـــل؛ زلزل ـــی از قبی ـــران طبیع ـــن بح چندی
بـــرای  را  تی  مشـــکال  ،... و  شـــمال  ســـیل های 
کـــه توســـط مدیـــران ایـــن  کـــرد  صنعـــت بـــرق ایجـــاد 

صنعـــت بخوبـــی مدیریـــت شـــد.

رأی اعتمـــاد خـــوب مجلس نشـــینان، اعتمـــاد بـــه 
ـــرد و  ک ـــت  ـــد را تقوی ـــر جدی نفـــس نهادینه شـــده در وزی
ـــا رفتـــاری هوشـــمندانه و سیســـتمی ولـــی پیچیـــده،  ب
کـــه  کردنـــد. از قبـــل نیـــز به نظـــر می رســـید  کار را شـــروع 
ــذار  گـ ــرق وا ــت بـ ــود صنعـ ــه خـ ــرق را بـ ــان اداره بـ ایشـ
کشـــید تـــا براســـاس  کننـــد، ولـــی چنـــد مـــاه طـــول 
ــرق را در  ــکان صنعـــت بـ ــای قبلـــی، سـ پیش بینی هـ
ـــری،  ـــه آقـــای مهنـــدس حائ ســـخت ترین شـــرایط آن ب
کردنـــد. آقـــای مهنـــدس حائـــری بـــه تمـــام  گـــذار  وا
شـــاخص ها و پیـــچ و خم هـــای صنعـــت بـــرق آشـــنا 
برآمـــده از  بـــوده و دارای جایـــگاه علمـــی خـــوب و 
ــتند. وی از شـــخصیت هایی  همیـــن صنعـــت هسـ
همـــه  وثـــوق  و  اجمـــاع  مـــورد  کنـــون  تا کـــه  اســـت 
ـــوده وتوانمنـــدی ایجـــاد  ـــرق نیـــز ب بازیگـــران صنعـــت ب
وفـــاق را دارد. ایـــن مشـــخصه می توانـــد بـــرای رشـــد و 
ـــرق، بســـیار  ـــور از بحران هـــای صنعـــت ب توســـعه و عب

مؤثـــر واقـــع شـــود. 
شـــاخص های عملکـــردی صنعـــت بـــرق در ســـال 
ســـال های  مشـــابه  عملکـــردی  نشـــان دهنده   96
شـــبکه  مصـــرف  نیـــاز  کثـــر  حدا اســـت.  اخیـــر 
کشـــور بـــه 55400 مـــگاوات رســـید  سراســـری  بـــرق 
کـــه نســـبت بـــه ســـال 95 نزدیـــک بـــه 5 درصـــد رشـــد 
ــرانه مصـــرف بخـــش خانگـــی بـــه 3013  داشـــت وسـ
 90 ســـال  بـــه  نســـبت  کـــه  رســـید  کیلوواتســـاعت 
کان  کمـــا حـــدود 15 درصـــد رشـــد را نشـــان می دهـــد. 
گـــرم، حـــدود 30  گرمسیرکشـــور در ماه هـــای  مناطـــق 
کل مصـــرف بـــرق را بـــه خـــود اختصـــاص  درصـــد از 

دادنـــد.
میلیـــون   255.000 حـــدود  بـــه  بـــرق  فـــروش 
 7.5 حـــدود  رشـــدی  نـــرخ  بـــا  و  کیلو وات ســـاعت 

درصـــد رســـید. باالتریـــن نـــرخ رشـــد مصـــرف بـــرق 
غیرمولـــد  مصـــرف  بخـــش  بـــه  متعلـــق  کان  کمـــا
ـــوده اســـت  کشـــاورزی ب ـــرکارای  خانگـــی و ســـپس غی
و نـــرخ رشـــد تعـــداد مشـــترکین خانگـــی بـــا شـــیب 
ــدود  ــه حـ ــته بـ گذشـ ــال های  ــه سـ ــبت بـ ــری نسـ کمتـ
کـــه نشـــان دهنده  750 هـــزار مشـــترك رســـیده اســـت 
ــال 96،  ــکن اســـت. در سـ ــازار مسـ کشـــش بـ ــطح  سـ
یـــع حـــدود 18.000کیلومتـــر شـــبکه، 28.000  بخـــش توز
 3000 بـــا ظرفیتـــی حـــدود  یـــع  توز ترانـــس  دســـتگاه 
کـــه بـــرآورد  مگاولت آمپـــر، عملکـــرد داشـــته اســـت 
می شـــود در ایـــن بخـــش تـــا حـــدود 3000 میلیـــارد 
بهره بـــرداری  بـــه  جدیـــد  ســـرمایه گذاری  تومـــان 

رســـیده باشـــد.
نســـبتًا  عملکـــرد  یـــع،  فوق توز و  انتقـــال  بخـــش 
گذشـــته ارائـــه نمـــود. در  مشـــابهی را بـــا ســـال های 
کیلومتـــر مـــدار شـــبکه انتقـــال  ایـــن ســـال بالـــغ بـــر 1700 
ـــرداری رســـید و جمـــع ظرفیـــت  ـــه بهره ب ـــع ب ی و فوق توز
یـــع و بالفصـــل نیروگاهـــی  پســـت های انتقـــال، فوق توز
شـــد  مگاولت آمپـــر   10000 بالغ بـــر  بهره برداری شـــده 
کـــه بـــرآورد می شـــود حـــدود 3000 تـــا 3500میلیـــارد 
در  به بهره بردار ی رســـیده  ســـرمایه گذاری  تومـــان 
ــب در  ــه جالـ ــده اســـت. نکتـ ــاد شـ ــن بخـــش ایجـ ایـ
تـــراز ظرفیـــت ســـازی ایـــن بخـــش، ظرفیـــت 250000 
یـــع وانتقـــال  مگاولـــت آمپـــری پســـت های فـــوق توز
کـــه حـــدود 4 برابـــر پیـــک بـــار بـــوده  کشـــور اســـت 
وفقـــط تلفـــات بـــی بـــاری آن نزدیـــک 2000 میلیـــون 

کیلواتســـاعت خواهـــد بـــود. 
در بخـــش تولیـــد، پیش بینـــی اولیـــه به مـــدار آمـــدن 
کـــه فقـــط  حـــدود 3000 مـــگاوات ظرفیـــت جدیـــد بـــود 
حـــدود 2000 مـــگاوات ان  به مـــدار آمـــد. علـــت مهـــم 
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عدم تحقـــق برنامـــه، اجرائـــی نشـــدن مـــاده 12 قانـــون 
کمبـــود نقدینگـــی عنـــوان شـــده  رفـــع موانـــع تولیـــد و 
در  می گـــردد،  مالحظـــه  کـــه  همان گونـــه  اســـت. 
ســـال 96 چـــرخ صنعـــت بـــرق مشـــابه چنـــد ســـال 
اطالعـــات  کـــه  ازآنجا و  اســـت  چرخیـــده  گذشـــته 
از میـــزان مطالبـــات بخـــش خصوصـــی  جدیـــدی 
کتفـــا  توســـط مراجـــع ذی ربـــط اعـــالم نشـــده اســـت، ا
یـــع مبنی بـــر  بـــه خبـــر معـــاون محتـــرم هماهنگـــی توز
بدهـــی 30000میلیـــارد تومانـــی وزارت نیـــرو می توانـــد 
بـــه  تحمیل شـــده  نامناســـب  شـــرایط  نوعـــی  بـــه 
کان نشـــان دهـــد. وزیـــر  کمـــا بخـــش خصوصـــی را 
ــی  ــش دولتـ ــرمایه گذاری بخـ ــزان سـ ــرو میـ ــرم نیـ محتـ
ــارد  ــر 12.000میلیـ ــال 96، بالغ بـ ــی را در سـ و خصوصـ
حداقـــل  جـــذب  کـــه  نموده انـــد  عنـــوان  تومـــان 
ـــه  ـــی باتوجه ب ـــران داخل ـــط صنعتگ ـــد آن توس 80درص
ــار نیســـت.ضمنا، برخـــالف  ــا، دور از انتظـ ــوان آنهـ تـ
در  بـــرق  میـــزان صـــادرات  اولیـــه،  پیش بینی هـــای 
ســـال 96 نســـبت بـــه ســـال 95، حـــدود 25درصـــد 

ــته اســـت. ــد داشـ رشـ
ســـال 97 در پیـــش اســـت. فضـــای عمومـــی صنعـــت 
کلیـــه بخش هـــای آن، نویدبخـــش شـــرایط  بـــرق در 
مناســـب تری نســـبت بـــه ســـال 96 نیســـت و بهتـــر 
اســـت از طالـــع متولدیـــن ســـال خـــروس در ســـال 
ــه بنفـــش  کـ ــال  ــاس رنـــگ سـ ــم و براسـ یـ ســـگ بگذر
اســـت، ســـال 97 را پیش بینـــی نماییـــم. براســـاس 
طالع بینـــی رنگ هـــا، رنـــگ بنفـــش نشـــانه؛ اصالـــت، 
خالقیـــت، نـــوآوری، اندیشـــه رویایـــی و آینده بینانـــه 

اســـت.
ـــه حـــدود  کشـــور ب ـــار  کـــه پیـــك ب  بیش بینـــی می گـــردد 
کان بخـــش  کمـــا ــزار مـــگاوات برســـد و  58 تـــا 59 هـ
ــه  ــار را بـ ــك بـ ــد از پیـ ــا 30درصـ ــرمایش تـ ــرف سـ مصـ
بـــرق  فـــروش  میـــزان  و  خـــود اختصـــاص می دهـــد 
کیلووات ســـاعت بـــرآورد  حـــدود 280هـــزار میلیـــون 
می گـــردد. چنانچـــه پیش بینـــی آقـــای وزیـــر مبنی بـــر 
ــرق- ــای بـ ــی ظرفیـــت نیروگاه هـ کاهـــش 4000مگاواتـ
ــن  ــرای تأ میـ ــع بـ ــور قطـ ــد، به طـ کنـ ــدا  ــق پیـ آبـــی تحقـ
نیـــاز مصـــرف بـــه مدیریـــت تقاضـــا و به مـــدار آمـــدن 
ـــرای  ـــد تعهدشـــده ب حداقـــل 50درصـــد ظرفیـــت جدی
ســـال 97 و طـــرح مشـــارکت پذیری مشـــترکین بـــزرگ 

نیـــاز می باشـــد.
کیـــد  جنـــاب آقـــای وزیـــر، می بایـــد بـــه رویکـــرد مـــورد تأ
کـــه مدیریـــت تقاضاســـت، جنبـــه عملیاتـــی و  خـــود 
اجرائـــی ببخشـــند. در مدیریـــت تقاضـــای صنعـــت 
آب و بـــرق، فرصت هـــای شـــغلی و ســـرمایه گذاری 
کـــه به طـــور قطـــع  یـــاد و زودبازدهـــی نهفتـــه اســـت  ز
کســـب و  توجـــه بـــه آنهـــا می توانـــد عالوه بـــر توســـعه 

گـــردد. کار، منشـــاء خدمـــات تأثیرگـــذار ملـــی نیـــز 
بـــرای  ســـرمایه گذاری  امـــکان  یـــع،  توز بخـــش  در 
و  فشارمتوســـط  شـــبکه  کیلومتـــر  هـــزار   20 حـــدود 
دســـتگاه   25000 حـــدود  نصـــب  و  فشـــارضعیف 
اســـت.  پیش بینـــی  قابـــل  جدیـــد  ترانســـفور ماتور 
ــا 3000 میلیـــارد تومـــان  ــار ایـــن بخـــش تـ حجـــم اعتبـ

بـــرآورد اســـت. قابـــل 

ـــل  ـــداث حداق ـــز اح ـــال نی ـــع و انتق ی ـــش فوق توز در بخ
 6000 تـــا  نصـــب  و  شـــبکه  مـــدار  کیلومتـــر   1600
ـــا مجمـــوع اعتبـــاری  مگاولت آمپـــر ظرفیـــت پســـت، ب

تومـــان پیش بینـــی می شـــود. تـــا 3000 میلیـــارد 
تجدید پذیـــر،  انرژی هـــای  توســـعه  بخـــش  در 
شـــده،  اعطـــا  مجوز هـــای  و  طرح هـــا  باتوجه بـــه 
وزارت  تعرفـــه ای  سیاســـت  در  تغییـــری  چنانچـــه 
نیـــرو ایجـــاد نگـــردد، پیش بینـــی می شـــود حداقـــل 
300مـــگاوات بـــه ظرفیت هـــای موجـــود ایـــن بخـــش 
 800 حـــدود  بـــه  ظرفیـــت  جمـــع  و  شـــده  افـــزوده 
مـــگاوات برســـد. ســـرمایه گذاری انجام شـــده بـــرای 
ــد  ــان خواهـ ــارد تومـ ــر 1500 میلیـ ــوق بالغ بـ ــت فـ ظرفیـ

شـــد.
اســـت  شـــده  برنامه ریـــزی  تولیـــد،  بخـــش  در 
جدیـــد  ظرفیـــت  مـــگاوات   3000 حـــدود  کـــه 
می رســـد.  به نظـــر  کـــه  برســـد  به بهره بـــرداری 
باتوجه بـــه پاَبرجـــا بـــودن شـــرایط نقدینگـــی قبلـــی، 
 2000 ورود  امـــکان  حالـــت،  خوش بینانه تریـــن  در 
اســـت  بیش بینـــی  قابـــل  بهره بـــرداری،  مـــگاوات 
کـــه حجـــم ســـرمایه گذاری در ایـــن بخـــش تـــا 6000 
کـــه  همان گونـــه  می شـــود.  بـــرآورد  میلیاردتومـــان 
بـــرق  صنعـــت  ســـرمایه گذاری  می شـــود  مالحظـــه 
بـــه  می بایـــد  عـــادی،  بســـیار  شـــرایط  در  کشـــور 
حـــدود 15000میلیـــارد تومـــان برســـد تـــا پاســـخگوی 
ــه  ــه باتوجه بـ کـ ــد  ــاز حداقلـــی در ایـــن بخـــش باشـ نیـ
بدهی هـــای پیشـــین و ارقـــام بودجـــه ســـال 97، بـــرای 
تحقـــق امـــر فـــوق، به نظـــر می رســـد معرفـــی و اجـــرای 
ـــت. ـــاز اس ـــی موردنی ـــد و متفاوت ـــای جدی کاره ـــاز و  س
افزایـــش  دولـــت مجـــوز  طـــرف دیگـــر ، چنانچـــه  از 
کثـــر 20درصـــدی در تعرفه هـــای بـــرق را بدهـــد  حدا
تومـــان   75-80 حـــدود  بـــه  بـــرق  متوســـط  نـــرخ  و 
کســـری حـــدود  کان بـــا  کمـــا برســـد، صنعـــت بـــرق 
کیلووات ســـاعت بـــرق  40-35 تومـــان بـــه ازای هـــر 
ـــرای عبـــور از شـــرایط شـــکننده فـــوق  ـــه رو اســـت. ب روب
)بـــه قـــول رئیـــس محتـــرم ســـندیکای صنعـــت بـــرق( 
کان بحـــث اصلـــی و راه برون رفـــت، اصـــالح  کمـــا
ـــده ای اســـت  ـــرق پدی ـــرق اســـت. اقتصـــاد ب اقتصـــاد ب
و  دارد  کـــردن  وخفـــه  قـــوی  مکـــش  خاصیـــت  کـــه 
چنانچـــه حـــد و انـــدازه و ظرفیتـــش اصـــالح نگـــردد، 
مکـــش  بـــرای  اتفاقـــی   چـــه  کـــه  نیســـت  معلـــوم 

شـــدگانش بیفتـــد.
بازیگـــران  کشـــور،  بـــرق  اقتصـــاد  شـــکل گیری  در 
قانونگـــذاران  می کننـــد.  نقش آفرینـــی  یـــادی  ز
کـــه  هســـتند  صحنـــه  ایـــن  اصلـــی  بازیگـــران  از 
علی رغـــم صحه گـــذاری مســـتمر بـــر وجـــود مشـــکل، 
بـــه دالیـــل سیاســـی، تغییـــرات اساســـی در ســـاختار 

نمی آورنـــد. به عمـــل  را  بـــرق  اقتصـــاد 
ـــر  ـــران دیگ ـــرق از بازیگ ـــت ب ـــان صنع کارکن ـــران و  مدی
ــا  ایـــن صحنـــه هســـتند. ایـــن همـــکاران صدیـــق، بـ
پایـــداری مســـتمر در تأمیـــن بـــرق بویـــژه تأمیـــن بـــرق در 
ـــر  ـــی در مدنظ ـــدف عال ـــك ه ـــوان ی ـــه عن ـــار را ب ـــك ب پی
کوشـــش و تالشـــی  دارنـــد و بـــرای تحقـــق آن از هیـــچ 
و خوشـــبختانه در ســـایه  نیـــز مضایقـــه نمی کننـــد 

همیـــن تعصـــب و تـــالش توانســـته اند بحران هـــای 
بزرگـــی را بـــا موفقیـــت پشـــت ســـر بگذارنـــد.

بخـــش خصوصـــی از بازیگـــران عمـــده و بشـــدت 
تولید کننـــدگان،  اســـت.  بـــرق  صنعـــت  متأثـــر 
کـــه  پیمانـــکاران، مشـــاوران، ســـرمایه گذاران و ...، 
ســـال ها به عنـــوان همـــراه و همـــکار صنعـــت بـــرق 
ســـهم عمـــده ای از رشـــد و پیشـــرفت ایـــن صنعـــت 

داشـــته اند. زیربنائـــی 
ــر  ــر مؤثـ ــال ایـــن بازیگـ ــته، حـ گذشـ ــال  طـــی چنـــد سـ
پیش بینـــی  و  نیســـت  خـــوب  بـــرق،  صنعـــت  در 
می شـــود در ســـال 97، چنانچـــه شـــرایط زیـــر بـــرای 
آن محقـــق نشـــود، حالـــش خیلـــی بدتـــر شـــود و وقتـــی 
قطـــع  به طـــور  نباشـــد،  خـــوب  بازیگـــر  ایـــن  حـــال 
ـــوان از آن انتظـــار داشـــت. ـــی را نمی ت بازی هـــای خوب

1- لـــزوم تعدیـــل واقعـــی و دینامیـــك عوامـــل تأثیر گـــذار 
در قراردادهـــای جـــاری و آتـــی، از قبیـــل؛ نـــرخ ارز، نـــرخ 
ـــرای  ـــرخ دســـتوری دســـتمزد و ...، ب فلـــزات و حتـــی ن

جلوگیـــری از بـــروز ســـونامی قراردادهـــای متوقـــف،
2- تدویـــن مدلـــی واقعـــی و مبتنی بـــر توانمندی هـــای 

موجـــود بـــرای حمایـــت از ســـاخت داخـــل،
بـــرای  تیـــپ  قراردادهـــای  ابـــالغ  و  تدویـــن   -3
یکسان ســـازی عملکـــرد و پرهیـــز از اعمـــال ســـلیقه،
پرداخـــت  بـــه  منتهـــی  روش هـــای  اصـــالح   -4
کـــه بـــازی  مطالبـــات بخـــش خصوصـــی، به گونـــه ای 

ُبرد-ُبـــرد ایجـــاد شـــود.
ایـــن  مبنی بـــر  پرداخـــت  مـــدل  فعلـــی،  بـــازی  در 
امـــا  دارد،  زود  و  »دیـــر  کـــه  اســـت  ضرب المثـــل 
ایـــن  واقعـــًا  لیکـــن  نـــدارد«،  ســـوز  و  ســـوخت 
دیگـــر  فعلـــی  اقتصـــادی  شـــرایط  در  ضرب المثـــل 
موقـــع  بـــه  مطالبـــات  گـــر  ا چـــون  نـــدارد،  کاربـــرد 
پرداخـــت نشـــود، قطعـــًا هـــم ســـوخت دارد و هـــم 
کـــه ارزش پـــول در  ـــه ایـــن دلیـــل  ســـوز. ســـوخت دارد ب
کاهـــش مســـتمر اســـت، ســـوز دارد به علـــت تعطیلـــی 
درنهایـــت  و  شـــاغل  افـــراد  بیـــکاری  اجبـــاری، 
مصیبت زدگـــی و ورشکســـتگی تعـــداد بی شـــماری 

بنـــگاه.
بـــذل  و  توجـــه  بـــرق،  صنعـــت  مدیـــران  چنانچـــه 
چهـــار  نیـــاز  رفـــع  بـــه  معطـــوف  را  خـــود  محبـــت 
کننـــد، بی شـــك بـــرگ زریـــن دیگـــری  اولویـــت فـــوق 
و  توانمند ی هـــا  توســـعه  از  حمایـــت  یـــخ  تار در 
مانـــدگاری بازیگـــر اصلـــی ایـــن صنعـــت، در ســـالی 
برجـــا  اســـت،  شـــده  مزیـــن  بنفـــش  رنـــگ  بـــه  کـــه 

گذاشـــت. خواهنـــد 
ــور،  کشـ ــرق  ــی تولـــد صنعـــت بـ ــال واقعـ درضمـــن سـ
ـــگ  ـــا س ـــوش ب ـــال م ـــن س ـــت. متولدی ـــوش اس ـــال م س
کمتـــر  رابطـــه جالبـــی دارنـــد و چنانچـــه آقـــای مـــوش 
کار رفتـــه و پـــول  کســـب و  در خانـــه بمانـــد و دنبـــال 
ـــم ســـگ   ـــی پیـــش مـــی رود و خان کارهـــا بخوب بیـــاورد، 

ــرد. ــابی تحویلـــش می گیـ ــز حسـ نیـ
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صـــادرات  پتانســـیل های  و  چالش هـــا  بررســـی 
صنعـــت بـــرق، همـــواره یکـــی از موضوعاتـــی بـــوده 
کـــه از ســـوی فعـــاالن بخـــش  خصوصـــی مـــورد توجـــه 
گرفتـــه اســـت. بســـیاری از فعـــاالن صنعـــت  قـــرار 
کـــه ایـــن صنعـــت یکـــی  کشـــور بـــر ایـــن باورنـــد  بـــرق 
از معـــدود صنایـــع بـــا خلـــق ارزش  افـــزوده بـــاال اســـت.
بـــرق  صنعـــت  در  می دهـــد  نشـــان  یابی هـــا  ارز  
بـــا  ســـه مزیـــت  نســـبی بســـیار جـــدی در مقایســـه 
و  اولیـــه  مـــواد  دارد.  وجـــود  کشـــور  صنایـــع  ســـایر 
اصلـــی صنعـــت بـــرق را فلـــزات پایـــه ای همچـــون 
مصنوعـــات  و  ســـرب  مـــس،  آلومینیـــوم،  فـــوالد، 
کـــه ایـــن فلـــزات در  پتروشـــیمی تشـــکیل می دهـــد 
کشـــور بـــه  وفـــور یافـــت می شـــوند. ایـــران رتبـــه اول 
تولیـــد فـــوالد خاورمیانـــه را داراســـت و 6 درصـــد از 
ــای داده  ــود جـ ــز در خـ ــا را نیـ ــی مـــس دنیـ ــر غنـ ذخایـ
اســـت. همچنیـــن ایـــران در زمینـــه تولیـــد ســـرب و 
ــدگان  ــیمی در لیســـت تولیدکننـ ــات پتروشـ مصنوعـ
بـــزرگ دنیـــا قـــرار دارد. امـــا مزیـــت دوم صنعـــت بـــرق 
ـــردد.  ـــی آن بازمی گ ـــزرگ صادرات ـــای ب ـــود بازاره ـــه وج ب
ایـــران بـــا حـــدود 80 هـــزار مـــگاوات ظرفیـــت نصـــب 
ــرکت های  ــم شـ ــده آن را هـ ــه عمـ کـ ــی  ــده نیروگاهـ شـ
ــال و  ــد، انتقـ ــه تولیـ ــد، در زمینـ ــام داده انـ ــی انجـ ایرانـ
یـــع پتانســـیل  های بی نظیـــری در خدمات رســـانی  توز

کشـــورهای هـــدف دارد. بـــه 
ـــزرگ  ـــازار ب ـــا یـــک ب کـــه ت  در اقتصـــاد مصطلـــح اســـت 
نخواهیـــد  اقتصـــادی  مقیـــاس  بـــه  نباشـــد  فراهـــم 
بـــود.  رقابت پذیـــر  نمی تـــوان  نتیجـــه  در  و  رســـید 
ــغ  ــرق، بالـ ــر صنعـــت بـ ــدی دیگـ کلیـ ــوم و  مزیـــت سـ
بـــودن ایـــن صنعـــت اســـت و اینکـــه ایـــن صنایـــع 
دســـتخوش تغییـــرات مـــداوم تکنولوژیـــک نخواهنـــد 
کـــه  شـــد. در صنایعـــی ماننـــد الکترونیـــک و خـــودرو 
یـــک بســـیار ســـریع رخ می دهنـــد،  تغییـــرات تکنولوژ
ایـــران  ســـرمایه ،  جـــذب  در  ضعـــف  به دلیـــل 
معمـــوال از رقبـــای جهانـــی خـــود عقـــب می مانـــد. 
کـــه ســـیکل  امـــا بلـــوغ صنعـــت بـــرق باعـــث شـــده 
فرصـــت  ایـــن  و  بلندمدت تـــر  فنـــاوری  تغییـــرات 
گرفتـــن  بـــا  تـــا  شـــود  داده  ایرانـــی  شـــرکت های  بـــه 
الیســـنس یـــا مهندســـی معکـــوس خـــود را بـــه علـــم 
ــران  ــر در ایـ ــال حاضـ ــد. در حـ کننـ ــا نزدیـــک  روز دنیـ

ــیم،  ــوی، سـ ــار قـ ــای فشـ کابل هـ گازی،  ــای  توربین هـ
 95 گفـــت  می تـــوان  و  می شـــود  تولیـــد  و...  دکل 
کاالی مـــورد نیـــاز صنعـــت بـــرق را خـــود  درصـــد ارزش 
مصـــداق  می کننـــد.  تولیـــد  داخلـــی  شـــرکت های 
ایـــن ادعـــا هـــم متوســـط وزنـــی 15 درصـــدی تعرفـــه 
کلـــی  ـــرق در ایـــران اســـت. به طـــور  گمرکـــی صنعـــت ب
ایـــن ویژگی هـــا نشـــان می دهـــد ایـــران در صنعـــت 
بـــرق دارای توانمندی هـــای بســـیار باالیـــی اســـت. 
کنـــون چـــه بـــوده  امـــا خروجـــی ایـــن توانمندی هـــا تا

اســـت؟
ـــغ  ـــال 1395 بال ـــه در س ک ـــت  ـــی از آن اس ک ـــا حا آماره
بـــر 5/ 2 میلیـــارد دالر صـــادرات خدمـــات فنـــی و 
کـــه 95 درصـــد  مهندســـی و مصنوعـــات انجـــام شـــده 
از ایـــن میـــزان در حـــوزه صنعـــت بـــرق رخ داده اســـت. 
ایـــن صـــادرات، از آن جنـــس صـــادرات خدمـــات 
کـــه اشـــتغال زایی و ارزش  فنـــی و مهندســـی هســـتند 
افـــزوده باالیـــی بـــه همـــراه داشـــته اســـت. بنابرایـــن 
ایـــن نـــوع صـــادرات را می تـــوان در زمـــره صـــادرات 
کاال هـــم  ارزشـــمند جـــای داد. در بخـــش صـــادرات 
کـــه حـــدود 400  عملکـــرد ثبـــت شـــده نشـــان می دهـــد 
کـــه در  تـــا 500 میلیـــون دالر صـــادرات انجـــام شـــده 
ـــار  ـــی آم ـــای صنعت کااله ـــایر  ـــادرات س ـــا ص ـــه ب مقایس
قابـــل دفاعـــی اســـت. فعـــاالن اقتصـــادی معتقدنـــد بـــا 
حمایـــت منطقـــی و آماده ســـازی زیرســـاخت های 
کشـــور،  در  صنعتـــی  کاالهـــای  تولیـــد  بـــرای  الزم 
می تـــوان صـــادرات 4 میلیـــارد دالری در مصنوعـــات 
و صـــادرات 10 میلیـــارد دالری در خدمـــات فنـــی و 
کرد.بایـــد ایـــن موضـــوع را در نظـــر  مهندســـی را محقـــق 
ـــی ارزشـــمندی  کـــه بازارهـــای هـــدف صادرات داشـــت 
قلـــب  در  ایـــران  دارد.  وجـــود  ایـــران  اطـــراف  در 
کـــه رشـــد جمعیـــت  خاورمیانـــه قـــرار دارد؛ منطقـــه ای 
ـــن  ـــا دارد. در ای ـــق دنی ـــایر مناط ـــه س ـــبت ب ـــی نس باالی
کـــه بـــه دلیـــل جنـــگ  کشـــورهایی ماننـــد عـــراق  میـــان 
گذشـــته بـــا زیرســـاخت های  و تحریـــم در ســـال های 
ضعیفـــی مواجـــه شـــده اند نیـــاز بـــه ســـرمایه گذاری 
ـــی از  ـــوان یک ـــد به عن ـــراق می توان ـــه ع ـــد و در نتیج دارن
گیـــرد. ـــرار  ـــی مـــورد توجـــه ق کشـــورهای هـــدف صادرات
 پیش بینـــی می شـــود عـــراق در 15 ســـال آینـــده بـــه 
کاال و خدمـــات نیـــاز داشـــته  200 تـــا 300 میلیـــارد دالر 

کشـــور،  گـــر ایـــران به عنـــوان همســـایه ایـــن  باشـــد. ا
بتوانـــد ســـهم 30 تـــا 50 درصـــدی ایـــن رقـــم را از آن 
ـــه  ـــادرات ب ـــا از ص ـــده تنه ـــال آین ـــد، در 15 س کن ـــود  خ
عـــراق 150 میلیـــارد دالر ارزآوری خواهـــد داشـــت. 
کشـــورهای همســـایه دیگـــری  کســـتان و افغانســـتان  پا
کاالهـــای  کـــه نیـــاز مبرمـــی بـــه صـــادرات  هســـتند 
ـــر ســـر  ـــه ب ک تی  ـــن بیـــن مشـــکال ـــا در ای ـــی دارند.ام ایران
راه دســـتیابی بـــه اهـــداف صـــادرات خدمـــات فنـــی 
گرفتـــه اســـت چـــه ابعـــادی  کشـــور قـــرار  و مهندســـی 
کـــه  هســـتند  همان هـــا  بیشترمشـــکالت  دارنـــد؟ 

ــد. گرفته انـ ــز  ــور را نیـ کشـ ــع  ــایر صنایـ ــان سـ گریبـ
هزینه هـــای بـــاالی تامیـــن مالـــی تـــوان رقابت پذیـــری 
اســـت.  داده  کاهـــش  را  ایرانـــی  شـــرکت های 
ماهیـــت فعالیـــت صادراتـــی در صنعـــت بـــرق بـــه 
کـــه چرخـــه عملیاتـــی بســـیار  ایـــن صـــورت اســـت 
یافـــت پـــول  بلندمـــدت اســـت. متوســـط ســـیکل در
نقـــد در ایـــن پروژه هـــا تقریبـــا 8 تـــا 10 مـــاه اســـت و 
ــای اصلـــی  ــا رقبـ ــران را بـ ــه تامیـــن مالـــی ایـ ــر هزینـ گـ ا
ـــد  ـــه بع ـــی بالفاصل ـــرکت های ایران ـــم، ش کنی ـــه  مقایس
از پرداخـــت هزینـــه بـــاالی تامیـــن مالـــی، نزدیـــک 
بـــه 20 درصـــد از نظـــر قیمتـــی عقـــب خواهـــد مانـــد. 
مشـــکل دیگـــر صنعـــت بـــرق، بـــاال بـــودن قیمـــت مـــواد 

کشـــور اســـت. اولیـــه در 
ــرق در  ــه اصلـــی صنعـــت بـ ــواد اولیـ ــه مـ ــم اینکـ به رغـ
کثـــر مـــواد اولیـــه  کشـــور تولیـــد می شـــود امـــا بهـــای ا
اطـــراف  کشـــورهای  ســـایر  از  ایـــران  در  موردنیـــاز 
کـــه می تـــوان بـــه آن  گران تـــر اســـت. چالـــش دیگـــری 
کـــرد، بحـــث دیپلماســـی اقتصـــادی اســـت.  اشـــاره 
در صنعـــت بـــرق پشـــتیبانی سیاســـی و دیپلماســـی 
رقبـــا  و  اســـت  اهمیـــت  حائـــز  بســـیار  پروژه هـــا  در 
گـــر  بـــه شـــدت از ایـــن حلقـــه اســـتفاده می کننـــد. ا
اعتبـــاری  خطـــوط  تامیـــن  ماننـــد  تمهیداتـــی 
گیـــرد، بـــدون  صادراتـــی بـــا قیمـــت مناســـب صـــورت 
دالری  میلیـــارد   10 آمـــار  بـــه  یافتـــن  دســـت  شـــک 
کوتـــاه مـــدت و صـــادرات 30 میلیـــارد  صـــادرات در 
دالری در اهـــداف بلندمـــدت ممکـــن خواهـــد شـــد.

*برگرفته از روزنامه دنیای اقتصاد 

چالش های صادرات 
خدمات فنی و مهندسی

/علیرضا کالهی صمدی/
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران
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1. قلمروی بحث
محـــدوده و قلمـــروی بحـــث ایـــن مقالـــه، پیرامـــون 
برگـــزاری  قانـــون  مشـــمول  کـــه  اســـت  مناقصاتـــی 
مناقصـــات )کـــه در ایـــن مقالـــه، بـــه اختصـــار قانـــون 
ـــن امـــر، بـــا  نامیـــده می شـــود( می باشـــد. قـــدر متیّقِ
تدقیـــق در مفـــاّد »بنـــد الـــف و ب« از مـــاده نخســـت 
بهبـــود مســـتمر محیـــط  قانـــون  »مـــاده 20«  قانـــون، 
دائمـــی  احـــکام  قانـــون   »50 »مـــاده  کار،  و  کســـب 
کشـــور  و مقّرراتـــی از ایـــن دســـت،  برنامـــه هـــای توســـعه 
ـــزرِگ   ـــه معامـــالت ب ـــگارش حاضـــر و ناظـــر ب موضـــوع ن
بخـــش عمومـــی و منصـــرف از قراردادهـــای بخـــش 

خصوصـــی اســـت.

2. چکیده
ایـــن مقالـــه، بـــا بررســـی مفاهیـــم اهلیـــت، شـــخصیت 
مرزهـــای  تبییـــن  متقاضـــی، ضمـــن  و صالحیـــت 
انجـــام  تـــوان  یابـــی  »ارز قـــراردادی،  و  حقوقـــی 
تعهـــدات مناقصه گـــران« بـــه عنـــوان یـــک موضـــوع 
ـــران«  ـــی مناقصه گ کیف ـــی  یاب ـــا »ارز ـــل آن ب ـــی و تعام

ّ
کل

ـــام  ـــوان انج ـــنجش ت ـــای س ـــی از روش ه ـــوان یک ـــه عن ب
کاربـــردی  تعهـــدات را، تشـــریح و پاســـخی تحلیلـــی و 
بـــه طرفـــداران هـــر یـــک از نظریه هـــای »اجبـــاری بـــودن 
ـــا »تخییـــری  کیفـــی در تمـــام مناقصـــات« و ی یابـــی  ارز
مناقصه گـــزار  دســـتگاه  اختیـــار  بـــر   

ّ
دال آن،  بـــودن 

بـــرای انتخـــاب هـــر یـــک از روش هـــای احصاءشـــده 
کـــرده اســـت. ــه  در قانـــون«، ارائـ

۳. مقّدمه 
تشـــریفات  بـــه  ورود  از  پیـــش  مناقصه گـــزاران، 

ســـوابق  و  مشـــخصات  تطابـــق  پـــی  در  مناقصـــه، 
بـــا  ایشـــان  تـــوان  تناســـب  و  معاملـــه  متقاضیـــان 
»نـــوع، مـــورد، موضـــوع، مـــدت و مبلـــِغ « تعهـــدات 
انعقـــاد  بـــا  اســـت  قـــرار  کـــه  هســـتند  معاملـــه ای 
پیمـــان، اجـــرا شـــود. چنانکـــه قانونگـــذار نیـــز در »بنـــد 
ــه  ــی دارد »مناقصـ ــان مـ ــون بیـ ــاده 2« قانـ الـــف« از »مـ
کـــه در آن، تعهـــدات  فراینـــدی اســـت رقابتـــی ... 
کمتریـــن  کـــه  مناقصه گـــری  بـــه  معاملـــه  موضـــوع 
ـــذار  گ ـــد، وا ـــرده باش ک ـــنهاد  ـــب  را پیش ـــت متناس قیم

. د می شـــو
بـــه نظـــر می رســـد ابعـــاد تناســـب پیش گفتـــه هـــم ناظـــر 
کاال و خدمتـــی می باشـــد  بـــه متقاضـــی و هـــم ناظـــر بـــه 
کـــه، قـــرار اســـت توســـط وی ارائـــه شـــود. بـــا وجـــودی 
کیفـــی را  یابـــی  کـــه ُبعـــد نخســـت، بـــدوًا مفهـــوم ارز
لیکـــن نگارنـــدگان،  بـــه ذهـــن متبـــادر می نمایـــد، 
ـــوع،  ـــا ن ـــب ب ـــداِت« متناس ـــام تعه ـــوان انج ـــی ت یاب »ارز
مـــورد، موضـــوع، مـــدت و مبلـــغ مناقصـــه را از آن، 
هـــم،  دّوم  ُبعـــد  اســـت  بدیهـــی  نموده انـــد؛  افـــاده 
یابـــی  یابـــی فنـــی و بازرگانـــی و ارز منصـــرف بـــه ارز

مالـــی اســـت.
کیفـــی مناقصه گـــران  را،  یابـــی  از طرفـــی مقّنـــن، ارز
مناقصه گـــران«   تعهـــدات  انجـــام  تـــوان  یابـــی  »ارز
تعریـــف و در انتهـــای »بنـــد د« از »مـــاده 9« فصـــل 
ســـوم قانـــون برگـــزاری مناقصـــات، ناظـــر بـــه فرآینـــد 
از  بعـــد  را،  لـــزوم«  صـــورت  »در  عبـــارت  برگـــزاری، 
کیفـــی مناقصه گـــران«، درج نمـــوده و ایـــن  یابـــی  »ارز
یابـــی تـــوان انجـــام  امـــر، شـــبهۀ اختیـــاری بـــودن ارز
مناقصه گـــزاران  ناحیـــۀ  مناقصه گـــران،از  تعهـــدات 
اینطـــور  برخـــی  واقـــع  اســـت. در  پـــی داشـــته  را در 

یابـــی  ارز مـــواردی،  در  کـــه  انـــد  کـــرده  اســـتنباط 
تـــوان انجـــام تعهـــدات مناقصه گـــران الزم نیســـت 
)موضوعیـــت نـــدارد(. از ایـــن رو نگارنـــدگان مقالـــۀ 
حاضـــر، بـــر آن شـــدند تـــا بـــا اســـتدالل حقوقـــی مّتکـــی 
ــن  ــه قوانیـ ــتناد بـ ــا و اسـ ــی قراردادهـ ــد عمومـ ــه قواعـ بـ
انجـــام  تـــوان  یابـــی  »ارز وجـــود  لـــزوم  باالدســـتی، 
تعهـــدات« بـــرای مناقصه گـــر را اثبـــات و مصادیـــق 

کننـــد. آن را تبییـــن 

4. طرح مسأله
فهـــم  می بایســـت  ابتـــدا  مســـأله،  بررســـی  بـــرای 
یابـــی تـــوان انجـــام  دقیقـــی از جایـــگاه حقوقـــی »ارز
تعهـــدات مناقصه گـــران« در تشـــکیل عقـــد )قـــرارداد( 
ـــۀ  ـــز در مقدم ـــر نی ـــه پیش ت ک ـــور  ـــود. همانط ـــل ش حاص
یابـــی  »ارز بـــرای  نگارنـــدگان  شـــد،  بیـــان  بحـــث 
معنـــای  مناقصه گـــران«  تعهـــدات  انجـــام  تـــوان 
کیفـــی«  یابـــی  وســـیع تری نســـبت بـــه ماهّیـــت »ارز
ــوان انجـــام  یابـــی تـ کـــرده انـــد؛ در واقـــع، »ارز ــار  اختیـ
ــت  ــان اهلیـ ــع توأمـ ــران« را، جمـ ــدات مناقصه گـ تعهـ
کـــرده انـــد. و شـــخصیت متقاضـــی معاملـــه اختیـــار 
ـــه  کمیـــت(، ب کـــه، مســـتخدم دولـــت )حا از آنجایـــی 
ـــت  ـــه رعای ـــزم ب ـــک(، مل ـــه مال ـــده )و ن ـــوان اداره  کنن عن
کشـــف نفـــع  غبطـــه، صرفـــه و صـــالح بیت المـــال و 
برتـــر عمومـــی اســـت، در حقـــوق عمومـــی، اصـــل بـــر 
لـــزوم وجـــود صالحیـــت متقاضـــی بـــرای شـــرکت در 
ـــور  ـــل مذک ـــر اص ـــتثناء ب ـــت؛ و اس ـــی اس ـــۀ عموم معامل
)در برخـــی از مـــوارد( مســـتلزم تصریـــح مقّنـــن اســـت 
در  شـــرکت  بـــرای  متقاضـــی  حضـــور  امـــکان  تـــا 
معاملـــۀ عمومـــی، بـــه صـــرف وجـــود اهلیـــت، فراهـــم 

تحلیل حقوقی
ارزیابی صاحّیت متقاضی معامله 

در حقوق عمومی

/حمید حسین زاده /
مشاور حقوقی و عضو هیأت مدیرۀ موّسسۀ بین المللی سنگ بنای حقوق احداث

/سّید امیر محّمد امام  جمعه  زاده  /
ی صنایع پتروشیمی ایران

ّ
رئیس امور پیمان های مدیریت طرح های شرکت مل
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شـــود. در ادامـــه، مفاهیـــم پیش گفتـــه بـــه تفصیـــل، 
طـــرح، بررســـی، تحلیـــل و نتیجه گیـــری شـــده اســـت.

4-الف. معامله )قرارداد(
ـــش  ـــرارداد(، پی ـــه )ق ـــی معامل ـــوب حقوق ـــم چهارچ فه
کنـــد. مطابـــق نـــگارۀ  از ورود بـــه مســـأله، الزم مـــی 
شـــمارۀ یـــک ، قـــرارداد را می تـــوان، توافـــق حاصـــل از 
ایجـــاب و قبـــول اشـــخاص دارای اهلیـــت معاملـــه، 
معاملـــه  مـــورد  ســـر  بـــر  فعلـــی  رضـــای  و  قصـــد  بـــا 
)معـــّوض( و مـــا بـــه ازاء مـــورد معاملـــه )ِعـــوض( ، 
کـــرد. چنانکـــه »مـــاده 183« قانـــون مدنـــی در  تعریـــف 
تعریـــف عقـــد، بیـــان مـــی دارد »عقـــد عبـــارت اســـت 
کـــه یـــک یـــا چنـــد نفـــر در مقابـــل یـــک یـــا چنـــد  از ایـــن 
کننـــد و مـــورد قبـــول آن هـــا  نفـــر دیگـــر تعهـــد بـــر امـــری 

باشـــد.«

4-ب. متقاضی 
متقاضـــی را در لغـــت، درخواســـت کننده و طالـــب، 
کســـی اســـت  ؛ و در مانحن فیـــه،  معنـــا نموده انـــد 
ــق روئیـــت  ــه )از طریـ ــه معاملـ ــوت بـ ــه، پـــس از دعـ کـ
گهـــی و یـــا وصـــول دعوتنامـــه( ، خواهـــاِن )طالـــب(  آ
ــاب  ــۀ ایجـ ــا ارائـ ــرارداد، بـ ــاد قـ ــه و انعقـ ــام معاملـ انجـ

)پیشـــنهاد( اســـت. 

4-ج. اهلّیت
شـــرایط اساســـی بـــرای صحـــت هـــر معاملـــه )عقـــد( 
در محیـــط حقـــوق خصوصـــی، در »مـــاده 190« همـــان 
قانـــون، »قصـــد طرفیـــن و رضـــای آن هـــا؛ اهلّیـــت 
کـــه مـــورد معاملـــه باشـــد؛ و  طرفیـــن؛ موضـــوع معیـــن 
ــت.  ــده اسـ ــن شـ ــه« تبییـ ــت معاملـ ــروعیت جهـ مشـ

ـــی  ـــون مدن ـــاد شـــده و »مـــاده 210« قان از جمـــع مـــوارد ی
کـــه، اشـــعار مـــی دارد »متعاملیـــن بایـــد بـــرای معاملـــه، 
ــه،  کـ ــد  ــر می آیـ ــور بـ ــند.« این طـ ــته باشـ اهلّیـــت  داشـ
وجـــود اهلیـــت طرفیـــن از ارکان عقـــد اســـت و نفـــوذ 

عقـــد، بـــدون آن قابلیـــت تصـــور نـــدارد.
اصطـــالح اهلّیـــت ، در ادبیـــات عـــرب بـــه معنـــای 
زبـــان  در  و  شایســـتگی  و  لیاقـــت  شـــرایط،  وجـــود 
انگلیســـی، برگرفتـــه از لفـــظ ظرفّیـــت  )گنجایـــش( 
یـــک  گنجایـــش  مردمـــان،  کـــه  همانطـــور  اســـت؛ 
ظـــرف، بـــرای در برگرفتـــن مظـــروف را، ظرفّیـــِت ظـــرف 
ظـــرف  گنجایـــش  نیـــز،  حقوق دانـــان  نامیده انـــد، 
ـــر عهده گرفتـــن تعهـــدات  ـــرای ب وجـــودی اشـــخاص، ب
ُمنبعـــث از معامـــالت را، اهلّیـــت اشـــخاص، معنـــا 
معامـــالت،  از  کـــه  تعهداتـــی  واقـــع،  در  نمودنـــد. 
زائیـــده می شـــوند، مظـــروف و قابلّیـــت تحمـــل آن 
تعهـــدات، همـــان ظـــرف وجـــودی اشـــخاص )یـــا 

لیاقـــت و شایســـتگی ایشـــان( اســـت.
اســـتاد دکتـــر محمدجعفـــر جعفـــری لنگـــرودی در 
ــای  ــه معنـ ــل، در لغـــت بـ ــد ، اهـ ــاب می فرمایـ ــن بـ ایـ
و  شایســـتگی  معنـــی  بـــه  اهلّیـــت،  و  شایســـته 
صالحّیـــت اســـت؛ از ایـــن رو، اهلّیـــت را، صالحیـــت 
شـــخص بـــرای دارا شـــدن حـــق و تحّمـــل تکلیـــف 
قانـــون  موجـــب  بـــه  کـــه  حقوقـــی  بـــردن  کار  بـــه  و 
دارا شـــده اســـت، معنـــا فرموده انـــد. مرحـــوم دکتـــر 
یـــان نیـــز، در تعریـــف اهلّیـــت، بـــا بهره گیـــری از  کاتوز
ــت دارای  ــی دارد، صالحیـ ــان مـ ــت، بیـ واژۀ صالحّیـ
دو چهـــرۀ ممتـــاز، یعنـــی اهلّیـــت دارا شـــدن حـــق 
ـــت  ـــق )اهلّی ـــرای ح ـــت اج ـــک(  و اهلّی

ّ
ـــت تمل )اهلّی

تصـــّرف(  اســـت.  
کمیـــت  ـــی حقوقـــی، اصـــل بـــر حا

ّ
کل مطابـــق اصـــول 

کـــه،  قواعـــد حقـــوق خصوصـــی اســـت و از آنجایـــی 
هـــر معاملـــه ای متأثـــر از احـــکام محیـــط حقوقـــی ناظـــر 
ـــرای بررســـی عناصـــر اهلّیـــت  ـــر آن می باشـــد، فلـــذا ب ب
تســـّری  و  عمومـــی  حقـــوق  محیـــط  در  متقاضـــی 
مفهـــوم اهلیـــت بـــه حقوقـــی عمومـــی، بـــدوًا شـــناخت 
عناصـــر اهلیـــت در حقـــوق خصوصـــی، ضـــروری 

اســـت. 

در  حقیقـــی  شـــخص  عـــام  اهلیـــت  4-ج-1. 
خصوصـــی معاملـــۀ 

معاملـــه ای  خصوصـــی،  معاملـــۀ  از  منظـــور 
کـــه در بســـتر و محیـــط حقـــوق خصوصـــی  اســـت 
صـــورت می پذیـــرد. چنیـــن معاملـــه ای در حـــدود 
تبیین شـــده در »مـــاده 10« قانـــون مدنـــی ، محتـــرم 
شـــمرده می شـــود. مطابـــق نـــگارۀ شـــمارۀ دو، اهلیـــت 
خصوصـــی،  معاملـــه  در  حقیقـــی  شـــخص  عـــام 
ـــک( و اهلیـــت عـــام 

ّ
ـــع )تمل شـــامل اهلیـــت عـــاّم تمّت

کـــه در نهایـــت، ظرفّیـــت  اســـتیفاء )تصـــّرف( اســـت 
ـــوان انجـــام معاملـــه( را،  ـــه )ت ـــراری معامل و امـــکان برق
بـــرای متقاضـــی معاملـــه )قـــرارداد( در محیـــط حقـــوق 

می ســـازد. فراهـــم  خصوصـــی 
ــی  ــه متقاضـ ــر بـ ــًا ناظـ ــوف، صرفـ ــام موصـ ــت عـ اهلّیـ
و منصـــرف از نـــوع، مـــورد، موضـــوع، مـــدت و مبلـــغ 
معاملـــه اســـت. شـــخص حقیقـــی، بـــه مجـــرد آنکـــه 
ـــک( 

ّ
)تمل تمتـــع  اهلیـــت  از  شـــود،  متولـــد  زنـــده 

کســـب اهلیـــت  عـــام برخـــوردار می گـــردد. و بـــرای 
اســـتیفاء )تصـــّرف( عـــام نیـــز، مطابـــق »مـــاده 211« 
بالـــغ، عاقـــل و رشـــید  قانـــون مارالبیـــان، بایســـتی 

باشـــد.
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در  حقوقـــی  شـــخص  عـــام  اهلیـــت  4-ج-2. 
خصوصـــی  معاملـــۀ 

شـــخص حقوقـــی )در حقـــوق خصوصـــی( موضـــوع 
قانـــون  پانزدهـــم  بـــاب  اول  فصـــل  از   583 مـــاده 
تجـــارت ، شـــخصّیت حقوقـــی مســـتقل از اعضـــای 
حقیقـــی تشـــکیل دهنده و اداره کننـــدۀ خـــود دارد و 
بـــه حکـــم »مـــاده 588« از فصـــل دوم همـــان بـــاب 
می توانـــد  حقوقـــی  »شـــخص  مـــی دارد  بیـــان  کـــه، 
کـــه، قانـــون  کلیـــه حقـــوق و تکالیفـــی شـــود  دارای 
بـــرای افـــراد قائـــل اســـت؛ مگـــر حقـــوق و وظایفـــی 
کـــه بالطبیعـــه فقـــط انســـان  ممکـــن اســـت دارای آن 
باشـــد، ماننـــد حقـــوق و وظایـــف ابـــّوت - بنـــّوت و 
امثـــال ذالـــک.«، می توانـــد صاحـــب حـــق و متقابـــاًل 

ــود.  ــی شـ ــام تکالیفـ ــه انجـ ــد بـ متعهـ
مطابـــق نـــگارۀ شـــمارۀ ســـه، شـــخص حقوقـــِی حقـــوق 
ــه  کـ ــی«   ــازۀ حقوقـ ــق »سـ یـــخ تحّقـ ــی، از تار خصوصـ
موّسســـات  و  شـــرکت ها  ثبـــت  ادارۀ  در  ثبـــت  بـــا 
غیرتجـــاری صـــورت می پذیـــرد، از اهلیـــت تمتـــع 
کـــه بـــه جهـــت  ـــک( عـــام برخـــوردار می گـــردد ، 

ّ
)تمل

مطابـــق  خویـــش،  قـــراردادی(  )و  انتزاعـــی  ذات 
اساســـنامه،  موضـــوع  در  تعریف شـــده  حـــدود  بـــا 
وجـــود جـــواز قانونـــی فعالیـــت  )در صـــورت لـــزوم(، 
ـــت  ـــی دارای اهلی ـــخاص حقیق ـــود اش ـــن وج همچنی
و ُمجـــاز بـــرای ابـــراز اراده از ســـوی شـــرکت )صاحبـــان 
امضـــاء ُمجـــاز(، دارای اهلیـــت اســـتیفاء )تصـــّرف( 
عـــام بـــرای معاملـــه در محیـــط حقـــوق خصوصـــی 

مـــی شـــود.

در  حقوقـــی  شـــخص  خـــاص  اهلیـــت  4-ج-۳. 
معاملـــۀ عمومـــی

ــتر و  ــه در بسـ کـ ــه ای اســـت  معاملـــۀ عمومـــی، معاملـ
محیـــط حقـــوق عمومـــی صـــورت می پذیـــرد. اهلیـــت 
در معاملـــه عمومـــی، عـــالوه بـــر اهلیـــت عـــام شـــخص 
ـــک( و 

ّ
حقوقـــی، شـــامل اهلیـــت خـــاص تمتـــع )تمل

کـــه در  اهلیـــت خـــاص اســـتیفاء )تصـــّرف( اســـت 
نهایـــت، شـــرط الزم حضـــور و برقـــراری معاملـــه )تـــوان 
متقاضـــی  بـــرای  را،  معاملـــه(  ســـرانجام  و  انجـــام 
عمومـــی،  حقـــوق  محیـــط  در  )قـــرارداد(  معاملـــه 
فراهـــم می ســـازد. البتـــه مطالـــب ایـــن بخـــش، ناظـــر 
ــده در  ــی معامله کننـ ــی و حقیقـ ــخاص حقوقـ ــه اشـ بـ
ــه جهـــت  محیـــط حقـــوق عمومـــی اســـت؛ لیکـــن بـ
صرفـــًا  شـــاخص ها،  و  یـــف  تعار امـــر،  تلخیـــص 
بـــر اســـاس الگـــوی اشـــخاص حقوقـــی ارائـــه شـــده 

اســـت.
بنابرایـــن مطابـــق نـــگارۀ شـــمارۀ چهـــار، متقاضـــی 
معاملـــۀ عمومـــی، ضمـــن دارا بـــودن اهلیـــت عـــاّم 
شـــخص حقوقـــی بـــا تحصیـــل مـــوارد دیگـــر حســـب 
گواهینامـــه  قانونـــی،  مجّوزهـــای  )همچـــون  مـــورد 
گواهینامه هـــای  کار،  صالحیـــت ایمنـــی، مجـــوز ادارۀ 
گواهینامه هـــای  مهندســـی مشـــاور و پیمانـــکاری، 
از   ... و  مهندســـی  نظـــام  پروانه هـــای  اســـتاندارد، 
ــده  ــاص شـ ــد اهلیـــت خـ ــالح(، واجـ ــع ذی صـ مراجـ
گیـــرد. لـــذا،  و می توانـــد طـــرف معاملـــۀ عمومـــی قـــرار 

گواهینامه هـــا، شـــرط الزم و ارتبـــاط  وجـــود مجوزهـــا و 
کســـب  کافـــی بـــرای  ــا مـــورد معاملـــه، شـــرط  ــا بـ آن هـ

اهلیـــت خـــاص اســـت.

4-د. شخصیت
تعریـــف »شـــخصیت« بـــه صراحـــت در هیچ یـــک 
بـــا  لیکـــن  اســـت.  نیامـــده  مقـــررات  و  قوانیـــن  از 
می شـــود  مشـــخص  حقوقـــی،  نصـــوص  در  مداقـــه 
بـــا  متفـــاوت  ماهیتـــی  اشـــخاص  کـــه شـــخصیت 
اهلیـــت ایشـــان اســـت. چنانکـــه »مـــاده 201« قانـــون 
ــرف  ــتباه در شـــخص طـ ــان مـــی دارد »اشـ مدنـــی، بیـ
بـــه صحـــت معاملـــه خللـــی وارد نمـــی آورد، مگـــر 
ـــت عمـــدۀ 

ّ
کـــه شـــخصیت طـــرف، عل در مـــواردی 

کـــه اوصـــاف  عقـــد بـــوده باشـــد.« و بـــه نظـــر می رســـد 
ــا  خـــاص اشـــخاص )ماننـــد اســـتعدادها، مهارت هـ
و امتیازهـــای ایشـــان نســـبت بـــه ســـایرین(، عناصـــر 
تشـــکیل دهندۀ شـــخصیت هـــر شـــخص حقیقـــی 
بانک هـــا  نمونـــه،  عنـــوان  بـــه  باشـــد.  حقوقـــی  و 
کنتـــرل اهلیـــت اشـــخاص )بـــه طـــور مثـــال،  ضمـــن 
ــا ســـنجش شـــخصیت  ــودن(، بـ ــه نبـ ممنوع المعاملـ
بـــر  مبنـــی  تعهـــدات  انجـــام  )توانایـــی  مشـــتریان 
اعتبارســـنجی  طریـــق  از  اقســـاط(،  بازپرداخـــت 
ایشـــان، اعطـــا تســـهیالت بانکـــی بـــه مشـــاٌرالیهم را 

کننـــد. تصویـــب مـــی 
مقرره گـــذار نیـــز، مطابـــق نـــگارۀ شـــمارۀ پنـــج، شـــروطی 
متقاضـــی  بـــرای  کیفـــی،  یابـــی  ارز آیین نامـــه  در  را 
کـــه  کـــرده  احصـــاء  عمومـــی  حقـــوق  در  معاملـــه 
ـــی،  ـــه گانۀ »عموم ـــواع س ـــب ان ـــا را در قال ـــوان آن ه می ت
و  شـــخصیت متقاضـــی  و حرفـــه ای«  تخصصـــی 
اخـــذ جـــواز  بـــرای  متقاضـــی،  نمـــود.  دســـته بندی 
انجـــام معاملـــه )انعقـــاد قـــرارداد( در محیـــط حقـــوق 
کـــه، منافـــع عمـــوم در آن مطـــرح اســـت،  عمومـــی 
کـــه، بـــرای  گیـــرد  یابـــی قـــرار  بایســـتی به نحـــوی مـــورد ارز
ـــا  مجموعـــۀ اداره کننـــدۀ خدمـــات عمومـــی، اقنـــاع )ب
ــه  کـ ــود  ــل شـ ــررات( حاصـ ــن و مقـ ــق قوانیـ ــه طریـ ارائـ
وی، توانمنـــد بـــه انجـــام تعهـــدات مـــورد معاملـــه ای 
در  اســـت.؟  شـــده  فراخوانـــده  آن  در  کـــه،  هســـت 
کـــه، متقاضـــی  حقیقـــت، بایســـتی مشـــّخص شـــود 
ـــوان انجـــام و ســـرانجام تعهـــدات  معاملـــۀ عمومـــی، ت
موضـــوع معاملـــه مّدنظـــر را دارد یـــا خیـــر؟ بنابرایـــن 
در  صحیـــح  )قـــرارداد(  عقـــد  یـــک  تشـــکیل  بـــرای 
محیـــط حقـــوق عمومـــی، متقاضـــی معاملـــه بایســـتی 
ـــه عنـــوان شـــرط الزم  دارای اهلیـــت عـــام و خـــاص، ب
مـــورد، موضـــوع  نـــوع،  بـــا  و شـــخصیِت متناســـب 
کافـــی باشـــد.  و مبلـــغ معاملـــه، بـــه عنـــوان شـــرط 
کـــه، تـــا توانمنـــدی متقاضـــی  ایـــن بـــدان معناســـت 
معاملـــۀ عمومـــی بـــرای انجـــام و ســـرانجام تعهـــدات 
موضـــوع معاملـــه احـــراز نگـــردد، نمی تـــوان قـــراردادی 

کـــرد. بـــا وی منعقـــد 

4-ه . صاحیت متقاضی
بخش هـــای  تفصیلـــی  توضیحـــات  اســـاس  بـــر 
قبلـــی نوشـــتار حاضـــر، مطابـــق نـــگارۀ شـــمارۀ شـــش، 

پیشـــنهاددهنده )موِجـــب( و قبول کننـــده )موَجـــب( 
ــته  ــه، صالحیـــت داشـ ــام معاملـ ــرای انجـ ــتی بـ بایسـ
در  متقاضـــی  صالحّیـــت  از  مـــا  مقصـــود  باشـــند. 
حقـــوق عمومـــی، مطابـــق نـــگارۀ شـــمارۀ شـــش، جمـــع 
توأمـــان اهلیـــت متقاضـــی )اهلیـــت عـــام و اهلیـــت 
خـــاص( و شـــخصیت متقاضـــی در معاملـــۀ عمومـــی 

اســـت.  
ـــی،  ـــوق عموم ـــط حق ـــد در محی ـــاد عق ـــن، انعق بنابرای
ــراز صالحیـــت )اهلیـــت و شـــخصیت(  ــر احـ ــرع بـ فـ
گفـــت، مطابـــق نـــگارۀ  متقاضـــی اســـت. لـــذا، بایـــد 
شـــمارۀ هفـــت، مناقصه گـــر ، متقاضـــی  ایـــی اســـت 
کـــه تناســـب صالحیـــت )اهلیـــت و شـــخصیت( 
او بـــا شـــاخص های مدنظـــر بـــرای انجـــام موضـــوع 

ــراز شـــده اســـت. ــرارداد احـ قـ

5. شیوه های ارزیابی صاحّیت متقاضی
لـــزوم  در  پیشـــین،  اســـتنادات  و  اســـتدالل ها  بـــا 
و  انجـــام  بـــرای  متقاضـــی  صالحیـــت  یابـــی  ارز
بســـتر  و  محیـــط  در  )قـــرارداد(  معاملـــه  ســـرانجام 
حقـــوق عمومـــی تردیـــدی باقـــی نمی مانـــد. لیکـــن 
یابـــی  ارز شـــیوه های  کـــه،  اینجاســـت  ســـوال 

چیســـت؟ متقاضـــی،  صالحیـــت 
صالحیـــت  یابـــی  ارز روش  چهـــار  قانونگـــذار، 
متقاضـــی انجـــام و ســـرانجام معاملـــه )قـــرارداد( در 
کـــرده  و بســـتر حقـــوق عمومـــی، احصـــاء  محیـــط 
و بـــا مداّقـــه در متـــون حقوقـــی و نصـــوص قانونـــی، 
بـــه  را  کیفـــی  یابـــی  ارز کـــه روش  مشـــخص اســـت 
عنـــوان اصـــل )قاعـــده( و مابقـــی روش هـــا را اســـتثناء 
بـــر قاعـــده بیـــان داشـــته اســـت. در واقـــع از آنجایـــی 
کـــه در حقـــوق عمومـــی، اصـــل بـــر عـــدم صالحیـــت 
صـــورت  »در  عبـــارت  اســـت،  دولـــت  مســـتخدم 
ای  ســـلیقه  بهره گیـــری  در  وی  اختیـــار  بـــر  لـــزوم«، 
بـــه  بلکـــه  نـــدارد.   از روش هـــا، داللـــت  هریـــک  از 
معنـــای جـــواز دســـتگاه مناقصه گـــزار در رجـــوع بـــه 
یابـــی صالحیـــت  ــایر روش هـــای احصاءشـــدۀ ارز سـ
ـــده  ـــرایط تعیین ش ـــول ش ـــورت حص ـــی، در ص متقاض
ـــر خـــالف  در قوانیـــن و مقـــررات اســـت؛ چـــه اینکـــه، ب
بـــر اباحـــه اســـت و  کـــه اصـــل  حقـــوق خصوصـــی 
اشـــخاص، قـــادر بـــه ِاعمـــال حـــّق شـــخصی هســـتند، 
در حقـــوق عمومـــی، اصـــل بـــر منـــع ِاعمـــال حـــّق 
پیشـــین،  منـــع  برداشته شـــدن  و  اســـت  شـــخصی 
از  می نمایـــد؛  اختیـــار(  )نـــه  جـــواز  معنـــای  افـــادۀ 
ایـــن رو مســـتخدم دولـــت، قـــادر بـــه ِاعمـــال حـــق 
کارکـــردی )نـــه شـــخصی( در محـــدودۀ اذن مقّنـــن 
ـــی حقوقـــی بـــرای 

ّ
کل اســـت . از طرفـــی، مطابـــق اصـــول 

عـــدول از اصـــل، در حقـــوق عمومـــی، جـــواز قانونـــی و 
گـــزارش توجیهـــی مبنـــی بـــر رعایـــت صرفـــه و صـــالح 

ــت.  ــی، الزم اسـ ــر عمومـ ــع برتـ ــود نفـ ــا وجـ یـ

کیفی )قاعدۀ اولیه( 5-الف. روش ارزیابی 
ــی،  یابـ ــل در ارز ــده و اصـ ــوان قاعـ ــه عنـ ــن روش، بـ ایـ
قانـــون  از »مـــاده 2«  شـــناخته می شـــود.  »بنـــد هــــ« 
کیفـــی  یابـــی  ارز تعریـــف  در  مناقصـــات  برگـــزاری 
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کیفـــی  یابـــی  ارز مـــی دارد  بیـــان  مناقصه گـــران 
تـــوان  یابـــی  ارز از  اســـت  »عبـــارت  مناقصه گـــران، 
ســـوی  از  کـــه  مناقصه گـــران  تعهـــدات  انجـــام 
کمیتـــه  مناقصه گـــزار یـــا بـــه تشـــخیص وی توســـط 
کـــه وفـــق »مـــاده  فنـــی بازرگانـــی  انجـــام می  شـــود.« 
کیفیـــت  »تضمیـــن  شـــامل  قانـــون  همـــان  از   »12
خدمـــات و محصـــوالت، داشـــتن تجربـــه و دانـــش 
در زمینـــه مـــورد نظـــر، حســـن ســـابقه، داشـــتن پروانـــه 
ـــزوم،  گواهینامه هـــای صالحیـــت در صـــورت ل ـــا  کار ی
تـــوان مالـــی متقاضـــی و اســـتانداردهای تولیـــد« بـــرای 

اســـت.  تأمین کننـــدگان  و  پیمانـــکاران 
کیفـــی تـــا قبـــل  یابـــی  کـــه، ارز برخـــی  بـــر ایـــن باورنـــد 
از تصویـــب قانـــون برگـــزاری مناقصـــات ســـابقه ای 
کشـــور نداشـــته و  تـــی  در قوانیـــن و مقـــررات معامال
کـــه بـــه منظـــور شناســـایی  تأســـیس جدیـــدی اســـت 
و  صالحیـــت دار  اشـــخاص  بهتـــر  انتخـــاب  و 
ــی  کیفـ ــطح  ــاء سـ ــده و ارتقـ ــی شـ ــد، پیش بینـ توانمنـ
معتقدنـــد  و  اســـت  داشـــته  پـــی  در  را  معامـــالت 
پیـــش فـــرض قانـــون برگـــزاری مناقصـــات، ضـــرورت 
حداقل هـــای  عنـــوان  بـــه  کیفـــی  یابـــی  ارز انجـــام 
ســـنجش اشـــخاص و اطمینـــان از صالحیـــت آنـــان 
می باشـــد و ضـــرورت احـــراز اهلیـــت و صالحیـــت 
ـــرارداد را، امـــری بدیهـــی  ـــرای انعقـــاد ق مناقصه گـــران ب
یابـــی تـــوان انجـــام  بـــر شـــمرده اند. در واقـــع ایشـــان ارز
کیفـــی نموده انـــد،  یابـــی  تعهـــدات را حمـــل بـــر ارز
یابـــی  ارز روش  تنهـــا  کیفـــی،  یابـــی  ارز آنکـــه  حـــال 
کاملتریـــن روش ســـنجش تـــوان  نیســـت، هرچنـــد 

انجـــام تعهـــدات اســـت.

کیفی 5-ب. روش استصحاب ارزیابی 
اســـتصحاب )بـــاب اســـتفعال( در لغـــت بـــه معنـــی 
همراه داشـــتن چیـــزی  و یـــا طلـــب همنشـــینی اســـت؛ 
کـــردن یقیـــن ســـابق نـــزد  در اصطـــالح، همنشـــین 
کوتاه تریـــن  شـــک الِحـــق )آتـــی( معنـــا شـــده اســـت. 
کـــه از آن شـــده، عبـــارت اســـت از »ابقـــاُء مـــا  تعریفـــی 
ــود  ــتر وجـ ــه پیشـ ــای آنچـ ــه بقـ ــم بـ ــی حکـ کان« ، یعنـ
گاه یقیـــن  کـــه، هـــر  داشـــته اســـت. بدیـــن توضیـــح 
ـــی وجـــود داشـــته و  کـــه چیـــزی در زمان داشـــته باشـــیم 
کـــه در زمـــان بعـــد هنـــوز  کنـــون، شـــک داشـــته باشـــیم  ا
باقـــی مانـــده یـــا خیـــر، آن را موجـــود فـــرض می کنیـــم. 

کیفی( یابی  کوتاه )منتج از ارز 5-ب-1. لیست 
کیفـــی  یابـــی  قانونگـــذار، بـــا فـــرض بقـــاء اعتبـــار ارز
از برگـــزاری  پیشـــین هـــر دســـتگاه اجرایـــی ناشـــی 
یـــک مناقصـــۀ عمومـــی، جـــواز برگـــزاری مناقصـــۀ 
کـــرده  صـــادر  را،  کیفـــی  یابـــی  ارز بـــدون  محـــدود 
یابـــی  کوتـــاه حاصـــل از ارز اســـت.  در واقـــع لیســـت 
کیفـــی دســـتگاه اجرایـــی، یقیـــن ســـابق و بقـــاء اعتبـــار 
لیســـت های موصـــوف تـــا دو ســـال مفـــروض اســـت. 
ــاء  ــدم بقـ ــه بقاء/عـ ــبت بـ ــه، نسـ کـ ــی  ــس در صورتـ پـ
بـــا  لیســـت،  در  منـــدرج  متقاضیـــان  صالحیـــت 
وحـــدت زمـــان )دو ســـال(، وحـــدت نـــوِع )مناقصـــه(، 
مـــکان )ناظـــر بـــه مناطـــق(، وحـــدت مـــورد )مرتبـــط بـــا 

گواهینامـــه(، وحـــدت موضـــوع )ناظـــر بـــه روش  زمینـــۀ 
اجـــرای پیمـــان( وحـــدت مبلـــغ )ناظـــر بـــه نصـــاب 
کار  ارجـــاع  مالـــی  محدودیت هـــای  و  معامـــالت 
متناســـب بـــا رتبـــه(، بقـــاء صالحیـــت مشـــاٌرالیهم 
اســـتصحاب مـــی شـــود؛ چنانکـــه »بنـــد ب« از »مـــاده 
26« قانـــون برگـــزاری مناقصـــات، اشـــعار مـــی دارد، 
کوتـــاه  فهرســـت  وجـــود  بـــا  مناقصه گـــزار  دســـتگاه 
کـــه طبـــق »مـــاده 12« ایـــن  مناقصه گـــران صالحیتـــدار 
کثـــر دو ســـال قبـــل )و از طریـــق برگـــزاری  قانـــون، حدا
می توانـــد  باشـــد،  شـــده  تهیـــه  عمومـــی(  مناقصـــۀ 
ـــه برگـــزاری مناقصـــۀ محـــدود اقـــدام نمایـــد.  نســـبت ب
کیفـــی  یابـــی  ارز از  منتـــج  کوتـــاه  لیســـت  واقـــع  در 
پیشـــین، تـــا دو ســـال بعـــد از آن، معتبـــر و صالحیـــت 
اســـتصحاب  لیســـت،  آن  منـــدرج در  متقاضیـــان 

مـــی شـــود. 

کوتاه( 5-ب-2. لیست بلند )در حکم لیست 
یابـــی  ارز بـــه  اعتباربخشـــیدن  بـــا  قانونگـــذار، 
صورت پذیرفتـــه از ســـوی »دســـتگاه های مرکـــزی و 
ســـازمان های حرفـــه ای« نیـــز، جـــواز برگـــزاری مناقصـــۀ 
کیفـــی را، صـــادر نمـــوده  یابـــی  ارز بـــدون  محـــدود 
یابـــی  اســـت. در واقـــع لیســـت بلنـــد حاصـــل از ارز
دســـتگاه های  توســـط  صورت پذیرفتـــه  کیفـــی 
ــالم بعـــدی  ــا اعـ ــه ای، تـ ــازمان های حرفـ ــزی و سـ مرکـ

اســـت. مشـــاٌرالیهما معتبـــر 
 »3 »مـــاده  شـــد،  بیـــان  پیش تـــر  آنچـــه  اســـاس  بـــر 
آیین نامـــه اجرایـــی »بنـــد الـــف« از »مـــاده 26« قانـــون 
ــا طبقه بنـــدی فهرســـت های  ــزاری مناقصـــات  بـ برگـ
یابـــی صالحیـــت  بلنـــد در ســـه دســـتۀ موصـــوف، ارز
ــذار،  ــط مقّرره گـ ــده توسـ ــاّصِ وضع شـ ــای خـ )در معنـ
نـــه مقالـــۀ حاضـــر( و تشـــریفات آن را بیـــان داشـــته 
کاربرگ هـــای  یـــع  توز بـــا  کـــه  یابی ایـــی  ارز اســـت. 
اطالعـــات  اخـــذ  و  متقاضیـــان  میـــان  همســـان 
یابـــی  ک ارز همگـــن از ایشـــان انجـــام می پذیـــرد و مـــال

قـــرار می گیـــرد. صالحیـــت، 
بـــر اســـاس حکـــم »بنـــد ج« از »مـــاده 11« آیین نامـــۀ 
مارالبیـــان، در صـــورت اســـتفاده از فهرســـت  بلنـــد 
دســـتگاه های مرکـــزی و ســـازمان های حرفـــه ای در 
مناقصـــات محـــدود، فهرســـت موصـــوف، فهرســـت 
کوتـــاه( و نیـــازی  کوتـــاه تلّقی شـــده )در حکـــم لیســـت 
واقـــع  در  نمی باشـــد.  مجـــّدد  کیفـــی  یابـــی  ارز بـــه 
دســـتگاه  لیســـت  کـــه  می شـــود  برداشـــت  چنیـــن 
مرکـــزی و ســـازمان های تخصصـــی، ناظـــر بـــه اهلیـــت 
و شـــخصیت متقاضـــی و لیســـت ســـازمان برنامـــه و 
ـــی و  ـــاص متقاض ـــت خ ـــه اهلی ـــر ب ـــًا ناظ ـــه، صرف بودج
کیفـــی(  یابـــی  مســـتلزم بررســـی شـــخصیت او )بـــا ارز

اســـت.

)ارزیابـــی  کیفـــی  ارزیابـــی  5-ج. روش  در حکـــم 
ســـاده(

کیفـــی، دارا  یابـــی  هیـــأت دولـــت، در آیین نامـــه ارز
صالحیـــت  گواهینامـــه  بـــودن  بـــودن(  مرتبـــط  )و 

معتبـــر یـــا اســـتاندارد، از ســـوی مناقصه گـــر )اهلیـــت 
خـــاص( را، در مناقصـــات عمومـــی یـــک مرحلـــه ای 
کافـــی  کمتـــر از 20 برابـــر نصـــاب معامـــالت متوســـط، 
کیفـــی تلّقـــی  یابـــی  و وافـــی بـــه مقصـــود و در حکـــم ارز

کـــرده اســـت. 
ــته  ــرر داشـ ــاده 11« مقـ ــد الـــف« از »مـ ــه در »بنـ چنانکـ
اســـت: »در مناقصـــات پیمانـــکاری یـــک مرحلـــه ای، 
کار از بیســـت  کـــه بـــرآورد هزینـــه اجـــرای  در صورتـــی 
نکنـــد،  تجـــاوز  متوســـط  معامـــالت  نصـــاب  برابـــر 
کیفـــی مناقصه گـــران )محـــدود بـــه رعایـــت  یابـــی  ارز
»مـــادۀ 22« ایـــن آیین نامـــه ( توســـط مناقصه گـــزار و 
کمیتـــۀ فنـــی و بازرگانـــی انجـــام  ـــا بـــه تشـــخیص وی  ی
از  ب«  »بنـــد  در  مشـــابه  حکمـــی  در  و  می شـــود.« 
مـــادۀ مرقـــوم نیـــز، بیـــان مـــی دارد »در مناقصـــات یـــک 
ـــد  ـــرآورد خری کـــه ب ـــی  کاال، در صورت مرحلـــه ای تأمیـــن 
ــاوز  ــط تجـ ــاب معامـــالت متوسـ ــر نصـ از بیســـت برابـ
کیفـــی تأمین کننـــدگان )محـــدود  یابـــی  نکنـــد، ارز
توســـط   ) آیین نامـــه  ایـــن   »27 »مـــادۀ  رعایـــت  بـــه 
کمیتـــۀ فنـــی و  مناقصه گـــزار و یـــا بـــه تشـــخیص وی 
ــن  ــن در ایـ ــع مقّنـ ــود.« در واقـ ــام می شـ ــی انجـ بازرگانـ
ــِی  ــه شـــخصیت( متقاضـ ــًا اهلّیـــت )نـ ــه، صرفـ رابطـ
انعقـــاد  بـــرای  را  بـــا وصـــف پیش گفتـــه  معامـــالت 

کـــرده اســـت. قـــرارداد، مکفـــی تلّقـــی 

۶. نتیجه گیری
ــد  ــّخص شـ ــه، مشـ ــه مباحـــث مطروحـ ــت بـ ــا عنایـ بـ
صّحـــت  شـــرط  صالحیـــت،  علی االصـــول،  کـــه 
عقـــد )قـــرارداد( در محیـــط حقـــوق عمومـــی اســـت. 
در  احصاء شـــده  روش هـــای  چنـــد  هـــر  طرفـــی،  از 
یابـــی  ارز بابـــت  اجرایـــی  آئین نامه هـــای  و  قانـــون 
تـــوان انجـــام تعهـــدات، طریقّیـــت دارنـــد ، لیکـــن در 
کیفـــی، اصـــل و مابقـــی  یابـــی  ایـــن میـــان، روش ارز
اســـتثناء بـــر اصـــل )یـــا قاعـــده( می باشـــند و مطابـــق 
قواعـــد حقوقـــی، عـــدول از اصـــل، مســـتلزم جـــواز و 

تصریـــح قانونـــی اســـت.
بـــودن و  ایـــن رو، در تعامـــل دو نظریـــۀ اجبـــاری  از 
کیفـــی ، بایســـتی قائـــل بـــه  یابـــی  تخییـــری بـــودن ارز
تفکیـــک شـــد و ضمـــن جایگزینـــی واژۀ »تجویـــز« بـــه 
ـــی،  کیف ـــی  یاب ـــه ارز ک ـــت  ـــان داش ـــار«، بی ـــای »اختی ج
در مناقصـــات عمومـــی دو مرحلـــه ای )بـــا هـــر مبلغـــی( 
و نیـــز، مناقصـــات عمومـــی یـــک مرحلـــه ای باال تـــر از 
بیســـت برابـــر نصـــاب معامـــالت متوســـط، ضـــروری 
ــا  ــه ای، بـ ــات یک مرحلـ ــی( اســـت؛ در مناقصـ )الزامـ
مبالـــغ پایین تـــر از بیســـت برابـــر نصـــاب معامـــالت 
یابـــی ســـاده« تجویـــز شـــده اســـت. در  متوســـط، »ارز
محـــدود  مناقصـــات  در  کیفـــی  یابـــی  ارز نهایـــت، 
هـــم، اعـــم از یـــک و یـــا دو مرحلـــه ای، در صـــورت 
وجـــود وحـــدت نـــوع، زمـــان، مـــکان، مـــورد، موضـــوع 
ـــا اســـتصحاب بقـــاء صالحیـــت  و مبلـــغ مناقصـــه و ب
ـــا وجـــود لیســـت بلنـــد دســـتگاه مرکـــزی  متقاضـــی و ی
و ســـازمان های حرفـــه ای، ســـالبه بأنتفـــاء موضـــوع 

اســـت.  ▪
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مسیر موفقیت و بالندگی 
هیات مدیره شرکت ها

/ابوالفضل کیانی بختیاری/
مدیرعامل و عضو هیات مدیره سازمان مدیریت صنعتی

اعضای هیات مدیره، تماما مسئول موفقیت شرکت ها هستند. 
ـــوان از یـــک هیـــات مدیـــره انتظـــار موفقیـــت داشـــت ولـــی در چیدمـــان تـــک تـــک  نمـــی ت
ــرایط روز،  ــه شـ ــه بـ ــا توجـ ــوق و بـ ــف فـ ــه تعریـ ــت بـ ــا عنایـ ــرد. بـ کـ ــور روا  ــای آن قصـ اعضـ
کـــز و شـــرکتهای  نظـــارت موشـــکافانه بـــر عملکـــرد هیـــات  مدیره هـــا بویـــژه در خصـــوص مرا
عمومـــی و دولتـــی، در ســـطح دنیـــا از اولویـــت و اهمیـــت باالیـــی برخـــوردار شـــده اســـت. 

گذشـــته پیچیده تـــر و رقابتی تـــر شـــده  انـــد.  شـــرکت هـــا و ســـازمان ها نســـبت بـــه 
بطـــور مشـــخص، ســـه عامـــل اصلـــی باعـــث افزایـــش فشـــار بـــر هیات مدیـــره  شـــرکت ها 

ـــت: ـــده اس ش
)Shareholders/Stakeholders( 1- ذی نفعان

ــره  ــاه  مـــدت و بلنـــد مـــدت، همگـــی از هیـــات  مدیـ کوتـ ــرمایه  گـــذاران  ــان و سـ ذی  نفعـ
کننـــد و  ـــازی  کـــردن ارزش سهام شـــان ب کثـــر  ـــری در حدا کـــه نقـــش پررنگ ت ـــد  انتظـــار دارن
از طـــرف دیگـــر بـــه محـــض عـــدم موفقیـــت، ســـهامداران بالفاصلـــه عکـــس  العمـــل نشـــان 

داده و چالـــش  آفریـــن می شـــوند.
)Global Business Environment( کسب وکار 2- محیط جهانی 

گیـــر، افزایـــش ســـرعت تغییـــرات و رقابـــت، اثـــر  عواملـــی از قبیـــل جهانی ســـازی فرا
ـــورت  ـــی و بص ـــا، همگ ـــش هزینه ه کاه ـــر روی  ـــش ب ـــش از پی ـــز بی ـــراه تمرک ـــاوری، به هم فن
کـــه ایـــن امـــر در نهایـــت منجـــر  توامـــان باعـــث افزایـــش فرصت هـــا و تهدیدهـــا شـــده اند 

گردیده اســـت. بـــه ارتقـــاء اهمیـــت و تاثیرگـــذاری عملکـــرد هیات مدیره هـــا 
همچنیـــن شـــرایط مذکـــور باعـــث شـــده تـــا حساســـیت بیشـــتری در ارتبـــاط بـــا ترکیـــب 
بـــا  کـــه اعضـــای هیـــات مدیـــره می تواننـــد  ایجـــاد شـــود. جایـــی  هیـــات مدیره هـــا 
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اســـتراتژیک  مهارت هـــای  و  تجـــارب  از  اســـتفاده 
خـــود، بـــرای شـــرکت ارزش آفریـــن باشـــند.

۳- مدیران عامل
)Chief Executive Officers - CEOs(

انتظاراتـــی  عامـــل،  مدیـــران  آنکـــه  مـــوازات  بـــه 
نیـــز  مدیره هـــا  هیـــات  دارنـــد،  مدیـــره  هیـــات  از 
انتظاراتـــی از مدیـــران عامـــل دارنـــد. در خصـــوص 
بـــه  هیات مدیره هـــا  از  عامـــل  مدیـــران  انتظـــارات 
و  انتخـــاب  بـــرای  عامـــل  مدیـــران  مثـــال؛  عنـــوان 
از  شـــرکت،  اجرایـــی  مدیریـــت  تیـــم  ســـازماندهی 
هیـــات مدیـــره انتظـــار حمایـــت و اختیـــار تـــام دارنـــد. 
کـــه اعضـــای هیـــات مدیـــره  همچنیـــن انتظـــار دارنـــد 
بهینـــه  شـــکلی  بـــه  را  خـــود  کمیتـــی  حا وظایـــف 
کـــه  بعمـــل آورنـــد. حـــال ایـــن ســـوال پیـــش مـــی آیـــد 
هیـــات مدیره هـــا بـــرای رســـیدن بـــه باالتریـــن ســـطح 
عملکـــردی خـــود، چـــه مســـیری را بایـــد طـــی نماینـــد؟ 
هیـــات  ســـوال،  ایـــن  پاســـخ  بـــه  رســـیدن  بـــرای 
مدیره هـــا می بایســـت ابتـــدا بـــه ســـواالت زیـــر پاســـخ 

دهنـــد:
1- ذینفعـــان مختلـــف )شـــامل صاحبـــان ســـهام، 
کارکنـــان  بانک هـــا،  قانون گـــذار،  ســـرمایه گذاران، 
ــوان یـــک  ــه عنـ ــرکت بـ ــی از شـ ــه انتظاراتـ ــره( چـ و غیـ
موسســـه و هیـــات مدیـــره آن، بـــه عنـــوان ناظـــر دارنـــد؟ 
طـــرف  از  خـــاص  بصـــورت  انتظاراتـــی  چـــه   -2

اســـت؟  مدیـــره  هیـــات  متوجـــه  مدیرعامـــل، 
هیـــات  رئیـــس  مشـــارکت  و  همـــکاری  رابطـــه   -3

اســـت؟  چگونـــه  مدیرعامـــل  و  مدیـــره 
مدیـــره  هیـــات  اقدامـــات  و  سیاســـت ها  آیـــا   -4
از دقـــت و اثربخشـــی الزم برخـــوردار هســـتند؟ آیـــا 
ـــر تشـــکیل جلســـات  اعضـــای هیـــات مدیـــره عـــالوه ب
محـــض بـــرای تنظیـــم الزامـــات شـــرکت، از تخصـــص 
ــرد  ــه عملکـ ــاندن بـ ــاری رسـ ــرای یـ ــود بـ ــارب خـ و تجـ

شـــرکت اســـتفاده می نماینـــد؟ 
ـــای  ـــن اعض ـــاب و تعیی ـــرای انتخ ـــه ای ب کمیت ـــا  5- آی
کمیتـــه چگونـــه  هیـــات مدیـــره وجـــود دارد؟ ایـــن 
باعـــث  کـــه  الزم  شایســـتگی های  و  مهارت هـــا 
ایجـــاد موقعیت هـــا و فرصت هـــای مناســـب بـــرای 
یابـــی می کنـــد؟  پیشـــرفت شـــرکت می شـــوند را ارز
ایـــن کمیتـــه چگونـــه، افـــراد دارای پتانســـیل عضویـــت 
کاندیـــد می کنـــد؟  در هیـــات مدیـــره را شناســـایی و 
6- آیـــا مرزهـــای مشـــخص و روشـــنی بیـــن هیـــات 
مدیـــره و تیـــم اجرایـــی شـــرکت تعریـــف شـــده اســـت؟ 
)ایـــن امـــر باعـــث می گـــردد تـــا نظـــارت بـــا عملیـــات 

در تداخـــل قـــرار نگیـــرد(. 
7- آیـــا هیـــات مدیـــره، توانمنـــدی الزم بـــرای هدایـــت 
از  شـــرایطی  دارد؟  را  بحرانـــی  شـــرایط  در  شـــرکت 
کـــه باعـــث بـــه  قبیـــل بحـــران مالـــی، بـــروز اتفاقـــی 
خطـــر افتـــادن اعتبـــار و خوشـــنامی شـــرکت شـــود و یـــا 
گهانـــی مدیـــر عامـــل، همگـــی از مـــواردی  اســـتعفای نا

کـــه نیـــاز بـــه ســـناریوی از پیـــش تعریـــف  هســـتند 
شـــده و عملکـــرد مناســـب و اثربخـــش هیـــات مدیـــره 

دارنـــد.
شـــرکت،  هـــر  بـــرای  فـــوق  ســـواالت  بـــه  پاســـخ 
ـــر  ـــی ه ـــت. بعبارت ـــود اس ـــه خ ـــر ب ـــاری و منحص انحص
ــود،  ــرایط خـــاص خـ ــه دلیـــل دارا بـــودن شـ ــرکت بـ شـ
ــا  ــد، امـ ــواالت می دهـ ــن سـ ــه ایـ ــاوت بـ پاســـخی متفـ
در  می بایســـت  مشـــترک  بطـــور  کـــه  فرایندهایـــی 
گیـــرد تـــا در مســـیر  کار هیـــات مدیره هـــا قـــرار  دســـتور 
گیرنـــد، شـــامل پنـــج مـــورد زیـــر  بهبـــود و تعالـــی قـــرار 

اســـت:
• مسئولیت و مشارکت 

هیـــات مدیـــره می بایســـت نســـبت بـــه اســـتراتژی 
کنـــش  وا بـــوده،  مســـئول  کامـــال  شـــرکت  اجرایـــی 
نشـــان داده و عهـــده دار آن باشـــد. اعضـــای هیـــات 
و  مباحـــث  کـــرات،  مذا در  بایـــد  همگـــی  مدیـــره 
محکـــم  و  دقیـــق  مشـــارکت  تصمیم گیری هـــا، 

باشـــند. داشـــته 
• رصد نحوه اجرای استراتژی 

هیـــات مدیـــره بایـــد بـــر اجـــرای اســـتراتژی از مســـیر 
باشـــد. برنامه هـــای عملیاتـــی، نظـــارت داشـــته 

• نظارت بر رهبری و مدیریت 
کیفیـــت عملکـــرد رهبـــری و  هیـــات مدیـــره بایـــد بـــر 
ـــا مطمئـــن  مدیریـــت شـــرکت نظـــارت داشـــته باشـــد ت
شـــود مســـیر رشـــد و توســـعه بـــرای تمامـــی افـــراد جـــاری 
بـــوده و برنامه هـــای جانشـــین پـــروری بصـــورت موثـــر 

ــوند. ــرا می شـ اجـ
کمیت ارزش آفرین  • حا

کمیـــت را  هیـــات مدیـــره می بایســـت نوعـــی از حا
کـــه منجـــر بـــه ایجـــاد ارزش  در شـــرکت برقـــرار نمایـــد 
ـــت و  ـــی ماهی ـــه عبارت ـــود. ب ـــرکت ش ـــب وکار ش کس در 
ـــه قصـــد  ـــد ب ـــره بای کمیـــت هیـــات مدی چارچـــوب حا
کســـب  وکار شـــرکت باشـــد. ایجـــاد ارزش افـــزوده در 

• حفظ اعتبار و ارزش های شرکت 
هیـــات مدیـــره می بایســـت از اعتبـــار، خوشـــنامی 
کســـب  کـــه باعـــث ایجـــاد مزیـــت در  و ارزش هایـــی 
کنـــد و امـــا یـــک   وکار شـــرکت می شـــود، حفاظـــت 
ـــرای آنکـــه بتوانـــد فرایندهـــای فـــوق را  هیـــات مدیـــره ب
به نحـــوی شایســـته بـــه مرحلـــه اجـــرا درآورد، بایـــد چـــه 

مشـــخصاتی داشـــته باشـــد.

1- رئیس هیات مدیره، مستقل و موثر 
اســـتانداردهای منتشـــر شـــده در  برخـــی  اخیـــرا در 
کیـــد  تا  Chair/Chairman جایـــگاه  روی  بـــر  دنیـــا 
در  جایـــگاه  ایـــن  معـــادل  اســـت.  شـــده  بیشـــتری 
ــره در  ــات مدیـ ــگاه رئیـــس هیـ ــوان جایـ ــران را می تـ ایـ
کـــه از جایـــگاه مدیرعامـــل  گرفـــت. جایگاهـــی  نظـــر 
)CEO( تفکیـــک شـــده اســـت، اصـــوال بـــا آن متفـــاوت 
و در برخـــی جاهـــا دارای تداخـــل نیـــز هســـت. رئیـــس 
ــات  ــرای هیـ ــر بـ ــک رهبـ ــوان یـ ــه عنـ ــره بـ ــات مدیـ هیـ

کـــه یـــک نظـــارت عالـــی و  مدیـــره عمـــل می نمایـــد 
ی مدیریـــت شـــرکت دارد. مدیرعامـــل  ـــر رو مســـتقل ب
کنـــد. ـــه عنـــوان رهبـــر شـــرکت ایفـــای نقـــش مـــی  نیـــز ب
تـــا مطمئـــن شـــویم  ترکیـــب باعـــث می شـــود  ایـــن 
هیـــات  ســـمت  بـــه  کافـــی  اطالعـــات  از  جریانـــی 
توســـط  کنتـــرل  اعمـــال  از  و  اســـت  برقـــرار  مدیـــره 
کـــه در اختیـــار هیـــات  مدیریـــت بـــر روی اطالعاتـــی 
در  می کنـــد.  جلوگیـــری  می گیـــرد،  قـــرار  مدیـــره 
اســـتانداردهای فوق الذکـــر بـــه ایـــن نکتـــه اشـــاره شـــده 
کـــه ایـــن جایـــگاه مســـتقل را  کـــه در ســـاختارهایی 
ندارنـــد، تـــوازن مناســـب قـــدرت در ســـطوح مدیریـــت 

نمی گیـــرد. شـــکل  عالـــی 
از طـــرف دیگـــر رئیـــس هیـــات مدیـــره می بایســـت در 
ـــره  ـــات مدی ـــای هی ـــه فعالیت ه ـــی ب ـــه جهت ده زمین
کاری هیـــات مدیـــره  و همچنیـــن مدیریـــت فرهنـــگ 
نیـــز فعـــال باشـــد و بایـــد فضـــای مناســـب را بـــرای 
کـــرده،  نقش آفرینـــی تمامـــی اعضـــای هیـــات فراهـــم 
نظـــرات و ایده هـــا را اســـتخراج نمـــوده و جلســـات 
کـــره در خصـــوص مســـائل و موضوعـــات حســـاس  مذا

را شـــکل دهـــد.
روســـای هیـــات مدیـــره توانمنـــد، رابطـــه اعضـــای 
 )Non-Executive Directors - NEDs( غیرموظـــف
را بـــا هیـــات مدیـــره، مدیریـــت و تقویـــت می کننـــد 
کلیـــه موضوعـــات بـــا اعضـــای  کـــه  تـــا مطمئـــن شـــوند 
گذاشـــته شـــده و همـــکاری  غیرموظـــف نیـــز بـــه بحـــث 
صـــورت  آنهـــا  توســـط  موثـــری  و  منظـــم  دقیـــق، 
می پذیـــرد. از طـــرف دیگـــر روســـای هیـــات مدیـــره 
موفـــق رابطـــه ای بـــاز، شـــفاف و صادقانـــه و همچنیـــن 
مبتنـــی بـــر اعتمـــاد و فهـــم متقابـــل، بـــا مدیرعامـــل 

برقـــرار می کننـــد.

2- شفافیت نقش و مسئولیت پذیری 
گام  کارشـــان را بـــا ســـه  هیـــات مدیره هـــای موفـــق 
نقش هـــا  تعریـــف  اول:  گام  می کننـــد.  شـــروع 
بصـــورت روشـــن و مشـــخص و همچنیـــن اطمینـــان 
کامـــل تک تـــک اعضـــا نســـبت بـــه  از فهـــم درســـت و 

کارکردهـــا و نقـــش هـــا.
و  مســـئولیت ها  حـــدود  و  حـــوزه  تعریـــف  دوم:  گام 

اختیـــارات
و  همـــکاری  ســـطح  و  نحـــوه  تعریـــف  ســـوم  گام  و 
ــرای  ــا، بـ ــر یـــک از اعضـ ــار از هـ ــورد انتظـ ــارکت مـ مشـ
از  برخـــی  پایـــدار.   موفقیـــت  یـــک  بـــه  دســـتیابی 
هیـــات مدیره هـــا بـــر همیـــن اســـاس یـــک منشـــور یـــا 
کلیـــه قدم هـــای فـــوق  کـــه شـــامل  توافقنامـــه رســـمی 
کننـــد تـــا معیـــاری بـــرای فهـــم  اســـت را تهیـــه مـــی 

کلیـــه اعضـــا باشـــد . مشـــترک و یکپارچـــه 
ــئول  ــاط بحـــث مسـ ــن ارتبـ ــوع بعـــدی در همیـ  موضـ
بـــودن اعضـــای هیـــات مدیـــره اســـت. ایـــن افـــراد 
ذینفعـــان  نماینـــده  را  خـــود  واقـــع  بـــه  می بایســـت 
ســـطح  باالتریـــن  حائـــز  و  دانســـته  ســـهامداران  و 
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باشـــند. مســـئولیت پذیری 

۳- هیات مدیره متوازن / متنوع 
کیفیـــت  کیفیـــت یـــک هیـــات مدیـــره برآینـــد جمعـــی 
تک تـــک اعضـــای آن می باشـــد. بـــه عبارتـــی یـــک 
اســـت.  خـــود  اعضـــای  به خوبـــی  مدیـــره  هیـــات 
نمی تـــوان در فراینـــد انتخـــاب اعضـــا بـــا اغمـــاض 
کنیـــم امـــا انتظـــار یـــک نتیجـــه قابـــل قبـــول  رفتـــار 
شـــرکت  موفقیـــت  و  مدیـــره  هیـــات  عملکـــرد  از 
تـــوازن،  ایجـــاد  در  نکتـــه  اولیـــن  باشـــیم.  داشـــته 
ترکیـــب اعضـــای موظـــف و غیرموظـــف درهیـــات 
کـــه نقـــش اعضـــای  مدیـــره شـــرکت هـــا اســـت. چـــرا 
غیرموظـــف نیـــز بســـیار تعیین کننـــده اســـت. ایـــن 
ــرد  ــه عملکـ ــرون بـ ــا از بیـ ــد تـ ــی آن را دارنـ ــراد توانایـ افـ
گـــر باشـــند  هیـــات مدیـــره و وضعیـــت شـــرکت نظـــاره 
ـــف  ـــای موظ ـــه اعض ـــی را ب ـــاوت بیرون ـــدگاه و قض و دی
منتقـــل نماینـــد. البتـــه به ماننـــد ســـایر موضوعـــات در 
کســـب وکار، جـــذب اعضـــای غیرموظـــف مناســـب 
ســـخت  عمـــل  در  امـــا  ســـاده،  حـــرف  مرحلـــه  در 

اســـت.
ـــوازن و تنـــوع در ترکیـــب هیـــات  ـــزوم ت نکتـــه بعـــدی، ل
کاری اســـت.  مدیـــره از منظـــر تخصـــص و تجربـــه 
هیـــات مدیـــره می بایســـت شـــامل افـــرادی آشـــنا و 
مجـــرب در زمینه هـــای برنامه ریـــزی و ســـازماندهی، 
انســـانی،  منابـــع  عمومـــی،  روابـــط  و  ارتباطـــات 
حقوقـــی و قانونـــی، مالـــی، جـــذب ســـرمایه و بـــه ویـــژه 

ــد. ــرکت باشـ ــت شـ ــی فعالیـ ــوزه تخصصـ حـ
ســـومین و آخریـــن نکتـــه، ایجـــاد تـــوازن و تنـــوع از 
اســـت.  فـــردی  و  شـــخصیتی  جنبه هـــای  منظـــر 
افـــراد  از  ترکیبـــی  شـــاهد  بایـــد  مدیـــره  هیـــات  در 
افـــراد  و   )Visionaries( آینده گـــرا  و  استراتژیســـت 
بایـــد  باشـــیم.   )Analytical Thinkers( تحلیل گـــر 
افـــراد  کنـــار  در   )Conciliators( تعامل گـــرا  افـــراد 
گیرنـــد.  چالشـــی و خطرپذیـــر )Challengers( قـــرار 

گیـــرد.  قـــرار  کتـــور ســـن نیـــز می بایســـت مدنظـــر  فا
و  اعضـــای مذکـــر  مـــوارد حضـــور  برخـــی  در  حتـــی 
مدیـــره،  هیـــات  ترکیـــب  در  هـــم  کنـــار  در  مونـــث 

می شـــود. عملکـــرد  بهبـــود  باعـــث 
جابجایـــی  جانشـــین پروری،  تازه  ســـازی،   -4

ی هـــا  تصد
فعالیت هـــا  محیطـــی،  تغییـــرات  بـــا  متناســـب 
کنـــد.  تغییـــر  بایـــد  نیـــز  شـــرکت  کارکردهـــای  و 
کارکردهـــای جدیـــد منجـــر بـــه ایجـــاد نیازهـــای جدیـــد 
در ترکیـــب تخصصـــی و عملکـــردی هیـــات مدیـــره 
می شـــود. بـــه عبارتـــی هیـــات مدیـــره بایـــد فراینـــدی 
یابـــی و شناســـایی نیازهـــای در حـــال  بـــه جهـــت ارز
ـــر اســـاس آن یـــک مکانیـــزم  تحـــول شـــرکت داشـــته و ب
داشـــته  مدیـــره  هیـــات  دوره ای  تازه ســـازی  بـــرای 

ــد. باشـ
ـــر اســـاس تغییـــرات محیطـــی،  ـــر جابجایـــی ب عـــالوه ب
بایـــد در خصـــوص  نیـــز  یابـــی عملکـــرد  ارز فراینـــد 
ایـــن  باشـــد.  جـــاری  مدیـــره  هیـــات  اعضـــای 
فراینـــد می بایســـت از دو منظـــر، عملکـــرد اعضـــا و 
کـــه در برخـــی  ترکیـــب هیـــات بـــه اجـــرا در آیـــد. چـــرا 
قابـــل  فـــردی  شایســـتگی های  علی رغـــم  مـــوارد، 
و  نبـــوده  مناســـب  هیـــات  ترکیـــب  اعضـــا،  قبـــول 
نحـــوه  می شـــود.  نتیجـــه  حصـــول  عـــدم  باعـــث 
یابـــی بایـــد توســـط هیـــات مدیـــره افشـــا  فراینـــد ارز
یابـــی بـــه دو صـــورت داخلـــی  ــر اســـت ارز شـــود. بهتـ
 Third-party( خارجـــی  و   )Self-assessment(

پذیـــرد. صـــورت   )evaluation
و  جـــذب  فراینـــد  یابـــی،  ارز فراینـــد  بـــر  عـــالوه 
ـــز  ـــروری نی اســـتخدام و همچنیـــن فراینـــد جانشـــین پ
می بایســـت تعریـــف شـــده باشـــد و منتشـــر شـــود. ایـــن 
ـــر اســـاس نیازهـــای آتـــی شـــرکت و هیـــات  دو فراینـــد ب
مدیـــره تعریـــف می شـــوند. جابجایـــی مســـئولیت ها 
ـــه  ـــز از جمل ـــره نی ـــات مدی ـــب هی ـــا در ترکی و تصدی ه
اســـتانداردهای  توســـط  پیشـــنهادی  روش هـــای 

بـــه منظـــور  ایـــن فرایندهـــا  جدیـــد اســـت. تمامـــی 
پاســـخگویی بـــه نیازهـــای جدیـــد و همچنیـــن ورود 
مدیـــره  هیـــات  بدنـــه  بـــه  نـــو  و  تـــازه  دیدگاه هـــای 

شـــرکت اســـت.

5- فرهنگ اعتماد و احترام 
بصـــورت  افـــراد  از  مجموعـــه ای  مدیـــره  هیـــات 
بـــرای  اســـت.  تیـــم  یـــک  بلکـــه  نیســـت،  مســـتقل 
تحقـــق ایـــن مهـــم می بایســـت شـــرایطی فراهـــم شـــود 
تـــا در آن اصـــول روابـــط انســـانی موفـــق و موثـــر شـــامل 
ــرده  ــه، بی پـ ــه، منصفانـ ــه، صادقانـ ــاط صمیمانـ ارتبـ
برقـــرار شـــود.  بـــا احتـــرام متقابـــل  یـــا همـــراه  و بی ر
کـــه تحقیـــق و تفحـــص  در چنیـــن فضایـــی اســـت 
داخلـــی، انتقـــادات ســـازنده و مناظـــرات چالشـــی، 
ــح  ــکلی صحیـ ــه شـ ــره بـ ــات مدیـ ــای هیـ ــن اعضـ بیـ
اتفـــاق می افتـــد. برخـــی از چنیـــن فضایـــی بـــه عنـــوان 
نیـــروی محـــرک )The Bit of Thrust( نـــام می برنـــد 
ــا بهره منـــدی از یـــک  ــرکت بـ ــود شـ ــه باعـــث می شـ کـ
کـــرده  هیـــات مدیـــره منســـجم، فرصت هـــا را شـــکار 

کنـــد. و منافـــع را درو 
آنچـــه مســـلم اســـت از آشـــیانه عقـــاب، عقـــاب پـــر مـــی 
گنجشـــک؛ نمـــی  گنجشـــک نیـــز  کشـــد و از آشـــیانه 
تـــوان از یـــک هیـــات مدیـــره انتظـــار موفقیـــت داشـــت 
ــور روا  ــان تـــک تـــک اعضـــای آن قصـ ولـــی در چیدمـ
کیفیـــت یـــک هیـــات  کـــه  ـــد اذعـــان داشـــت  کـــرد. بای
ــای  ــک اعضـ ــت تک تـ کیفیـ ــی  ــد جمعـ ــره برآینـ مدیـ
بایـــد  مدیـــره  هیـــات  اعضـــای  می باشـــد.پس  آن 
بخوبـــی انتخـــاب شـــوند و مســـیر تعالـــی و بالندگـــی 
ــرادی  ــن افـ ــود چنیـ ــا وجـ ــد. بـ ــع طـــی نماینـ ــه موقـ را بـ
موفقیـــت  بـــه  میتـــوان  مدیـــره  هیـــات  ترکیـــب  در 

شـــرکت ها امیـــدوار بـــود.▪

• بـــا ســـپاس از جنـــاب آقـــای مهنـــدس علیرضـــا نـــوژن؛ مدیـــر 

عامـــل شـــرکت افـــرا نـــوژن بابـــت ارســـال ایـــن مقالـــه
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اخبار
هیات مدیره  

سندیکا

در  ســـندیکا  کاری  اولویت هـــای  تعییـــن 
ســـال 97 بـــر اســـاس نظـــرات اعضـــا

بیســـتمین جلســـه هیـــات مدیـــره ســـندیکا نوزدهـــم 
فروردیـــن مـــاه ســـال جـــاری در محـــل ســـندیکای 

ــد. ــزار شـ ــران برگـ ــرق ایـ صنعـــت بـ
کیـــد بـــر انجـــام تکالیـــف  در ایـــن جلســـه ضمـــن تا
ـــی  ـــر بررس ـــی ب ـــره مبن ـــأت مدی ـــه هی ـــی ب ـــع عموم مجم
ضـــرورت بازنگـــری و اصـــالح اساســـنامه، مقـــرر شـــد 
گـــزارش بـــازرس ســـندیکا  جلســـه ی ویـــژه بررســـی 
بـــا حضـــور اعضـــای هیأت رئیســـه ســـندیکا برگـــزار 

شـــود.
ـــرو در  ـــر نی ـــا معـــاون وزی ـــزاری جلســـات ســـندیکا ب برگ
گرفـــت و مقررشـــد  کیدقـــرار  امـــور بـــرق و انـــرژی مـــورد تا
جلســـات هیـــأت مدیـــره بـــه ســـه ســـاعت افزایـــش 

ـــد. یاب
گزارشـــی از اقدامـــات انجـــام شـــده  در ادامـــه جلســـه 
بـــرای اصـــالح شـــرایط عمومـــی پیمـــان و تعدیـــل نـــرخ 
گفتگـــوی دولـــت و بخـــش خصوصـــی  ارز در شـــورای 
اســـتفاده  لـــزوم  بـــر  و  ارائـــه  مســـائلی  آقـــای  توســـط 
ــی  ــاق بازرگانـ ــندیکا در اتـ ــای سـ ــتر از ظرفیت هـ بیشـ

کیـــد شـــد.  بـــرای تحقـــق آن تا
توســـط  شـــده  انجـــام  هـــای  پیگیـــری  اســـاس  بـــر 
دبیـــر ســـندیکا، جهـــت ارائـــه نقطـــه نظـــرات بخـــش 
یـــع  خصوصـــی در مـــورد همـــکاری بـــا شـــرکت های توز
کنفرانـــس  و پروژه هـــای مرتبـــط، در مراســـم افتتاحیـــه 
کـــه اردیبهشـــت مـــاه برگـــزار  یـــع 97  شـــبکه های توز
ــر  ــندیکا در نظـ ــرای سـ ــان بـ ــه زمـ ــود، 30 دقیقـ مـــی شـ
گرفتـــه شـــده اســـت لـــذا مقـــرر شـــد معاونـــت پژوهشـــی 

مربوطـــه  کمیته هـــای  نظـــرات  نقطـــه  یافـــت  در بـــا 
کســـب نظـــرات هیأت مدیـــره  گزارشـــی تهیـــه و بـــا 

کنـــد. جمع بنـــدی و ارائـــه 
گزارشـــی از مصوبـــات  در ادامـــه جلســـه ضمـــن ارایـــه 
ارتبـــاط  عارضه یابـــی  شـــد  مقـــرر  مدیـــره  هیـــات 
کمیته هـــای  و  هیأت مدیـــره  سیســـتماتیک 
هیـــأت  بـــه  پیشـــنهادی  روش  و  انجـــام  ســـندیکا 

ارائـــه شـــود. مدیـــره 
بـــر اســـاس نظرســـنجی انجـــام شـــده از اعضـــا اولویـــت 
اقدامـــات ســـندیکا در ســـال 1397 بـــه شـــرح زیـــر 
)بـــر اســـاس اولویـــت( مصـــوب و مقـــرر شـــد هـــر یـــک 
از اعضـــای هیـــأت مدیـــره راهبـــری یکـــی از آنهـــا را 
در  مربوطـــه  بخش هـــای  و  کمیتـــه  هماهنگـــی  بـــا 

ــه عهـــده بگیرنـــد. ــه بـ دبیرخانـ

)آقـــای  دیرکـــرد  خســـارات  و  معوقـــه  مطالبـــات   •
) لحـــی صا

• قرارداد تیپ )توزیع و انتقال( )آقای بردبار(
ـــرخ ارز و  ـــل ن ـــاری و تعدی ـــف و ج ـــای متوق • قرارداده

فلـــزات )آقـــای مســـائلی(
• پیگیری استانداردسازی مقررات و دستورالعمل های 

بیمه تامین اجتماعی )آقای ســـعادتی(
حمایـــت  و  صالحیـــت  تشـــخیص  یابـــی،  ارز  •
ورود  از  جلوگیـــری  و  داخـــل  ســـاخت  کاالهـــای  از 

مقـــدم( )آقـــای  تقلبـــی  کاالهـــای 
• مالیـــات و مالیـــات بـــر ارزش افـــزوده )آقـــای مهـــذب 

ترابـــی(
)آقـــای  مناقصـــات  آیین نامه هـــای  اصـــالح   •

) ی ســـعید
• مسایل و مشکالت بانکی )آقای وفایی(

• فهارس بها )آقای بهزاد(
در  ســـندیکا  تاثیرگـــذاری  قـــدرت  افزایـــش   •
بـــرق  صنعـــت  حکمرانـــی  و  هـــا  سیاســـت گذاری 

باقـــری( )آقـــای 
ــاب  ــاده خطـ ــه سرگشـ ــک نامـ ــندیکا یـ ــد سـ ــرر شـ مقـ
بـــه رئیـــس جمهـــور درخصـــوص تبعـــات تغییـــرات 
مبتالبـــه  موضوعـــات  ســـایر  و  ارز  نـــرخ  گهانـــی  نا
صنعـــت بـــرق ماننـــد نـــرخ فلـــزات، حقـــوق و دســـتمزد 
بخـــش  بـــرای  آنهـــا  جبـــران  درخواســـت  و  غیـــره  و 
کســـب نظـــر از هیـــأت  خصوصـــی تهیـــه و پـــس از 

مدیـــره منتشـــر شـــود.
یافـــت درخواســـت رســـمی  همچنیـــن مقـــرر شـــد بـــا در

یـــع، یـــک نامـــه بـــا موضـــوع  کمیتـــه پیمانـــکاران توز
شـــرکت های  در  جـــاری  مناقصـــات  و  قراردادهـــا 
کـــه فاقـــد پیـــش پرداخـــت، تعدیـــالت و جرایـــم  یـــع  توز
تاخیـــر پرداخـــت می باشـــند بـــه مدیرعامـــل شـــرکت 
شـــرکت های  شـــود  اعـــالم  آن  طـــی  و  تهیـــه  توانیـــر 
عضـــو ســـندیکا در مناقصـــات فاقـــد تعدیـــل شـــرکت 

کـــرد. نخواهنـــد 

تکلیـــف  تعییـــن  بـــرای  ســـندیکا  عـــزم 
قراردادهـــای تیـــپ تـــا پایـــان اردیبهشـــت 

مـــاه 

ــندیکا  ــره سـ ــات مدیـ ــه هیـ ــن جلسـ ــت و یکمیـ بیسـ
ـــندیکای  ـــل س ـــاری در مح ـــال ج ـــت س دوم اردیبهش

صنعـــت بـــرق ایـــران برگـــزار شـــد.
ــد  ــتورالعمل های ارزی جدیـ ــه دسـ ــدای جلسـ در ابتـ
گرفـــت و  بانـــک مرکـــزی مـــورد بحـــث و بررســـی قـــرار 
مقـــرر شـــد نظـــرات ســـندیکا بـــه نهادهـــای ذیربـــط 

ــود.  منعکـــس شـ
همچنیـــن پیشـــنهاد مهنـــدس بردبـــار در خصـــوص 
وزارت  بـــا  ســـندیکا  مشـــترک  کارگروه هـــای  ایجـــاد 
همچنیـــن  و  اتـــاق  صنایـــع  کمیســـیون  و  صمـــت 
و  صمـــت  وزارت  فیمابیـــن  مشـــترک  جلســـات 
گرفـــت و اعضـــای  وزارت نیـــرو مـــورد بررســـی قـــرار 
ــرر  ــد و مقـ ــه دادنـ ــود را ارائـ ــرات خـ ــره نظـ ــأت مدیـ هیـ
فلـــزی  صنایـــع  )معـــاون  صالح نیـــا  دکتـــر  از  شـــد 
ـــور در  ـــرای حض ـــارت( ب ـــدن و تج ـــت مع وزارت صنع
ـــد؛ همچنیـــن  ـــره دعـــوت بعمـــل آی جلســـه هیأت مدی
مقـــرر شـــد موضوعـــات مرتبـــط از طریـــق نشســـت 
کمیســـیون  کمیســـیون صنایـــع اتـــاق اصفهـــان بـــا 
صنایـــع مجلـــس نیـــز پیگیـــری شـــود. همچنیـــن لـــزوم 
ــاز تعریـــف صنعـــت بـــرق در وزارت صمـــت مـــورد  بـ

ــت. گرفـ ــرار  ــد قـ کیـ تا
از  گزارشـــی  ســـندیکا  دبیـــر  جلســـه،  ادامـــه  در 
بررســـی های انجـــام شـــده در خصـــوص ضـــرورت 
کـــه تکلیـــف  بازنگـــری و اصـــالح اساســـنامه ســـندیکا 
اعضـــای  و  داد  ارائـــه  اســـت،  مجمع عمومـــی 
ــن  ــود در ایـ ــرات خـ ــه نظـ ــه نقطـ ــه ارائـ ــره بـ هیأت مدیـ
زمینـــه پرداختنـــد. در پـــی ایـــن موضـــوع، مقـــرر شـــد 
کارگـــروه بـــا حضـــور نماینـــدگان هیأت مدیـــره  یـــک 
ــکیل  ــندیکا تشـ ــازرس سـ ــن بـ ــه و همچنیـ و دبیرخانـ
کارگـــروه فـــوق بـــا اســـتعالم  شـــود. همچنیـــن مقـــرر شـــد  
کمیته هـــا تـــا قبـــل  نظـــرات اعضـــای هیأت مدیـــره و 
را  خـــود  بررســـی های  گـــزارش  مجمع عمومـــی  از 
مســـائلی،  آقایـــان  کننـــد.  ارائـــه  هیأت مدیـــره  بـــه 
ـــدگان  ـــوان نماین ـــه عن ـــی ب ـــعیدی و وفای ـــعادتی، س س

کارگـــروه انتخـــاب شـــدند.  بـــرای  هیأت مدیـــره 
ـــال   ـــو در س ـــرکت های عض ـــت ش ـــق عضوی ـــی ح بررس
1397 از دیگـــر محورهـــای ایـــن جلســـه بـــود. بـــا توجـــه 
بـــه نـــرخ تـــورم ســـال 1396، بـــا افزایـــش 10 درصـــد حـــق 
عضویـــت  بصـــورت علـــی الحســـاب و تعییـــن خـــوش 
ـــق  ـــه ح ک ـــی  ـــرای اعضای ـــزان ب ـــن می ـــه همی ـــابی ب حس
کننـــد،  ـــان خـــرداد پرداخـــت  ـــا پای عضویـــت خـــود را ت
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موافقـــت شـــد. همچنیـــن مقـــرر شـــد مجمـــع عمومـــی 
ســـندیکا در نیمـــه اول تیرمـــاه برگـــزار شـــود. 

در ایـــن جلســـه، انتخـــاب نماینـــدگان ســـندیکا بـــرای 
کارگروه هـــای شـــرکت ســـاتکاب نیـــز مـــورد  حضـــور در 
بـــه  نهایـــت نماینـــدگان  گرفـــت و در  قـــرار  بررســـی 

شـــرح زیـــر انتخـــاب شـــدند: 

• کارگروه توسعه صادرات: آقایان باقری و صالحی
ــاخت  ــن و سـ ــای نویـ ــن آوری هـ ــال فـ ــروه انتقـ کارگـ  •

ــار و مدنـــی ــان بردبـ داخـــل: آقایـ
و  افـــزاری  نـــرم  یکپارچـــه  سیســـتم های  کارگـــروه   •

میرصـــدری و  الدیـــن  غیـــاث  آقایـــان  اطالعاتـــی: 
• کارگروه توسعه رقابت: آقایان سعیدی و مسائلی

 
مســـتمر  و  مـــدون  گزارش دهـــی  بـــه  همچنیـــن 
و  کارگروه هـــا  در  ســـندیکا  نماینـــدگان 
شـــد  مقـــرر  و  کیـــد  تا مرتبـــط  کمیســـیون های 
مرتبـــط  فـــرم  و  فرآینـــد  دســـتورالعمل،  پیش نویـــس 
توســـط دبیرخانـــه تهیـــه و بـــه هیـــأت مدیـــره ارائـــه 

. د شـــو
گزارشـــی از جلســـه شـــورای  در بخشـــی از جلســـه، 
ـــی  ـــه میزبان ـــاه ب ـــت م ـــه اول اردیبهش ک ـــر  ـــی توانی یاب ارز
ســـندیکا برگـــزار شـــد، ارائـــه و موضوعـــات و انتظـــارات 
ــرر شـــد  گرفـــت. مقـ ــرار  ــورد بررســـی قـ مطـــرح شـــده مـ
یابـــی  کمیتـــه ارز طـــرح پیشـــنهادی ســـندیکا توســـط 
کمیتـــه مشـــاوران ســـندیکا تهیـــه و بـــه هیـــأت  توانیـــر و 

مدیـــره ارائـــه شـــود. 
یابـــی  ــوع ارز همچنیـــن در خصـــوص اهمیـــت موضـ
توســـط  توضیحاتـــی  بنیـــان،  دانـــش  شـــرکت های 
بنیـــان ســـندیکا  دانـــش  کمیتـــه  یاســـت محتـــرم  ر
ارائـــه شـــد و پیش نویـــس تفاهـــم نامـــه تهیـــه شـــده 
فیمابیـــن ســـندیکا و شـــرکت اپیـــل مـــورد بررســـی قـــرار 
کلیـــات  گرفـــت. هیـــأت مدیـــره ضمـــن موافقـــت بـــا 
ــر بـــرای  ــا دو شـــرکت دیگـ ــرد بـ کـ کیـــد  تفاهـــم نامـــه تا
ــو ســـندیکا،  یابـــی شـــرکت های عضـ ــور ارز ــام امـ انجـ

اقدامـــات الزم صـــورت پذیـــرد.
شـــرکت های  آیین نامـــه  اولیـــه  نســـخه  تصویـــب 
پســـت  اتوماســـیون  سیســـتم های  یکپارچه ســـاز 
کمیتـــه اتوماســـیون ســـندیکا نیـــز از مـــوارد مطـــرح  در 
ـــای  کمیته ه ـــرات  ـــد نظ ـــرر ش ـــه مق ک ـــود  ـــه ب ـــن جلس ای
آیین نامـــه  ایـــن  در  نیـــز  ســـندیکا  مشـــاور  و  پســـت 
ــاذ  ــره جهـــت اتخـ ــأت مدیـ ــه هیـ ــه بـ ــال و نتیجـ اعمـ

تصمیـــم نهایـــی ارجـــاع شـــود. 
گزارشـــی  در ادامـــه جلســـه آقایـــان مســـائلی و بردبـــار 

کردنـــد  از آخریـــن وضعیـــت قراردادهـــای تیـــپ ارائـــه 
ضمائـــم  اصـــالح  ضـــرورت  بـــه  کیـــد  تا ضمـــن  و 
قـــرارداد و اعمـــال نقطـــه نظـــرات ســـندیکا در ضمائـــم 
ویرایـــش بعـــدی قـــرارداد تیـــپ، دربـــاره مـــوارد زیـــر 

شـــد:   تصمیم گیـــری 
ــر ابـــالغ  کـــه قبـــال خـــود توانیـ ــرارداد تیـــپ  ــرای قـ • اجـ
ـــا  ـــع تمکیـــن نمی کننـــد ب ی کـــرده ولـــی شـــرکت های توز
جدیـــت از معـــاون وزیـــر نیـــرو در امـــور بـــرق و انـــرژی 

پیگیـــری شـــود. 
بـــه  خطـــاب  قراردادتیـــپ  مختـــص  نامـــه  یـــک   •
معـــاون وزیـــر نیـــرو در امـــور بـــرق و انـــرژی ارســـال و 
یـــک جلســـه فـــوری در ایـــن خصـــوص بـــا ایشـــان 

برگـــزار شـــود.
کـــه تـــا پایـــان  کنـــد  • ســـندیکا بـــه طریقـــی برنامه ریـــزی 
اردیبهشـــت ســـال جـــاری موضـــوع قـــرارداد تیـــپ 

تعییـــن تکلیـــف و بـــه نتیجـــه برســـد. 
گزارشـــی از آخریـــن وضعیـــت فهارس بهـــا،  همچنیـــن 
اقدامـــات انجـــام شـــده در ایـــن خصـــوص و قیمـــت  
دار شـــدن فهـــارس بهـــا و پیگیـــری اجرایـــی شـــدن 
ارتقـــا  کارگـــروه  صورتجلســـات  در  آن  درج  و  آن 
کارفرمایـــان  توانمندی هـــای مشـــاوران، پیمانـــکاران و 
ـــا ســـازمان  ـــه و مقـــرر شـــد در اســـرع وقـــت جلســـه ب ارائ
برنامـــه و بودجـــه و بـــا حضـــور نماینـــدگان هیـــأت 
کارگروه هـــای  کمیتـــه حقوقـــی برگـــزار شـــود و  مدیـــره و 
ایجـــاد شـــده در خصـــوص فهـــارس بهـــا احیـــا شـــوند 
و آنالیزهـــای انجـــام شـــده مجـــددا از ســـوی ســـندیکا 

بـــرای نظـــام فنـــی ســـازمان برنامـــه ارســـال شـــود. 
شـــرایط  و  تعـــداد  از  گزارشـــی  جلســـه  ادامـــه  در 
پروژه هـــای نیمـــه تمـــام توســـط نماینـــده اتـــاق ایـــران 
شـــد.  ارائـــه  تمـــام  نیمـــه  پروژه هـــای  خصـــوص  در 
گزارشـــی از قراردادهـــای متوقـــف صنعـــت  همچنیـــن 

ــه و  ــران ارائـ ــرای نماینـــده اتـــاق ایـ بـــرق و دالیـــل آن بـ
مقـــرر شـــد اطالعـــات دقیق تـــر و دســـتورالعمل های 
مربوطـــه در ایـــن خصـــوص توســـط معاونـــت پژوهشـــی 

ــود. ــه شـ ــره ارائـ ــأت مدیـ ــه هیـ ــع آوری و بـ جمـ
نماینـــده  حضـــور  بـــا  جلســـه،  پایانـــی  بخـــش  در 
ســـندیکا،  یـــع  توز آالت  یـــراق  ســـازندگان  کمیتـــه 
کمیتـــه در خصـــوص وضعیـــت  درخواســـت ایـــن 
قراردادهـــای صنعـــت بـــرق و متـــن نامـــه تهیـــه شـــده 
خطـــاب بـــه مدیرعامـــل شـــرکت توانیـــر مـــورد بررســـی 
کمیتـــه  گرفـــت و اصالحـــات مـــورد نظـــر نماینـــده  قـــرار 
ـــات  ـــال آن اقدام ـــه ارس ـــبت ب ـــد نس ـــرر ش ـــال و مق اعم

الزم صـــورت پذیـــرد.  

ـــا معـــاون وزیـــر  در جلســـه ســـندیکای صنعـــت بـــرق ب
نیـــرو مطـــرح شـــد؛ 

قراردادهای تیپ تعیین تکلیف 
می شوند/دستور حائری برای توقف 

روند فسخ قراردادهای صنعت برق

جلســـه اعضـــای هیـــات مدیـــره ســـندیکای صنعـــت 
بـــرق ایـــران بـــا همایـــون حائـــری، معـــاون وزیـــر نیـــرو در 
ـــرژی هشـــتم اردیبهشـــت ســـال جـــاری  ـــرق و ان امـــور ب

در محـــل وزارت نیـــرو برگـــزار شـــد. 
کـــه بـــا حضـــور نماینـــدگان هیـــات  در ایـــن جلســـه 
مدیـــره ســـندیکا برگـــزار شـــد، دربـــاره مشـــکالت و 
ــای  ــپ، قراردادهـ ــای تیـ ــود قراردادهـ ــت موجـ وضعیـ
بررســـی  و  بحـــث  جـــاری  قراردادهـــای  و  متوقـــف 
کـــدام از نماینـــدگان ســـندیکا بـــه بخشـــی  شـــد. هـــر 
کردنـــد و  از مشـــکالت فعـــاالن صنعـــت بـــرق اشـــاره 
از معـــاون وزیـــر خواســـتند در جهـــت ایـــن مســـائل 

اقدامـــات و پیگیری هـــای الزم را انجـــام دهـــد. 
و  بـــرق  صنعـــت  چالش هـــای  جلســـه  ادامـــه  در 
ــوزه مطالبـــات  ــژه در حـ ــه ویـ ــرکت ها بـ مشـــکالت شـ
آنهـــا از وزارت نیـــرو و توانیـــر مطـــرح شـــد. اعضـــای 
کـــه ایـــن مطالبـــات فعالیـــت  ـــد  کردن ســـندیکا اعـــالم 
رو  بـــه  را  آنهـــا  و  اســـت  کـــرده  فلـــج  را  شـــرکت ها 
نابـــودی می بـــرد لـــذا الزم اســـت بـــه ایـــن موضـــوع 

اهتمـــام ویـــژه ای شـــود. 
بعـــد از بحـــث و بررســـی دربـــاره مشـــکالت، مقـــرر 

اخبار 
هیات مدیره 
سندیکا
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شـــد ایـــن جلســـات بـــه صـــورت مرتـــب و ماهانـــه بـــا 
معـــاون وزیـــر نیـــرو  برگـــزار شـــود. بـــا توجـــه بـــه اهمیـــت 
و ضـــرورت پیگیـــری قراردادهـــای تیـــپ، بنـــا شـــد 
هفتـــه آینـــده جلســـه ای بـــا حضـــور معـــاون وزیـــر و 
و  یـــع  توز شـــرکت های  از  نمایندگانـــی  همچنیـــن 
نمایندگانـــی از ســـندیکا برگـــزار شـــود تـــا وضعیـــت 
قراردادهـــای تیـــپ روشـــن و تعییـــن تکلیـــف شـــود. 
طبـــق نظـــر اعضـــای حاضـــر در جلســـه، بنـــا شـــد 
ــاره قراردادهـــای متوقـــف نشســـتی اختصاصـــی  دربـ
بـــا مدیرعامـــل دســـتگاه مربوطـــه در حضـــور معـــاون 
شـــد  مقـــرر  همچنیـــن  شـــود.  برگـــزار  نیـــرو  وزیـــر 
کـــرده  ســـندیکا لیســـتی از مطالبـــات معـــوق تهیـــه 
بـــه مهنـــدس  و جهـــت پیگیـــری و اقدامـــات الزم 

صالحـــی تحویـــل دهنـــد. 
فســـخ قراردادهـــا و ضبـــط ضمانـــت نیـــز محـــور دیگـــر 
کـــه همـــه اعضـــای حاضـــر بـــر  جلســـه مذکـــور بـــود 
کیـــد  اهمیـــت رســـیدگی ســـریعتر بـــه ایـــن موضـــوع تا
کردنـــد و بنـــا شـــد ســـندیکا نامـــه ای دربـــاره جلوگیـــری 
کنـــد تـــا معـــاون وزیـــر نیـــرو در  از فســـخ قراردادهـــا تهیـــه 
ـــرژی دســـتور الزم را جهـــت توقـــف ایـــن  امـــور بـــرق و ان

ـــد. کن ـــادر  ـــد ص رون

پیگیری مطالبات شرکت های عضو 
سندیکا در جلسات هیات مدیره

ــه دوره  ــومین جلسـ ــن و بیســـت و سـ بیســـت و دومیـ
هفتـــم هیـــات  مدیـــره ســـندیکا، شـــانزدهم و ســـی ام 
ســـندیکای  در محـــل  ســـال جـــاری   اردیبهشـــت 

ــزار شـــد.  ــران برگـ ــرق ایـ صنعـــت بـ
گزارشـــی  هیـــات مدیـــره در بیســـت و دومیـــن جلســـه، 
معـــاون  بـــا  هیـــات  مدیـــره  نماینـــدگان  جلســـه  از 
وزیـــر نیـــرو در امـــور بـــرق و انـــرژی و پیگیری هـــای 
انجـــام شـــده بـــرای تحقـــق قـــرارداد تیـــپ، وصـــول 
مطالبـــات و همچنیـــن پیگیری هـــای دبیـــر ســـندیکا 
از مدیرعامـــل شـــرکت توانیـــر و معاونـــت هماهنگـــی 

ــرار داد.  ــی قـ ــورد بررسـ ــر را مـ ــرکت توانیـ ــع شـ یـ توز
ـــه اهمیـــت پیگیـــری مطالبـــات  ـــا توجـــه ب همچنیـــن ب
اعضـــای ســـندیکا، مقـــرر شـــد آخریـــن وضعیـــت 
از  پـــس  و  شـــده  اســـتعالم  اعضـــا  مطالبـــات 
ــار  ــره در اختیـ کـ ــری و مذا ــت پیگیـ ــدی جهـ جمع بنـ
هیـــأت مدیـــره قـــرار بگیـــرد. همچنیـــن مقـــرر شـــد 
بـــه  ســـندیکا  دبیـــر  ســـوی  از  الزم  پیگیری هـــای 
منظـــور طـــرح و تصویـــب موضـــوع قـــرارداد تیـــپ در 

شـــود. انجـــام  توانیـــر  شـــرکت  هیأت مدیـــره 
گزارشـــی از جلســـه نماینـــدگان  در ادامـــه جلســـه، 
هیـــات  مدیـــره بـــا معـــاون امـــور نظـــام فنـــی ســـازمان 
کـــرات انجـــام شـــده ارائـــه شـــد.  برنامـــه و بودجـــه و مذا
ـــرات تکمیلـــی آن مقـــرر شـــده  ک در ایـــن جلســـه و مذا
ــه بخـــش  ــود را در سـ اســـت ســـندیکا نماینـــدگان خـ
یـــع بـــه ســـازمان مدیریـــت معرفـــی  انتقـــال، پســـت و توز
ــاط  ــر ارتبـ ــاد یـــک دفتـ ــوص ایجـ ــن خصـ ــد. در ایـ کنـ
ســـازمان  در  برنامه ریـــزی  و  مدیریـــت  ســـازمان  بـــا 
اجرایـــی ســـندیکا مصـــوب و مقـــرر شـــد نماینـــدگان 

ـــه ســـازمان  ـــا هماهنگـــی مهنـــدس بهـــزاد ب ســـندیکا ب
مدیریـــت معرفـــی شـــوند.

دربـــاره جلســـه بـــا معاونـــت امـــور فنـــی و زیربنایـــی 
نیـــز  برنامه ریـــزی  و  مدیریـــت  ســـازمان  اجرایـــی  و 
مقـــرر شـــد ابتـــدا موضوعـــات مـــورد نظـــر بـــرای طـــرح 
در جلســـه مذکـــور در یـــک پیـــش جلســـه مرتبـــط بـــا 
بررســـی  مرتبـــط  کمیته هـــای  نماینـــدگان  حضـــور 
ــا هماهنگـــی  شـــود و ســـپس نماینـــدگان ســـندیکا بـ
بـــا ســـازمان  مهنـــدس بهـــزاد در جلســـات مرتبـــط 

برنامـــه حضـــور یابنـــد. 
کمیتـــه  بررســـی پیش نویـــس نامـــه تهیـــه شـــده توســـط 
امـــور  وزیـــر  بـــه  خطـــاب  تجدیدپذیـــر  انرژی هـــای 
خارجـــه بـــا موضـــوع ورود شـــرکت های ایرانـــی فعـــال 
وندورهـــای  بـــه  تجدیدپذیـــر  انرژی هـــای  حـــوزه  در 
کـــه مقـــرر  ـــود  بین المللـــی محـــور بعـــدی ایـــن جلســـه ب
و  یافـــت  در هیأت مدیـــره  تکمیلـــی  نظـــرات  شـــد 

ــود.  ــال آن اقـــدام شـ ــه ارسـ ســـپس نســـبت بـ
کمیته هـــای تخصصـــی در شـــورای  موضـــوع تشـــکیل 
یابـــی توانیـــر و همـــکاری شـــورا بـــا ســـندیکا نیـــز  ارز
گرفـــت و مقـــرر شـــد آقایـــان مقـــدم  مـــورد بررســـی قـــرار 
و غیاث الدیـــن بـــه عنـــوان نماینـــدگان ســـندیکا بـــه 
شـــورا معرفـــی شـــوند. )حســـب نیـــاز بـــه مشـــاور، از 
مشـــاوران مناســـب نیـــز ضمـــن معرفـــی بـــه هیـــات 

ــود( ــتفاده شـ ــره اسـ مدیـ
بـــا  جلســـه ای  ســـندیکا  هیات مدیـــره  ادامـــه،  در 
کـــرد و  مدیـــرکل دفتـــر بـــرق و الکترونیـــک وزارت برگـــزار 
در ایـــن جلســـه موضوعاتـــی از قبیـــل حمایـــت واقعـــی 
از ســـاخت داخـــل، جلوگیـــری از ورود بی ضابطـــه 
همکاری هـــای  تقویـــت  خارجـــی،  شـــرکت های 
کمیته هـــای  ایجـــاد  و  صمـــت  وزارت  و  ســـندیکا 
ظرفیت هـــای  از  اســـتفاده  مشـــترک،  همـــکاری 
کارشناســـی ســـندیکا در خصـــوص تشـــخیص وجـــود 
ــورد  ــزات مـ ســـاخت  داخـــل و عمـــق ســـاخت تجهیـ
کارفرمایـــان بـــرای اســـتفاده از  نیـــاز پروژه هـــا، الـــزام 
بـــرای  صمـــت  وزارت  حمایـــت  لـــزوم  یالـــی،  ر  LC
در  بین المللـــی  معتبـــر  تســـت های  تایـــپ  انجـــام 
کشـــور، اصـــالح الزامـــات انتقـــال فنـــاوری  داخـــل 
از  حمایـــت  بین المللـــی،  همکاری هـــای  در 
ارتقاءکیفیـــت و ســـطح رقابـــت محصـــوالت داخلـــی 

ــد.  ــی شـ بررسـ
ـــترک  ـــه مش کمیت ـــکیل  ـــه تش ک ـــد  ـــالم ش ـــن اع همچنی
در  ســـندیکا  و  نیـــرو  وزارت  صمـــت،  وزارت  بیـــن 
بـــه  موضـــوع  و  گرفتـــه  قـــرار  ســـندیکا  کار  دســـتور 
منعکـــس  نیـــرو  وزارت  انـــرژی  و  بـــرق  معاونـــت 

گرفتـــه اســـت. مقـــرر  شـــده و مـــورد اســـتقبال قـــرار 
باالخـــص  ســـندیکا  نظـــر  مـــورد  موضوعـــات  شـــد 
یالـــی بـــه صـــورت مکتـــوب بـــه  در خصـــوص  LC  ر
دفتـــر بـــرق و الکترونیـــک وزارت صمـــت منعکـــس 
ــن  ــترک فیمابیـ ــی مشـ ــروه دائمـ کارگـ ــکیل  ــود. تشـ شـ
جهـــت  نیـــرو  وزارت  و  صمـــت  وزارت  ســـندیکا، 
تبییـــن و هماهنگـــی مســـائل مشـــترک در ایـــن جلســـه 

مصـــوب شـــد. 
در بیســـت و ســـومین جلســـه هیـــأت مدیـــره ســـندیکا 
گزارشـــی  کـــه ســـی ام اردیبهشـــت برگـــزار شـــد، ابتـــدا 
شـــدن  نهایـــی  جهـــت  شـــده  انجـــام  اقدامـــات  از 
مطالبـــات  وصـــول  همچنیـــن  و  تیـــپ  قـــرارداد 
ســـندیکا توســـط دبیـــر ســـندیکا ارائـــه و مقـــرر شـــد 
ــدد در  ــا مجـ ــات اعضـ ــده مطالبـ ــه روز شـ ــت بـ فهرسـ
گیـــرد و  اختیـــار معـــاون بـــرق و انـــرژی وزارت نیـــرو قـــرار 
جلســـه ای در ایـــن خصـــوص برگـــزار شـــود. همچنیـــن 
بـــا توجـــه بـــه اینکـــه قـــرارداد تیـــپ در هیـــأت مدیـــره 
شـــرکت توانیـــر بـــه تصویـــب رســـیده اســـت، مقـــرر شـــد 
ســـندیکا بـــا تهیـــه نامـــه ای موضـــوع تحریـــم یکماهـــه 
اعضـــا بـــرای حضـــور در مناقصـــات را ملغـــی اعـــالم 

کنـــد.
ســـازمان  بـــا  شـــده  هماهنـــگ  جلســـه  بررســـی 
کـــه بـــا  مدیریـــت و برنامه ریـــزی و پیـــش جلســـه ای 
برگـــزار  ســـندیکا  کمیته هـــای  نماینـــدگان  حضـــور 
شـــده بـــود، محـــور دیگـــر ایـــن جلســـه بـــود. بـــا توجـــه بـــه 
ـــار،  هماهنگی هـــای انجـــام شـــده، آقایـــان بهـــزاد، بردب
باقـــری، مســـائلی و صالحـــی بـــه عنـــوان نماینـــدگان 
فیروزثانـــی  و  محمودیـــان  آقایـــان  و  مدیـــره  هیـــأت  
ــرای  ــندیکا بـ ــای سـ کمیته هـ ــدگان  ــوان نماینـ ــه عنـ بـ
جلســـه بـــا ســـازمان مدیریـــت و برنامه ریـــزی تعییـــن 
توســـط  الزم  هماهنگی هـــای  شـــد  مقـــرر  و  شـــدند 
ضـــرورت  بـــه  همچنیـــن  شـــود.  انجـــام  دبیرخانـــه 
ســـه  در  ســـندیکا  نماینـــدگان  معرفـــی  در  تســـریع 
یـــع بـــه ســـازمان مدیریـــت  بخـــش انتقـــال، پســـت و توز

ــد.  ــد شـ کیـ تا
نیـــرو  پژوهشـــگاه  تصمیـــم  موضـــوع  ادامـــه  در 
آزمایشـــگاه های  از  بهره بـــرداری  گـــذاری  وا بـــرای 
زیرمجموعـــه بررســـی و مقـــرر شـــد جلســـه ای فیمابیـــن 
پژوهشـــگاه  مدیـــران  بـــا  هیأت مدیـــره  نماینـــدگان 
برگـــزار شـــود.  همچنیـــن  ایـــن خصـــوص  نیـــرو در 
ــد  ــرر شـ ــه، مقـ ــازمان برنامـ ــنهاد سـ ــه پیشـ ــه بـ ــا توجـ بـ
ــر  ــه از توانیـ ــه محرمانـ ــال نامـ ــرای ارسـ ــری الزم بـ پیگیـ
بـــرای اخـــذ مجـــوز خاتمـــه از ســـازمان برنامـــه جهـــت 

قراردادهـــای متوقـــف انجـــام پذیـــرد. 

اخبار 
هیات مدیره 

سندیکا
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اخبــار

اخبار 
کمیته های 
سندیکا

تشـــخیص   کمیتـــه  اقدامـــات  آخریـــن  از  گزارشـــی 
یابـــی ســـندیکا و همچنیـــن بودجـــه  صالحیـــت و ارز
ــی  یابـ ــاز اول ارز ــرای فـ ــرای اجـ ــه بـ کمیتـ ــتی  درخواسـ
و  شـــد  ارائـــه  کمیتـــه  یاســـت  ر توســـط  شـــرکت ها 
ـــاره  ـــره نقطـــه نظـــرات خـــود را درب اعضـــای هیأت مدی

کردنـــد.  یابـــی شـــرکت ها ارائـــه  نحـــوه موضـــوع ارز
همچنیـــن مقـــرر شـــد بـــه نماینـــدگان ســـندیکا در 
یابـــی توانیـــر اختیـــار داده شـــود  جلســـه شـــورای ارز
مقـــدم، عبهـــری،  )آقایـــان  ســـندیکا  نماینـــدگان  و 
ــن(  ــجاعی و غیاث الدیـ ــدری، شـ ــعیدی، میرصـ سـ
هیأت مدیـــره  موردنظـــر  چارچـــوب  اســـاس  بـــر 
برونســـپاری  امـــکان  و  کننـــد  پیگیـــری  را  موضـــوع 
ـــر  ـــی توانی یاب ـــورای ارز ـــندیکا و ش ـــق س ـــوع در تواف موض

لحـــاظ شـــود. 
ســـندیکا  هیأت مدیـــره  اعضـــای  پیشـــنهاد  بـــه 
اســـتراتژی های  پایـــش  بـــرای  کارگروهـــی  مقررشـــد 
کشـــورهای مختلـــف در خصـــوص  پـــا و  اتحادیـــه ارو
کشـــور آمریـــکا بـــا  دســـتور اجرایـــی رئیـــس جمهـــور 
همکاری هـــای  فضـــای  کـــردن  شـــفاف  هـــدف 
بین المللـــی بـــرای اعضـــای ســـندیکا بـــا حضورآقایـــان 
و  وفایـــی  مدنـــی،  صالحـــی  ترابـــی،  مهـــذب 
میرصـــدری تشـــکیل و دبیرخانـــه ســـندیکا اقدامـــات 
الزم بـــرای تامیـــن محتـــوی و برگـــزاری جلســـات را 

کنـــد. پیگیـــری 
گزارشـــی از اقدامـــات انجـــام شـــده توســـط  در ادامـــه 
و  دبیـــر  توســـط  تجدیدپذیـــر  انرژی هـــای  کمیتـــه 
نحـــوه  و  ارائـــه  کمیتـــه  هیأت رئیســـه  نماینـــدگان 
ـــای  ـــن انرژی ه ـــا انجم ـــندیکا ب ـــل س ـــکاری و تعام هم
ایـــران  بازرگانـــی  اتـــاق  در  اخیـــرا  کـــه  تجدیدپذیـــر 
شـــد  مقـــرر  شـــد.  بررســـی  اســـت،  شـــده  ایجـــاد 
تعییـــن  شـــوراهای  در  کمیتـــه  ایـــن  هیأت رئیســـه 

شـــده حضـــور فعـــال داشـــته باشـــد.  

 کمیته ارزیابی و تشخیص صالحیت 

دریافت نظرات و پیشنهادات سازندگان 
کمیته  کابل در جلسه مشترک با  سیم و 

ارزیابی و تشخیص صاحیت

یابـــی و تشـــخیص صالحیـــت  ارز کمیتـــه  جلســـه 
حضـــور  بـــا  جـــاری  ســـال  اردیبهشـــت  یازدهـــم 
کابـــل  کمیتـــه ســـازندگان ســـیم و  جمعـــی از اعضـــای 
ـــی و تشـــخیص صالحیـــت  یاب کمیتـــه ارز و اعضـــای 
ســـندیکا در محـــل ســـندیکای صنعـــت بـــرق ایـــران 

ــزار شـــد.  برگـ
و  یابـــی  ارز کمیتـــه  رئیـــس  جلســـه  ابتـــدای  در 
تشـــخیص صالحیـــت ضمـــن ارائـــه خالصـــه ای از 
ـــه  ـــه ب کمیت ـــط  ـــده توس ـــام ش ـــات انج ـــداف و اقدام اه
کابـــل،  نماینـــدگان شـــرکت های تولیدکننـــده ســـیم و 
ـــرای  ـــندیکا ب ـــش روی س ـــای پی ـــا و تهدیده فرصت ه
ــا اشـــاره بـــه موافقـــت  ــر را برشـــمرد و بـ تحقـــق ایـــن امـ
یابـــی و تشـــخیص صالحیـــت  گـــذاری ارز توانیـــر در وا
برق هـــای  خریـــد  بـــودن  ممنـــوع  از  ســـندیکا،  بـــه 
ونـــدور  از  خـــارج  یـــع  توز شـــرکت های  و  منطقـــه ای 

اعـــالم شـــده ســـندیکا خبـــر داد. 
ــود را  ــرات خـ ــل نظـ کابـ ــیم و  ــازندگان سـ ــه سـ در ادامـ
کـــه  کردنـــد  دربـــاره موضوعـــات مطـــرح شـــده ارائـــه 
عادالنـــه  تدبیـــر  شـــامل  آن  محورهـــای  مهمتریـــن 
کابـــل و  کمیتـــه  تضـــاد منافـــع شـــرکت های عضـــو 
تبدیـــل تهدیدهـــای بالقـــوه بـــه فرصـــت، جلوگیـــری از 
کاالهـــای تولیـــد  انحرافـــات و عـــدول از اســـتاندارد در 
ـــازار و نیـــز شـــفاف ســـازی ســـوابق اســـتفاده  شـــده در ب
ـــرای هـــر نـــوع  از دســـتگاه های تولیـــد و آزمایشـــگاهی ب

کابـــل عـــالوه بـــر وجـــود ایـــن تجهیـــزات بـــود. 

ـــد هریـــک از شـــرکت ها  کردن همچنیـــن اعضـــا توافـــق 
کـــردن  محصـــوالت تولیـــدی خـــود را بـــا مشـــخص 
منطقـــه ای،  بـــرق  )شـــرکت  محصـــول  آن  مشـــتری 
ــات  ــایر اطالعـ ــراه سـ ــه همـ ــایر ( بـ ــع و سـ یـ ــر، توز توانیـ
آزمایشـــگاهها،  ابزارهـــا،  ماشـــین آالت،  نظیـــر 
در  کـــه  دیگـــری  اطالعـــات  نـــوع  هـــر  و  مهارت هـــا 
کمیتـــه  بـــه  یابـــی مفیـــد می داننـــد،   خصـــوص ارز
یابـــی و تشـــخیص صالحیـــت ســـندیکا ارســـال  ارز

کننـــد.
ــراه فـــرم  ــرر شـــد نامـــه ای بـــه همـ در پایـــان جلســـه مقـ
کابـــل  یافـــت اطالعـــات بـــه شـــرکت های ســـازنده  در
کابـــل ســـازان  ارســـال شـــود تـــا ظـــرف اطالعـــات اولیـــه 
جمـــع آوری و بـــرای اقدامـــات بعـــدی اســـتفاده شـــود. 

 کمیته حمایت از ساخت داخل و تجهیزات 

کید سازندگان تجهیزات برقی بر  تا
ضرورت های اجرای قرارداد تیپ و 

ضمائم آن

کمیته هـــای مشـــترک حمایـــت از ســـاخت  جلســـه 
دوم  برقـــی  تجهیـــزات  ســـازندگان  و  داخـــل 
ســـندیکای  محـــل  در  جـــاری  ســـال  اردیبهشـــت 

شـــد. برگـــزار  ایـــران  بـــرق  صنعـــت 
دیـــدار  منظـــور  بـــه  کـــه  جلســـه  ایـــن  ابتـــدای  در 
نـــوروزی و تبـــادل نظـــر در مـــورد مشـــکالت واحدهـــای 
همچنیـــن  و  ارزی  جدیـــد  شـــرایط  در  تولیـــدی 
بررســـی وضعیـــت مطالبـــات شـــرکتها از وزارت نیـــرو 
آتـــی  و  جـــاری  قراردادهـــای  اجـــرای  مشـــکالت  و 
گزارشـــی از آخریـــن وضعیـــت ابـــالغ  برگـــزار شـــده بـــود، 
کارگـــروه  قـــرارداد تیـــپ خریـــد، تاریخچـــه تشـــکیل 
در توانیـــر، فـــراز و نشـــیب تهیـــه متـــن قـــرارداد تیـــپ و 

مراحـــل تصویـــب و ابـــالغ آن، ارائـــه شـــد.
در ایـــن جلســـه همچنیـــن بـــر ضـــرورت پیگیـــری و 
یـــع  اجرایـــی شـــدن قـــرارداد تیـــپ در شـــرکت های توز
کـــه عملیاتـــی شـــدن اجـــرای  کیـــد و تصریـــح شـــد  تا
می توانـــد  مربوطـــه  پیوســـت  همـــراه  تیـــپ  قـــرارداد 
کنـــد.  حـــل  را  قراردادهـــا  مشـــکالت  از  بخشـــی 
کـــه در متـــن قـــرارداد تیـــپ  کیـــد شـــد  همچنیـــن تا
و  فلـــزات  تعدیـــل  و  ارز  نـــرخ  تعدیـــل  فرمول هـــای 
خســـارات دیرکـــرد پرداخـــت بایـــد مـــورد توجـــه ویـــژه 

ــرد.  گیـ ــرار  قـ
در ادامـــه جلســـه بـــا اشـــاره بـــه موثـــر بـــودن مشـــارکت 
کنتـــور در شـــرکت  و هماهنگـــی صنفـــی ســـازندگان 
نکـــردن در مناقصـــات بـــدون قـــرارداد تیـــپ، عنـــوان 
گـــر هـــم صنفـــان بـــا هـــم اتحـــاد داشـــته  کـــه ا شـــد 
ـــذار  گ ـــر  ـــات تاثی ـــد مناقص ـــر فراین ـــد ب ـــند، می توانن باش
باشـــند. اعضـــا همچنیـــن ایـــن نکتـــه را یـــادآور شـــدند 
کافـــی  مناقصـــات  در  تیـــپ  قـــرارداد  اجـــرای  کـــه 
نیســـت، بلکـــه درج تعدیـــل فلـــزات، ارز، خســـارات 
کلیـــدی  دیرکـــرد و موضـــوع پیـــش پرداخـــت از نـــکات 
کـــه بایـــد بـــه آن توجـــه ویـــژه  قـــرارداد تیـــپ اســـت 
داشـــت. البتـــه بـــا وعده هـــا و پیگیـــری معـــاون وزیـــر 

اخبار 
هیات مدیره 
سندیکا
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نیـــرو در امـــور بـــرق و انـــرژی امیـــد بـــه ثمـــر نشســـتن 
اجـــرای قـــرارداد تیـــپ در آینـــده نزدیـــک وجـــود دارد.
بـــه  و عـــدم دسترســـی  ارز  نـــرخ  نوســـانات  بررســـی 
ــه  کـ ــود  ــه بـ ــن جلسـ ــر ایـ ــور دیگـ ــی محـ ارز 4200 تومانـ
کـــه ایـــن امـــر تعییـــن  کردنـــد  اعضـــای حاضـــر مطـــرح 
قیمـــت فـــروش محصـــوالت تولیـــدی را بـــا مشـــکل 
از  برخـــی  کـــه   طـــوری  بـــه  اســـت  کـــرده  مواجـــه 
شـــرکت ها در حـــال حاضـــر اقـــدام بـــه توقـــف فـــروش 
کـــرده انـــد تـــا وضعیـــت تامیـــن دالر مشـــخص شـــود. 
در ادامـــه جلســـه، عـــدم ثبـــات سیاســـی و اقتصـــادی 
و لـــزوم تعییـــن تکلیـــف برجـــام بـــه عنـــوان ریشـــه 
کیـــد شـــد  اصلـــی بســـیاری از مشـــکالت مطـــرح و تا
گونـــه مســـائل  کـــه شـــرکت ها بـــرای مقابلـــه بـــا ایـــن 
ــر  ــده و از هـ ــل شـ ــی وارد عمـ ــورت جمعـ ــه صـ ــد بـ بایـ

ــد.  کننـ ــز  ــه خودزنـــی پرهیـ گونـ
ــی  ــه بررسـ ــه بـ کـ ــت  ــن نشسـ ــری از ایـ ــش دیگـ در بخـ
رونـــد پیگیـــری قـــرارداد تیـــپ و تعدیـــل نـــرخ فلـــزات و 
گفتمـــان بـــا وزارت نیـــرو  ارز اختصـــاص داشـــت، نـــوع 
یـــت آن بـــر تعـــارف و تعامـــل بـــی ثمـــر مـــورد  و محور
ـــه  ـــا توج ـــرد ب ـــن رویک ـــر ای ـــزام تغیی ـــت. ال گرف ـــرار  ـــد ق نق
کنـــون در زمینـــه قراردادهـــای  بـــه اینکـــه از ســـال 83 تا
از  اســـت،  نشـــده  شـــرکت ها  عایـــد  چیـــزی  تیـــپ 
کیـــد قـــرار  کمیتـــه مـــورد تا ســـوی اعضـــای ایـــن دو 
کـــه  گرفـــت. تحریـــم مناقصـــات محـــور دیگـــری بـــود 
ــا  بـــه طـــور جـــدی دربـــاره آن بحـــث و بنـــا شـــد اعضـ
ــرا  کارشناســـی وارد ایـــن حـــوزه نشـــوند چـ کار  بـــدون 
کـــه شـــرکت های غیرعضـــو ســـندیکا ممکـــن اســـت 
ــار  ــه اعتبـ کار بـ ــن  ــرده و ایـ کـ ــرکت  ــات شـ در مناقصـ

ــد زد.  ــیب خواهـ ــندیکا آسـ سـ
ــای  ــی ضعف هـ ــه برخـ ــاره بـ ــا اشـ ــه بـ ــه جلسـ در ادامـ
ـــرات  ـــنهاد تغیی ـــت آن پیش ـــرورت تقوی ـــندیکا و ض س
ــرح  ــه مطـ ــن مجموعـ ــردی در ایـ ــاختاری و عملکـ سـ
کادر  اجرایـــی،  هیـــأت  کنـــار  در  اینکـــه  اول  شـــد. 
ـــه فعلـــی شـــود. اعضـــای  اجرایـــی جایگزیـــن دبیرخان
ــناخته  ــد اشـــخاصی شـ ــور بایـ هیئـــت اجرایـــی مذکـ
شـــده و صاحـــب نفـــوذ و بـــا ارتباطـــات موثـــر بـــا قـــدرت 
روابـــط  قـــوی  واحـــد  دوم  باشـــند.  بـــاال  کارکـــردی 
کـــه بـــه طـــور تمـــام وقـــت مشـــغول ایجـــاد  عمومـــی 
گزارش هـــای  ارتباطـــات رســـانه ای، تهیـــه فیلـــم هـــا و 
اثرگـــذار جهـــت ارائـــه و اطـــالع رســـانی بـــه مســـئوالن 
کـــه حمایـــت  و حتـــی عامـــه مـــردم باشـــد بـــه نحـــوی 

ــد.  کنـ ــم  ــندیکا فراهـ ــرکات سـ ــی را از تحـ عمومـ
کمیتـــه هـــای اســـتانی  همچنیـــن پیشـــنهاد  شـــد 
بـــا هدایـــت یـــک یـــا چنـــد شـــرکت اثرگـــذار عضـــو 
کلیـــه شـــرکت هـــا و  در هـــر اســـتان، فعـــال شـــده و 

کـــه در زمینـــه صنعـــت  اشـــخاص )حتـــی حقیقـــی( 
بـــرق مرتبـــط و فعـــال هســـتند جـــذب ســـندیکا شـــوند 
کثـــر رســـیده  ـــه حدا ـــا پشـــتوانه اجتماعـــی ســـندیکا ب ت
کتیکـــی بـــا پشـــتوانه  کالن و حتـــی تا و تصمیم هـــای 

قـــوی تـــری بـــه اجـــرا درآیـــد.
نقـــش  تغییـــر  نیـــز  عملکـــردی  تغییـــرات  حـــوزه  در 
و  عمومـــی  گـــذاری  سیاســـت  بـــه  مدیـــره  هیـــأت 
نظـــارت بـــر رکـــن اجرایـــی بـــر اســـاس برنامـــه هـــای 
گیـــری در جهـــت بـــرآورده  ملمـــوس و قابـــل انـــدازه 
ـــش  ـــن نق ـــه ای ک ـــد  ـــرح ش ـــندیکا مط ـــداف س ـــدن اه ش
بهینـــه  و  مدیـــره  هیـــأت  جایـــگاه  ارتقـــاء  موجـــب 
گـــردد. از ایـــن رو ضروریســـت  کارکـــردش مـــی  ســـازی 
و  لیســـتی  صـــورت  بـــه  مدیـــره  هیـــأت  انتخابـــات 
کاندیداهـــا صالحیـــت،  گیـــرد و  شـــرح برنامـــه صـــورت 
کافـــی و حســـن شـــهرت در بـــرآوردن منافـــع  فرصـــت 
الزم  مدیریـــت  توانایـــی  از  و  داشـــته  را  عمومـــی 
برخـــوردار باشـــند. همچنیـــن فراهـــم آوردن امـــکان 
از  مشـــخصی  تعـــداد  رأی  بـــا  مدیـــران  اســـتیضاح 
اعضـــا یـــا بـــازرس ضروریســـت. توصیـــه مـــی شـــود 
ـــره متناســـب  جنـــس و نســـبت اعضـــای هیـــأت مدی
بـــا تعـــداد اعضـــا از هـــر دســـته )تجـــار، تولیدکننـــدگان 

و پیمانـــکاران و مشـــاورین( داشـــته باشـــد.
کـــه سیاســـت هـــای تعییـــن  در ادامـــه مطـــرح شـــد 
شـــده از ســـوی هیـــأت مدیـــره بـــه روش البی هـــای 
ـــب،  ـــانه ای مناس ـــای رس ـــاد فض ـــه، ایج ـــم اولی پرحج
ــام  ــی پـــس از انجـ ــطح عالـ ــات در سـ ــزاری جلسـ برگـ
دســـتور،  یافـــت  در نهایتـــًا  و  قبلـــی  مرحلـــه  دو 
کشـــور  تغییـــر یـــا تصویـــب مـــواد قانونـــی در ســـطح 
و الـــزام نمـــودن دســـتگاه هـــا بـــه رعایـــت قانـــون و 

گیـــرد. صـــورت  وســـیع  شفاف ســـازی 

 کمیته سازندگان تابلو
گالیه های کمیته تابلوسازان از هیات مدیره؛

لـــزوم  پیگیـــری جـــدی تـــر موضـــوع تعدیـــل 
خ ارز در قراردادهـــای فاقـــد تعدیـــل نـــر

کمیتـــه ســـازندگان تابلوهـــای بـــرق ســـندیکای  جلســـه 
صنعـــت بـــرق ایـــران شـــانزدهم اردیبهشـــت ســـال 
جـــاری در محـــل ســـندیکای صنعـــت بـــرق ایـــران 

برگـــزار شـــد. 
تابلوســـازان  کمیتـــه  نماینـــده  جلســـه  ابتـــدای  در 
کـــرات  گزارشـــی از مذا کمیتـــه ســـاخت داخـــل  در 
گلـــه منـــدی  کـــرد.  کمیتـــه، ارائـــه  انجـــام شـــده در ایـــن 
از  داخـــل  ســـاخت  از  حمایـــت  کمیتـــه  اعضـــای 
نـــرخ  در حـــوزه  هیـــات مدیـــره ســـندیکا  عملکـــرد 
ارز، ارســـال نامـــه از ســـوی ســـندیکا بـــه وزات نیـــرو 
دربـــاره تاخیـــر در پرداخـــت هـــای ایـــن وزارتخانـــه بـــه 
نیـــز  کننـــدگان تجهیـــزات و  پیمانـــکاران و تامیـــن 
از ســـوی  نیـــرو  و وزارت  توانیـــر  تحریـــم مناقصـــات 
گـــزارش  شـــرکت هـــای عضـــو از جملـــه محورهـــای 

ــود.  ــور بـ مذکـ
رایزنـــی در خصـــوص تقویـــت و یـــا تغییـــر ســـاختار 
ــه هـــای مرتبـــط  ــه و همچنیـــن بررســـی تعرفـ دبیرخانـ
بـــا اصنـــاف ســـازندگان بـــه ویـــژه ســـازندگان تابلـــو از 
گالیـــه اعضـــای  دیگـــر مـــوارد مطـــرح در جلســـه بـــود. 
کـــه درخواســـت های  کمیتـــه تابلوســـازان ایـــن بـــود 
کمیتـــه مـــورد بـــی مهـــری دبیرخانـــه و  تقدیمـــی ایـــن 

گرفتـــه اســـت.  ــرار  هیـــات مدیـــره قـ
کـــه فهرســـتی از  در ادامـــه ایـــن جلســـه مقـــرر شـــد 
ـــن  ـــکالت ارز و تامی ـــد مش ـــود مانن ـــای موج ـــش ه چال
مـــواد اولیـــه، مطالبـــات، بیمـــه و مالیـــات، مشـــکالت 
قـــراردادی و غیـــره بـــرای اعضـــا ارســـال و اولویـــت 
بنـــدی هـــا بـــر مبنـــای نظـــرات آنـــان تعییـــن شـــود. 
ــازنده  ــای سـ ــرکت هـ ــه شـ کمیتـ ــای  ــوت از اعضـ دعـ
تابلوهـــای بـــرق بـــرای حضـــور در جلســـات هیـــات 

ــود.  ــه بـ ــن جلسـ ــات ایـ ــر مصوبـ ــم از دیگـ ــه هـ رییسـ
کـــه  شـــد  گذاشـــته  ایـــن  بـــر  قـــرار  جلســـه  ایـــن  در 
یالـــی  ر قراردادهـــای  در  ارز  نـــرخ  تعدیـــل  پیگیـــری 
فاقـــد تعدیـــل و همچنیـــن افزایـــش تعرفـــه واردات 
گانـــه ای بـــا هیـــات  تابلوهـــای بـــرق مکاتبـــات جدا

مدیـــره ســـندیکا انجـــام شـــود.
جمع بنـــدی  موضـــوع  شـــد  بنـــا  جلســـه  پایـــان  در 
کـــه در قالـــب  کمیتـــه در ســـال 96  فعالیـــت هـــای 
در  مجـــددا  شـــده،  گـــردآوری  مجـــزا  بنـــد  هفـــت 

گیـــرد.  قـــرار  رئیســـه  کار هیـــات  دســـتور 

اخبار 
کمیته های 

سندیکا
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اخبــار

اخبار 
کمیته های 
سندیکا

کمیته اتوماسیون و مخابرات 
بررسی روند پیشرفت قرارداد اسپک 
سندیکا با پژوهشگاه نیرو در جلسه 

کمیته اتوماسیون و  هیات رئیسه 
مخابرات 

کمیتـــه تخصصـــی اتوماســـیون  جلســـه هیـــات رئیســـه 
و مخابـــرات دوم اردیبهشـــت ســـال جـــاری در محـــل 

ســـندیکای صنعـــت بـــرق ایـــران برگـــزار شـــد. 
در ابتـــدا پیـــرو جلســـه مشـــترک هیـــات رئیســـه بـــا 
ــر،  ــه ای و توانیـ ــای منطقـ ــرق هـ ــد بـ ــان ارشـ کارشناسـ
ــا  ــق بـ ــازان مطابـ ــه سـ ــه یکپارچـ ــن نامـ ــد آییـ ــرر شـ مقـ
نظـــرات توافـــق شـــده در جلســـات اصـــالح و پـــس از 
گـــردد. در  ـــه شـــرکت توانیـــر ارســـال  طـــی مراحـــل الزم ب
کار  ـــه  ـــل ادام ـــد مراح ـــا ش ـــز بن ـــپک نی ـــرارداد اس ـــورد ق م
ــا پژوهشـــگاه  ــان بـ ــوع همچنـ ــا نهایـــی شـــدن موضـ تـ

نیـــرو ادامـــه یابـــد. 
آمـــوزش  واحـــد  ضعـــف  و  قـــوت  نقـــاط  بررســـی 
کمیتـــه تخصصـــی اتوماســـیون  ســـندیکا در حـــوزه 
جلســـه  ایـــن  محورهـــای  دیگـــر  از  مخابـــرات،  و 
و  پیشـــنهاد شـــد در خصـــوص ســـاختار  کـــه  بـــود 
نحـــوه عملکـــرد ایـــن واحـــد، جلســـه مشـــترکی بـــا 
کمیتـــه هـــای تخصصـــی و عمومـــی  حضـــور روســـای 
ســـندیکا برگـــزار شـــده و مـــوارد مـــورد بازبینـــی قـــرار 
کمیتـــه هـــا و اعضـــای ســـندیکا نســـبت بـــه  گیـــرد تـــا 
کننـــد. همچنیـــن  ارائـــه برنامـــه آموزشـــی خـــود اقـــدام 
ـــرح  ـــش مط ـــوزش از پژوه ـــد آم ـــی واح ـــنهاد جدای پیش
کافـــی در ایـــن بخـــش اعمـــال  ـــز و تـــالش  ـــا تمرک شـــد ت

شـــود. 
کارگـــروه  در ادامـــه جلســـه مقـــرر شـــد در مـــورد ایجـــاد 
کلیـــه  بـــه  ســـاختمان،  و  صنعتـــی  اتوماســـیون 
شـــود.  داده  عمومـــی  فراخـــوان  کمیتـــه  اعضـــای 
همچنیـــن در مـــورد بحـــث برگـــزاری ســـمینار و چـــاپ 
ـــه  ـــا توجـــه ب کمیتـــه، مقـــرر شـــد ب ـــوگ تخصصـــی  کاتال
محدودیـــت زمـــان و لـــزوم برنامـــه ریـــزی مناســـب، 
کاری ســـه ماهـــه دوم ســـال  ایـــن دو مـــورد در برنامـــه 

گیـــرد.  97 قـــرار 

کمیتـــه تخصصـــی اتوماســـیون و  در جلســـه مشـــترک 
مخابـــرات ســـندیکا و شـــرکت های بـــرق منطقـــه ای؛ 

نسخه اولیه آیین نامه شرکت های 
یکپارچه ساز سیستم های اتوماسیون 

پست تصویب شد 

کمیتـــه تخصصـــی اتوماســـیون و  جلســـه مشـــترک 
مخابـــرات ســـندیکا و شـــرکت های بـــرق منطقـــه ای 
بیســـت و ششـــم فروردیـــن مـــاه ســـال جـــاری در دفتـــر 

فنـــی و نظـــارت انتقـــال شـــرکت توانیـــر برگـــزار شـــد. 
کـــه بـــا حضـــور نماینـــدگان هیـــات  در ایـــن جلســـه 
کمیتـــه اتوماســـیون و مخابـــرات ســـندیکای  رئیســـه 
ــرکتهای  ــران بخـــش اتوماســـیون شـ ــران، مدیـ بـــرق ایـ
کارشناســـان دفتـــر فنـــی  ـــران و  ـــرق منطقـــه ای و مدی ب
و نظـــارت انتقـــال شـــرکت توانیـــر برگـــزار شـــد، دربـــاره 
ــتم های  ــاز سیسـ ــه شـــرکت های یکپارچه سـ آیین نامـ

اتوماســـیون پســـت بحـــث و تبـــادل نظـــر شـــد. 
در ابتـــدای جلســـه نظـــرات مدیـــران و متخصصیـــن 
شـــرکت های بـــرق منطقـــه ای دربـــاره پیـــش نویـــس 
بـــرق،  از ســـوی ســـندیکای  ارائـــه شـــده  آیین نامـــه 
دفتـــر  ارشـــد  کارشناســـان  از  یکـــی  و  شـــد  مطـــرح 
فنـــی توانیـــر بـــه بیـــان ســـابقه موضـــوع، فعالیت هـــای 
انجـــام شـــده در ایـــن خصـــوص و هـــدف از تشـــکیل 

جلســـه پرداخـــت. 
و  اتوماســـیون  کمیتـــه  رئیـــس  جلســـه  ادامـــه  در 
راهـــکار  ســـه  تشـــریح  ضمـــن  ســـندیکا  مخابـــرات 
اصلـــی حـــل مشـــکالت مبتـــال بـــه اجـــرا و بهره بـــرداری 
قـــوی  اتوماســـیون پســـت های فشـــار  سیســـتم های 
اجرایـــی،  روش  و  فنـــی  مشـــخصات  نبـــود  شـــامل 
فقـــدان آیین نامـــه شـــرکت های فعـــال در ایـــن حـــوزه 
و نقـــص در رویه هـــای آمـــوزش پایـــه و تخصصـــی و 
ســـندیکای  ســـوی  از  شـــده  انجـــام  فعالیت هـــای 
فـــوق،  چالش هـــای  تدریجـــی  حـــل  جهـــت  بـــرق 
شـــرکت های  آیین نامـــه  تدویـــن  مبانـــی  و  اصـــول 

کـــرد.  تشـــریح  را  یکپارچه ســـاز 
ـــه مطالبـــی  ـــدس میرشـــاهی ضمـــن ارائ در ادامـــه مهنـ
ــاخص های  ــات و شـ ــا، جزئیـ در خصـــوص بخش هـ
آیین نامـــه و تجـــارب و شـــاخص های بین المللـــی 
در  پاســـخگویی  و  بررســـی  بـــه  حـــوزه،  ایـــن  در 
ســـوی  از  شـــده  ارائـــه  نظـــرات  نقطـــه  خصـــوص 
ایـــن  پرداخـــت.  بـــرق  شـــرکت های  نماینـــدگان 
رونـــد بـــه شـــکل ســـازنده بـــه بحـــث و تبـــادل نظـــر 
بیـــن همـــه شـــرکت کنندگان تبدیـــل و باعـــث طـــرح 

ایـــن  در  مهمـــی  شـــاخص های  و  نقطه نظـــرات 
شـــد.  خصـــوص 

شـــده،  مطـــرح  مباحـــث  براســـاس  و  پایـــان  در 
لـــزوم  و  اولیـــه  نســـخه  چارچـــوب  و  شـــاخص ها 
تدویـــن و ابـــالغ آییـــن بـــه تصویـــب رســـید و مقـــرر شـــد 
نســـخه  و مخابـــرات ســـندیکا  اتوماســـیون  کمیتـــه 
بازنگـــری شـــده را بـــا لحـــاظ نمـــودن مـــوارد زیـــر بـــه 

کنـــد:  توانیـــر ارائـــه 
1. نـــگارش متـــن هـــر چـــه بیشـــتر حالـــت آییـــن نامـــه 

بـــه خـــود بگیـــرد.
2. شـــرح وظایـــف و مســـئولیت های شـــرکت های 
یکپارچـــه ســـاز بـــا شـــرح و بســـط بیشـــتری ارائـــه شـــود.
ایجـــاد  از  پیشـــگیری  جهـــت  الزم  مالحظـــات   .3

انحصـــار در آییـــن نامـــه لحـــاظ شـــود.
کار عملکـــرد شـــرکت های  4. مالحظـــات و ســـاز و 
یکپارچه ســـاز در زمـــان طـــرح و احـــداث پســـت و در 

گـــردد. زمـــان بهره بـــرداری بصـــورت مجـــزا تشـــریح 
صالحیـــت  و  هویـــت  احـــراز  ســـاختار   .5
شـــرکت های یکپارچه ســـاز و تشـــخیص ارتبـــاط و 
ـــا ســـازنده تجهیـــزات بررســـی و  پشـــتیبانی فنـــی الزم ب

گـــردد. ریـــزی  برنامـــه 
دوره هـــای  ارائـــه  جهـــت  الزم  بررســـی  همچنیـــن 
آموزشـــی ایـــن حـــوزه در قالـــب دوره هـــای آموزشـــی 
ــاد بانـــک اطالعـــات پروژه هـــای  ــز ایجـ ســـندیکا و نیـ
دیگـــر  از  کشـــور  بـــرق  شـــبکه  پســـت  اتوماســـیون 

بـــود. ایـــن جلســـه  و تصمیمـــات  پیشـــنهادات 

تصمیم کمیته تخصصی اتوماسیون 
و مخابرات برای برگزاری جلسات 

کمیته های توسعه صادرات و  مشترک با 
مهندسی بازرگانی 

کمیتـــه  رئیســـه  هیـــات  جلســـه  هفتادوچهارمیـــن 
تخصصـــی اتوماســـیون و مخابـــرات ســـندیکا نوزدهـــم 
فروردیـــن مـــاه ســـال جـــاری در محـــل ســـندیکای 

ــزار شـــد.  ــران برگـ ــرق ایـ صنعـــت بـ
کمیته هـــا  بـــا توجـــه بـــه اهمیـــت حضـــور نماینـــدگان 
و  تخصصـــی  کمیته هـــای  ســـایر  جلســـات  در 
ـــیل  ـــات و پتانس ـــای امکان ـــتفاده از فض ـــی و اس عموم
کمیتـــه  کمیتـــه توســـعه صـــادرات، دبیـــر  موجـــود نظیـــر 
مذکـــور در ایـــن جلســـه حاضـــر شـــده و توضیحاتـــی 
کمیتـــه متبـــوع  در خصـــوص عضویـــت شـــرکت ها در 
ارائـــه  خـــود و اســـتفاده از مزایـــا و بســـتر صادراتـــی 

دادنـــد.
کمیتـــه  رئیســـه  هیـــات  اعضـــای  تصمیـــم  طبـــق 
گردیـــد  مقـــرر  و مخابـــرات  اتوماســـیون  تخصصـــی 
نماینـــدگان  حضـــور  بـــا  مشـــترک  جلســـه ای  در 
و  اتوماســـیون  صـــادرات،  توســـعه  کمیته هـــای 
همکاری هـــای  بررســـی  بـــه  بازرگانـــی  و  مخابـــرات 

شـــود.  پرداختـــه  مشـــترک 
همچنیـــن بـــا توجـــه بـــه وضعیـــت نوســـان نـــرخ ارز 
بنـــا شـــد  کشـــور،  اقتصـــادی موجـــود  و مشـــکالت 
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ـــاه  ـــه بعـــد از م ـــزاری ســـمینار شـــرکت های نفتـــی ب برگ
مبـــارک رمضـــان موکـــول شـــود. در مـــورد درخواســـت 
کمیتـــه نیـــز مقـــرر  پیشـــنهاد واحـــد آمـــوزش ســـندیکا از 
شـــد اعضـــای هیـــات رئیســـه، نقطـــه نظـــرات خـــود را 

بـــرای جلســـه آینـــده اعـــالم فرماینـــد. 
شـــرکت  درخواســـت  پیـــرو  جلســـه،  پایـــان  در 
بـــر  مبنـــی  کلیـــد  آذر  بـــرق  صنایـــع  مهندســـی 
کمیتـــه اتوماســـیون و مخابـــرات، پـــس  عضویـــت در 
از بررســـی زمینـــه فعالیـــت مرتبـــط ایـــن شـــرکت در 
یـــع، بـــا عضویـــت ایـــن شـــرکت  حـــوزه اتوماســـیون توز

شـــد.  موافقـــت 

کمیته ارتینگ
و  ارتینـــگ  کمیتـــه  رئیســـه  هیـــات  موافقـــت  بـــا 

گرفـــت؛  صـــورت  صاعقـــه  برابـــر  در  حفاظـــت 
ضرورت پیگیری تعدیل قیمت ارز و 

فلزات در جلسه مشترک با هیات مدیره 
سندیکا 

کمیتـــه تخصصـــی ارتینـــگ  جلســـه هیـــات رییســـه 
و حفاظـــت در برابـــر صاعقـــه، پنجـــم اردیبهشـــت 
ســـال جـــاری در محـــل ســـندیکای صنعـــت بـــرق 

ــد. ــران تشـــکیل شـ ایـ
ــام  ــات انجـ ــه ای از اقدامـ ــه خالصـ ــدای جلسـ در ابتـ
شـــده توســـط ســـندیکا در رابطـــه بـــا تعدیـــل قیمـــت 
اعضـــای  و  شـــد  ارائـــه  قراردادهـــا  در  فلـــزات  و  ارز 
ــورد  ــه مـ کـ ــرارداد تیـــپ خریـــد را  ــه قـ ــر در جلسـ حاضـ
بررســـی  اســـت،  قرارگرفتـــه  توانیـــر  شـــرکت  تاییـــد 

کردنـــد. 
در ادامـــه جلســـه طبـــق تصمیـــم اعضـــا مقـــرر شـــد 
ـــه نمایندگـــی از شـــرکت های  ـــه ب ک ـــرادی  وضعیـــت اف
کارگـــروه تدویـــن اســـتاندارد  کمیتـــه بـــه عضویـــت 
در  و  شـــود  پایـــش  مســـتمر  طـــور  بـــه  آمده انـــد،  در 
صـــورت اتمـــام همـــکاری نماینـــده قبلـــی بـــا شـــرکت، 
مکاتبـــات الزم در خصـــوص معرفـــی نماینـــده جدیـــد 

بـــا شـــرکت صـــورت پذیـــرد.
همچنیـــن مقـــرر شـــد جلســـه ای بـــا نماینـــده هیـــات 
مدیـــره ســـندیکا در امـــور مربـــوط بـــه تعدیـــل قیمـــت 
پیگیـــری  ضمـــن  و  شـــود  تشـــکیل  فلـــزات  و  ارز 
ـــاره ایـــن  آخریـــن اقدمـــات و برنامه هـــای ســـندیکا درب
کـــه دارای  کمیتـــه  موضـــوع، از شـــرکت های عضـــو 
تی هســـتند، دعـــوت بـــه عمـــل آیـــد. چنیـــن مشـــکال

ـــا آیین نامه هـــای آتـــش  ـــا شـــد موضوعـــات مرتبـــط ب بن
نشـــانی شـــهرداری تهـــران در جلســـه آتـــی بررســـی 
شـــود. همچنیـــن مقـــرر شـــد نســـخه نهایـــی قـــرارداد 
تیـــپ در اختیـــار تمامـــی شـــرکت های عضـــو قـــرار 

ــرد. گیـ
کمیتـــه در مـــورد  در پایـــان جلســـه مقـــرر شـــد برنامـــه 
بـــا حضـــور خبـــرگان آموزشـــی  دوره هـــای آموزشـــی 
پژوهـــش  و  آمـــوزش  معاونـــت  طریـــق  از  و  کمیتـــه 

ســـندیکا پیگیـــری شـــود.

کمیته انرژی های تجدیدپذیر

ضرورت برگزاری جلسات مشترک مستمر 
کمیته انرژی های تجدیدپذیر  بین 

سندیکا و ساتبا 

کمیتـــه انرژی هـــای تجدیدپذیـــر  جلســـه نماینـــدگان 
ســـندیکای صنعـــت بـــرق ایـــران بـــا مـــدی رکل دفتـــر 
توســـعه فنـــاوری  و حمـــای ت هـــای  فنـــی  و مشـــاوره 
ســـاتبا هفدهـــم اردیبهشـــت ســـال جـــاری در محـــل 
ســـازمان انرژی هـــای تجدیدپذیـــر و بهـــره وری انـــرژی 

ـــزار شـــد. ـــرق برگ ب
گزارشـــی از دغدغه هـــای بخـــش  در ابتـــدای جلســـه 
کمیتـــه انرژی هـــای  خصوصـــی و شـــرکت های عضـــو 
تجدیدپذیـــر ســـندیکا دربـــاره موضـــوع رتبـــه بنـــدی و 
یابـــی ارائـــه شـــد و نماینـــدگان ســـندیکا بـــه تشـــریح  ارز
گرفتـــه و راهکارهـــای  مشـــکالت، اقدامـــات صـــورت 
کیفـــی  کـــه پاییـــن بـــودن ســـطح  احتمالـــی پرداختنـــد 
خدمـــات ارائـــه شـــده، ضعیـــف بـــودن جـــو رقابتـــی و 
ــم  ــات از اهـ کافـــی در مناقصـ ــاز  ــول امتیـ عـــدم حصـ

ـــود. موضوعـــات اشـــاره شـــده در ایـــن بخـــش ب
توســـعه  دفتـــر  رکل  مـــدی  شـــعبانی کیا،  ادامـــه  در 
فنـــاوری  و حمـــای ت هـــای  فنـــی  و مشـــاوره ســـاتبا 
بـــه پیگیری هـــای انجـــام شـــده توســـط ایـــن ســـازمان 
شـــرکت های  یابـــی  ارز گرفتـــن  برعهـــده  جهـــت 
انرژی هـــای  حـــوزه  در  فعـــال  مشـــاور  و  پیمانـــکار 
ســـازمان  بـــا  مشـــترک  جلســـات  و  تجدیدپذیـــر 
کشـــور در ایـــن خصـــوص  مدیریـــت و برنامه ریـــزی 

کـــرد. اشـــاره 
ســـاماندهی  جهـــت  پیش نویســـی  تهیـــه  از  وی 
نیروگاه هـــای خورشـــیدی  و پیمانـــکاران  مشـــاوران 
تمامـــی  بهینـــه  حـــد  کـــه  کـــرد  کیـــد  تا و  داد  خبـــر 

کمـــک ســـندیکا  یابـــی بایســـتی بـــا  شـــاخص های ارز
شـــود.  تعییـــن  تجدیدپذیـــر  انرژی هـــای  کمیتـــه  و 
ــرکت های داخلـــی  ــور شـ ــعبانی کیا  از عـــدم حضـ شـ
در پروژه هـــای جـــاری انتقـــاد و بـــر لـــزوم فرآهـــم آوردن 
ـــد در  ـــرکت های توانمن ـــایی ش ـــت شناس ـــتری جه بس

ــرد. کـ کیـــد  ــوزه تا ایـــن حـ
در انتهـــای ایـــن جلســـه مقـــرر شـــد در روزهـــای آتـــی 
کارشناســـان و  جلســـاتی بـــه صـــورت مشـــترک میـــان 
کمیتـــه انرژی هـــای تجدیدپذیـــر  خبـــرگان ســـاتبا و 
ســـندیکا جهـــت بحـــث و تبـــادل نظـــر در خصـــوص 
در  فعـــال  مشـــاوران  و  پیمانـــکاران  یابـــی  ارز نحـــوه 
کاال  کننـــدگان  حـــوزه انرژی هـــای نـــو و ســـامانه تامیـــن 

و تجهیـــزات تشـــکیل شـــود.
همچنیـــن مقـــرر شـــد بـــا هماهنگـــی دفتـــر توســـعه 
فنـــاوری  و حمـــای ت هـــای  فنـــی  ســـاتبا، جلســـه ای 
کشـــور،  ـــزی  ـــا ســـازمان مدیریـــت و برنامه ری مشـــترک ب
جهـــت  تجدیدپذیـــر  انرژی هـــای  کمیتـــه  و  ســـاتبا 
ــای  ــان بخش هـ ــی میـ ــات و هماهنگـ ــال تجربیـ انتقـ
یابـــی و تشـــخیص صالحیـــت  مختلـــف ذیربـــط ارز

در ایـــن صنعـــت برگـــزار شـــود. 

کمیته انرژی های تجدیدپذیر  تصمیم 
سندیکا برای برگزاری جلسه سه جانبه 

با ساتبا و سازمان سرمایه گذاری

انرژی هـــای  کمیتـــه  رییســـه  هیـــات  جلســـه 
ایـــران،  بـــرق  صنعـــت  ســـندیکای  تجدیدپذیـــر 
شـــد.  برگـــزار  جـــاری  ســـال  اردیبهشـــت  یازدهـــم 
یکـــی از محورهـــای اصلـــی ایـــن جلســـه، بررســـی 
فیمابیـــن  مشـــترک  جلســـه ای  برگـــزاری  ضـــرورت  
کمیتـــه  و  ســـرمایه گذاری  ســـازمان  ســـاتبا، 
انرژی هـــای تجدیدپذیـــر ســـندیکا بـــود.  همچنیـــن 
گـــزارش از ســـمینار توســـعه پایـــدار و تعییـــن  ارائـــه 
کمیتـــه بـــرای هفته هـــای آتـــی از دیگـــر  برنامه هـــای 

بـــود.  بحـــث  مـــورد  موضوعـــات 
در ادامـــه دبیـــر جلســـه از پیگیری هـــا و توافق هـــای 
جهانـــی  ســـازمان  نماینـــدگان  بـــا  شـــده  انجـــام 
و  مشـــترک  جلســـه  برگـــزاری  جهـــت  یونیســـف 
بالقـــوه همـــکاری خبـــر داد.  بررســـی فرصت هـــای 
ــی  ــه عمومـ ــد جلسـ ــرر شـ ــا مقـ ــم اعضـ ــه تصمیـ ــا بـ بنـ
ــاعت  ــاه سـ ــت مـ ــنبه، 31 اردیبهشـ ــه روز دوشـ کمیتـ
کمیتـــه در محـــل  13 بـــا حضـــور شـــرکت های عضـــو 

ســـندیکا برگـــزار شـــود. 
همچنیـــن مقـــرر شـــد نامـــه ای در راســـتای تامیـــن 
20 درصـــدی بـــرق ســـازمان ها و نهادهـــای دولتـــی 
از محـــل بـــرق تجدیدپذیـــر تهیـــه و بـــه ســـازمان های 
شـــرکت های  آن  طـــی  تـــا  شـــود  ارســـال  مختلـــف 
عضـــو جهـــت بهره منـــدی از پـــروژه هـــای مرتبـــط، 

معرفـــی شـــوند.
هماهنگـــی  جلســـه  شـــد  بنـــا  جلســـه  ادامـــه  در 
ســـال  خـــرداد  اول  در  تجدیدپذیـــر  تشـــکل های 
ــزار  ــر تشـــکل برگـ ــور دو نماینـــده از هـ ــا حضـ ــاری بـ جـ

اخبار 
کمیته های 

سندیکا
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اخبــار

اخبار 
کمیته های 
سندیکا

کمیتـــه مســـئول پیگیـــری و هماهنگـــی  کـــه دبیـــر  شـــود 
برگـــزاری ایـــن جلســـه در ســـندیکا شـــد.

در پایـــان جلســـه پیشـــنهاد شـــد مـــوارد قابـــل طـــرح 
ســـرمایه گذاری،  ســـازمان  جانبـــه  ســـه  جلســـه  در 
ــورت  ــه صـ ــندیکا بـ ــر سـ ــه تجدیدپذیـ کمیتـ ــاتبا و  سـ
ـــا پـــس از هماهنگـــی زمـــان،  ـــه آمـــاده شـــود ت فایـــل ارائ
ــازمان ها و  ــن سـ ــدگان ایـ ــوت از نماینـ ــا دعـ ــه بـ جلسـ
کمیتـــه انـــرژی تجدیدپذیـــر،  حضـــور هیـــات رییســـه 

ــود. ــکیل شـ ــندیکا تشـ ــل سـ در محـ

کمیته  تصمیمات مهم هیات رییسه 
انرژی های تجدیدپذیر در اولین جلسه 

سال 97

انرژی هـــای  کمیتـــه  رییســـه  هیـــات  جلســـه 
ســـال  مـــاه  فروردیـــن  یکـــم  و  بیســـت  تجدیدپذیـــر 
جـــاری در محـــل ســـندیکای صنعـــت بـــرق ایـــران 

شـــد. تشـــکیل 
در ابتـــدای جلســـه، مصوبـــات و تصمیمـــات ناتمـــام 
کمیتـــه در ســـال 96 مطـــرح و در خصـــوص بخشـــی 
کمیتـــه در ســـال جدیـــد تصمیم گیـــری  از برنامه هـــای 
ـــات  ـــای هی ـــتدار از اعض ـــم دوس ـــد خان ـــرر ش ـــد. مق ش
کمیتـــه، اطالعـــات و مباحـــث مطـــرح  رییســـه ایـــن 
تشـــخیص  و  یابـــی  ارز کمیته هـــای  بیـــن  شـــده 
جهـــت  را  تجدیدپذیـــر  انرژی هـــای  و  صالحیـــت 
فعـــال در حـــوزه  بنـــدی شـــرکت های  رتبـــه  انجـــام 

ــد.  کنـ ــل  ــتمر منتقـ ــور مسـ ــه طـ ــو، بـ ــای نـ انرژی هـ
همچنیـــن بـــا نظـــر اعضـــا مقـــرر شـــد جهـــت حـــل 
بودجـــه  بـــه تخصیـــص  مربـــوط  شـــدن مشـــکالت 
تجدیدپذیـــر،  بـــرق  فـــروش  بـــه  مربـــوط  عـــوارض  و 
جلســـاتی بـــا ســـازمان برنامـــه و بودجـــه و وزارت نیـــرو 

گانـــه هماهنـــگ شـــود. بـــه صـــورت جدا
کمیتـــه  در ادامـــه جلســـه بنـــا شـــد ایجـــاد وب  ســـایت 
انرژی هـــای تجدیـــد پذیـــر ســـندیکا مجـــددا پیگیـــری 
و بـــا هماهنگـــی واحـــد اجرایـــی ســـندیکا برنامـــه، 
بودجـــه و اقدمـــات مـــورد نیـــاز تـــا تحقـــق ایـــن موضـــوع 

مشـــخص شـــود.
منظـــور  بـــه  کمیتـــه  ایـــن  رئیســـه  هیـــات  اعضـــای 
حمایـــت از تولیـــد داخلـــی در ســـال 97 بـــر شناســـایی 
محصـــوالت ســـاخت داخـــل در حـــوزه تجدیدپذیـــر 
کردنـــد. بنـــا شـــد بـــا شناســـایی شـــرکت های  کیـــد  تا
ـــر  کث ـــل، حدا ـــود در داخ ـــای موج ـــازنده و ظرفیت ه س

صـــورت  شـــرکت ها  ایـــن  از  حمایتـــی  اقدامـــات 
کـــه در قـــدم اول قـــرار شـــد هماهنگی هـــای  پذیـــرد 
از  رییســـه  هیـــات  اعضـــای  بازدیـــد  جهـــت  الزم 
ــر،  کارخانجـــات تاســـیس شـــده در ســـال هـــای اخیـ

ــود.   ــام شـ انجـ
ــر  ــه وزیـ ــاب بـ ــه ای خطـ ــد در نامـ ــرر شـ ــن مقـ همچنیـ
و  تجدیدپذیـــر  انرژی هـــای  کمیتـــه  خارجـــه،  امـــور 
ـــن  ـــام ای ـــده و درج ن ـــی ش ـــو آن معرف ـــرکت های عض ش
وابســـته های  در  موجـــود  زرد  کتـــاب  در  شـــرکت ها 

بازرگانـــی ســـفارتخانه ها درخواســـت شـــود. 
ــازمان ها  ــه سـ ــه ای بـ ــد نامـ ــرر شـ ــه مقـ ــه جلسـ در ادامـ
و نهادهـــای مختلـــف ارســـال و بـــا طـــرح قانـــون لـــزوم 
اســـتفاده 20 درصـــدی از انرژی هـــای تجدیدپذیـــر در 
کـــه در برنامـــه ششـــم توســـعه  ســـاختمان های دولتـــی 
ذکـــر شـــده اســـت، ظرفیـــت و آمادگـــی شـــرکت های 
کیـــد  کیمتـــه بـــرای تحقـــق ایـــن مهـــم مـــورد تا عضـــو 

ـــرد.  گی ـــرار  ق
کمیتـــه انرژی هـــای  بـــا تصمیـــم  اعضـــا مقـــرر شـــد 
تجدیدپذیـــر بـــا ســـایر تشـــکل ها و نهادهـــای صنفـــی 
جهـــت جلوگیـــری از مـــوازی کاری و تحقـــق اهـــداف 
کثـــر همـــکاری را داشـــته باشـــند، در  کمیتـــه، حدا
همیـــن راســـتا نماینـــدگان هیـــات رئیســـه جهـــت 
تشـــکل ها  هماهنگـــی  جلســـات  در  شـــرکت 
شـــد  پیشـــنهاد  همچنیـــن  شـــدند.  مشـــخص 
ـــه صـــورت دوره ای  جلســـات بعـــدی هیـــات رئیســـه ب
برگـــزار  از شـــرکت های عضـــو  کـــدام  هـــر  در محـــل 

شـــود.

کمیته توسعه صادرات

تصمیم سندیکای صنعت برق و برشنای 
افغانستان برای تهیه پیش نویس 

تفاهمنامه همکاری 

کمیتـــه توســـعه صـــادرات بـــا مدیـــر عامـــل  جلســـه 
کشـــور افغانســـتان بیســـت و پنجـــم  شـــرکت برشـــنا از 
ســـندیکای  محـــل  در  جـــاری  ســـال  اردیبهشـــت 

ــد.  ــزار شـ ــران برگـ ــرق ایـ ــت بـ صنعـ
از  تیـــزری  پخـــش  ضمـــن  جلســـه  ابتـــدای  در 
ظرفیت هـــای صنعـــت بـــرق، ســـندیکا و توانمنـــدی 

اعضـــای آن معرفـــی شـــده و اعضـــا بـــا اشـــاره بـــه حـــوزه 
فعالیـــت شـــرکت خـــود، موانـــع و مشـــکالت حضـــور 
ــتان را  ــازار افغانسـ ــود در بـ ــات خـ ــزات و خدمـ تجهیـ

ــد.  کردنـ ــرح  مطـ
غالـــب، مدیـــر عامـــل شـــرکت برشـــنا ضمـــن معرفـــی 
ارتبـــاط  راه  در  موجـــود  مشـــکالت  بیـــان  بـــه  خـــود 
گیـــری بیـــن شـــرکت های بـــرق ایـــران و افغانســـتان 
ــی در  ــرکت دولتـ ــک شـ ــنا یـ ــت: برشـ گفـ ــت و  پرداخـ
ــع و  یـ ــال، توز ــد، انتقـ کار تولیـ ــه  کـ ــتان اســـت  افغانسـ
همچنیـــن مراقبـــت و بهره بـــرداری را بـــر عهـــده دارد. 
از  افغانســـتان  در  بـــرق  صنعـــت  داد:  ادامـــه  وی 
یـــادی برخـــوردار اســـت و ُبعـــد امنیتـــی  اهمیـــت ز
در  ایرانـــی  شـــرکت های  دارد.  مالحظـــه ای  قابـــل 
ــمگیری  ــور چشـ ــتان حضـ ــور افغانسـ کشـ ــای  پروژه هـ
کـــه مـــی تواننـــد در بـــازار افغانســـتان  ندارنـــد در حالـــی 
بســـیار موفـــق باشـــند لـــذا بایـــد مشـــکالت را بررســـی و 

ــم.    کنیـ ــدا  ــی پیـ ــا راه حلـ ــرای آن هـ بـ
کـــرد: برخـــی  مدیـــر عامـــل شـــرکت برشـــنا تصریـــح 
کمک هـــای  بین المللـــی  نهادهـــای  و  کشـــورها 
ــنا  ــروز برشـ ــد و امـ کرده انـ ــتان  ــه افغانسـ ــی  بـ بالعوضـ
کـــه بایـــد  نزدیـــک بـــه 3 میلیـــارد دالر ســـرمایه دارد 
کنیـــم. مـــا بـــرای ســـرمایه گذاری  بـــرای آن برنامـــه ریـــزی 
آمادگـــی  افغانســـتان  در  ایـــران  خصوصـــی  بخـــش 
یـــم. مـــا برنامـــه هـــای خـــود را از طریـــق ســـندیکا بـــه  دار

کـــرد.  شـــرکت های عضـــو اعـــالم خواهیـــم 
و  مالـــی  معـــاون  صمـــدی،  جلســـه  ادامـــه  در 
کـــه  کـــرد: شـــرکت هایی  قراردادهـــای برشـــنا اظهـــار 
کار  بـــر روی پروژه هـــا  تمایـــل دارنـــد در افغانســـتان 
ــنا  ــتان آشـ ــررات افغانسـ ــن و مقـ ــا قوانیـ ــد بـ ــد بایـ کننـ
باشـــند. مســـئله قیمـــت نیـــز بـــرای مـــا بســـیار اهمیـــت 
ــی،  ــرکت های هنـــدی، چینـ ــتان شـ دارد. در افغانسـ
ـــر همیـــن اســـاس، قیمـــت  و ترکیـــه ای حضـــور دارنـــد ب
اهمیـــت بســـیار باالیـــی در برنـــده شـــدن در پروژه هـــا 

و مناقصـــات دارد.
بـــه  ایرانـــی  شـــرکت های  برخـــی  داد:  ادامـــه  وی 
کیفیـــت پاییـــن و عـــدم  کاالهایـــی بـــا  دلیـــل ارســـال 
ـــه مکاتبـــات اعتبـــار خـــود را از دســـت  پاســـخگویی ب
ــه  کـ ــم  کرده ایـ ــت  ــفارت درخواسـ ــا از سـ ــد و مـ داده انـ

کنـــد.  ــا معرفـــی  ــه مـ ــر را بـ ــرکتهای معتبـ شـ
در ادامـــه جلســـه انصـــاری، معـــاون تجـــاری ســـفارت 
افغانســـتان در ایـــران تصریـــح کـــرد: مـــا تمـــام اطالعات 
کـــرد و در خدمـــت  ـــه ســـندیکا ارائـــه خواهیـــم  الزم را ب
شـــرکت های عضـــو ایـــن تتشـــکل هســـتیم. تمـــام 
کمیتـــه تـــدارکات ملـــی  مـــوارد و پروژه هـــای مهـــم در 
کـــه زیـــر نظـــر مســـتقیم رئیـــس جمهـــور  افغانســـتان 
پروژه هـــای  برخـــی  در  شـــود.  مـــی  بررســـی  اســـت 
بـــه  دارنـــد  مالـــی خارجـــی  منابـــع  کـــه  افغانســـتان 
کاالهـــای ایرانـــی  دلیـــل مســـائل تحریـــم نمی تـــوان از 
ـــور  ـــرای حض ـــکلی ب ـــنا مش ـــی در برش ـــرد ول ک ـــتفاده  اس
کار  شـــرکت های ایرانـــی وجـــود نـــدارد. هزینـــه نیـــروی 
در افغانســـتان بســـیار مناســـب اســـت و شـــرکت های 
کارخانـــه و  عضـــو ســـندیکا مـــی تواننـــد بـــا ایجـــاد 
ثبـــت شـــرکت در افغانســـتان از امکانـــات موجـــود 

بهـــره منـــد شـــوند.
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پیـــام باقـــری نایـــب رئیـــس ســـندیکا در ادامـــه جلســـه 
کـــرد: حفـــظ و اســـتمرار بـــازار بـــرای مـــا بســـیار  تصریـــح 
بـــرق  وزارت  بـــا  ســـندیکا  اســـت.  اهمیـــت  حائـــز 
یه نیـــز تفاهمنامـــه همـــکاری  کشـــورهای عـــراق و ســـور
انعقـــاد  بـــرای  الزم  آمادگـــی  مـــا  اســـت.  داشـــته 
تفاهمنامـــه بـــا برشـــنا و برگـــزاری دوره هـــای آموزشـــی 
یـــم. همچنیـــن  مختلـــف بـــرای پرســـنل برشـــنا را دار
می توانـــد  ســـندیکا  صـــادرات  توســـعه  کمیتـــه 
مســـئوالن  بازدیـــد  جهـــت  الزم  هماهنگی هـــای 
برشـــنا از توانمنـــدی شـــرکت های عضـــو ســـندیکا را 

کننـــد.  فراهـــم 
ـــر  ـــان، تدبی ـــرکت یاس ـــدگان ش ـــه نماین ـــه جلس در ادام
ـــه  ـــا، ب ـــرو و مپن ـــل ابهـــر و نصـــب نی کاب ـــا،  ســـازان آپادان
مـــوارد و مشـــکالت موجـــود در بـــازار افغانســـتان اشـــاره 
و پیشـــنهادات خـــود در جهـــت توســـعه صـــادرات 
کردنـــد. مدیـــر عامـــل شـــرکت  بـــه افغانســـتان را ارائـــه 
کـــرد مـــوارد مطـــرح شـــده در ایـــن  برشـــنا درخواســـت 
ـــرای آنهـــا ارســـال  جلســـه جهـــت پیگیری هـــای الزم ب

ـــود.  ش
ــور  کنتـ ــه  یـــخ مناقصـ ــد تار ــرر شـ ــه مقـ ــان جلسـ در پایـ
ــرر  ــن مقـ ــود. همچنیـ ــد شـ ــه تمدیـ ــه مـــدت دو هفتـ بـ
شـــد متـــن پیـــش نویـــس تفاهـــم نامـــه بیـــن ســـندیکا 
و برشـــنا هـــم تهیـــه و ارســـال شـــود.بنا شـــد فهرســـت 
نیازهـــای برشـــنا بـــه ســـندیکا اعـــالم شـــود و شـــرکای 
محلـــی مطمئـــن از طـــرف برشـــنا بـــه ســـندیکا معرفـــی 

شـــوند. 

کمیته حقوق و قراردادها

تمدید حکم نماینده سندیکا در 
کل امور  هیات های حل اختاف ادارات 

مالیاتی شهر و استان تهران 

کارگـــروه مالیاتـــی ســـندیکای صنعـــت  بـــا پیگیـــری 
بـــرق ایـــران، رئیـــس امـــور مالیاتـــی شـــهر اســـتان تهـــران 
مجـــددا بـــا صـــدور حکمـــی ســـیدهادی هاشـــمی را 
بـــرای یکســـال دیگـــر بـــه عنـــوان نماینـــده ســـندیکا 
امـــور  کل  ادارات  اختـــالف  حـــل  هیات هـــای  در 

ــرد.  کـ ــران معرفـــی  ــتان تهـ ــهر و اسـ مالیاتـــی شـ

متن این حکم به شرح زیر است: 
ـــد  ـــرای بن ـــمی؛ در اج ـــیدهادی هاش ـــای س ـــاب اق جن
3 مـــاده 244 قانـــون مالیات هـــای مســـتقیم مصـــوب 
آن،  بعـــدی  اصالحیه هـــای  و   1366 مـــاه  اســـفند 
یـــخ صـــدور  ســـندیکای صنعـــت بـــرق ایـــران از تار
ــوان نماینـــده  ــه عنـ ــال بـ ــه مـــدت یکسـ ــم بـ ایـــن حکـ
ســـندیکای مذکـــور عضویـــت موضـــوع بنـــد 3 مـــاده 
فـــوق الذکـــر در هیات هـــای حـــل اختـــالف ادارت 
کل امـــور مالیاتـــی شـــهر و اســـتان تهـــران منصـــوب 

ید.  می شـــو
بـــا توجـــه بـــه اینکـــه بـــه اســـتناد تبصـــره یـــک مـــاده 
اختـــالف  حـــل  هیات هـــای  جلســـات  مذکـــور 
مالیاتـــی بـــا حضـــور هـــر ســـه نفـــر از اعضـــا رســـمیت 
در  اعضـــا  از  یـــک  هـــر  حضـــور  عـــدم  و  می یابـــد 
جلســـات  متشـــکله موجبـــات تاخیـــر و تطویـــل در 
ـــی و صـــدور دعـــوت  ـــه پرونده هـــای مالیات رســـیدگی ب
گلـــه  مجـــدد از مـــؤدی می شـــود و نهایتـــا نارضایتـــی و 
منـــدی مؤدیـــان را در پـــی خواهـــد داشـــت؛ امیـــد 
اســـت بـــا حضـــور بـــه موقـــع در جلســـات و هماهنگـــی، 
همفکـــری و تشـــریک مســـاعی بـــا ســـایر اعضـــا بـــه طـــور 
شایســـته اقـــدام نمـــوده و نســـبت بـــه رســـیدگی بـــه 
موقـــع، صحیـــح و عادالنـــه بـــه اعتراضـــات مؤدیـــان 

محتـــرم، موفـــق و مؤیـــد باشـــید. 

کمیته حقوقی و قراردادهای  اهتمام 
سندیکا برای حل مشکات حق بیمه 

قراردادهای پیمانکاری صنعت برق با 
همراهی 7 تشکل مرتبط

کمـــی تـــه حقوقـــی  و قراردادهـــای  ســـندیکای صنعت 
بـــرق ایـــران در نامـــه ای بـــه شـــافعی؛ دبیـــر شـــورای 
خواســـتار  خصوصـــی  بخـــش  و  دولـــت  گفتگـــوی 
قراردادهـــای  بیمـــه  حـــق  مشـــکالت  پیگیـــری 

شـــد.  بـــرق  صنعـــت  پیمانـــکاری 
کـــه ســـازمان  کیـــد می کنـــد  نگارنـــده در ابتـــدای نامـــه تا
کلـــی  تامیـــن اجتماعـــی نـــه تنهـــا بـــه سیاســـت های 
 ) اشـــتغال  و  تولیـــد  مقاومتـــی،  اقتصـــاد   ( کشـــور 
قوانیـــن و مقـــررات وضـــع شـــده توســـط قانونگـــذار 

بخشـــنامه های  بـــه  حتـــی  بلکـــه  نیســـت  پایبنـــد 
ـــا بصـــورت  صـــادره از ســـوی خـــود نیـــز عمـــل ننمـــوده ی
کـــه متاســـفانه  ســـلیقه ای و یـــک طرفـــه عمـــل می کنـــد 
هیات هـــای تجدیـــد نظـــر تشـــخیص مطالبـــات نیـــز 

گرفته انـــد.  یـــه را در پیـــش  همیـــن رو
کـــه در شـــرایط اقتصـــادی فعلی  ایـــن نامـــه اذعـــان دارد 
کـــه تمامـــی بنگاه هـــای اقتصـــادی و شـــرکت ها بـــا 
کمبـــود نقدینگـــی مواجـــه هســـتند، ســـازمان  رکـــود و 
و  نـــاروا  کارشناســـی های  بـــا  اجتماعـــی  تامیـــن 
و  بـــدوی  از ســـوی هیات هـــای  آرای غیرمنصفانـــه 
تجدیدنظـــر بـــه تـــاراج نقدینگـــی انـــدک شـــرکت ها 
ــاز بـــودن دیـــون تامیـــن اجتماعـــی  ــه بـــه ممتـ ــا توجـ بـ

اقـــدام می کننـــد.
ــار  کـــه شـــرکت ها بـــه ناچـ در ایـــن نامـــه آمـــده اســـت 
مجبـــور بـــه طـــرح دعـــوا در دیـــوان عدالـــت اداری 
ــد  ــه 90 درصـ ــر اســـت قریـــب بـ ــه ذکـ ــوند الزم بـ می شـ
ایـــن  از آرای صـــادره در دیـــوان عدالـــت اداری در 
کاران می باشـــد ولـــی زمـــان  خصـــوص بـــه نفـــع پیمـــا
بـــه  بـــا توجـــه  رســـیدگی در دیـــوان عدالـــت اداری 
حجـــم مشـــکالت مطـــرح شـــده از ســـازمان تامیـــن 
اجتماعـــی بـــا توجـــه بـــه تعـــداد انـــدک شـــعبه مختـــص 
ـــی مـــی باشـــد و حداقـــل  ـــه تامیـــن اجتماعـــی، طوالن ب
یـــک ســـال دوندگـــی نیـــاز اســـت تـــا اصـــل مبلـــغ 
ــی  ــن اجتماعـ ــازمان تامیـ ــط سـ ــده توسـ برداشـــت شـ
تضعیـــف  باعـــث  امـــر  ایـــن  کـــه  شـــود  مرجـــوع 
پیمانـــکاران و در نهایـــت بیـــکاری بیشـــتر در ســـطوح 

می گـــردد.  جامعـــه 
طـــرح  کـــه  اســـت  شـــده  کیـــد  تا نامـــه  پایـــان  در 
مشـــکالت فـــوق الذکـــر بخـــش خصوصـــی در قالـــب 
فاضـــالب،  و  آب  انجمـــن  شـــامل   NGO هفـــت 
ــوط  ــکاران خطـ ــن پیمانـ ــیون، انجمـ ــن اتوماسـ انجمـ
صنعتـــی  انجمـــن  نیـــرو،   انتقـــال  پســـت های  و 
ســـندیکای  بـــرق،  تابلوهـــای  تولیدکننـــدگان 
صنعـــت مخابـــرات، ســـندیکای صنعـــت فنـــاوری 
اطالعـــات، اتحادیـــه شـــرکت های فنـــی مهندســـی 
ــرق  ــندیکای صنعـــت بـ حفاظـــت الکترونیـــک و سـ
ـــکالت،  ـــدی مش ـــع بن ـــس از جم ـــا پ ـــت ت ـــر آن داش را ب
پیشـــنهاد خـــود را در قالـــب جـــدول پیوســـت تنظیـــم 
کننـــد تـــا در اســـرع وقـــت دســـتور بررســـی و  و تقدیـــم 
برگـــزاری نشســـتی مشـــترک بـــرای حـــل مشـــکالت 

فعـــاالن صنعـــت صـــادر شـــود. 

اخبار 
کمیته های 

سندیکا
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اخبــار

اخبار 
کمیته های 
سندیکا

همکاری مشترک سازمان برنامه و 
بودجه با سندیکا در تنظیم فهارس بها

بـــا   بـــرق  جلســـه نماینـــدگان ســـندیکای صنعـــت 
قانـــع فـــر، معـــاون نظـــام فنـــی و اجرایـــی ســـازمان 
کشـــور یازدهـــم اردیبهشـــت  مدیریـــت و برنامه ریـــزی 
ســـال جـــاری در ســـازمان برنامـــه و بودجـــه برگـــزار 

ــد.  شـ
در ابتـــدای ایـــن نشســـت نماینـــدگان ســـندیکا بـــه 
کســـب و  کـــه مانـــع از رونـــد مثبـــت  تی  طـــرح مشـــکال
کار اعضـــاء شـــده اســـت، پرداختنـــد و اساســـی ترین 
قـــرار  مـــورد طـــرح  بـــه تفکیـــک  مشـــکالت اعضـــا، 
ســـازمان  اجرایـــی  و  فنـــی  نظـــام  معـــاون  گرفـــت. 
ـــن  ـــتماع ای ـــس از اس ـــور پ کش ـــزی  ـــت و برنامه ری مدیری
ـــه جمـــع بنـــدی مباحـــث اشـــاره شـــده  موضوعـــات، ب

پرداختنـــد و بـــا مـــوارد زیـــر موافقـــت شـــد. 
یـــع  توز شـــرکت های  تمکیـــن  عـــدم  خصـــوص  در 
از قوانیـــن و مقـــررات مصـــوب ســـازمان، مقـــرر شـــد 
در اولیـــن زمـــان نشســـتی چهارجانبـــه بیـــن ســـازمان 
شـــرکت های  از  تعـــدادی  توانیـــر،  شـــرکت  برنامـــه، 
یـــع و ســـندیکای صنعـــت بـــرق برگـــزار شـــود تـــا  توز

گیـــرد. ایـــن موضـــوع مـــورد بحـــث و بررســـی قـــرار 
همچنیـــن مقـــرر شـــد ســـندیکای صنعـــت بـــرق بـــرای 
تنظیـــم فهرســـت بهـــا بـــه ســـازمان برنامـــه و بودجـــه 
کنـــد و در ایـــن موضـــوع  حضـــور  نماینـــده معرفـــی 
فعـــال داشـــته باشـــند. دربـــاره بخشـــنامه تعدیـــل نـــرخ 
کوتاتریـــن زمـــان اقدامـــات الزم  ارز نیـــز مقـــرر شـــد طـــی 

بـــرای ابـــالغ بخشـــنامه جدیـــد صـــورت پذیـــرد.

کمیته سازندگان یراق آالت توزیع

یـــع  توز آالت  یـــراق  ســـازندگان  کمیتـــه  جلســـه  در 
گرفـــت؛   صـــورت 

کسب و  بررسی تاثیرات لغو برجام بر 
کمیته سازندگان یراق آالت  کار اعضای 

توزیع

یـــع،  توز آالت  یـــراق  ســـازندگان  کمیتـــه  جلســـه 
بیســـت و پنجـــم اردیبهشـــت ســـال جـــاری در محـــل 

ســـندیکای صنعـــت بـــرق ایـــران برگـــزار شـــد. 

بـــر  کیـــد  تا بـــا  کمیتـــه  رئیـــس  ابتـــدای جلســـه،  در 
کمیتـــه  اعضـــای  مطالبـــات  وصـــول  پیگیـــری 
یـــع از وزارت نیـــرو و شـــرکت  ســـازندگان یـــراق آالت توز
توانیـــر بـــه مشـــورت بـــا اعضـــای حاضـــر پرداخـــت. 
یابـــی و تشـــخیص  در ادامـــه، در مـــورد درخواســـت ارز
کمیتـــه تخصصـــی ســـازندگان  صالحیـــت اعضـــای 
یابـــی،  یـــع در چارچـــوب جدیـــد ارز یـــراق آالت توز
مقـــرر شـــد پیگیـــری هـــای الزم بـــه منظـــور جلســـه 
یابـــی و تشـــخیص صالحیـــت  کمیتـــه ارز مشـــترک بـــا 
شـــد  مقـــرر  همچنیـــن  شـــود.   انجـــام  ســـندیکا 
هیـــات  موعـــد  از  پیـــش  انتخابـــات  درخواســـت 
ــا  ــده و بـ ــرح شـ ــا مطـ ــوی اعضـ ــندیکا از سـ ــره سـ مدیـ

کمیته-هـــای تخصصـــی همســـو شـــود.  ســـایر 
بحـــران  و  برجـــام  لغـــو  تاثیـــرات  جلســـه  پایـــان  در 
کـــم بـــر جامعـــه و اثـــرات ســـوء آن بـــر  اقتصـــادی حا
مشـــکالت اعضـــا، موضـــوع ارز مبادلـــه-ای، مبـــارزه 
بـــا پولشـــوئی، اســـتفاده از واحـــد یـــورو بـــه جـــای دالر 
و  بحـــث  کشـــور  پـــول  ارزش  تقلیـــل  تجـــارت،  در 

بررســـی شـــد. 

کمیته سازندگان یراق آالت  تصمیم 
توزیع برای تحریم مناقصات سال 97 

یـــع بیســـت  کمیتـــه ســـازندگان یـــراق آالت توز جلســـه 
و هشـــتم فروردیـــن ســـال جـــاری در محـــل ســـندیکای 

صنعـــت بـــرق ایـــران برگـــزار شـــد. 
ـــور  ـــه مذک ـــده در جلس ـــل آم ـــه عم ـــی های ب ـــق بررس طب
کـــه قـــرارداد  و بـــا تصمیـــم اعضـــا مقـــرر شـــد مادامـــی 
اجـــرا  بـــه  یـــع  توز هـــای  شـــرکت  جانـــب  از  تیـــپ 
باشـــد،  نگرفتـــه  قـــرار  کار  دســـتور  در  و  نیامـــده  در 
هیچگونـــه پاســـخی از ســـوی شـــرکت هـــای عضـــو 
کمیتـــه بـــه مناقصـــات و اســـتعالم هـــای ارســـال شـــده 
ــود. ــاه داده نشـ ــه مـــدت دو مـ ــال 97 بـ ــدای سـ از ابتـ
همچنیـــن مقـــرر شـــد فرمـــت مشـــخص نامـــه تاییـــد 
شـــده بـــه همـــراه لیســـت شـــرکت هـــای عضـــو جهـــت 
از  اســـتعالم  یـــا  مناقصـــه  در  شـــرکت  عـــدم  اعـــالم 
ارســـال شـــود. شـــایان ذکـــر  هـــای مذکـــور  شـــرکت 
اعضـــای  کثریـــت  ا اجمـــاع  بـــه  توجـــه  بـــا  اســـت 
کننـــده مفـــاد صورتجلســـه مـــورد تائیـــد ســـایر  شـــرکت 

ــد.  ــی باشـ ــز مـ ــا نیـ اعضـ

کمیته شرکت های دانش بنیان

بررسی عضویت شرکت های دانش 
کار هیات  بنیان حوزه برق در دستور 

کمیته دانش بنیان رئیسه 

کمیتـــه عمومـــی  هفتمیـــن جلســـه هیـــات رئیســـه 
دانـــش بنیـــان ســـندیکا نوزدهـــم فروردیـــن مـــاه ســـال 
جـــاری در محـــل ســـندیکای صنعـــت بـــرق ایـــران 

ــزار شـــد.  برگـ
یابـــی شـــرکت هـــای  در ابتـــدای جلســـه، موضـــوع ارز
یابـــی توســـط هیـــات رئیســـه  دانـــش بنیـــان و مـــدل ارز
بررســـی شـــد و اعضـــا نحـــوه همـــکاری را در قالـــب 
کـــرده و نظـــرات خـــود را  یـــک تفاهـــم نامـــه بررســـی 
کـــه در نهایـــت بـــا جمـــع بنـــدی اعضـــا،  ارائـــه دادنـــد 
متـــن بـــرای ارائـــه بـــه هیـــات مدیـــره ســـندیکا آمـــاده 

گردیـــد. 
فنـــاوری  و  علمـــی  معاونـــت  بـــا  همـــکاری  نحـــوه 
ریاســـت جمهـــوری از دیگـــر محورهـــای مـــورد بررســـی 
کـــه ضمـــن ارائـــه نظـــرات از ســـوی  ایـــن جلســـه بـــود 
گیـــری نهایـــی بـــه  اعضـــای هیـــات رئیســـه، تصمیـــم 
ـــای صاحبـــکار موکـــول شـــد. همچنیـــن  ـــا اق جلســـه ب
توســـط  شـــده  ارائـــه  یابـــی  ارز ی  نحـــوه  لیســـت 
ــه  ــوری بـ ــاوری ریاســـت جمهـ معاونـــت علمـــی و فنـ
کمیتـــه، بعـــد از ارائـــه نظـــرات از جانـــب شـــرکت هـــای 
دانش بنیـــان ســـندیکا و هـــم اندیشـــی در ارتبـــاط بـــا 
کمیتـــه بـــه جمـــع بنـــدی نهایـــی رســـید تـــا  آن در 
گـــزارش بـــه معاونـــت  یابـــی بـــه منظـــور ارائـــه  لیســـت ارز
قالـــب  در  جمهـــوری  یاســـت  ر فنـــاوری  و  علمـــی 

ــود. ــال شـ ــدول ارسـ جـ
در ادامـــه جلســـه، اعضـــای هیـــات رییســـه همـــکاری 
کـــه  کردنـــد  ـــا صنـــدوق پژوهـــش و فنـــاوری را مطـــرح  ب
بنـــا بـــه توافـــق اعضـــا، ایـــن همـــکاری در ادامـــه راه 

کمیتـــه انجـــام خواهـــد شـــد. 
لیســـت  شـــد  مقـــرر  اعضـــا،  تصمیـــم  طبـــق 
ـــت  ـــوزه صنع ـــال در ح ـــان فع ـــش بنی ـــرکت های دان ش
کار امـــور  کســـب و  بـــرق ارائـــه شـــده توســـط دفتـــر 
بین الملـــل در جلســـه بعـــدی هیـــات رییســـه بررســـی 
کمیتـــه جهـــت  شـــود تـــا اعضـــای هیـــات رییســـه 
عضویـــت ایـــن شـــرکت هـــا در ســـندیکا اقدامـــات و 

انجـــام دهنـــد.   را  همـــکاری الزم 
گردیـــد نحـــوه ی حمایـــت  در ادامـــه جلســـه مقـــرر 
منظـــور  بـــه  الملـــل  بیـــن  امـــور  کار  و  کســـب  دفتـــر 
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حضـــور در نمایشـــگاه هـــای بیـــن المللـــی پیگیـــری 
کار  کســـب و  شـــود. در آخـــر نحـــوه ی حمایـــت دفتـــر 
امـــور بین الملـــل بـــه منظـــور حضـــور هیـــات تجـــاری 
نمایشـــگاه  در  حضـــور  جهـــت  ایـــران  داخـــل  در 
بیـــن المللـــی بـــرق تهـــران در آبـــان مـــاه ســـال جـــاری 

پیگیـــری شـــود.

کمیته مهندسین مشاور

تخصصـــی  کمیتـــه  رئیســـه  هیـــات  جلســـه  در 
شـــد؛   مطـــرح  ســـندیکا  مشـــاور  مهندســـی 
کاری نحوه محاسبه هزینه و  چکش 

پرداخت حق الزحمه طراحی و نظارت 
عالیه خدمات مهندسین مشاور

کمیتـــه تخصصـــی مهندســـی  جلســـه هیـــات رئیســـه 
مشـــاور ســـندیکا ســـوم اردیبهشـــت ســـال جـــاری در 
ـــران برگـــزار شـــد.  ـــرق ای محـــل ســـندیکای صنعـــت ب

رئیـــس  درخواســـت  بـــه  بنـــا  جلســـه،  ابتـــدای  در 
ـــا شـــد مشـــکالت  ـــراق ســـازان بن کمیتـــه تخصصـــی ی
انتقـــال  بـــزرگ  پـــروژه  یـــراق آالت  مناقصـــه خریـــد 
کـــه توســـط شـــرکت بـــرق منطقـــه ای خراســـان  کشـــور 
ــه  ــوب بـ ــورت مکتـ ــه صـ ــت، بـ ــام اسـ ــت انجـ در دسـ
ـــا در صـــورت موافقـــت موضـــوع  ـــه شـــود ت ســـندیکا ارائ

ــود. ــری شـ پیگیـ
در ادامـــه جلســـه نحـــوه محاســـبه هزینـــه و پرداخـــت 
حـــق الزحمـــه طراحـــی و نظـــارت عالیـــه خدمـــات 
فـــوق  و  انتقـــال  طرح هـــای  در  مشـــاور  مهندســـین 
اعضـــای  توســـط  گذشـــته  مــــاه  شـــش  کـــه  یـــع  توز
یابـــی  ــره آن را ارز ــاوران خبـ کمیتـــه تهیـــه شـــده و مشـ
کرده انـــد، بررســـی و مقـــرر شـــد بندهایـــی بشـــرح زیـــر 

ــردد: گـ ــه  ــه آن اضافـ بـ
• در مـــورد بـــرآورد طرح هـــا نهایـــت دقـــت بعمـــل آیـــد 

ـــود.  ـــفاف ش ـــان ش کارفرمای ـــی  ـــه پرداخت ـــا هزین ت
وصـــول  بـــا  کارفرمایـــان  طـــرح  ایـــن  اســـاس  بـــر   •
اســـتعالم یـــا انجـــام مناقصـــه بـــرای انتخـــاب مشـــاور 
پیشـــنهادهای واصلـــه در بـــازه 10 ± درصـــد را مـــد 
نظـــر قـــرار داده و پیشـــنهادهای خـــارج از آن را حـــذف 

ــد. کننـ
ــا درصـــدی  کـــه بخشـــی یـ ــا در صورتـــی  • در برآوردهـ
از تجهیـــزات قبـــال خریـــداری و یـــا موجـــودی انبـــار 
باشـــد، هزینـــه بـــرآوردی بـــرای خدمـــات مهندســـی آن 

بخـــش بـــا ضریـــب 50 درصـــد محاســـبه شـــود. 

کـــه منظـــور هزینـــه خدمـــات مهندســـی  • در صورتـــی 
ــابه باشـــند ماننـــد چنـــد پســـت  کـــه مشـ طرح هایـــی 
مشـــابه یـــا خطـــوط ایـــن بـــرآورد هزینـــه مشـــاور بـــا 

ضریـــب 0/7 منظـــور شـــود. 
در ادامـــه جلســـه توافـــق شـــد پـــس از ذکـــر نـــکات مـــورد 
ـــه  اشـــاره در طـــرح پیشـــنهادی مراتـــب طـــی نامـــه ای ب
شـــرکت توانیـــر ارســـال شـــود تـــا در صـــورت تائیـــد بـــه 
ــرر  ــن مقـ ــردد. همچنیـ گـ ــالغ  ــط ابـ ــرکت های ذیربـ شـ
کمیتـــه پاســـخ واصلـــه از ســـازمان برنامـــه  شـــد دبیـــر 
مـــاده ای   20 درخواســـت  بـــا  ارتبـــاط  در  بودجـــه  و 
کمیتـــه تخصصـــی مشـــاوران را طـــی نامـــه ای بـــه تمـــام 
کنـــد.  شـــرکت های مهندســـین مشـــاور عضـــو ارســـال 
برگـــزار  جلســـات  از  گزارشـــی  جلســـه  پایـــان  در 
کارگـــروه توســـعه و ارتقـــاء مشـــاوران،  شـــده توســـط 
کارفرمایـــان ارائـــه شـــد و مشـــکالت و  پیمانـــکاران، 

کردنـــد.  مطـــرح  را  پیشـــنهادی  حل هـــای  راه 

 کمیته مهندسی بازرگانی

شناسایی توانمندی  صادراتی اعضا 
کمیته تخصصی مهندسی  در دستورکار 

بازرگانی سندیکا 

بازرگانـــی  مهندســـی  تخصصـــی  کمیتـــه  جلســـه 
ســـندیکا چهـــارم اردیبهشـــت ســـال جـــاری در محـــل 

ــد.  ــزار شـ ــران برگـ ــرق ایـ ــندیکای صنعـــت بـ سـ
ــزاری  ــرای برگـ ــه بـ کمیتـ ــاره درخواســـت  در ابتـــدا دربـ
ـــه  ک ـــد  ـــث ش ـــوری بح ـــت جمه ـــاد ریاس ـــا نه ـــه ب جلس
ـــادی  ـــت اقتص ـــه وضعی ـــه ب ـــا توج ـــه ب کمیت ـــد  ـــرر ش مق
ـــان اردیبهشـــت مـــاه و پـــس از مشـــخص  ـــا پای کشـــور ت
در  دولـــت  گـــذاری  سیاســـت  مواضـــع  شـــدن 

کنـــد.  جنبه هـــای اقتصـــادی و بازرگانـــی، اقـــدام 
ـــه عـــدم برگـــزاری جلســـه مشـــترک از ســـوی  ـــا توجـــه ب ب
کمیتـــه هـــای تخصصـــی  کمیتـــه توســـعه صـــادرات بـــا 
ــا  مهندســـی بازرگانـــی و اتوماســـیون و مخابـــرات، بنـ
کارگـــروه مشـــترک روابـــط بیـــن الملـــل  شـــد پیگیـــری 
ــرار  کمیتـــه تخصصـــی فـــوق قـ ــر دو  کار هـ ــتور  در دسـ

ـــرد.  گی
ایـــن  پیگیـــری  و  طـــرح  بـــا  شـــد  مقـــرر  همچنیـــن 
و  اتوماســـیون  تخصصـــی  کمیتـــه  در  موضـــوع 
مخابـــرات بـــه برنامـــه ریـــزی زیرســـاخت و تهیـــه و 
ـــایی  ـــاز شناس ـــد ف ـــروه در چن کارگ ـــنامه  ـــن اساس تدوی

حیطـــه فعالیـــت بـــازار هـــدف پرداختـــه شـــود. در ایـــن 
ـــترک  ـــی مش ـــای صادرات ـــرکت ه ـــتفاده از ش ـــه اس زمین
کنسرســـیوم و شناســـایی  کمیتـــه هـــا و ایجـــاد  عضـــو 
توانمنـــدی هـــای صادراتـــی اعضـــا جهـــت اســـتفاده 
قـــرار  کار  دســـتور  در  مـــرزی  بـــرون  هـــای  پـــروژه  از 

گرفـــت. 
ســـابقه  وجـــود  بـــه  توجـــه  بـــا  جلســـه  ادامـــه  در 
ـــای  ـــرکت ه ـــت ش ـــای فعالی ـــدی ه ـــایی توانمن شناس
گذشـــته، مقـــرر شـــد  کمیتـــه در ســـال هـــای  عضـــو 
کـــه ایـــن  اطالعـــات مجـــددا بـــه روز رســـانی شـــود 
موضـــوع خـــود پیـــش زمینـــه ای بـــرای تهیـــه و چـــاپ 
کمیتـــه  کاتالـــوگ تخصصـــی دو زبانـــه مشـــترک بـــا 

بـــود.  اتوماســـیون و مخابـــرات خواهـــد 

کمیته تخصصی  معرفی نماینده 
مهندسی بازرگانی در جلسات روابط 

اقتصادی سوریه و عراق

بازرگانـــی  مهندســـی  تخصصـــی  کمیتـــه  جلســـه 
ســـندیکا بیســـت و دوم فروردیـــن مـــاه ســـال جـــاری 
ایـــران برگـــزار  بـــرق  در محـــل ســـندیکای صنعـــت 

ــد.  شـ
بـــه  مهنـــدس صبـــح خیـــزی  ابتـــدای جلســـه،  در 
مهندســـی  تخصصـــی  کمیتـــه  نماینـــده  عنـــوان 
یه و  بازرگانـــی در جلســـات روابـــط اقتصـــادی ســـور

معرفـــی شـــدند. عـــراق 
از  کمیتـــه  جلســـه  درخواســـت  بـــه  توجـــه  بـــا 
معـــادن  و  صنایـــع  بازرگانـــی،  اتـــاق  رئیـــس  نایـــب 
در  کمیتـــه  جایـــگاه  ایجـــاد  ایـــران،  کشـــاورزی  و 
نشســـت های تجـــاری و اقتصـــادی هیئـــت هـــای 
ــرکت هـــای  ـــدی هـــای شـ ــی و معرفـــی توانمن خارجـ
کمیتـــه از موضوعـــات قابـــل طـــرح در ایـــن  عضـــو 

بـــود.  خواهـــد  جلســـه 
بـــه  بنـــا شـــد مهنـــدس عرفانیـــان  ایـــن جلســـه  در 
کمیتـــه  روســـای  جلســـه  در  کمیتـــه  از  نمایندگـــی 
هیـــات  نظـــرات  و  یافتـــه  حضـــور  ســـندیکا  هـــای 
ـــرات ارز  ـــر تغیی ـــرخ ارز، تاثی ـــل ن ـــر تعدی ـــی ب ـــه مبن رئیس
نســـبت بـــه زمـــان قـــرارداد بـــا مبلـــغ بانکـــی و .... را 

مـــورد بحـــث و تبـــادل نظـــر قـــرار دهنـــد.

اخبار 
کمیته های 

سندیکا
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اخبــار

 کمیته یراق سازان نیرو  

اجرایی شدن قرارداد تیپ مهمترین 
دغدغه یراق سازان

کمیتـــه تخصصـــی ســـازندگان یـــراق آالت  جلســـه 
انتقـــال نیـــرو  ســـوم اردیبهشـــت در محـــل ســـندیکای 

بـــرق ایـــران برگـــزار شـــد.
کمیتـــه بـــه منظـــور اجرائـــی شـــدن قراردادهـــای  ایـــن 
ــرد  کـ ــرر  ــه ای مقـ ــرق منطقـ ــای بـ ــرکت هـ تیـــپ در شـ
و  حقوقـــی  کمیتـــه  بـــا  الزم  هـــای  هماهنگـــی   تـــا 

بـــه انجـــام رســـاند.  قراردادهـــای ســـندیکا را 
یابـــی پیشـــین  ارز بـــه  توجـــه  بـــا  ادامـــه جلســـه،  در 
ــرر  ــر، مقـ ــرکت توانیـ ــط شـ ــه توسـ کمیتـ ــن  ــای ایـ اعضـ
تولیدکننـــده  هـــای  شـــرکت  کیفـــی  یابـــی  ارز شـــد 
بـــه صـــورت مکتـــوب در  نیـــرو  انتقـــال  یـــراق آالت 
یابـــی و تشـــخیص صالحیـــت ســـندیکا  کمیتـــه ارز

مطـــرح شـــود. 
در ایـــن جلســـه نیـــز بعـــد از بررســـی مناقصـــه خراســـان 
کمیتـــه مهندســـی مشـــاور  تصمیـــم بـــر آن شـــد بـــا 
نیـــز در مـــورد فعالیت هـــای مشـــاوران در  ســـندیکا 

کـــره شـــود.  مناقصـــات مذا

کارگروه ها   

توانمندی هـــای  ارتقـــاء  کارکارگـــروه  جلســـه  در 
کافرمایـــان مطـــرح شـــد؛   مشـــاوران، پیمانـــکاران و 

پیگیری اجرایی شدن فهارس بهای 
فوق توزیع و انتقال مربوط به خطوط و 

پست ها

کارکارگـــروه ارتقـــاء توانمندی هـــای مشـــاوران،  جلســـه 
کافرمایـــان بیســـت و نهـــم فروردیـــن  پیمانـــکاران و 
ــه ای  ــرق منطقـ ــرکت بـ ــی شـ ــه میزبانـ ــاری بـ ــال جـ سـ
کـــرد و نظامنامـــه آن تصویـــب  کار  هرمـــزگان، آغـــاز بـــه 

شـــد. 
کـــه بـــا حضـــور مدیـــران شـــرکت های  در ایـــن نشســـت 
بـــرق منطقـــه ای فارس،گیـــالن، هرمـــزگان، تهـــران، 
کرمـــان و یـــزد و بـــه ریاســـت شـــرکت بـــرق منطقـــه ای 
اصفهـــان و ذیـــل نظـــر معاونـــت برنامـــه ریـــزی توانیـــر 
برگـــزار  شـــد، ســـندیکای صنعـــت بـــرق ایـــران نیـــز بـــه 

نمایندگـــی بخـــش خصوصـــی حضـــور داشـــت. 
در ایـــن جلســـه محورهایـــی از قبیـــل آسیب شناســـی 
روش  بـــه  تغییـــر  پیشـــنهاد  طـــرح  پیاده ســـازی 
مهندســـی ارزش، پیاده ســـازی نـــرم افـــزار سیســـتم 
ســـرور  روی  بـــر  پیمانـــکاران  و  مشـــاوران  یابـــی  ارز
بـــرای  کارفرمایـــان  ارتقـــاء  پیشـــنهادهای  توانیـــر، 
ـــه  ـــان، هزین ـــوی زم ـــن الگ کار، تدوی ـــب و  کس ـــای  فض
ــی  ــی مهندسـ ــات فنـ ــای خدمـ ــدوده قراردادهـ و محـ
و پیمانـــکاری، یکســـان ســـازی چـــک لیســـت های 

کنتـــرل اســـناد مناقصـــه و ... مطـــرح شـــد. 
ــندیکا  ــده سـ ــوان نماینـ ــه عنـ ــه بـ کـ ــائلی  مهـــدی مسـ
کـــرد:  اظهـــار  داشـــت،  حضـــور  نشســـت  ایـــن  در 
ــروه  کارگـ ــاز دوم  ــزارش فـ گـ ــد  ــرار شـ ــه قـ در ایـــن جلسـ
بـــه ســـندیکا انعـــکاس داده شـــود تـــا پیگیری هـــا و 
اقدامـــات الزم از طـــرف وزیـــر نیـــرو، معـــاون وزیـــر و 

مدیرعامـــل توانیـــر انجـــام شـــود. 
وی بـــا اشـــاره بـــه بررســـی مســـائل مربـــوط بـــه خدمـــات 
ـــات  ـــت: مکاتب گف ـــه  ـــن جلس ـــی در ای ـــی و مهندس فن
گرفتـــه اســـت  الزم در ایـــن زمینـــه بـــا ســـندیکا صـــورت 
کمیتـــه مشـــاوران ســـندیکا نظـــر خـــود را بـــه  و بنـــا شـــده 

کنـــد.  کارگـــروه اعـــالم  ایـــن 
عضـــو هیـــات مدیـــره ســـندیکا ادامـــه داد: مســـائل 
ارزی جدیـــد و اثـــرات آن بـــر قراردادهـــای صنعـــت 
ــه  ــبه حـــق بیمـ ــازی محاسـ بـــرق، طـــرح استانداردسـ
محاســـبه  پیشـــنهادی  فرمول هـــای  قراردادهـــا، 
دیگـــر  از  نیـــز  فلـــزات  و  ارز  نـــرخ  تعدیل هـــای 

بـــود.  کارگـــروه  ایـــن  جلســـه  محورهـــای 
مســـائلی افـــزود: پیگیـــری اجرایـــی شـــدن فهـــارس 
یـــع و انتقـــال مربـــوط بـــه خطـــوط و  بهـــای فـــوق توز
پســـت ها نیـــز در جلســـه مطـــرح شـــد و بـــه تصویـــب 

کارگـــروه رســـید. 
قـــرارداد  بررســـی  ســـندیکا  مدیـــره  هیـــات  عضـــو 
کـــرد و  تیـــپ را از دیگـــر محورهـــای مطـــرح عنـــوان 
باعـــث می شـــود  قراردادهـــا  ایـــن  گفـــت: پیگیـــری 
از  دولتـــی  و  خصوصـــی  بخـــش  بیـــن  قراردادهـــای 
حالـــت یکطرفـــه خـــارج شـــده و تعدیل هـــای نـــرخ 
تادیـــه  در  تاخیـــر  خســـارت  پرداخـــت  و  فلـــز  و  ارز 
ــود. بخـــش  ــورت واقعـــی درج شـ ــه صـ ــا بـ پرداخت هـ
ـــال  ـــه دنب ـــپ، ب ـــای تی ـــث قرارداده ـــی در بح خصوص
پیگیـــر  بلکـــه  نبـــوده  واحـــد  شـــکل  یـــک  ایجـــاد 

محتـــوای واقعـــی بـــوده اســـت. 

کمیسیون ویژه مجلس  استقبال رئیس 
از طرح سندیکا برای استانداردسازی 

حق بیمه قراردادهای برق 

بـــرق  مهـــدی مســـائلی دبیـــر ســـندیکای صنعـــت 
شـــعبه اصفهـــان ســـی ام فروردیـــن بـــا حمیدرضـــا 
ـــرای  ـــر اج ـــارت ب ـــژه نظ ـــیون وی کمیس ـــس  ـــر، رئی فوالدگ
گفتگـــو  ـــدار و  اصـــل 44 مجلـــس شـــورای اســـالمی دی

کـــرد. 
حفـــظ  یـــت  محور بـــا  کـــه  جلســـه  ایـــن  در 

ـــرح  ـــد، ط ـــزار ش ـــی برگ ـــش خصوص ـــیل های بخ پتانس
استانداردســـازی تامیـــن اجتماعـــی و محاســـبه حـــق 
از چالش هـــای  یکـــی  بـــه عنـــوان  قراردادهـــا  بیمـــه 
و  مهندســـی  فنـــی  خدمـــات  حـــوزه  اصلـــی 
پیمانـــکاری صنعـــت بـــرق  بیمـــه قراردادهـــا بررســـی 
کمیســـیون ویـــژه اصـــل 44 مجلـــس نیـــز  شـــد. رئیـــس 
ـــا شـــد ایـــن موضـــوع  ـــرد و بن ک ـــوق اســـتقبال  از طـــرح ف
گفتگـــوی دولـــت و بخـــش خصوصـــی  در شـــورای 

مطـــرح شـــود. 
بـــرق،  صنعـــت  بـــر  آن  اثـــرات  و  ارزی  مســـائل 
ســـال  از  قبـــل  بـــه  مربـــوط  متوقـــف  قراردادهـــای 
و  بـــود  جلســـه  در  مطـــرح  موضوعـــات  دیگـــر  از   91
ـــرخ ارز و  ـــل ن ـــبه تعدی ـــنهادی محاس ـــای پیش فرمول ه
ارائـــه شـــد.  بـــه وی  بـــه صـــورت مکتـــوب  فلـــزات 
ــوارد مربـــوط بـــه انحصارزدایـــی  ــا شـــد مـ ــه بنـ در ادامـ
در صنایـــع بـــه خصـــوص صنعـــت بـــرق بـــه صـــورت 
مکتـــوب از طـــرف ســـندیکا انعـــکاس داده شـــود. 
همچنیـــن مقـــرر شـــد در آینـــده بـــه منظـــور بررســـی 
هیـــات  بـــا  جلســـه ای  بـــرق،  صنعـــت  مشـــکالت 
مدیـــره ســـندیکا در مجلـــس شـــورای اســـالمی ترتیـــب 

داده شـــود. 

کمیته های سندیکا جهت  تصمیم 
کارگروهی برای تهیه فرمول  تشکیل 

جامِع تعدیل قراردادها

کمیته هـــای عمومـــی  نماینـــدگان  و  روســـا  جلســـه 
ــاه  ــندیکا بیســـت و دوم فروردیـــن مـ و تخصصـــی سـ
ســـال جـــاری در محـــل ســـندیکای صنعـــت بـــرق 

ــد.  ــزار شـ ــران برگـ ایـ
کـــه بـــه دنبـــال تغییـــرات  در ابتـــدای ایـــن جلســـه 
و  فعـــاالن  بـــرای  آن  تبعـــات  و  ارز  نـــرخ  گهانـــی  نا
شـــرکت های عضـــو ســـندیکا و بـــا هـــدف همفکـــری 
بـــروز  بـــرای جلوگیـــری از  وتهیـــه برنامـــه مـــورد نیـــاز 
ـــرق تشـــکیل شـــده  بحـــران در قراردادهـــای صنعـــت ب
بـــود، رئیـــس هیـــأت مدیـــره ســـندیکا ضـــرورت هـــم 
اندیشـــی و شـــنیدن پیشـــنهادهای تولیدکننـــدگان 
مختلـــف  صنـــوف  و  مشـــاوران  و  پیمانـــکاران  و 

کـــرد.  ســـندیکا را مطـــرح 
جلســـه های  کنـــون  تا اینکـــه  بـــه  اشـــاره  بـــا  وی 
ــئوالن بخشـــهای مختلـــف وزارت  ــا مسـ مختلفـــی بـ
ــه ها   ــن جلسـ ــرد: در ایـ کـ ــا  ــت، اظهـ ــته اسـ ــرو داشـ نیـ
کـــه  ســـال 1397 ســـال  کردنـــد  مســـئوالن اذعـــان 
ســـختی بـــرای فعـــاالن صنعـــت بـــرق خواهـــد بـــود و 
ــت  ــش روی صنعـ ــای پیـ ــاره چالش هـ ــندیکا دربـ سـ
ـــه ای  ـــت، نام ـــن صنع ـــر ای ـــانات ارز ب ـــر نوس ـــرق و تاثی ب

خطـــاب بـــه رئیـــس جمهـــور نگاشـــته اســـت.
ــرایط  ــه داد: شـ ــندیکا ادامـ ــره سـ ــأت مدیـ ــس هیـ رئیـ
از  مراقبـــت  و  کار  و  کســـب  فضـــای  ناپایـــدار 
کـــه دور هـــم  شـــرکت های عضـــو ایجـــاب می کنـــد 
جمـــع شـــویم  و بـــا همـــکاری هـــم راه حلـــی بـــرای 
کنـــون نیـــز  کـــه تا کنیـــم  بـــرون رفـــت از مشـــکالت پیـــدا 

اخبار
کمیته های 
سندیکا
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بحـــث تحریـــم مناقصـــات، پیگیـــری قـــرارداد تیـــپ 
ـــوی  ـــف و از س ـــازی مختل ـــات از مج ـــایر موضوع و س

اعضـــای ســـندیکا مطـــرح شـــده اســـت.
در ادامـــه جلســـه، بعضـــی از  اعضـــا بررســـی ریشـــه ای 
علـــت و یـــا علـــل بوجـــود آمـــدن ایـــن مشـــکالت را 
کـــه نوســـانات اخیـــر  کـــرده و اظهـــار داشـــتند  مطـــرح 
گروههـــای  نـــرخ ارز ریشـــه در فعالیـــت سیاســـی دارد و 
مخالـــف دولـــت در صـــدد ضربـــه بـــه دولـــت هســـتند 
و بـــا نقـــل و انتقـــال دالر و تزریـــق آن بـــه بـــازار باعـــث 

ایجـــاد ایـــن مشـــکالت شـــدند. 
فـــروش،  و  خریـــد  قیمـــت  بیـــن  اختـــالف  افزایـــش 
یالـــی از قبیـــل  اعمـــال نشـــدن افزایـــش هزینـــه هـــای ر
نقدینگـــی،  افزایـــش  ارز،  نـــرخ  تـــورم در  و  دســـتمزد 
بـــی ثباتـــی در سیاســـت هـــای اقتصـــادی و مالـــی 
ــوان  ــه عنـ ــا بـ ــوی اعضـ ــه از سـ کـ ــود  ــری بـ دالیـــل دیگـ
کـــه  علـــت رهـــا رشـــدن یکبـــاره نـــرخ ارز شـــده اســـت 
بـــا اشـــاره بـــه ایـــن علـــل، بحـــث اصلـــی همـــه اعضـــا  
ــی  ــاری و آتـ ــای جـ ــانات در قراردادهـ ــن نوسـ ــر ایـ تاثیـ
و  بینـــی  پیـــش  چگونگـــی  و  عضـــو  شـــرکت های 

اعمـــال در قـــرار دادهـــای صنعـــت بـــرق بـــود. 
ســـاخت  کمیتـــه  رئیـــس  نایـــب  جلســـه  ادامـــه  در 
کـــره اضطـــراری  ــا ارائـــه متنـــی خواهـــان مذا داخـــل بـ
کارفرمایـــان اصلـــی وزارتخانه هـــای نیـــرو،  و فـــوری بـــا 
نفـــت، صنعـــت و معـــدن و تجـــارت، نماینـــدگان 
و  مجلـــس  ریـــزی،  برنامـــه  و  مدیریـــت  ســـازمان 
کـــه در ایـــن متـــن بـــه  دســـتگاه های نظارتـــی شـــد. 

مـــوارد زیـــر اشـــاره شـــده اســـت: 
1- مبلـــغ مربـــوط بـــه باقیمانـــده قـــرارداد هـــای EPC  یـــا 
ــال  ــته منعقـــد و در سـ گذشـ ــالهای  ــه در سـ کـ ــد  خریـ
گـــر بنـــد  1397 و بـــه بعـــد اجـــرا خواهـــد شـــد )حتـــی ا
مربـــوط بـــه تعدیـــل در آن وجـــود نـــدارد( درصـــد تغییـــر 

ـــردد. گ ـــه 80 درصـــد مبلـــغ اعمـــال  ـــرخ ارز ب ن
تعدیـــل   ، کارفرمایـــان  آتـــی،  پیشـــنهادات  در   -2
تغییـــرات نـــرخ ارز بـــه 80 درصـــد مبلـــغ قـــرارداد را 

فرماینـــد. تائیـــد 
تولیـــد  بیـــن  قراردادهـــای  در   2 بنـــد  شـــرایط   -3
نیـــز  خصوصـــی  پیمانـــکاران  و  داخلـــی  کننـــدگان 

باشـــد. نافـــذ 
4- در صـــورت تردیـــد در پذیـــرش صریـــح بنـــد 2، 
پیشـــنهاد قیمـــت ارزی در مناقصـــات و اســـتعالم 

ــود. ــه شـ ــا پذیرفتـ هـ
کـــه در روز مـــورد  ـــرخ ارز، نرخـــی اســـت  5- منظـــور از ن
ــه  ــور حوالـ کشـ ــارج از  ــه مقاصـــد خـ ــرا بـ ــوان آنـ ــر بتـ نظـ

کـــرد.

روز پیشـــنهاد  ارز در  نـــرخ  بـــه  6- تعدیـــل نســـبت 
کاال یـــا خدمـــات  قیمـــت و نـــرخ ارز در روز تحویـــل 

گـــردد.  منظـــور 
کارگروهـــی بـــا حضـــور  در پایـــان جلســـه مقـــرر شـــد 
تمامـــی صنـــوف اعـــم از ســـازندگان، پیمانـــکاران و 
کمیتـــه حقوقـــی  مشـــاوران در ســـندیکا بـــا مدیریـــت 
و قراردادهـــا و نماینـــده ســـازمان مدیریـــت و برنامـــه 
ــتان  ــی آسـ ــت فنـ ــرو از  معاونـ ــابق نیـ ــر سـ ــزی، وزیـ ریـ
پژوهش هـــای  مرکـــز  نماینـــده  همچنیـــن  و  قـــدس 
و  فرمـــول  تهیـــه  بـــه  نســـبت  و  تشـــکیل  مجلـــس 
پیشـــنهاد جامـــع بـــرای تعدیـــل قراردادهـــا ی جـــاری 

گـــردد.  و آتـــی اقـــدام 

پیشتازی صادراتی موننکو 
گذشت که  در سالی 

شـــرکت مهندســـین مشـــاور موننکـــو ایـــران موفـــق بـــه 
کســـب عنـــوان صادرکننـــده نمونـــه ملـــی و رتبـــه اول 
صـــادرات محصـــوالت دانـــش بنیـــان در هفتمیـــن 

ــاوا در ســـال 1396 شـــد.  ــنواره فـ جشـ
کـــه پیـــش از ایـــن از ســـوی  شـــرکت موننکـــو ایـــران 
وزارت صنعـــت، معـــدن و تجـــارت و نیـــز ســـازمان 
توســـعه تجـــارت بـــه عنـــوان یکـــی از صادرکننـــدگان 
در  بـــود،  شـــده  برگزیـــده   1396 ســـال  ملـــی  نمونـــه 
فنـــاوری  و  ارتباطـــات  ملـــی  جشـــنواره  هفتمیـــن 
کســـب رتبـــه اول در  بـــه  اطالعـــات )فـــاوا(، موفـــق 
)در  بنیـــان  دانـــش  محصـــوالت  صـــادرات  محـــور 

شـــد.  صـــادرات(  زیرمحـــور 
ـــابقه  ـــا س ـــران ب ـــو ای ـــاور موننک ـــین مش ـــرکت مهندس ش
بیـــش از 44 ســـال فعالیـــت مســـتمر، بـــا تکیـــه بـــر 

گذشـــته و نیـــز بـــر اســـاس برنامـــه  تجربیـــات ســـالیان 
ریـــزی و رهنگاشـــت راهبـــردی خـــود برنامـــه توســـعه 
بیـــن  بازارهـــای  بـــه  ورود  و  خارجـــی  کار  و  کســـب 

کـــرد.  المللـــی را در ســـال 1389 آغـــاز 
ایـــن شـــرکت همچنیـــن در راســـتای فعالیـــت هـــای 
ارائـــه  کشـــور  بـــا پیشـــرفت  از ســـوی دیگـــر  و  خـــود 
خدمـــات مهندســـی و مشـــاوره در حـــوزه رارتباطـــات 
و فنـــاوری اطالعـــات را بـــه فهرســـت خدمـــات خـــود 
افـــزود و در نتیجـــه ایـــن هـــم افزایـــی حـــال پـــس از 
یـــک دهـــه فعالیـــت مســـتمر، ضمـــن  بـــه  نزدیـــک 
بازارهـــای  در  زیرمجموعـــه  شـــرکت  ســـه  تاســـیس 
هـــدف صادراتـــی از جملـــه آلمـــان، عمـــان و نیجریـــه 
خدمـــات  پـــروژه   50 از  بیـــش  اجـــرای  بـــه  موفـــق 
مشـــاوره و مهندســـی بـــا مبلغـــی بیـــش از 35 میلیـــون 

دالر شـــده اســـت. 
بـــر مبنـــای ایـــن فعالیـــت هـــا در ســـال 1396 ضمـــن 
حـــوزه  در  ملـــی  نمونـــه  صادرکننـــده  رتبـــه  کســـب 
صنعـــت،  وزارت  از  مهندســـی،  و  فنـــی  خدمـــات 
تجـــارت،  توســـعه  ســـازمان  و  تجـــارت  و  معـــدن 
ــز  ــات نیـ ــاوری اطالعـ ــات و فنـ ــط وزارت ارتباطـ توسـ
بـــه عنـــوان مقـــام اول هفتمیـــن جشـــنواره ارتباطـــات 
محصـــوالت  محـــور  در  اطالعـــات  فنـــاوری  و 
گرفتـــه  دانش بنیـــان برگزیـــده شـــده و مـــورد تقدیـــر قـــرار 

اســـت. 

بررسی نقش دیپلماسی اقتصادی 
در توسعه صادرات غیرنفتی 

اســـتفاده از نقـــش دیپلماســـی اقتصـــادی در توســـعه 
کشـــور بـــه ویـــژه در بازارهـــای  صـــادرات غیرنفتـــی 
کشـــورهای همســـایه محـــور همایشـــی  منطقـــه ای و 
کمیســـیون  کـــه فدراســـیون صـــادرات انـــرژی و  بـــود 

کـــرد. انـــرژی اتـــاق تهـــران برگـــزار 
فعـــاالن  از  یـــادی  ز جمـــع  کـــه  همایـــش  ایـــن  در 
بخـــش خصوصـــی، اعضـــای هیئـــت نماینـــدگان 
ــدوق  ــران، رئیـــس صنـ ــاق تهـ ــرژی اتـ ــیون انـ کمیسـ و 
ضمانـــت صـــادرات ایـــران، معـــاون امـــور بیـــن الملـــل 
از  نماینـــده ای  و  ایـــران  صـــادرات  توســـعه  بانـــک 
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معاونـــت اقتصـــادی وزارت امـــور خارجـــه حضـــور 
داشـــتند، 

رییســـه  هیـــات  عضـــو  اردکانـــی  شـــمس  علـــی 
فدراســـیون صـــادرات انـــرژی و از اعضـــای هیـــات 
نماینـــدگان اتـــاق تهـــران، از جملـــه الزامـــات تحقـــق 
ــی  ــادرات غیرنفتـ ــعه صـ ــاری را توسـ ــال جـ ــعار سـ شـ
گفـــت: توســـعه صـــادرات موجـــب  کـــرد و  عنـــوان 
کشـــورهای صادرکننـــده و برقـــراری امنیـــت در  ثبـــات 

کشـــورها و در ســـطح بیـــن المللـــی می شـــود.
ـــرار  ـــع از ف ـــزود: توســـعه صـــادرات همچنیـــن مان وی اف
مغزهـــا خواهـــد شـــد حـــال بایـــد بـــه ایـــن نکتـــه مهـــم 
کـــه امـــور اقتصـــادی نیـــز بایـــد بـــه  نیـــز توجـــه داشـــت 
کاردان هـــا و متخصصـــان ایـــن حـــوزه بیفتـــد. دســـت 
حمیدرضـــا صالحـــی دیگـــر عضـــو هیئـــت رئیســـه 
فدراســـیون صـــادرات انـــرژی و عضـــو هیـــات مدیـــره 
ســـندیکای صنعـــت بـــرق ایـــران نیـــز در ســـخنانی 
گـــر بـــا همـــکاری وزارت خارجـــه و بخـــش  گفـــت: ا
خصوصـــی، ســـنگ بنـــای دیپلماســـی اقتصـــادی 
گـــذارده شـــود، بـــه طـــور قطـــع  کشـــور بـــه درســـتی  در 
شـــاهد جهـــش در صـــادرات غیرنفتـــی خواهیـــم بـــود.
الملـــل  بیـــن  امـــور  معـــاون  معبـــودی،  حمیدرضـــا 
ـــه اینکـــه بیـــش از  ـــا اشـــاره ب بانـــک توســـعه صـــادرات ب
ــن بانـــک در  ــا ایـ ــور بـ کشـ ــدگان  ــد صادرکننـ 90 درصـ
ارتبـــاط هســـتند، بـــه تشـــریح خدمـــات بانـــک توســـعه 

ــه صادرکننـــدگان پرداخـــت.  ــادرات بـ صـ
وی افـــزود: در حـــال حاضـــر ایـــن بانـــک در ســـه بخـــش 
نیـــز  و  یالـــی  ر وام هـــای  ارزی،  نامه هـــای  ضمانـــت 
اعتبارســـنجی خریـــدار خارجـــی، بـــه ایفـــای نقـــش در 

کشـــور مـــی پـــردازد. عرصـــه صـــادرات غیرنفتـــی 
ــادرات  ــعه صـ ــل بانـــک توسـ ــن الملـ ــور بیـ ــاون امـ معـ
خریـــدار،  اعتبـــار  قراردادهـــای  در  کـــرد:  تصریـــح 
کارفرمـــا  حداقـــل 15 درصـــد منابـــع مـــورد نیـــاز ســـهم 
بـــا  صـــادرات  توســـعه  بانـــک  ســـهم  درصـــد  و 85 
بازپرداخـــت 5 تـــا 7 ســـال، 3 ســـال دوره ســـاخت 
ــه  ــه البتـ کـ ــد اســـت  ــا 4 درصـ ــود 3 تـ ــرخ سـ ــرح و نـ طـ
کثـــر بیســـت و پنـــج صـــدم درصـــد  حـــق بیمـــه و حدا

هزینه هـــای جانبـــی نیـــز بـــه آن اضافـــه می شـــود.
ــرد: طـــی ســـال های  کـ معبـــودی همچنیـــن تصریـــح 
بـــه  موفـــق  ایـــران  صـــادرات  توســـعه  بانـــک  اخیـــر 
یافـــت قراردادهـــای همـــکاری بـــا برخـــی بانک هـــا  در
ـــیه  ـــش و روس ـــن، اتری ـــی، چی ـــره جنوب ک ـــورهای  کش از 
کـــره جنوبـــی 8 میلیـــارد  کـــه ارزش قـــرارداد بـــا  شـــده 

یـــورو و بـــا چیـــن 10 میلیـــارد یـــورو بـــوده اســـت.

فدراســـیون  مدیـــره  هیـــات  عضـــو  باقـــری  پیـــام 
ســـندیکای  رئیـــس  نایـــب  و  انـــرژی  صـــادرات 
ــا اشـــاره بـــه اینکـــه صـــادرات  صنعـــت بـــرق ایـــران بـ
ــادی اســـت،  ــران اقتصـ ــروج از بحـ ــرک خـ ــور محـ موتـ
یـــادی  ادامـــه داد: مـــا امـــروز بـــا ایـــن منطـــق فاصلـــه ز
کشـــور مـــا ســـرگردان  یـــم، متاســـفانه صـــادرات در  دار
ــا در  ــدارد. سالهاســـت مـ ــی نـ اســـت و متولـــی خاصـ
کانـــال 40 تـــا 50 میلیـــارد دالر محبـــوس شـــده ایم. 
پارادایـــم  بایـــد  مـــا  کـــه  می دهـــد  نشـــان  امـــر  ایـــن 

صـــادرات را تغییـــر دهیـــم. 
کـــه امـــروز تحـــت عنـــوان  وی افـــزود: عـــددی هـــم 
عمدتـــا  می شـــود  صـــادر  غیرنفتـــی  صـــادرات 
و خـــام  خـــام  مـــواد  نفـــت،  بـــر  منطبـــق  صـــادرات 
تغییـــر  را  صـــادرات  پارادایـــم  گـــر  ا اســـت.  فروشـــی 
ندهیـــم و بـــه ســـمت ارزش افـــزوده بیشـــتر حرکـــت 
خواهیـــم  چارچـــوب  همیـــن  در  مطمئنـــا  نکنیـــم 

مانـــد. 
عضـــو هیـــات مدیـــره فدراســـیون صـــادرات انـــرژی 
و  فنـــی  خدمـــات  صـــادرات  اینکـــه  بـــر  کیـــد  تا بـــا 
داشـــته  کاهـــش  گذشـــته  بـــه  نســـبت  مهندســـی 
کـــرد: مـــا در ایـــن حـــوزه در ســـال 95،  اســـت، تصیـــح 
3  میلیـــارد دالر صـــادرات داشـــتیم در حالـــی ســـال 
گذشـــته ایـــن رقـــم بـــه زحمـــت بـــه 800 میلیـــون دالر 
کل صـــادرات  کـــه نســـبت بـــه عـــدد  رســـیده اســـت 

ــت.  ــی نیسـ ــل توجهـ ــم قابـ رقـ
حـــوزه  مشـــکالت  حـــل  بـــرای  مـــا  داد:  ادامـــه  وی 
صـــادرات بایـــد ســـند ملـــی صـــادرات و برنامـــه ای 
همـــه  تـــا  باشـــیم  داشـــته  همگـــن  و  جامـــع 
بداننـــد.  را  خـــود  تکلیـــف  ذیربـــط  دســـتگاه های 
کســـی بایـــد در  کـــه هـــر  صـــادرات یـــک زنجیـــره اســـت 

کنـــد.  ایفـــا  ایـــن زنجیـــزه نقـــش خـــود را 
حـــوزه  در  بانک هـــا  عملکـــرد  از  گالیـــه  بـــا  باقـــری 
بانکـــی  نظـــام  امـــروز  گفـــت: متاســـفانه  صـــادرات 
کارانـــه بـــا مســـائل صادراتـــی برخـــورد  خیلـــی محافظـــه 
می کنـــد، مـــا خدمـــات و تجهیـــزات هایتـــک خـــود 
ــود  ــر می شـ ــذا مگـ ــم لـ ــادر می کنیـ ــا صـ ــه دولت هـ را بـ
ـــال،  ـــل و انتق ـــکان نق ـــی، ام ـــام بانک ـــک نظ کم ـــدون  ب
بـــدون امـــکان صـــدر ضمانتنامـــه و .... صـــادرات 

داشـــت؟! 
کمیســـیون انـــرژی و محیـــط  رضـــا پدیـــدار، رییـــس 
در  اینکـــه  بـــه  اشـــاره  بـــا  نیـــز  تهـــران  اتـــاق  زیســـت 
تدبیرهـــا  دنبـــال  بـــه  بایـــد  اقتصـــادی  دیپلماســـی 
بـــود نـــه ترفندهـــا، بـــه برخـــی الزامـــات دیپلماســـی 

و  تحقـــق  بـــرای  گفـــت:  و  کـــرد  اشـــاره  اقتصـــادی 
کشـــور،  پیـــاده ســـازی بهتـــر دیپلماســـی اقتصـــادی در 
اقتصـــادی داشـــت،  مـــوزون  رفتـــار  ابتـــدا  در  بایـــد 
هـــای  زمینـــه  مهم تریـــن  از  اقتصـــادی  آزادســـازی 
کـــه  گیـــری ایـــن شـــکل از دیپلماســـی اســـت  شـــکل 

یـــم.  مـــا ایـــن آزادســـازی اقتصـــادی را ندار
پدیـــدار افـــزود: خصوصـــی ســـازی از دیگـــر الزامـــات 
گفـــت در  کـــه متاســـفانه بایـــد  ایـــن عرصـــه اســـت 
کشـــور از وضعیـــت مناســـبی  ایـــن شـــاخص ها در 
برخـــوردار نیســـت زیـــرا بیـــش از 84 درصـــد اقتصـــاد 
دولـــت  وابســـتگان  و  دولـــت  دســـت  در  کشـــور 
 21 دولـــت،  خـــود  دســـت  درصـــد   41 کـــه  اســـت 
درصـــد   22 بازنشســـتگی،  صندوق هـــای  درصـــد 
خصولتی هـــا و 16 درصـــد دســـت بخـــش خصوصـــی 
و تعـــاون اســـت، پـــس خصوصـــی ســـازی منظـــری 
ــادرات مـــا را بـــه  ـــوزه صـ ـــد در ح ـــی توان کـــه م ــت  اسـ

برســـاند.  اقتصـــادی  دیپلماســـی 
وی ادامـــه داد: الـــزام دیگـــر دیپلماســـی اقتصـــادی 
ــود را  ــه تعریـــف خـــاص خـ کـ ــری اســـت  رقابـــت پذیـ
کـــه حـــال  کردیـــم  کـــدام رقابـــت را فراهـــم  دارد، مـــا 
یـــم در حـــوزه صـــادرات بـــه آن دســـت پیـــدا  انتظـــار دار

کنیـــم.
گفتـــه ایـــن عضـــو هیئـــت نماینـــدگان اتـــاق تهـــران،  بـــه 
و  گســـترش  گـــذاری مســـتقیم خارجـــی و  ســـرمایه 
کشـــور  توســـعه فناوری هـــای ارتباطـــی و اطالعاتـــی در 
از دیگـــر الزمه هـــای تحقـــق دیپلماســـی اقتصـــادی 
گیـــرد. کـــه بایـــد مـــورد توجـــه قـــرار  کشـــور اســـت  در 
گســـترش تکنولـــوژی هـــا ارتباطـــی و اطالعاتـــی الـــزام 
کـــه مـــا در ایـــن حـــوزه هـــم دچـــار  دیگـــری اســـت 

محدودیـــت هســـتیم. 
کـــوزه چـــی رئیـــس اداره تســـهیل صـــادرات  ســـعید 
غیرنفتـــی معاونـــت اقتصـــادی وزارت امـــور خارجـــه 
معاونـــت  تشـــکیل  گفـــت:  همایـــش  ایـــن  در  هـــم 
اقتصـــادی، اختصـــاص معاونـــت مســـتقل در وزارت 
امـــور خارجـــه بـــه مباحـــث و موضوعـــات اقتصـــادی 

اســـت. 
ــاط  ــه اولویـــت ارتبـ ــور خارجـ ــزود: در وزارت امـ وی افـ
اقتصـــادی در حـــوزه ســـتادی  فعـــاالن  بـــا  نزدیـــک 
ایـــن  منطقـــه ای  مدیریت هـــای  و  معاونت هـــا  و 
ــاالن  ــدای فعـ ــته ها و صـ ــا خواسـ ــت تـ ــه اسـ وزارتخانـ
اقتصـــادی از ناحیـــه وزارت خارجـــه و ســـفارتخانه ها 

ــود. ــنیده شـ شـ
ظرفیـــت  از  اســـتفاده  داد:  ادامـــه  چـــی  کـــوزه 
وزارت  مطلـــوب  کنونـــی  شـــرایط  در  همســـایگان 
از  اســـتفاده  افزایـــش  بنابرایـــن  نیســـت  خارجـــه 
کشـــورهای همســـایه  ظرفیـــت هـــای اقتصـــادی در 
قـــرار  خارجـــه  وزارت  اولویـــت  در  عـــراق  جملـــه  از 
کنونـــی  ــزان  ــا بیـــش از میـ ــرای مـ کار بـ دارد. ظرفیـــت 
اســـت امـــا نیـــروی انســـانی بـــرای اســـتفاده از ایـــن 
یـــم. البتـــه بخـــش خصوصـــی هـــم  ظرفیت هـــا ندار
بایـــد از امکانـــات خـــود در جهـــت افزایـــش اســـتفاده 
از بازارهـــای منطقـــه ای و توســـعه صـــادرات بـــا انگیـــزه 

کنـــد. بهتـــر اســـتفاده 

رویدادها
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کارفرمایان  بخشودگی جرائم بیمه ای 
خوش حساب تمدید شد

ــتای نامگـــذاری  ــازمان تامیـــن اجتماعـــی در راسـ سـ
کاالی  ســـال جـــاری بـــه عنـــوان ســـال حمایـــت از 
کارفرمایـــان  ایرانـــی، بخشـــنامه بخشـــودگی جرائـــم 

کـــرده اســـت.  خـــوش حســـاب را تمدیـــد 
بـــه اســـتحضار می رســـاند ســـازمان تامیـــن اجتماعـــی 
در راســـتای نامگـــذاری ســـال جـــاری بعنـــوان ســـال 
معظـــم  مقـــام  ســـوی  از  ایرانـــی  کاالی  از  حمایـــت 
رهبـــری در اجـــرای سیاســـت های اقتصـــاد مقاومتـــی 
خـــوش  کارفرمایـــان  بـــا  مســـاعدت  منظـــور  بـــه  و 
ــان  کارفرمایـ ــم  ــودگی جرائـ ــنامه بخشـ ــاب بخشـ حسـ
تمامـــی  بـــه  را  آن  و  تمدیـــد  را  حســـاب  خـــوش 

کـــرده اســـت. واحدهـــای خـــود ابـــالغ 

لغو تحریم مناقصات شرکت های توزیع 
نیروی برق

بـــه  نامـــه ای  در  ایـــران  بـــرق  صنعـــت  ســـندیکای 
مدیـــران عامـــل محتـــرم شـــرکت های عضـــو ســـندیکا 
یـــع  توز شـــرکت های  مناقصـــات  تحریـــم  لغـــو  از 

نیـــروی بـــرق خبـــر داد. 
ماه هـــای  طـــی  ایـــران  بـــرق  صنعـــت  ســـندیکای 
کـــرده  گذشـــته در نامـــه ای بـــه شـــرکت توانیـــر  اعـــالم 
کـــه شـــرکت های عضـــو ســـندیکا در اعتـــراض  بـــود 
بـــه اجرایـــی نشـــدن قـــرارداد تیـــپ، در مناقصـــات 
یـــع حضـــور نخواهنـــد داشـــت و بـــه  شـــرکت های توز

نوعـــی ایـــن مناقصـــات را تحریـــم می کننـــد. 
پیگیری هـــای  بـــا  کـــه  می رســـاند  اســـتحضار  بـــه 
هیـــات    نماینـــدگان  متعـــدد  جلســـات  و  مســـتمر 
ــرو در  ــر نیـ ــرم وزیـ ــت محتـ ــا معاونـ ــندیکا بـ ــره سـ مدیـ
ــپ  ــرارداد تیـ ــد قـ ــرژی، ویرایـــش جدیـ ــرق و انـ ــور بـ امـ
ــز  یـــع نیـ ــورد تأییـــد ســـندیکا و شـــرکت های توز ــه مـ کـ
ـــر  ـــرکت توانی ـــره ش ـــات  مدی ـــب هی ـــه تصوی ـــد ب می باش

رســـیده اســـت.
از ایـــن رو بـــا عنایـــت بـــه مراتـــب فوق الذکـــر، ضمـــن 
تشـــکر از اعضـــای محتـــرم در همراهـــی بـــا ســـندیکا 
می رســـاند  اطـــالع  بـــه  هماهنـــگ،  اقـــدام  ایـــن  در 
یـــع از  عـــدم حضـــور در مناقصـــات شـــرکت های توز

یـــخ لغـــو می شـــود. ایـــن تار

استمرار پیگیری های سندیکا در 
خصوص قراردادهای تیپ

ای  نامـــه  طـــی  ایـــران  بـــرق  صنعـــت  ســـندیکای 
بـــه معـــاون بـــرق و انـــرژی وزیـــر نیـــرو ضمـــن تقدیـــر 
خواســـتار  مقـــام،  ایـــن  آمادگـــی  اعـــالم  و  توجـــه  از 

تیـــپ  قـــرارداد  ســـازی  پیـــاده  جـــدی  پیگیـــری 
کشـــور شـــد.  یـــع نیـــروی بـــرق  باالخـــص در حـــوزه توز
بـــه امضـــای دبیـــر ایـــن تشـــکل  کـــه  در ایـــن نامـــه 
رســـیده بـــود، نگارنـــده، تبعـــات ناشـــی از عـــدم پیـــاده 
ســـازی قـــرارداد تیـــپ از ســـوی شـــرکت هـــای بـــرق 
یـــع نیـــروی بـــرق را یـــادآور شـــده و  منطقـــه ای و توز

خواســـتار حـــل ســـریع ایـــن موضـــوع شـــده بـــود.
درخواســـت  آن،  از  بخشـــی  در  کـــه  نامـــه  ایـــن  در 
مشـــترک  نشســـت  برگـــزاری  بـــر  مبنـــی  ســـندیکا 
مدیـــران  بـــا  توانیـــر  و  نیـــرو  وزارت  ارشـــد  مدیـــران 
ســـندیکای صنعـــت بـــرق ایـــران بـــه منظـــور بررســـی 
اظهـــار  شـــده،  مطـــرح  تیـــپ  قـــرارداد  موضـــوع 
کـــه بـــا دســـتور مســـتقیم معـــاون  امیـــدواری شـــده بـــود 
ــان  ــاه تریـــن زمـ کوتـ ــای تیـــپ در  ــرو قراردادهـ ــر نیـ وزیـ
کارفرمایـــان و شـــرکت هـــای  ممکـــن مـــورد پذیـــرش 
گرفتـــه و بـــه تبـــع آن منافـــع مشـــروع  خصوصـــی قـــرار 
شـــرکت هـــای ســـازنده، پیمانـــکار، مشـــاور و بازرگانـــی 
کشـــور در قراردادهـــا تامیـــن شـــود.  صنعـــت بـــرق 

گردهمایـــی  در  ســـندیکا  مدیـــره  هیـــات  عضـــو 
انـــرژی:  حـــوزه  اســـتارتاپ های  و  شـــتاب دهنده ها 

ضرورت ورود جدی تر شرکت های 
دانش بنیان به صنعت برق

اســـتارتاپ های  و  شـــتاب دهنده ها  گردهمایـــی 
حـــوزه انـــرژی یکـــم اردیبهشـــت مـــاه ســـال جـــاری 
دانش بنیـــان  شـــرکت های  شـــکوفایی  مجتمـــع  در 

ــد. ــزار شـ برگـ
ـــه همـــت ســـتاد توســـعه فنـــاوری  کـــه ب در ایـــن برنامـــه 
یاســـت  حـــوزه انـــرژی معاونـــت علمـــی و فنـــاوری ر
کســـب  جمهـــور برگـــزار شـــد، بررســـی و تببیـــن فضـــای 
ــتاب دهنده ها  ــعه شـ ــع توسـ ــران ها و موانـ کار، پیشـ و 
مشـــارکت  تقویـــت  راهکارهـــای  و  اســـتارتاپ ها  و 
کارآفرینـــی  بخـــش خصوصـــی در توســـعه زیســـت بـــوم 
حـــوزه انـــرژی بـــه عنـــوان محورهـــای اصلـــی مـــد نظـــر 

ـــود.  ـــه ب گرفت ـــرار  ق
اســـتارتاپ های  و  شـــتاب دهنده ها  گردهمایـــی 
وطنخـــواه  ســـیروس  ســـخنرانی  بـــا  انـــرژی  حـــوزه 
مقـــدم، دبیـــر ســـتاد توســـعه فنـــاوری انـــرژی آغـــاز شـــد 
و در دو پنـــل تخصصـــی بـــا موضوعـــات »چالش هـــا 
کارهـــای انـــرژی  کســـب و  و فرصت هـــای فضـــای 
ــوم نویـــن  ــعه زیســـت بـ ــران« و »شـــکل گیری و توسـ ایـ

ــرد.  کـ ــدا  ــه پیـ ــران« ادامـ ــرژی ایـ انـ
در ابتـــدای ایـــن نشســـت وطنخـــواه بـــا اشـــاره بـــه 
کـــرد: انـــرژی حـــوزه  اهمیـــت مســـئله انـــرژی اظهـــار 
کشـــور اســـت و بـــدون تردیـــد  راهبـــردی و پیشـــران 
فعالیـــت تمامـــی حوزه هـــا بـــه انـــرژی مرتبـــط اســـت. 
امـــروزه معضـــالت بســـیاری در جامعـــه وجـــود دارد 
کنـــم  کیـــد  کـــه بحـــران آب یکـــی از آنهاســـت و بایـــد تا
غلبـــه بـــر ایـــن مشـــکالت نیـــز جـــز بـــا تکیـــه بـــر انـــرژی 

ــود.  ــد بـ ــر نخواهـ میسـ
کیـــد بـــر وضعیـــت ناخوشـــایند انـــرژی در  وی بـــا تا
گفـــت: در حـــوزه عرضـــه و تقاضـــا، بهـــره وری،  کشـــور 
بهینـــه ســـازی و مصـــرف انـــرژی شـــرایط مناســـبی 
کســـی در هـــر جایگاهـــی  یـــم، لـــذا الزم اســـت هـــر  ندار
فکـــر  ایـــن مشـــکالت  دربـــاره حـــل  قـــرار دارد،  کـــه 

اساســـی و اقدامـــات جـــدی داشـــته باشـــد. 
دبیـــر ســـتاد توســـعه فنـــاوری انـــرژی ادامـــه داد: در 
حـــوزه فنـــاوری تحـــوالت بزرگـــی رخ داده و فرآیندهـــای 
یـــادی  تـــا حـــدود ز برافکـــن، انگاره هـــای ذهنـــی را 
ـــای  ـــن فناوری ه ـــد از ای ـــز بای ـــا نی ـــه م ک ـــد  ـــر داده ان تغیی
ــود را در  ــل خـ ــوه تعامـ ــا نحـ ــم تـ کمـــک بگیریـ ــد  جدیـ

کنیـــم.  حـــوزه انـــرژی اصـــالح 
ـــرژی در  ـــت ان ـــود وضعی ـــه بهب ـــان اینک ـــا بی ـــواه ب وطنخ
ـــه سیاســـتگذاری و بازیگـــران مختلـــف  ـــاز ب کشـــور نی
بـــرای  را  فضـــا  بایـــد  مـــا  کـــرد:  خاطرنشـــان  دارد، 
بـــاز  نویـــن  کارهـــای  و  کســـب  و  شـــتاب دهنده ها 
کنیـــم تـــا آحـــاد مـــردم بتواننـــد در حـــوزه انـــرژی نقـــش 
کننـــد. بـــه عنـــوان مثـــال بـــا ورود بـــه حـــوزه  آفرینـــی 
کســـب وکارهایـــی را  مســـکن مـــی تـــوان 20 درصـــد 
کـــه بـــا مـــردم ارتبـــاط مســـتقیم دارنـــد. لـــذا  پوشـــش داد 
بایـــد بـــا رســـوخ در ایـــن بخـــش، فناوری هـــای نویـــن را 

ــم.  ــه خانه هـــای مـــردم ببریـ بـ
یاســـت جمهـــوری و  وی افـــزود: معاونـــت علمـــی ر
ســـتاد انـــرژی بـــرای تحقـــق سیاســـت مذکـــور، بـــه 
و  شـــتاب دهنده ها  کیفـــی  و  کمـــی  رشـــد  دنبـــال 
ـــا وارد  ـــد ب ـــرژی اســـت. مـــا بای اســـتارتاپ های حـــوزه ان
ــو،  ــای نـ ــده هـ ــه ها و ایـ ــا اندیشـ ــد بـ ــراد جدیـ ــردن افـ کـ

تحـــوالت حـــوزه انـــرژی را رقـــم بزنیـــم. 
مهـــدی مدنـــی، عضـــو هیـــات مدیـــره ســـندیکای 
کـــه یکـــی از ســـخنرانان پنـــل ایـــن  بـــرق  صنعـــت 
گردهمایـــی بـــود، در ادامـــه نشســـت بـــا اشـــاره بـــه 
کـــرد: صنعـــت  پایـــدار بـــودن صنعـــت بـــرق تصریـــح 
بـــرق پتانســـیل های قابـــل توجهـــی دارد و شـــرایط آن 
ــان  ــه شـــرکت های دانـــش بنیـ کـ ــه ای اســـت  گونـ ــه  بـ

یـــادی می تواننـــد وارد ایـــن حـــوزه شـــوند.  ز
کمیتـــه دانـــش بنیـــان ســـندیکا بـــا بیـــان اینکـــه  رئیـــس 

رویدادها
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کمبـــود  در ســـال جـــاری در حـــوزه تولیـــد بـــرق بـــا 
6 هـــزار مگاواتـــی روبـــرو خواهیـــم شـــد، ادامـــه داد: 
کـــه تـــوان تولیـــد بـــرق 52 هـــزار مـــگاوات  در حالـــی 
اســـت، در زمـــان پیـــک بـــار بـــه 58 هـــزار مـــگاوات 
کـــه بیـــش از هـــر چیـــز  کمبـــود  یـــم. ایـــن  بـــرق نیـــاز دار
ناشـــی از عـــدم ســـرمایه گذاری در حـــوزه صنعـــت 
بـــرق اســـت، بـــرای وزارت نیـــرو یـــک بحـــران جـــدی 

می شـــود.  محســـوب 
کـــرد: نـــگاه و رویکـــرد بـــه بـــرق نیـــز بایـــد  وی تصریـــح 
ـــن  ـــد. بدی ـــور باش ـــول مح ـــع محص ـــایر صنای ـــد س مانن
کـــه بـــرق را نیـــز بایـــد محصـــول در نظـــر بگیریـــم.  معنـــا 
ــت  ــور صنعـ ــه امـ ــرل همـ کنتـ ــارت و  ــث نظـ ــز  بحـ جـ
یـــع و انتقـــال بـــرق بایـــد بـــه  بـــرق اعـــم از تولیـــد، توز
گـــذار شـــود. از معاونـــت علمـــی  بخـــش خصوصـــی وا
یـــم حمایـــت خـــود از شـــرکت های  هـــم انتظـــار دار

دانـــش بنیـــان را توســـعه دهنـــد. 
مدنـــی در ادامـــه مباحـــث خـــود بـــر پتانســـیل بـــاالی 
کشـــورهای خاورمیانـــه  صنعـــت بـــرق ایـــران در بیـــن 
بـــرق  صنعـــت  در  کـــرد:  خاطرنشـــان  و  کیـــد  تا
کـــه شـــرکت  های دانـــش بنیـــان و  یـــم  نیازهایـــی دار
اســـتارتاپ ها می تواننـــد در ایـــن عرصـــه وارد عمـــل 
کننـــد. البتـــه ایـــن نیازهـــا از ســـوی  شـــده و فعالیـــت 
بـــرق  صنعـــت  ســـندیکای  بنیـــان  دانـــش  کمیتـــه 
نشـــان  مـــا  بررســـی های  اســـت.  شـــده  شناســـایی 
کـــه شـــر کت های دانش بنیـــان در 5 ســـال  می دهـــد 
آینـــده نقـــش اصلـــی و محـــوری در صنعـــت بـــرق 

خواهنـــد داشـــت. 

نامه سندیکای صنعت برق ایران 
به رئیس جمهور 

لزوم چاره اندیشی برای جبران 
خسارات ناشی از نوسانات نرخ ارز در 

صنعت برق

بـــه  توجـــه  بـــا  ایـــران  بـــرق  صنعـــت  ســـندیکای 
گهانـــی و غیرقابـــل پیـــش بینـــی نـــرخ  نوســـانات نا
ارز و تاثیـــر ایـــن شـــرایط بـــر صنعـــت بـــرق بـــه رئیـــس 
ــن  ــته و مشـــکالت پیـــش روی ایـ ــه نوشـ ــور نامـ جمهـ
کـــه  کـــرده اســـت. در ایـــن نامـــه  صنعـــت را بیـــان 
بـــه امضـــای علـــی بخشـــی، رئیـــس هیـــات مدیـــره 
ـــه  ســـندیکای صنعـــت بـــرق ایـــران رســـیده، نســـبت ب
پیامدهـــای ناشـــی از عـــدم پوشـــش خســـارات ناشـــی 
ــرق  ــای صنعـــت بـ ــرخ ارز در قراردادهـ ــانات نـ از نوسـ
و ایجـــاد مـــوج جدیـــدی از قراردادهـــای متوقـــف در 

ایـــن صنعـــت هشـــدار داده شـــده اســـت.
متـــن نامـــه ایـــن تشـــکل اقتصـــادی بـــه رئیـــس جمهـــور 

بـــه شـــرح زیـــر اســـت:

جناب آقای دکتر روحانی 
ریاست محترم جمهوری اسالمی ایران 

با سالم و احترام؛
در  کشـــور  اقتصـــاد  مســـتحضرید  کـــه  همانگونـــه 

گهانـــی  طـــول چنـــد مـــاه اخیـــر بـــه دلیـــل نوســـانات نا
ــار  ــه شـــدت دچـ ــرخ ارز، بـ ــی نـ ــل پیـــش بینـ و غیرقابـ
فعالیـــت  ریســـک  امـــر  همیـــن  و  شـــده  بی ثباتـــی 

بنـــگاه هـــای اقتصـــادی را افزایـــش داده اســـت. 
در ایـــن شـــرایط و بـــا توجـــه بـــه اینکـــه بســـیاری از 
ســـاخت  بـــرای  تولیدکننـــدگان،  و  صنعتگـــران 
گزیـــر بـــه واردات مـــواد اولیـــه  محصـــول نهایـــی خـــود نا
کاالهـــای واســـطه ای هســـتند، افزایـــش نـــرخ ارز  و یـــا 
کار را تـــا حـــد قابـــل توجهـــی ناامـــن،  کســـب و  فضـــای 

کـــرده اســـت.  غیرقابـــل پیش بینـــی و پرخطـــر 
در ایـــن میـــان صنعـــت بـــرق ایـــران بـــه عنـــوان یکـــی 
کشـــور، در شـــرایطی  از صنایـــع زیرســـاختی و حیاتـــی 
گهانـــی  کنونـــی نـــرخ ارز و افزایـــش نا بـــا بـــی ثباتـــی 
کاال و خدمـــات خـــود مواجـــه شـــده  هزینـــه تولیـــد 
ـــه دلیـــل افزایـــش حقـــوق  کـــه پیـــش از آن هـــم ب اســـت 
ــی  ــدم پیـــش بینـ ــی، عـ ــود نقدینگـ کمبـ ــتمزد،  و دسـ
تعدیـــل در متـــن قراردادهـــا و مـــواردی از ایـــن دســـت 
ایـــن  فعـــاالن  اســـت.  بـــوده  تنگنـــا  در  شـــدت  بـــه 
صنعـــت در طـــول یـــک دهـــه اخیـــر شـــرایط بســـیار 
دشـــوار ناشـــی از عـــدم پرداخـــت مطالبـــات و جریمـــه 

ــرد را متحمـــل شـــده انـــد. دیرکـ
کـــه ایـــن صنعـــت پیـــش  الزم بـــه یـــادآوری اســـت 
ــا 92  از ایـــن هـــم در فاصلـــه زمانـــی ســـال هـــای 90 تـ
بـــه دلیـــل افزایـــش نـــرخ ارز و عـــدم اعمـــال تعدیـــل 
در قراردادهـــای ایـــن صنعـــت و نیـــز عـــدم پوشـــش 
زیان هـــای ناشـــی از ایـــن افزایـــش قیمـــت، بـــا بیـــش 

از 100 فقـــره قـــرارداد متوقـــف مواجـــه شـــد. 
متاســـفانه هنـــوز هـــم پرونـــده بســـیاری از پـــروژه هـــا بـــاز 
گروهـــی از آنهـــا بـــا ضبـــط ضمانـــت  اســـت و پرونـــده 
نامـــه و تحمیـــل آســـیب هـــای جبـــران ناپذیـــر بـــه 
پیکـــره شـــرکت هـــای ســـازنده و پیمانـــکار بســـته 
ســـاله  چهـــل  رهـــاورد  ایـــران  بـــرق  صنعـــت  شـــد. 
در  صنعـــت  ایـــن  مدیـــران  و  متخصصـــان  تـــالش 
ــت  ــن صنعـ ــت. ایـ ــالب اسـ ــس از انقـ ــای پـ ــال هـ سـ
ـــا  ـــه ه ـــس از ده ـــی پ ـــه خودکفای ـــه داعی ک ـــت  سالهاس
کشـــور را دارد، ولـــی  وابســـتگی محـــض بـــه خـــارج از 
امـــروز تمـــام دســـتاوردهای افتخـــار آفریـــن صنعـــت 

بـــرق، در آســـتانه نابـــودی اســـت. 
ـــه  ـــه بودج ـــن الیح ـــفانه در مت ـــه متاس ک ـــت  ـــن صنع ای
ــای  ــه هـ ــی از بودجـ ــیار اندکـ ــهم بسـ ــاری سـ ــال جـ سـ
کمبـــود  بـــا  هاســـت  مـــدت  و  داشـــت  عمرانـــی 
گریبـــان اســـت، همچنـــان بـــه  نقدینگـــی دســـت بـــه 
ـــای  ـــت به ـــز فهرس ـــپ و نی ـــای تی ـــود قرارداده ـــل نب دلی
مـــورد تاییـــد در ســـازمان برنامـــه و بودجـــه، متحمـــل 
ایـــن  در  شـــود.  مـــی  ناپذیـــری  جبـــران  خســـارات 
گهانـــی و دور از انتظـــار نـــرخ ارز مـــی  شـــرایط افزایـــش نا
توانـــد    زمینـــه ســـاز زمینگیـــر شـــدن شـــرکت هایـــی 
کـــه قراردادهـــای جـــاری خـــود را بـــا اعتمـــاد بـــه  شـــود 
ــر  ــن تـ ــیار پاییـ ــرخ ارزی بسـ ــا نـ ــر بـ ــئوالن امـ ــه مسـ گفتـ

ــرده انـــد.  کـ منعقـــد 
کـــه  جهـــت  ایـــن  از  صنعـــت  ایـــن  قراردادهـــای 
معمـــوال مشـــمول زمـــان شـــده و در پروســـه ای 2 تـــا 
5 ســـاله اجـــرا مـــی شـــوند، بیشـــترین ضـــرر را از محـــل 
ــاده  ــی نهـ ــش بینـ ــل پیـ ــی و غیرقابـ گهانـ ــانات نا نوسـ

تعرفـــه  و  فلـــزات  و  ارز  جملـــه  از  اقتصـــادی  هـــای 
ــوند. البتـــه پوشـــش ایـــن دســـت از  متحمـــل مـــی شـ
ریســـک هـــا در تبصـــره 3 مـــاده 20 قانـــون رفـــع موانـــع 
ـــون بهبـــود مســـتمر  ـــر و مـــاده 24 قان ـــت پذی تولیـــد رقاب
کار پیـــش بینـــی شـــده اما متاســـفانه  محیـــط کســـب و 
اجرایـــی شـــدن آنهـــا در بـــن بســـت بوروکراســـی و نبـــود 
ــل مشـــکالت باقـــی  ــرای حـ ــئوالن بـ اراده جـــدی مسـ

مانـــده اســـت.
گهانـــی نـــرخ ارز  لـــذا بـــا توجـــه بـــه اینکـــه افزایـــش نا
اقتصـــادی  هـــای  بنـــگاه  کنتـــرل  از  خـــارج  امـــری 
اســـت و نیـــز نظـــر بـــه اینکـــه فعـــاالن صنعـــت بـــرق 
کشـــور را روشـــن  بـــا وجـــود تمـــام دشـــواری هـــا چـــراغ 
کـــه ایـــن موانـــع  نـــگاه داشـــته و هرگـــز اجـــازه نـــداده انـــد 
خللـــی در ارائـــه خدمـــات و در نهایـــت تامیـــن بـــرق 
خواهشـــمند  کنـــد،  ایجـــاد  مشـــترکین  نیـــاز  مـــورد 
ـــه یـــک  کـــه حقـــوق و دســـتمزد هـــم ب اســـت در ســـالی 
ــادی بـــدل شـــده،  ــرای بنـــگاه هـــای اقتصـ چالـــش بـ
ـــرخ ارز  ـــرای پوشـــش هزینـــه هـــای ناشـــی از افزایـــش ن ب
کـــرده و  در قراردادهـــای صنعـــت بـــرق چـــاره اندیشـــی 

دســـتورات الزم را ابـــالغ فرماییـــد.

تخفیف سیزدهمین نمایشگاه 
بین المللی صنعت برق مشهد برای 

اعضا سندیکا 

ــرق  ــت بـ ــی صنعـ ــگاه بین المللـ ــیزدهمین نمایشـ سـ
ـــر ســـال  ـــی 22 تی مشـــهد )Electro Expo 2018 ( 19 ال
بین المللـــی  نمایشـــگاه  دائمـــی  محـــل  در  جـــاری 
مشـــهد بـــه صـــورت متمایـــز نســـبت بـــه ســـال های 
گذشـــته و همـــراه بـــا برنامه هـــای ویـــژه برگـــزار خواهـــد 

شـــد.
الزم  هماهنگی هـــای  ســـندیکا  خراســـان  شـــعبه 
ـــای  ـــک فض ـــو در ی ـــرکت های عض ـــارکت ش ـــرای مش ب
در  و اعضـــا می تواننـــد  آورده  بـــه عمـــل  را  مســـتقل 
بهتریـــن  کارای  ســـندیکا  اختصاصـــی  فضـــای 
موقعیـــت در محـــل نمایشـــگاه اســـت، غرفـــه ای بـــه 

متـــراژ دلخـــواه داشـــته باشـــند.
کـــه اعضـــای ســـندیکا عـــالوه  الزم بـــه ذکـــر اســـت 
بـــر اســـتفاده از شـــرایط بوجـــود آمـــده از تخفیـــف 10 

می گردنـــد. بهره منـــد  نیـــز  درصـــدی 
اطالعـــات  کســـب  بـــرای  می تواننـــد  اعضـــای 
بـــا  و  تکمیـــل  را  مربوطـــه  فـــرم  غرفـــه  رزرو  و  بیشـــتر 
دبیرخانـــه ســـندیکای شـــعبه خراســـان بـــه شـــماره 

فرماینـــد.▪ حاصـــل  تمـــاس   051-38836050

رویدادها
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جناب آقای مهندس شیرانی
مدیر عامل محترم شرکت مهندسین مشاور موننکو ایران

ــوان  ــه عنـ ــو بـ ــرکت موننکـ ــته شـ ــاب شایسـ ــران انتخـ ــرق ایـ ــندیکای صنعـــت بـ سـ
صادرکننـــده نمونـــه ملـــی ســـال 1396 از ســـوی وزارت صنعـــت، معـــدن و تجـــارت 
کســـب رتبـــه اول هفتمیـــن جشـــنواره ارتباطـــات و فنـــاوری اطالعـــات  و همچنیـــن 
)فـــاوا( در محـــور صـــادرات محصـــوالت دانـــش بنیـــان را خدمـــت حضرتعالـــی 
کارکنـــان محتـــرم آن شـــرکت تبریـــک عـــرض نمـــوده و از خداونـــد منـــان توفیـــق  و 

یـــم. روزافـــزون و توســـعه مســـتمر ایـــن مجموعـــه ارزشـــمند را مســـالت دار

▪ تولید انرژی سبز سیرجان
حوزه فعالیت: طراحی، تامین و نصب نیروگاه های خورشیدی

گروه: انرژی های تجدیدپذیر
مدیر عامل: مهدی تیموری

تلفن: 40888007
فکس: 40888009

آدرس: تهران، خیابان مطهری، روبروی هتل بزرگ تهران، خیابان سربداران، شماره 39، واحد 7
info@sirjan.com :ایمیل

www.sirjan.com :وب سایت

▪ ایمن پرتو ایرانیان
حوزه فعالیت: بازرسی فنی و ایمنی-خدمات مشاوره، فنی و مهندسی

گروه: ارتینگ و حفاظت در برابر صاعقه
مدیر عامل: غالمرضا غفوری افشاری

تلفن:34474560-026
فکس: 34474629-026

کل ارشاد، برج نیکان، طبقه 5، واحد 19 کرج، بلوار مطهری،روبروی اداره  آدرس: 
info@ipieco.ir :ایمیل

www.ipieco.ir :فکس

▪ فجر تابلو مرکزی
زمینه فعالیت: طراحی و تولید تابلوهای برق صنعتی و اتوماسیون-مانیتورینگ

گروه: سازندگان انواع تابلوهای برق
مدیر عامل: مجتبی نظام آبادی

تلفن: 88052908
فکس: 88052908

ک 10، واحد 15 آدرس: تهران، خیابان سیدجمال الدین اسدآبادی، خیابان پنجاه و چهارم، پال
fajrtablo@gmail.com :ایمیل

www.fajrtablo.com :وب سایت

▪ مهندسی توان نیرو سپاهان
زمینـــه فعالیـــت: خطـــوط 20کیلـــو ولـــت فشـــار ضعیـــف - روشـــنایی - پســـت زمینـــی و هوایـــی و 

کابلکشـــی
گروه: پیمانکاران توزیع

مدیر عامل: نوراله شریفی
تلفن: 36280666-031

فکس: 36270666-031

آدرس: اصفهان، خیابان توحید، جنب اداره ثبت، ساختمان آرش، طبقه اول، واحد 2

گزارش کمیته عضویت سندیکای صنعت برق ایران، در دوره گذشته 4 شرکت جدید به عضویت این سندیکا پیوسته اند.  به 
گزارش، اعضای جدید به شرح زیر معرفی می شوند: بر پایه این 

جناب آقای مهندس حمیدرضا صالحی
عضو محترم هیات مدیره سندیکای صنعت برق ایران

بدینوســـیله ســـندیکای صنعـــت بـــرق ایـــران انتصـــاب شایســـته جنابعالـــی را بـــه 
ــما آرزوی  ــرای شـ ــوده و بـ ــرض نمـ ــک عـ ــر، تبریـ ــرکت صانیـ ــل شـ ــوان مدیرعامـ عنـ

موفقیـــت روزافـــزون دارد.
گرانقـــدر جنابعالـــی بـــه ایجـــاد رونـــق هـــر  کـــه مدیریـــت و تجربیـــات  امیـــد اســـت 
کشـــور محســـوب  کـــه عضـــوی موثـــر در صنعـــت بـــرق  چـــه بیشـــتر ایـــن مجموعـــه 

می شـــود، منجـــر شـــود.

جناب آقای مهندس باب رحمتی 
مدیرعامل و ریاست محترم هیات مدیره شرکت صنایع روشنایی ارم 

گرامیتـــان را تســـلیت  کمـــال تأثـــر و تاســـف مصیبـــت وارده و درگذشـــت بـــرادر  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 

گرامیتـــان را تســـلیت  ـــر و تاســـف مصیبـــت وارده و درگذشـــت خواهـــر  کمـــال تأث ـــا  ب
و  بازمانـــدگان صبـــر  بـــرای  و  آن مرحومـــه علـــو درجـــات  بـــرای  نمـــوده،  عـــرض 

شـــکیبایی آرزومندیـــم. 

جناب آقای مهندس دارا 
مدیرعامل محترم شرکت برق صنعت ساالر

گرامیتـــان را تســـلیت  کمـــال تأثـــر و تاســـف مصیبـــت وارده و درگذشـــت بـــرادر  بـــا 
و  صبـــر  بازمانـــدگان  بـــرای  و  درجـــات  علـــو  مرحـــوم  آن  بـــرای  نمـــوده،  عـــرض 

آرزومندیـــم.  شـــکیبایی 

جناب آقای مهندس حجت
معاون ارشد محترم نظارت بر پروژه های شرکت گسترش انرژی پاسارگارد

گرامیتـــان را تســـلیت  کمـــال تأثـــر و تاســـف مصیبـــت وارده و درگذشـــت مـــادر  بـــا 
و  بازمانـــدگان صبـــر  بـــرای  و  آن مرحومـــه علـــو درجـــات  بـــرای  نمـــوده،  عـــرض 

آرزومندیـــم. شـــکیبایی 

پیام تسلیت

پیام تبریک

4خیر 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 14751۸17/۰۸ 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 ۶۶9449۶7 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،
یـــژهدرحـــوزه معرفـــیپتانســـیلهـــایحقیقـــیبخـــشخصوصـــیصنعـــتبـــرق،بـــهو
یـــر تصو بازرگانـــی، مهندســـی شـــرکتهای و مشـــاوران پیمانـــکاران، ســـازندگان،
توانمنـــدیهـــایایـــنبخـــشنشـــاندهـــد.بـــهعـــالوهشناســـاییوبررســـی روشـــنیاز
گلوگاههـــایصنعـــتبـــاهـــدفطـــرحدیـــدگاههـــایمختلـــفوروشـــن چالشهـــاو
کشـــورهـــمازجملـــهدیگـــرسیاســـتهای کـــردنزوایـــایمختلـــفاقتصـــادکالنوخـــرد

ایـــننشـــریهاســـت.

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:


