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امســـال بـــا عنـــوان »رونـــق تولیـــد« نامگـــذاری شـــده 
ـــرای دومیـــن ســـال متوالـــی، حمایـــت  اســـت. اینکـــه ب
از ســـاخت داخـــل و تولیـــد ملـــی، بـــه عنـــوان اصلـــی 
تریـــن محـــور سیاســـت هـــای اقتصـــادی، سیاســـی و 
کشـــور برگزیـــده شـــده، بـــه خوبـــی نشـــان  اجتماعـــی 
از اهمیـــت و نقـــش غیرقابـــل انـــکار ایـــن حـــوزه در 

ــور دارد.  کشـ ــدار  ــعه پایـ توسـ
بـــدون تردیـــد اینکـــه شـــعار ســـال در عمـــل تـــا چـــه 
ـــا ســـاخت داخـــل  ـــر تولیـــد ی گره گشـــایی در ام ـــه  حـــد ب
و  گیـــر  فرا بررســـی هایی  بـــه  نیـــاز  می شـــود،  منجـــر 
کـــه نهادهـــای  میدانـــی دارد. امـــا تجربـــه نشـــان داده 
مختلـــف شـــاید بیشـــتر بـــه دلیـــل بخشـــی نگری و 
نبـــود یـــک نگـــرش جامـــع نســـبت بـــه پیش نیازهـــای 
کـــردن  عملیاتـــی  در  تولیدکننـــدگان،  از  حمایـــت 
یـــا در  و  بـــن بســـت می رســـند  بـــه  یـــا  شـــعار ســـال 
دســـتاوردهای  بـــه  حالـــت  خوش بینانه تریـــن 

نمی یابنـــد.  دســـت  چندانـــی 
کســـب و  کشـــور فعـــاالن  کنونـــی اقتصـــاد  در شـــرایط 
کار بـــا چالش هـــای جـــدی و پرتعـــدادی مواجهنـــد 
کـــردن آنهـــا  کـــه دســـتگاه های اجرایـــی در برطـــرف 
کـــه عـــاوه  ناموفـــق بوده انـــد. مشـــکات متعـــددی 
تولیدکننـــدگان،  بـــر  مضاعـــف  فشـــار  ایجـــاد  بـــر 
کـــرده  ـــه آنهـــا تحمیـــل  هزینه هـــای ســـربار بســـیاری را ب
کاال یـــا خدمـــات  و در نهایـــت قیمـــت تمام شـــده 
ایـــن  بـــه  می دهـــد.  افزایـــش  شـــدت  بـــه  را  آنهـــا 
کارزار رقابت هـــای  ترتیـــب شـــرکت های ایرانـــی در 
خـــود  خارجـــی  رقبـــای  مقابـــل  در  بین المللـــی 
شکســـت می خورنـــد، آن هـــم بـــه خاطـــر هزینه هایـــی 
ـــه آنهـــا  ـــی بنـــگاه اقتصادی شـــان ب ـــه از محیـــط بیرون ک

می شـــود.  تحمیـــل 
در میـــان ایـــن چالش هـــای پرتعـــداد، شـــاید بـــه جـــرات 
بتـــوان هزینه هـــای ناشـــی از بیمـــه تامیـــن اجتماعـــی را 
یکـــی از فصـــول مشـــترک چالش هـــای همـــه صنایـــع 
ـــادی  ـــکل ابع ـــن مش ـــا ای ـــرق ام ـــت ب ـــمرد. در صنع برش
ایـــن  پروژه هـــای  نـــوع  می یابـــد.  گســـترده تر  بســـیار 
کـــه ترکیبـــی از قراردادهـــای  صنعـــت بـــه ایـــن دلیـــل 
خریـــد و پیمانـــکاری هســـتند، محـــل اختـــاف نظـــر 
گســـترده ای بـــا ســـازمان تامیـــن اجتماعـــی هســـتند. 
ــاالن  ــگاه فعـ ــاید از نـ ــا شـ ــن اختاف نظرهـ ــی ایـ چرایـ
ــی  ــن اجتماعـ ــه تامیـ ــزاران بیمـ کارگـ ــرق و  صنعـــت بـ
کامـــا متفـــاوت باشـــد و بـــدون شـــک ایـــن نگاشـــت 
مجـــال مناســـبی بـــرای قضـــاوت درســـتی یـــا نادرســـتی 
ـــاده ترین  ـــن و س ـــاید بهتری ـــت. ش ـــا نیس ـــن دیدگاه ه ای
کـــه  پرتعـــدادی  پرونـــده  کـــه در خصـــوص  ســـوالی 
بـــه هیات هـــای بـــدوی و تجدیدنظـــر ســـازمان و در 
ـــوان عدالـــت اداری ارجـــاع داده می شـــود،  نهایـــت دی
کـــه چـــرا ایـــن ســـطح از  مـــی تـــوان پرســـید ایـــن اســـت 
ــاد  ــازمان ایجـ ــنامه های یـــک سـ ــر در بخشـ تفاوت نظـ

شـــده اســـت؟ 

کلیدی تریـــن  از  یکـــی  تامیـــن اجتماعـــی  ســـازمان 
اصلی  تریـــن  و  بیمه گـــر  ســـازمان های  مهمتریـــن  و 
شـــاهرگ خدمـــات رفاهـــی و اجتماعـــی محســـوب 
می شـــود. ســـازمانی عریـــض و طویـــل بـــا یـــک سیســـتم 
کـــه قاعدتـــا بایـــد تخصصی تریـــن  گســـترده  اداری 
داده  جـــای  خـــود  در  را  بیمـــه ای  اداری  ســـاختار 
باشـــد. در ایـــن ســـاختار ســـاالنه یـــا شـــاید حتـــی بـــه 
ــه  ــنامه، آیین نامـ ــه تعـــداد بخشـ ــه چـ ــورت ماهیانـ صـ
یـــا دســـتورالعمل در خصـــوص نحـــوه محاســـبه حـــق 
حـــوزه  در  ویـــژه  بـــه  اقتصـــادی  بنگاه هـــای  بیمـــه 

می شـــود؟  صـــادر  پیمانـــی  قراردادهـــای 
کـــه در  قطعـــا حـــق بیمـــه پرســـنلی بـــه ایـــن دلیـــل 
تعییـــن  پیـــش  از  و  فرمـــول مشـــخص  یـــک  قالـــب 
بســـیار  شـــده، محاســـبه می شـــود، محـــل چالـــش 
کمتـــری اســـت. امـــا بیمـــه قراردادهـــای پیمانـــی و یـــا 
حتـــی قراردادهـــای خریـــد بـــه دلیـــل تنـــوع و تعـــدد 
بخشـــنامه های صـــادره، عـــدم شـــفافیت و صراحـــت 
در ایـــن بخشـــنامه ها، نـــوع حسابرســـی ها و در نهایـــت 
کارگـــزاران بیمـــه بـــه تولیـــد و پیمانـــکاری، بـــا  نـــوع نـــگاه 

چالش هـــای جـــدی بســـیاری مواجهنـــد. 
کـــه بیـــن ســـازمان تامیـــن اجتماعـــی بـــا  بـــه آنچـــه 
نـــگاه  دو  می تـــوان  می گـــذرد  اقتصـــادی  فعـــاالن 
ـــن  ـــوان ای ـــه می ت متفـــاوت داشـــت. در نگـــرش بدبینان
ارتبـــاط فاقـــد اعتمـــاد و تعامـــل را اینگونـــه تفســـیرکرد 

کـــه:
صندوق هـــای  مالـــی  بحـــران  گســـترده  ابعـــاد 
بازنشســـتگی از جملـــه تامیـــن اجتماعـــی، افزایـــش 
ــن  ــدن ایـ ــران و موظـــف شـ ــتمری بگیـ ــابقه مسـ بی سـ
ـــترده  گس ـــی  ـــات بیمه ای ـ رفاه ـــه خدم ـــه ارائ ـــازمان ب س
بـــه اقشـــار مختلـــف، تامیـــن اجتماعـــی را بـــه ســـازمانی 
کـــه بـــرای تامیـــن هزینه هـــای خـــود در اخـــذ  کـــرده  بـــدل 
حـــق بیمـــه به ویـــژه در حـــوزه قراردادهـــای پیمانـــی بـــا 
روشـــی ســـختگیرانه برخـــورد می کنـــد تـــا بیشـــترین 
ــاد مشـــکات  ــرده و از ابعـ کـ ــل  ــن حاصـ ــد ممکـ درآمـ

ــد. مالـــی اش بکاهـ
البتـــه مـــی تـــوان دیدگاهـــی خـــوش بینانـــه هـــم بـــه 

داشـــت:  موضـــوع 
ســـازمان تامیـــن اجتماعـــی بـــه دلیـــل جایـــگاه خاصـــی 
ــاه  ــن رفـ ــوزه تامیـ ــود در حـ ــدای فعالیـــت خـ ــه از ابتـ کـ
اجتماعـــی شـــهروندان ایرانـــی داشـــته، نیـــازی بـــه 
اســـت.  نمی دیـــده  خصوصـــی  بخـــش  بـــا  تعامـــل 
کـــه هنـــوز  کنـــار رویکـــرد قالـــب جامعـــه  ایـــن نـــگاه در 
هـــم آثـــاری از آن بـــه جـــا مانـــده و بخـــش خصوصـــی 
کاســـبان ســـود می دانســـته، تمایـــل ایـــن ســـازمان را  را 
بـــرای ارتبـــاط و تعامـــل بـــا فعـــاالن اقتصـــادی از بیـــن 
کـــه  بـــرده اســـت. بـــه ایـــن ترتیـــب بخشـــنامه هایی 
در حـــوزه فعالیـــت بنگاه هـــای اقتصـــادی تدویـــن 
شـــده  اجرایـــی  آنهـــا  بـــه  اطـــاع  بـــدون  می شـــود، 
کارکنـــان  اســـت. در ایـــن فرآینـــد و بـــا همیـــن رویکـــرد 

ــازی  ــم نیـ ــازمان تامیـــن اجتماعـــی هـ ــزاران سـ کارگـ و 
ـــه توضیـــح در خصـــوص نحـــوه اجرایـــی شـــدن  ـــه ارائ ب
ایـــن بخشـــنامه هـــا نمی بیننـــد و فعـــال اقتصـــادی 
گاه  بـــی آنکـــه از جزییـــات یـــا تصمیمـــات جدیـــد آ
گـــزاف و  باشـــد موظـــف بـــه پرداخـــت حق بیمه هـــای 
کـــه در  گاه خســـارت بـــرای قراردادهایـــی اســـت  حتـــی 
ـــد آنهـــا می کنـــد.  کمتریـــن ســـود را عای ـــی  کنون شـــرایط 
دالیـــل  نـــگاه،  دو  ایـــن  تلفیـــق  می رســـد  نظـــر  بـــه 
کنونـــی ســـازمان تامیـــن اجتماعـــی بـــا فعـــاالن  مواجهـــه 
ــه  ــد. البتـ ــرح می دهـ ــل شـ کامـ ــور  ــه طـ ــادی را بـ اقتصـ
ـــید  ـــم پوش ـــاله چش ـــن مس ـــوان از ای ـــک نمی ت ـــدون ش ب
کـــه در طـــول ســـال های اخیـــر اتـــاق بازرگانـــی و در 
کوچکتـــر ســـندیکای صنعـــت بـــرق ایـــران  ابعـــادی 
کشـــور  و برخـــی تشـــکل هـــای صنفـــی و حرفـــه ای 
گســـترده ای بـــرای ایجـــاد  تاش هـــا و پیگیری هـــای 
بـــا ســـازمان و حـــل برخـــی از چالش هـــای  تعامـــل 
بیمـــه ای فعـــاالن اقتصـــادی صـــورت داده انـــد. امـــا 
ایـــن ســـازمان  کـــه هنـــوز هـــم  مشـــکل اینجاســـت 
عنـــوان  بـــه  خصوصـــی  بخـــش  تشـــکل های  بـــه 
نـــه  می نگـــرد  خـــود  شـــدگان  بیمـــه  نماینـــدگان 
ـــه  ـــی خـــود ب ـــگاه قانون ـــه جای ـــا توجـــه ب ـــه ب ک نهادهایـــی 
کار در قالـــب  کســـب و  ــی  کلـ ــرایط  ــود شـ ــال بهبـ دنبـ

منافـــع مشـــترک دوســـویه هســـتند. 
امســـال ســـال حمایـــت از رونـــق تولیـــد اســـت. در 
کـــه تـــورم، افزایـــش نـــرخ ارز و تحریم هـــا،  شـــرایطی 
اســـت،  انداختـــه  شـــماره  بـــه  را  تولیـــد  نفس هـــای 
حمایـــت از تولیـــد ملـــی تنهـــا در قالـــب بهبـــود فضـــای 
اگرچـــه  بـــود.  خواهـــد  امکان پذیـــر  کار  و  کســـب 
ســـازمان تامیـــن اجتماعـــی هـــم بـــا همیـــن هـــدف و در 
راســـتای رونـــق تولیـــد، یـــک بســـته حمایتـــی ارائـــه داده 
امـــا از حـــرف تـــا عمـــل، از بخشـــنامه تـــا اجـــرا فاصلـــه 

ــاد اســـت.  یـ ــیار ز بسـ
گام در راســـتای حـــل چالش هـــای  شـــاید مهمتریـــن 
کار بـــا ســـازمان تامیـــن اجتماعـــی  کســـب و  فعـــاالن 
گفتگـــو و تعامـــل و نقـــد بـــرای  کـــه فرصـــت  ایـــن اســـت 
هـــر دو طـــرف فراهـــم شـــود و ســـازمان بـــدون پیـــش 
داوری، بـــا همـــکاری تشـــکل های بخـــش خصوصـــی 
گره هـــای ایـــن ارتبـــاط بپـــردازد و تـــاش  بـــه شناســـایی 
ـــا دســـت  گره هـــا را ب ـــا مشـــارکت تشـــکل ها ایـــن  کنـــد ب

کنـــد.  ـــاز  ـــدان، ب ـــا دن ـــه ب و ن
امـــروز و در شـــرایط دشـــوار و غیرقابـــل پیش بینـــی 
و  بیشـــتر  بایـــد  خصوصـــی  بخـــش  کنونـــی، 
ایجـــاد  کـــه  بگویـــد  دیگـــری  زمـــان  هـــر  از  بلندتـــر 
ثبـــات  و  صراحـــت  و  آیین نامه هـــا  در  شـــفافیت 
فرصـــت  بـــردن  بیـــن  از  نیـــز  و  در تصمیم ســـازی ها 
کارکنـــان بیمـــه،  بـــرای تصمیم گیری هـــای ســـلیقه ای 
بخـــش  درخواســـت  تریـــن  کلیـــدی  و  مهمتریـــن 
ـــن  ـــه تامی ـــام بیم ـــه ن ـــی ب ـــل چالش ـــرای ح ـــی ب خصوص

▪ اســـت.  اجتماعـــی 

/سپهر برزی مهر ؛/
سردبیر
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ایالت خودمختاری در ابعاد 
سازمان تامین اجتماعی

بیمـــه در همـــه ابعـــادش ابـــزاری بـــرای اطمینـــان بخشـــی بـــه افـــراد 
حقیقـــی و حقوقـــی اســـت. در حقیقـــت بیمـــه بـــه عنـــوان یکـــی از 
اصلـــی تریـــن بنیـــان هـــای رفـــاه اجتماعـــی و اقتصـــادی، مـــی بایســـت 
کســـب و  اهرمـــی قدرتمنـــد بـــرای ایجـــاد امنیـــت در محیـــط زندگـــی و 

کار افـــراد و شـــرکت هـــا بـــدل شـــود. 
امـــا چـــرا بیمـــه تامیـــن اجتماعـــی از نـــگاه بســـیاری از بیمـــه شـــدگان 
رســـالت اصلـــی خـــود  از  ایـــن ســـطح  تـــا  حقیقـــی وحقوقـــی اش 
ـــه  کـــه قریـــب ب گـــر  گرفتـــه اســـت؟ چطـــور یـــک ســـازمان بیمـــه  فاصلـــه 
کارگـــران مـــزد،  هفتـــاد ســـال اســـت وظیفـــه پوشـــش اجبـــاری بیمـــه 
حقوق بگیـــر و نیـــز قراردادهـــای خریـــد و پیمانـــکاری را بـــر عهـــده 
ــدل  ــادی بـ ــاالن اقتصـ ــرای فعـ ــزرگ بـ ــش بـ ــه یـــک چالـ ــروز بـ دارد، امـ

ــده اســـت؟  شـ
ــوان پاســـخ هـــای متعـــددی داد  ــوال مـــی تـ ــه ایـــن سـ ــد بـ بـــدون تردیـ
ــرای  ــابه بـ ــد پاســـخ مشـ ــرق چنـ ــاالن صنعـــت بـ ــه فعـ ــا همـ ــا تقریبـ امـ
ایـــن پرســـش دارنـــد. فعـــاالن ایـــن صنعـــت بـــه ویـــژه پیمانـــکاران 
گرفتارنـــد. اینکـــه  ســـال هاســـت در بـــن بســـت تامیـــن اجتماعـــی 
کلیـــدی و  چـــرا و چگونـــه ایـــن ســـازمان بـــرای صنعتـــی زیرســـاختی، 
کـــه بـــه آن  اســـتراتژیک یـــک دیـــوار بلنـــد ســـاخته، موضوعـــی اســـت 

ــرد.  کـ ــم  ــاره خواهـ اشـ
ـــه مـــی دهـــد  ســـازمان تامیـــن اجتماعـــی خدمـــات بیمـــه اجبـــاری ارائ
کاال و خدمـــات  بـــر اســـاس قانـــون تمامـــی قراردادهـــای خریـــد  و 
مشـــمول ایـــن بیمـــه اجبـــاری هســـتند. بـــه ایـــن ترتیـــب عـــاوه بـــر 
تولیدکننـــدگان تجهیـــزات، پیمانـــکاران هـــم موظـــف بـــه پرداخـــت 
درصـــدی از مبلـــغ قراردادهـــای خـــود بـــه ایـــن ســـازمان هســـتند. پیـــش 
ــان  ــه از نـــگاه صاحبـ کـ ــروری اســـت  ــه ضـ ــر ایـــن نکتـ ــز ذکـ ــر چیـ از هـ
عمـــا  خریـــد  قراردادهـــای  از  بیمـــه  حـــق  یافـــت  در کار  و  کســـب 
کـــه بیمـــه تامیـــن اجتماعـــی  باموضـــوع و ناعادالنـــه اســـت. چـــرا 
ـــه  ـــد، معامل ـــرارداد خری ـــود و ق ـــی ش ـــوب م ـــور محس ـــه فردمح ـــک بیم ی
کاالیـــی اســـت. بـــه همیـــن دلیـــل فعـــاالن صنعـــت بـــرق اخـــذ حـــق 

ـــد را یکـــی از مهمتریـــن چالـــش هـــای خـــود  بیمـــه از قراردادهـــای خری
مـــی داننـــد. 

ـــا ســـازمان  ـــر فعـــاالن بخـــش خصوصـــی صنعـــت بـــرق ب مواجهـــه نابراب
تامیـــن اجتماعـــی در حـــق بیمـــه قراردادهـــای پیمانـــی بـــاال می گیـــرد. 
گرفتـــن اختـــاف نظرهـــا در ایـــن دســـت  ـــاال  شـــاید مهمتریـــن دلیـــل ب
از قراردادهـــا، امـــکان اعمـــال ســـلیقه در تعییـــن حـــق بیمـــه آنهاســـت. 
ــا و دســـتورالعمل هـــای ســـازمان تامیـــن  ــر بخشـــنامه هـ تعـــدد و تکثـ
بـــرای بخـــش خصوصـــی دردسرســـاز  اجتماعـــی درســـت جایـــی 
کارگـــزاران بیمـــه اجـــازه مـــی دهـــد بـــدون توجـــه بـــه  کـــه بـــه  مـــی شـــود 
الزامـــات قانونـــی، شـــرایط قـــرارداد و حتـــی برخـــی از دســـتورالعمل های 
کننـــد  ســـازمان متبـــوع خـــود، بـــه همـــان شـــکلی حـــق بیمـــه را تعییـــن 

کنـــد.  ـــا نظـــر خودشـــان را تامیـــن  ـــع ســـازمان ی کـــه مناف
در ایـــن معادلـــه دو ســـر باخـــت، ایـــن شـــرکت هـــای پیمانـــکار هســـتند 
کـــه بیشـــترین ضـــرر را متحمـــل مـــی شـــوند. در نهایـــت در وانفســـای 
ــود شـــدید نقدینگـــی، تحریـــم و  کمبـ ــود،  ــه دلیـــل رکـ ــه بـ کـ صنعتـــی 
کشـــور، ســـخت تریـــن روزهایـــش را  شـــرایط نامســـاعد اقتصـــادی 
کارزاری نابرابـــر  کامـــا خلـــع ســـاح شـــده و در  کنـــد،  ســـپری مـــی 

محکـــوم بـــه شکســـت مـــی شـــود. 
تامیـــن  ســـازمان  کـــه  اســـت  ایـــن  آیـــد  برمـــی  امـــر  ظاهـــر  از  آنچـــه 
کـــه قانـــون یـــا نهادهـــای قانونگـــذار در  اجتماعـــی سرمســـت از قدرتـــی 
ـــه  ـــی توجـــه ب کامـــا مســـتقل و ب ـــه شـــکلی  ـــد، ب گذاشـــته ان اختیـــارش 
کشـــور و حتـــی بـــی نگاهـــی بـــه میـــزان  الزامـــات صنعتـــی و اقتصـــادی 
کـــه پـــروژه هـــای عمرانـــی و زیرســـاختی  اثربخشـــی شـــرکت هایـــی 
گیـــری  کشـــور را عهـــده دار شـــده انـــد، بـــر اســـاس منافـــع خـــود تصمیـــم 

کنـــد.  مـــی 
ــه دلیـــل  ــازمان تامیـــن اجتماعـــی بـ ــه سـ کـ ــر مـــی رســـد  ــه نظـ ــه بـ البتـ
مطالبـــات چنـــد ده هـــزار میلیـــارد تومانـــی اش از دولـــت و همچنیـــن 
از  برخـــی  بـــه  قیمـــت  ارزان  یـــا  رایـــگان  ای  بیمـــه  خدمـــات  ارائـــه 
اینکـــه  اســـت.  شـــدیدی  مالـــی  بحـــران  دچـــار  کاری،  گروه هـــای 

/ علی بخشی؛/
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گیـــر اســـت و دائمـــا  دســـت دولـــت در جیـــب یـــک ســـازمان بیمـــه ای فرا
بـــرای تامیـــن رفـــاه شـــهروندانش از منابـــع ایـــن ســـازمان حاتـــم بخشـــی 
ــی هایـــش  ــی از بابـــت بازپرداخـــت بدهـ ــه نگرانـ ــدون آنکـ ــد بـ کنـ ــی  مـ
کـــه بـــدون تردیـــد بایـــد در ســـاختار  داشـــته باشـــد، مشـــکلی اســـت 

ــود.  ــل شـ ــی حـ ــن اجتماعـ ــی تامیـ مدیریتـ
گرچـــه بخـــش خصوصـــی، چـــه ســـازنده و چـــه پیمانـــکار، مســـئول  ا
مســـتمری  حقـــوق  پرداخـــت  بـــرای  ســـازمان  مالـــی  منابـــع  کمبـــود 
گیری هـــای  ـــه نظـــر مـــی رســـد رویکـــرد تصمیـــم  بگیرانـــش نیســـت، امـــا ب
ســـازمان چـــه در رده هـــای بـــاالی مدیریتـــی و تدویـــن بخشـــنامه ها 
هـــا،  بخشـــنامه  همـــان  اجـــرای  و  کارشناســـی  هـــای  رده  در  چـــه  و 

مطالبه گـــری بیشـــتر از شـــرکت هـــای خصوصـــی اســـت. 
کـــه ســـازمان ایـــن  گســـترده تـــر مـــی شـــود  ابعـــاد ایـــن بحـــران جایـــی 
ــای  ــنامه هـ ــر تدویـــن بخشـ ــه عـــاوه بـ کـ ــد  کنـ ــدا مـــی  ــارات را پیـ اختیـ
گاهـــا بـــا یکدیگـــر مغایـــرت دارنـــد، بخشـــنامه هـــا و آییـــن  کـــه  متعـــددی 
ـــا قوانیـــن باالدســـتی و موضوعـــی  کـــه حتـــی ب کنـــد  نامـــه هایـــی تدویـــن 
کافـــی اســـت مـــاده  گاه متناقـــض اســـت.  کشـــور هـــم متفـــاوت و حتـــی 
ــور  کشـ ــی  ــدی و خدماتـ ــوان تولیـ ــتفاده از تـ ــر اسـ کثـ ــون حدا 11 و 14 قانـ
کنیـــد تـــا بـــه عمـــق تفـــاوت هـــا  کاالی ایرانـــی را مطالعـــه  و حمایـــت از 
و تناقـــض هـــای موجـــود بیـــن بخشـــنامه هـــای ســـازمان بـــا قوانیـــن 

ــد.  یابیـ ــور را در کشـ مصـــوب 
ای  ســـلیقه  برداشـــت  گرفتـــار  هـــم  اجـــرا  در  هـــا  بخشـــنامه  همیـــن 
کارشناســـان شـــعب مـــی شـــود و در نهایـــت بیمـــه تامیـــن  کارگـــزاران و 
ویـــژه  بـــه  صنعتـــی  فعـــاالن  بـــرای  یـــک  تار تونلـــی  بـــه  را  اجتماعـــی 
یـــک بـــه درســـتی  کنـــد. آنهـــا در ایـــن تونـــل تار کارفرمایـــان بـــدل مـــی 
ـــود.  ـــد ب ـــت، نخواهن ـــان اس ـــه در انتظارش ک ـــه  ـــی آنچ ـــش بین ـــه پی ـــادر ب ق
ـــه  ـــاس آنچ ـــر اس ـــی ب ـــای پیمان ـــه قرارداده ـــای بیم ـــه ه ـــی هزین ـــش بین پی
ــژه بخشـــنامه هـــای 14 و 14/5  کـــه در بخشـــنامه هـــای مرتبـــط بـــه ویـ
کاف جایـــی ســـردرگم  کار ســـختی نیســـت امـــا ایـــن  آورده شـــده، 
ـــر اســـاس تشـــخیص، ســـایق و درک  ـــه تعییـــن حـــق بیمـــه ب ک می شـــود 
گرفتـــه و در بســـیاری مـــوارد پیـــش بینـــی هـــای  کارشـــناس بیمـــه صـــورت 

ــد.  کنـ ــی  ــر آب مـ ــکاران را نقـــش بـ پیمانـ
کـــه بارهـــا مشـــاهده شـــده دو پرونـــده مشـــابه در دو شـــعبه  ایـــن اســـت 
کارشـــناس مختلـــف،  مختلـــف و یـــا حتـــی در یـــک شـــعبه توســـط دو 
بـــه دو نتیجـــه متفـــاوت رســـیده اســـت. ایـــن ســـطح از تفـــاوت در 
گیـــری هـــا البتـــه نـــه فقـــط بـــه خاطـــر برداشـــت ســـلیقه ای بلکـــه  تصمیـــم 
بـــه دلیـــل عـــدم شـــفافیت دســـتورالعمل هاســـت. ســـازمان تامیـــن 
کـــه اوایـــل امســـال بـــه منظـــور  اجتماعـــی حتـــی در بســـته حمایتـــی 
ـــا شـــاید نخواســـته  کـــرد هـــم نتوانســـته و ی ـــاغ  حمایـــت از تولیـــد ملـــی اب
کافـــی بـــه خـــرج دهـــد. بـــه ایـــن ترتیـــب بســـته  کـــه صراحـــت و شـــفافیت 
حمایتـــی هـــم مثـــل همـــه بخشـــنامه هـــا راه امنـــی بـــرای فـــرار از حمایـــت 
ــازی  ــاختار تصمیـــم سـ ــه در سـ کـ ــد  ــان مـــی دهـ ــر نشـ دارد و همیـــن امـ
و سیاســـتگذاری ســـازمان هیـــچ الزامـــی بـــرای حمایـــت از فعـــاالن 
گـــر هـــم اجبـــاری ایجـــاد شـــود باالخـــره  اقتصـــادی تعریـــف نمـــی شـــود. ا

گریـــز از ایـــن اجبـــار وجـــود خواهـــد داشـــت.  یـــک روزنـــه امیـــد بـــرای 
گـــره چالـــش تامیـــن اجتماعـــی جایـــی بـــرای بنـــگاه هـــای اقتصـــادی 
کـــه ایـــن ســـازمان بـــا قـــدرت اجرایـــی خـــود اجـــازه  کورتـــر مـــی شـــود 
ــر در پرداخـــت حـــق بیمـــه حســـاب  کنـــد در صـــورت تاخیـ پیـــدا مـــی 
شـــکایت  کنـــد.  برداشـــت  آنهـــا  از  و  کـــرده  مســـدود  را  شـــرکت ها 
در  و  و تجدیدنظـــر  بـــدوی  تشـــخیص  هـــای  هیـــات  بـــه  شـــرکت ها 
نهایـــت دیـــوان عدالـــت اداری هـــم آنقـــدر هزینـــه بـــر و زمـــان بـــر اســـت 

کـــه شـــاید برخـــی عطایـــش بـــه لقایـــش ببخشـــند. 
گیـــری،  ایـــن ســـازمان حـــاال مثـــل یـــک ایالـــت مســـتقل، تصمیـــم 
قانونگـــذاری، نظـــارت و اجـــرا را بـــه تنهایـــی عهـــده دار شـــده و بـــه 
بیـــان ســـاده تـــر خـــودش مـــی بـــرد و مـــی دوزد و بـــر تـــن نحیـــف بخـــش 
بزرگتریـــن  دلیـــل  همیـــن  بـــه  درســـت  و  پوشـــاند  مـــی  خصوصـــی 
کشـــور بـــه جـــای ایجـــاد رفـــاه اجتماعـــی، بـــه ایجـــاد  گـــر  ســـازمان بیمـــه 
ــا  ــادی مشـــغول اســـت. تنهـ ــاالن اقتصـ ــرای فعـ چالش هـــای متعـــدد بـ
گفتمـــان و چانـــه زنـــی  کـــه در ســـایه تعامـــل،  امیـــد باقیمانـــده ایـــن اســـت 

ــرد.▪ کـ ــل  ــوار را تعدیـ ــرایط دشـ ــن شـ ــدی ایـ ــا حـ ــوان تـ بتـ
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گرچه بخش خصوصی، چه سازنده و  ا
چه پیمانکار، مسئول کمبود منابع مالی 

سازمان برای پرداخت حقوق مستمری 
بگیرانش نیست، اما به نظر می رسد رویکرد 

تصمیم گیری های سازمان چه در رده های 
باالی مدیریتی و تدوین بخشنامه ها و 

چه در رده های کارشناسی و اجرای همان 
بخشنامه ها، مطالبه گری بیشتر از شرکت های 

خصوصی است
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تامین اجتماعی 
زمینه ساز رفاه یا مولد ریسک 

ســـازمان تأمیـــن اجتماعـــی یـــک ســـازمان بیمه گـــر 
یـــت اصلـــی آن پوشـــش  کـــه مأمور اجتماعـــی اســـت 
کارگـــران مـــزد و حقـــوق بگیـــر )بـــه صـــورت اجبـــاری( 
و صاحبـــان حرفـــه هـــا و مشـــاغل آزاد )بـــه صـــورت 

ــاری( اســـت.  اختیـ
ــاه  ــازمان تامیـــن اجتماعـــی، عدالـــت و رفـ ــعار سـ شـ

بـــرای همـــه اســـت!!
ایـــن ســـازمان بـــا ســـابقه ای بـــه طـــول هفـــت دهـــه 
ــور بخـــش خصوصـــی  کـــه حضـ ــر  در ســـال های اخیـ
شـــرکت های  بـــا  گـــون  گونا قراردادهـــای  قالـــب  در 
عمومـــی و دولتـــی بیشـــتر شـــده، مـــی توانســـته نقـــش 
و  وکار  کســـب  بهبـــود محیـــط  موثرتـــری در  و  بهتـــر 
ایجـــاد رونـــق تولیـــد )کاال و خدمـــات( داشـــته باشـــد. 
کـــه در ادامـــه بـــه آن اشـــاره  ولـــی متاســـفانه بـــه دالیلـــی 
خواهـــد شـــد، نـــه تنهـــا در اجـــرای ایـــن رســـالت موفـــق 
نبـــوده، بلکـــه نقـــش ایـــن ســـازمان در حـــوزه محاســـبه 
حـــق بیمـــه قراردادهـــا و همچنیـــن نیـــروی انســـانی 
ـــه ای  ـــه دافع ـــتر جنب ـــی بیش ـــش خصوص ـــال در بخ فع
حداقـــل  عنـــوان  بـــه  اســـت.  داشـــته  گرایـــی  وا و 
کافـــی اســـت آمـــار مراجعـــات بـــه دیـــوان  مصـــداق آن، 
ـــه  عدالـــت اداری از بابـــت اباغیـــات ایـــن ســـازمان ب

گیـــرد. بخـــش خصوصـــی مـــورد بازبینـــی قـــرار 
کام، پارادایـــم مواجهـــه  آنچـــه مســـلم اســـت و در یـــک 
ـــه بازبینـــی  ـــا بخـــش خصوصـــی نیـــاز ب ایـــن ســـازمان ب

و بروزرســـانی دارد.
کامـــًا  ســـازمان  یـــک  اجتماعـــی  تامیـــن  ســـازمان 
و مصـــداق  بـــوده  اجبـــاری  و  دولتـــی  انحصـــاری، 
کـــردن حســـاب شـــرکت ها  آشـــکار آن امـــکان مســـدود 

و اشـــخاص تـــا حـــد مصـــادره مایملـــک یـــک شـــرکت 
یـــا شـــخص توســـط اجرائیـــات ایـــن ســـازمان اســـت!!
بخـــش  فی مابیـــن  تقابـــل  ایـــن  شـــروع  نقطـــه  امـــا 
خصوصـــی(  بخـــش  )شـــرکت های  خصوصـــی 
حـــوزه  در  به ویـــژه  اجتماعـــی  تامیـــن  ســـازمان  و 

کجاســـت؟ قراردادهـــا  بیمـــه  حـــق  محاســـبه 
تامیـــن  قانـــون   38 مـــاده  در  ســـوال  ایـــن  پاســـخ 

اســـت. نهفتـــه  اجتماعـــی 
گـــر قانـــون اســـت، چـــرا مشـــکل  کـــه ا ســـوال ایـــن اســـت 

کنـــد؟ ایجـــاد مـــی 
پاســـخ مشـــخص اســـت؛ زیـــرا از فلســـفه وجـــودی 
کارگـــران بـــه  ســـازمان تامیـــن اجتماعـــی یعنـــی بیمـــه 
گیـــرد و از جنبـــه میـــزان درآمـــد  نوعـــی فاصلـــه مـــی 
حاصلـــه بـــرای ســـازمان و بـــه نوعـــی دولـــت بـــه آن 
کـــرده و بـــر اســـاس همیـــن دیـــدگاه هـــم عمـــل  نـــگاه 

کنـــد.  مـــی 
گونـــی از طـــرف  تابحـــال قوانیـــن و بخشـــنامه هـــای گونا
مجلـــس و دولـــت بـــرای شـــفاف تـــر شـــدن فضـــای 
ــن تامیـــن اجتماعـــی و بخـــش خصوصـــی  فـــی مابیـ
صـــادر شـــده، امـــا نـــگاه درآمـــدی تامیـــن اجتماعـــی 
بـــه قراردادهـــا بـــه موجـــب مـــاده 38 اثربخشـــی ایـــن 
قوانیـــن را تحـــت الشـــعاع خـــود قـــرارداده اســـت. بـــه 
ــش  ــه بخـ ــر مواجهـ ــای اخیـ ــال هـ ــه در سـ کـ ــه ای  گونـ
خصوصـــی بـــا تامیـــن اجتماعـــی و محاســـبه حـــق 
ــام و  ــک ابهـ ــه یـ ــوم بـ ــت معلـ ــا از حالـ ــه قراردادهـ بیمـ

ریســـک تبدیـــل شـــده اســـت.

گونـــی بـــه ســـازمان تامیـــن اجتماعـــی  گونا انتقادهـــای 

کـــه برخـــی از آنهـــا عبارتنـــد از : وارد اســـت 
ـــازمان  ـــک س ـــًا ی ـــی اساس 1- ســـازمان تامیـــن اجتماع
گـــر بـــه معنـــی خـــاص آن )Insurance (نیســـت،  بیمـــه 
ــه  ــون بیمـ ــباتی آن همچـ ــد محاسـ ــود قواعـ ــر بـ گـ ــه ا کـ
کـــه امـــروز مـــی  شـــخص ثالـــث واضـــح تـــر از آنچـــه 

بینیـــم، بـــود.
2- در نـــگاه تامیـــن اجتماعـــی، بهـــره وری جایگاهـــی 
ــه  ــازمان بـ ــن سـ ــگاه ایـ ــت هیچـ ــر داشـ گـ ــه ا کـ ــدارد  نـ
دنبـــال اعمـــال ضریـــب و اولویـــت دادن بـــه آن در 

ــا بجـــای لیســـت نبـــود. قراردادهـ
تولیـــد  دلیـــل  بـــه  اجتماعـــی  تامیـــن  ســـازمان   -3
تبدیـــل  بســـیار،  نهـــان  و  آشـــکار  هـــای  بخشـــنامه 
ــد  ــیری شـــده اســـت و نیازمنـ ــتم تفسـ ــه یـــک سیسـ بـ
اعتراضـــات  تعـــدد  اســـت.  ســـازی  اســـتاندارد 
و  تجدیدنظـــر  و  بـــدوی  هـــای  هیـــات  تشـــکیل  و 
ادعـــا  از  مویـــد  اداری  عدالـــت  دیـــوان  همچنیـــن 

اســـت.
کـــردن و اتـــاف وقـــت، بـــه نوعـــی  امـــا خـــارج از نقـــد 
واقعیـــت را بایســـتی پذیرفـــت. بـــه هـــر حـــال بـــه قـــول 
کـــردن، دهـــان شـــیرین  قدیمـــی هـــا بـــا حلـــوا حلـــوا 
نمـــی شـــود. بـــه نوعـــی بجـــای حـــرف بایســـتی وارد 

عمـــل شـــد.
در ایـــن راســـتا طرحـــی از طـــرف ســـندیکا توســـط 
»ارتقـــاء  کارگـــروه  در  یادداشـــت  ایـــن  نگارنـــده 
و  مشـــاوران  پیمانـــکاران،  توانمندی هـــای 
کارفرمایـــان« شـــرکت توانیـــر در بهمـــن 1396، تحـــت 
بیمـــه  حـــق  محاســـبه  ســـازی  »اســـتاندارد  نـــام 
قراردادهـــا« ارائـــه شـــد. ایـــن طـــرح در آذر 1397 در 

/ مهدی مسائلی؛/
عضو هیات مدیره و رییس کمیته حقوقی و قراردادهای سندیکای صنعت برق ایران
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شـــرکت  قـــراردادی«  دعـــاوی  و  »ضوابـــط  کارگـــروه 
بهمـــن  جلســـه  در  ادامـــه  در  و  شـــد  مطـــرح  توانیـــر 
بـــا  نشســـت  در  نهایـــت  در  و  تهـــران  اتـــاق   1397
کارگـــر یعنـــی  کشـــور در روز  ســـازمان تامیـــن اجتماعـــی 
11 اردیبهشـــت 1398 چارچـــوب هـــای نظـــری طـــرح 

تبییـــن شـــد.
بـــر اســـاس ایـــن طـــرح بـــا توجـــه بـــه نظـــام مناقصـــه 
بـــا  محـــور عمـــده قراردادهـــای بخـــش خصوصـــی 
ابتـــدای  همـــان  در   ،B2G دولتـــی  هـــای  شـــرکت 
همچـــون  قـــرارداد  بیمـــه  حـــق  میـــزان  مناقصـــه 
ضریـــب مالیـــات بـــر ارزش افـــزوده مشـــخص مـــی 
ـــده  ـــب بیمـــه دیگـــر مزیتـــی در تعییـــن برن شـــود و ضری
از  قـــرارداد  بیمـــه  حـــق  و  شـــد  نخواهـــد  محســـوب 
ک و  یـــک ابهـــام بـــزرگ در انتهـــای قـــرارداد و اصطـــکا
ـــان  ـــوم در هم ـــک معل ـــه ی ـــی از آن ب ـــای ناش ـــی ه نگران

ابتـــدای زمـــان مناقصـــه تبدیـــل مـــی شـــود.
اســـتاندارد ســـازی محاســـبه حـــق بیمـــه قراردادهـــا در 
ـــه  ک ـــت  ـــی اس ـــر واقعیت ـــاندن ب ـــل پوش ـــه عم ـــع جام واق

اجـــرا مـــی شـــود.
برد-بـــرد  حرکـــت  یـــک  ســـازی  اســـتاندارد  طـــرح 
ــای دولتـــی  ــرای مثلـــث بخـــش خصوصی-کارفرمـ بـ
کـــه طـــی آن  تامیـــن اجتماعـــی اســـت  و ســـازمان 
بـــه  متوقـــف  حالـــت  از  هـــا  ســـپرده  کوتـــاه،  زمـــان 
جـــاری تبدیـــل شـــده و ســـهم بیمـــه، صورتحســـاب 
بـــه صورتحســـاب تســـویه و در روز پایانـــی قـــرارداد، 
همزمـــان بـــا تحویـــل موقـــت امـــکان صـــدور مفاصـــا 

حســـاب فراهـــم مـــی شـــود.
ایـــن  اعمـــال  صـــورت  در  اینکـــه  بـــر  مضـــاف 
اصاحـــات هرگونـــه تفســـیر و اعمـــال ســـلیقه ناشـــی 

ــز  ــه از مرکـ ــون بیمـ گـ گونا ــای  ــنامه هـ ــل بخشـ از تداخـ
کشـــور تـــا مرزهـــای آن حـــذف مـــی شـــود. جالب تـــر 
اجتماعـــی  تامیـــن  ســـازمان  هـــای  هزینـــه  اینکـــه 
هـــم از بابـــت برگـــزاری هیـــات هـــا و تولیـــد و انتشـــار 
کاهـــش  بخشـــنامه هـــای نهـــان و آشـــکار بـــه مراتـــب 
ـــاح  ـــا اص ـــت ب گف ـــوان  ـــی ت کام م ـــک  ـــد. در ی ـــی یاب م
ایـــن روش و استانداردســـازی ایـــن روش هـــا، مســـیر 
تامیـــن  را  کار  نوعـــی  بـــه  و  شـــده  روشـــن  یـــک،  تار
اجتماعـــی از ابهـــام و ریســـک بـــه ســـمت پیـــش بینـــی 

کنـــد. پذیـــری حرکـــت مـــی 
طـــرف  از  راهـــکار  ســـه  استانداردســـازی  بـــرای 

اســـت: شـــده  داده  پیشـــنهاد  ســـندیکا 
کل هزینـــه بیمـــه تامیـــن اجتماعـــی قـــرارداد بـــر   -1
کارفرمـــای  توســـط  بیمـــه،  نهایـــی  ابـــاغ  اســـاس 

شـــود. پرداخـــت  دولتـــی 
ـــا بیمـــه  ـــر ارزش افـــزوده )9%( ی 2- همچـــون مالیـــات ب
حقـــوق و دســـتمزد )30%( و یـــا حتـــی عـــوارض یـــک 
آزادراه، حـــق بیمـــه قراردادهـــا تبدیـــل بـــه یـــک عـــدد 

کـــه در زمـــان مناقصـــه  گونـــه ای  ثابـــت شـــود، بـــه 
هزینـــه آن بـــرای پیمانـــکار مشـــخص و معلـــوم باشـــد.
کلیـــد یـــک امتحـــان  3- شـــابلون بیمـــه ای، همچـــون 
یـــک  تصحیـــح  بـــرای  انتظـــار  جـــای  بـــه  تســـتی 

امتحـــان تشـــریحی اســـت.
تهـــران،  اتـــاق  ای  بیمـــه  مدیـــران  بـــه  طـــرح  ایـــن 
کار اتـــاق تهـــران و نیـــز شـــرکت  کســـب و  معاونـــت 
توانیـــر ارائـــه و ضمـــن مشـــورت بـــا آنهـــا در جلســـه 19 
خـــرداد 1398 در تامیـــن اجتماعـــی غـــرب تهـــران بـــا 
ــا  ــازمان بـ ــتاد مرکـــزی ایـــن سـ ــور نماینـــدگان سـ حضـ
کمـــک شـــرکت توانیـــر مطـــرح و دفـــاع خواهـــد شـــد.
کمیـــت بـــه  کـــه حا ولـــی در پایـــان مقتضـــی اســـت 
کـــه ســـهم تامیـــن اجتماعـــی  ایـــن ســـوال پاســـخ دهـــد 
ــا  ــدا تـ ــات از مبـ کاال و خدمـ ــده  ــام شـ ــت تمـ در قیمـ
ـــا  مصـــرف چقـــدر اســـت؟ و ایـــن مقـــدار در مقایســـه ب
دنیـــای صنعتـــی و پیشـــرفته  در طیـــف مناســـبی قـــرار 

ـــر؟  ـــا خی ـــرد ی گی ـــی  م
یابـــی  بـــه عـــاوه بـــه نظـــر مـــی رســـد الزم اســـت یـــک ارز
بســـته  کـــه  کنـــد  تعییـــن  تـــا  انجـــام شـــود  عـــددی 
و  کار  تعـــاون  وزارت  بـــه شـــماره 21427  حمایتـــی 
کارگـــر مقـــارن  کـــه در روز جهانـــی  رفـــاه اجتماعـــی 
اجتماعـــی  تامیـــن  بـــه   1398 اردیبهشـــت   11 بـــا 
ابـــاغ شـــده اســـت، تـــا چـــه حـــد اثربخشـــی خواهـــد 

داشـــت؟
و  بوروکراســـی  و  تکلفـــات  از  خـــروج  مـــا  اعتقـــاد 
شـــابلون  یـــک  یـــا  ثابـــت  عـــدد  یـــک  بـــه  رســـیدن 

چیســـت؟▪ شـــما  نظـــر  اســـت؛  بیمـــه ای 

گونی  تابحال قوانین و بخشنامه های گونا
از طرف مجلس و دولت برای شفاف تر 

شدن فضای فی مابین تامین اجتماعی 
و بخش خصوصی صادر شده، اما نگاه 
درآمدی تامین اجتماعی به قراردادها به 
موجب ماده 38 اثربخشی این قوانین را 

تحت الشعاع خود قرارداده است
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کـــه مـــواد 28 و 38  بـــه طـــور قطـــع همـــه فعـــاالن صنعـــت بـــرق بـــه خوبـــی مـــی داننـــد 
قانـــون تامیـــن اجتماعـــی و ســـایر مـــواد قانونـــی و همچنیـــن بخشـــنامه هـــای داخلـــی 
کارفرمایـــان و پیمانـــکاران و مهندســـین مشـــاور  ســـازمان مذکـــور وظایفـــی را بـــرای 
ــور  ــای مذکـ ــنامه هـ ــای بخشـ ــواد و بندهـ ــدام از مـ ــا رعایـــت هرکـ ــه بـ کـ ــرده  کـ ــرر  مقـ
کـــه مشـــکات بـــه حداقـــل ممکـــن برســـد؛ ولـــی مـــدت زمانـــی  انتظـــار مـــی رود 
ــک  ــرای هریـ ــده ای را بـ ــن شـ ــه معیـ ــی بودجـ ــن اجتماعـ ــازمان تامیـ ــه سـ کـ ــت  اسـ
کـــرده اســـت. بـــر همیـــن اســـاس شـــعب مختلـــف  از شـــعب ســـازمان مشـــخص 
ســـازمان جهـــت تامیـــن بودجـــه معیـــن شـــده، فشـــار مضاعـــف و بعضـــًا غیرقانونـــی 
کـــه در  کننـــد  کارفرمایـــان عمومـــًا پیمانـــکاران و مهندســـین مشـــاور وارد مـــی  را بـــه 

ایـــن نگاشـــت بـــه مهمتریـــن آنهـــا اشـــاره مـــی شـــود: 
کنـــون در ســـازمان  1. ضریـــب 15 درصـــد از ســـال هـــای بســـیار دور تعییـــن و هـــم ا
گذشـــته  تامیـــن و توافـــق نـــرخ، ســـخت  کـــه در زمـــان  اجـــرا مـــی شـــود، در صورتـــی 
و  مطالعاتـــی  کارهـــای  و  محاســـبات  طراحی هـــا،  در  رفتـــه  کار  بـــه  افزارهـــای 
کـــرد. ولـــی امـــروزه  کـــرده تحقـــق پیـــدا مـــی  کار تحصیـــل  کثـــرًا بـــا نیـــروی  نظـــارت ا
کامپیوتـــری،  بـــا پیشـــرفت تکنولـــوژی و وجـــود ســـخت افزارها و نـــرم افزارهـــای 
کیفیـــت انجـــام امـــور فـــوق  کاهـــش داده و در عـــوض  به کار گیـــری نیـــروی انســـانی را 

ــوه قابـــل ماحظـــه ای افزایـــش داده اســـت.  و دقـــت آن بـــه نحـ
ـــه اخـــذ حـــق بیمـــه در همـــان ارقـــام، ثابـــت مانـــده و شـــرکت  ولـــی ضریـــب مربـــوط ب
هـــای مهندســـی مشـــاور از ایـــن بابـــت مبالـــغ هنگفتـــی  بابـــت حـــق بیمـــه ضرایـــب 
کـــه لیســـت هـــای ارســـالی بـــه  کننـــد. ایـــن در حالیســـت  بـــه ســـازمان پرداخـــت مـــی 
کمتـــر از حـــق بیمـــه پرداختـــی اســـت. دلیـــل ایـــن تفـــاوت همـــان  ســـازمان بســـیار 
اســـتفاده از نـــرم افزارهـــای دقیـــق مهندســـی و ســـخت افزارهـــای مربوطـــه اســـت. 
کـــه نســـبت بـــه تعدیـــل ضریـــب 15درصـــد بـــا ســـازمان تامیـــن  لـــذا ضـــرورت دارد 
کـــه در ایـــن رابطـــه توضیحـــات  کـــرات تـــازه ای بـــاز شـــود  اجتماعـــی بـــاب مذا
کارشناســـان محتـــرم صنعـــت بـــرق جهـــت روشـــن شـــدن  تخصصـــی توســـط 

ــرورت دارد. ــوع ضـ موضـ
2. ســـازمان تامیـــن اجتماعـــی اخیـــرًا حـــق بیمه هـــای پرداختـــی از هـــر صـــورت 
وضعیـــت مهندســـین مشـــاور را تـــا پایـــان هـــر ســـال بـــدون توجـــه بـــه میـــزان پرداختـــی 
کـــه در پـــروژه هـــای  و لیســـت هـــای ارســـالی تســـویه می کنـــد. امـــا مســـاله ایـــن اســـت 
گذشـــت چنـــد مـــاه از ســـال بعـــدی ابـــاغ  عمرانـــی معمـــواًل اعتبـــارات بعـــد از 
کارفرمایـــان )ذیحســـابان  شـــده و بـــه همیـــن دلیـــل صـــورت وضعیـــت از طـــرف 
ــر  ــی بـ ــن اجتماعـ ــعب تامیـ ــا شـ ــود. امـ ــی شـ ــت نمـ ــی( پرداخـ ــتگاه های دولتـ دسـ

ــودداری  ــاور خـ ــین مشـ ــای مهندسـ ــت هـ ــت لیسـ یافـ ــی، از در ــواد قانونـ ــاف مـ خـ
یافـــت آن را همـــراه بـــا پرداخـــت حـــق بیمـــه از حســـاب مشـــاورین طلـــب  و در
کـــه در صـــورت عـــدم اجابـــت درخواســـت شـــعب  می کننـــد. ایـــن در حالـــی اســـت 
تامیـــن اجتماعـــی ســـوابق پرســـنل شـــاغل دچـــار خدشـــه شـــده و جرایـــم متعلقـــه 
نیـــز مزیـــد بـــر علـــت افزایـــش بدهـــی مـــی شـــود. بدیهـــی اســـت در ایـــن رابطـــه الزم 
ـــرای اجـــرای  کـــرده و زمینـــه ب کـــره  اســـت بامســـولین ســـازمان تامیـــن اجتماعـــی مذا

صحیـــح قوانیـــن در شـــعب ایـــن ســـازمان فراهـــم شـــود. 
کـــه مدیـــران شـــرکت های مهندســـی مشـــاور و  گاهـــی مشـــاهده مـــی شـــود   .3
گاهـــی بـــه دالیـــل  پیمانـــکاران بـــه دلیـــل آشـــنایی یـــا نســـبت فامیـــل یـــا حتـــی 
کاهـــش مالیـــات بـــر ســـود شـــرکت،  انســـانی، بـــاال بـــردن هزینـــه هـــای دســـتمزد و 
نـــام افـــراد دیگـــری را هـــم بـــه همـــراه لیســـت پرســـنل شـــرکت، در لیســـت ماهانـــه 
ــر  خـــاف مقـــررات  کـــه  ایـــن امـ تنظیـــم و بـــه تامیـــن اجتماعـــی ارائـــه مـــی دهنـــد 
کارفرمایـــان و ســـازمان را  ایـــن ســـازمان بـــوده و موجـــب از بیـــن رفتـــن اعتمـــاد بیـــن 

ــی آورد.  ــم مـ فراهـ
البتـــه بـــه نظـــر مـــی رســـد در صـــورت مشـــاهده ایـــن دســـت از تخلفـــات بـــا شـــرکت ها 
ـــران  ـــرای مدی ـــم ب ـــدان ه ـــل زن ـــی از قبی ـــازات های ـــی مج ـــده و حت ـــی ش ـــورد قانون برخ
ـــزوم نقـــش آفرینـــی  ـــر ل کیـــد ب گرفتـــه می شـــود. لـــذا ضمـــن تا ایـــن شـــرکت هـــا در نظـــر 
کـــه الزم اســـت  کنـــم  کیـــد مـــی  صحیـــح تامیـــن اجتماعـــی در حیطـــه وظایفـــش، تا
کـــرده و لیســـت واقعـــی  شـــرکت هـــا هـــم از انجـــام امـــور خافـــی از ایـــن دســـت پرهیـــز 

کارکنـــان خـــود را بـــه همـــراه دســـتمزد واقعـــی آنهـــا بـــه ســـازمان تســـلیم نمایـــد.
یـــد، در پـــروژه هـــای عمرانـــی بخشـــی از حـــق بیمـــه  گاهـــی دار کـــه آ 4. همانطـــور 
کســـر و بـــه همـــراه حـــق بیمـــه ســـهم  توســـط ذیحســـابان از صـــورت وضعیـــت هـــا 
کارفرمـــا بـــه ســـازمان تامیـــن اجتماعـــی پرداخـــت مـــی شـــود. در اغلـــب مـــوارد بـــا 
کارفرمایـــان )دولـــت و ذیحســـابان( از پرداخـــت حـــق  کمبـــود نقدینگـــی،  توجـــه بـــه 
ـــتر  ـــه پیش ک ـــور  ـــد. همانط کنن ـــی  ـــودداری م ـــت خ ـــورت وضعی ـــوره از ص ـــه مکس بیم
هـــم اشـــاره شـــد شـــعب ســـازمان بـــا توســـل بـــه اجراییـــات، ســـراغ حســـاب هـــای 
کـــردن حســـاب های  مهندســـین مشـــاور رفتـــه و نســـبت بـــه ضبـــط امـــوال و مســـدود 
کـــه حـــق بیمـــه ســـهم  کارفرمـــا مکلـــف بـــوده  کننـــد. در صورتیکـــه  بانکـــی اقـــدام مـــی 
کنـــد. در ایـــن بیـــن بـــاز هـــم  خـــود و ســـهم مشـــاور و پیمانـــکاران را بـــه ســـازمان تادیـــه 
کارفرمـــا و پیمانـــکار از محـــل بـــی توجهـــی شـــرکت مشـــاور بـــرای واریـــز  شـــرکت های 

گـــزاف مـــی شـــوند. ▪ ـــده و متحمـــل هزینـــه هـــای  حـــق بیمـــه آســـیب دی

نگاهی به مشکالت مهندسین مشاور 
با سازمان تامین اجتماعی

/ منصور سعیدی؛ /
عضو علی البدل هیات مدیره سندیکای صنعت برق ایران 
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ســـندیکای صنعـــت بـــرق ایـــران در روزهـــای پایانـــی ســـال 1397 نظرســـنجی جامعـــی را بـــه منظـــور 
کاری  شناســـایی مهمتریـــن چالـــش هـــای شـــرکت هـــای عضـــو و همچنیـــن تعییـــن اولویـــت هـــای 
ـــخ داده  ـــرکت پاس ـــش از 150 ش ـــط بی ـــه توس ک ـــنجی  ـــن نظرس ـــج ای ـــام داد. نتای ـــال 98 انج ـــود در س خ
شـــده بـــود، حـــق بیمـــه تامیـــن اجتماعـــی بـــه عنـــوان یکـــی از مهمتریـــن و اصلـــی تریـــن چالـــش هـــا 

احصـــا شـــد. 
در حقیقـــت از دیـــدگاه فعـــاالن صنعـــت بـــرق حـــق بیمـــه تامیـــن اجتماعـــی یکـــی از موضوعاتـــی بـــود 
کارگـــروه بیمـــه و  کـــه توســـط ســـندیکا پیگیـــری و دنبـــال شـــود. البتـــه  کـــه انتظـــار داشـــتند و دارنـــد 
کثـــرت مشـــکات اعضـــا  ـــه  ـــه دو ســـال پیـــش ب ـــب ب تامیـــن اجتماعـــی ســـندیکا پیـــش از اینهـــا و قری

کـــرد.  کار خـــود را بـــه صـــورت جـــدی آغـــاز  در ایـــن حـــوزه تشـــکیل شـــد و 
کـــه بـــرای  عمـــده مســـائل شـــرکت هـــا در حـــوزه حـــق بیمـــه قراردادهاســـت، زیـــرا حـــق بیمـــه ای 
گرفتـــه مـــی شـــود، مطابـــق اســـتاندارد بیمـــه قـــراردادی نیســـت. در یـــک جمـــع  قراردادهـــا در نظـــر 
کـــه نقـــض قوانیـــن، عـــدم اجـــرای درســـت بخشـــنامه هـــا، برخوردهـــای  گفـــت  ـــوان  کلـــی مـــی ت بنـــدی 
ســـلیقه ای و تفســـیر نادرســـت بخشـــنامه هـــا چالـــش هـــای اصلـــی شـــرکت هـــا در حـــوزه حـــق بیمـــه 

تامیـــن اجتماعـــی اســـت. 
ـــی  ـــن اجتماع ـــازمان تامی ـــا س ـــا ب ـــرکت ه ـــکات ش ـــب مش ـــه غال ک ـــت  گف ـــوان  ـــی ت ـــی م کل ـــی  در نگاه
کامـــل بخشـــنامه های  کلـــی شـــامل قوانیـــن ســـازمان و نیـــز عـــدم اجـــرای صحیـــح و  از دو عامـــل 
ــا  ــا و مشـــاوره بـ کـــه در مکاتبـــات اعضـ تی هســـتند  صـــادره اســـت. ایـــن دو مســـاله عمـــده مشـــکا
کمـــک بـــه حـــل ایـــن مشـــکات  کارشـــناس بیمـــه مطـــرح می شـــوند. بـــر ایـــن اســـاس ســـندیکا بـــرای 
کـــرد مشـــکات و چالـــش هـــای خـــود را بـــا تامیـــن  طـــی دو مرحلـــه از شـــرکت هـــای عضـــو درخواســـت 
ـــروه بیمـــه و تامیـــن اجتماعـــی پـــس از اســـتعام چالـــش هـــا از اعضـــا،  کارگ کننـــد.  اجتماعـــی اعـــام 
ـــکاران،  ـــکات پیمان ـــدی مش ـــیم بن ـــن تقس ـــرد. در ای ک ـــدی  ـــیم بن ـــی تقس ـــور اصل ـــد مح ـــا را در چن آنه

گانـــه طـــرح و تفســـیر شـــده اســـت.  ســـازندگان و مشـــاوران بـــه صـــورت جدا
از مهمتریـــن موضوعـــات، معافیـــت  کـــه یکـــی  ایـــن نکتـــه بســـیار ضـــروری اســـت  البتـــه ذکـــر 
شـــرکت ها از پرداخـــت حـــق بیمـــه بخـــش خریـــد تجهیـــزات در قراردادهـــای پیمانـــکاری اســـت 
کـــه در قالـــب  ــا  ــا بـــوده اســـت. ایـــن معافیـــت هـ گشـ کامـــا راه  کـــه بـــرای شـــرکت های تولیدکننـــده 
کمـــک  کارهـــا  کســـب و  بخشـــنامه های 14 و 14/5 و 14/9 پیـــش بینـــی شـــده، مـــی توانـــد بـــه تســـهیل 
کامـــل آن بـــه محلـــی بـــرای مناقشـــه و چالـــش بـــدل  کنـــد  و البتـــه عـــدم اجـــرای صحیـــح و  شـــایانی 
شـــود. بـــه همیـــن دلیـــل فعـــاالن اقتصـــادی از جملـــه فعالیـــن صنعـــت بـــرق بیـــش از هـــر چیـــز خواهـــان 

اصـــاح ایـــن بخشـــنامه هـــا هســـتند. 
ـــه  ک ـــده  ـــاره ش ـــی اش ـــای خاص ـــتگاه ه ـــام دس ـــه ن ـــا ب ـــنامه تنه ـــن دو بخش ـــه در ای ک ـــت  ـــاله اینجاس مس
کـــرد بیـــش از هـــر چیـــز بـــر  کارگـــروه تـــاش  کننـــد. بـــه همیـــن دلیـــل  کار را در اجـــرا بـــا مشـــکل مواجـــه مـــی 
کـــرده و خواســـتار عمومـــی شـــدن ایـــن  حـــذف نـــام ایـــن دســـتگاه هـــا در متـــن ایـــن دو بخشـــنامه تمرکـــز 

بازخوانی معضلی به نام 
حق بیمه قراردادهای پیمانی

/ محمدعلی محمدی؛  /
دبیر کارگروه بیمه و تامین اجتماعی سندیکا
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کار بـــردن برخـــی واژه هـــا در بخشـــنامه هـــا، عمـــا بـــه  بخشـــنامه در حـــوزه تولیـــد و پیمانـــکاری شـــود. بـــه 
گرفتـــه  محـــدود شـــدن آنهـــا منجـــر مـــی شـــود و ایـــن محدودیـــت زمینـــه بهـــره منـــدی از امتیـــازات در نظـــر 

شـــده را بـــرای همـــه فعـــاالن اقتصـــادی و صنعتـــی از بیـــن مـــی بـــرد. 
کارگـــروه بیمـــه و تامیـــن اجتماعـــی ســـندیکا بـــه شـــکل جـــدی  کـــه در  یکـــی دیگـــر از موضوعاتـــی 
پیگیـــری شـــده و همچنـــان در حـــال پیگیـــری اســـت، اصـــاح ترکیـــب اعضـــای هیات هـــای بـــدوی و 
ـــه ایـــن هیـــات هـــا  ـــرای حـــل مشـــکات خـــود ب کـــه شـــرکت ها ب تجدیدنظـــر اســـت. مشـــکل اینجاســـت 
کار  کننـــد امـــا بـــه دلیـــل نبـــود یـــک ترکیـــب عادالنـــه و منطقـــی در هیـــات هـــای مذکـــور عمـــا  رجـــوع مـــی 
آنهـــا در نهایـــت بـــه بـــن بســـت مـــی رســـید. تغییـــر ســـاختار ترکیـــب ایـــن هیـــات هـــا بـــا همیـــن رویکـــرد از 
کـــه هیـــات هـــای بـــدوی و تجدیدنظـــر بـــا ترکیـــب  ســـوی ســـندیکا مطـــرح شـــد. خواســـته مـــا ایـــن اســـت 
یـــک نماینـــده از دولـــت، یـــک نماینـــده از ســـازمان تامیـــن اجتماعـــی، یـــک نماینـــده از اتـــاق بازرگانـــی، 
یـــک نماینـــده از قـــوه قضائیـــه، یـــک نماینـــده از هرگـــروه صنفـــی و یـــک نماینـــده از شـــرکت تشـــکیل 
شـــود، تـــا فعـــاالن بخـــش خصوصـــی حداقـــل فرصتـــی بـــرای دفـــاع از مســـائل مطروحـــه خـــود داشـــته 
ــای بخـــش  ــا و نیازهـ ــا چالـــش هـ ــنا بـ ــرادی آشـ ــا افـ ــرد یـ ــا فـ ــات هـ ــن در ترکیـــب هیـ ــند و همچنیـ باشـ
ـــاق در  ـــروز علیرغـــم اینکـــه نماینـــده ای از ات ـــا ام ـــه نظـــر مـــی رســـد ت خصوصـــی حضـــور داشـــته باشـــد. ب
ـــه درســـتی نقـــش نمایندگـــی از  هیـــات هـــای بـــدوی و تجدیدنظـــر ســـازمان حضـــور دارد امـــا نتوانســـته ب

ـــت.  ـــته اس ـــی داش ـــیاری را در پ ـــادات بس ـــاله انتق ـــن مس ـــد و همی کن ـــا  ـــی را ایف ـــش خصوص بخ
ـــوده اســـت. مـــا  کارگـــروه بیمـــه ســـندیکا ب ایـــن موضوعـــات اصلـــی تریـــن محورهـــای پیگیـــری شـــده در 
کـــه حـــل ایـــن مســـائل مـــی توانـــد بـــه رفـــع اصلـــی تریـــن چالـــش هـــای شـــرکت هـــا در ایـــن  یـــم  بـــر ایـــن باور
ـــن  ـــازمان تامی ـــرای س ـــات را از مج ـــن موضوع ـــم ای کنی ـــی  ـــاش م ـــل ت ـــن دلی ـــه همی ـــود. ب ـــر ش ـــوزه منج ح

کنیـــم.  ـــاق بازرگانـــی و مجلـــس شـــورای اســـامی پیگیـــری  اجتماعـــی، ات
ـــه  ـــت، ب ـــه اس ـــی توج ـــی ب ـــش خصوص ـــکات بخ ـــه مش ـــبت ب ـــادی نس ی ـــدود ز ـــا ح ـــازمان ت ـــفانه س متاس
کـــه  کنیـــم  گزیریـــم ایـــن موضوعـــات را از طریـــق مجلـــس و اتـــاق بازرگانـــی پیگیـــری  همیـــن دلیـــل نا
گـــردآوری و تدویـــن یـــک الیحـــه جامـــع و تقدیـــم آن بـــه مجلـــس و اتـــاق  البتـــه ایـــن پیگیـــری هـــا بـــه 
کـــه بســـته حمایتـــی  بازرگانـــی در اواخـــر ســـال 97 منجـــر شـــد. البتـــه ذکـــر ایـــن نکتـــه ضـــروری اســـت 
ارائـــه شـــده از ســـوی ســـازمان تامیـــن اجتماعـــی، بخشـــی از موضوعـــات طـــرح شـــده در الیحـــه را نیـــز 

در بـــر داشـــت. 
کـــه نبایـــد از نظـــر دور داشـــت مشـــکات ناشـــی از برخـــورد ســـلیقه ای در ســـازمان بـــا  نکتـــه دیگـــری 
ـــوردی  ـــورت م ـــه ص ـــه ب ک ـــاله  ـــن مس ـــی از ای ـــکات ناش ـــه مش ـــت. البت ـــرکت هاس ـــابه ش ـــات مش موضوع
ــیدگی  ــا رسـ ــاله را تـ ــا مسـ ــه و مـ گرفتـ ــرار  ــری قـ ــورد پیگیـ ــروه مـ کارگـ ــوی  ــده از سـ ــندیکا اعـــام شـ ــه سـ بـ
کـــه مســـئولین شـــعب  کـــرد  کـــرده ایـــم. بـــه هـــر حـــال نمـــی تـــوان ایـــن مســـاله را انـــکار  ســـازمان دنبـــال 
گاهـــا بـــا برخـــی بخشـــنامه هـــا برخـــوردی ســـلیقه ای دارنـــد و ایـــن مســـاله در  ســـازمان تامیـــن اجتماعـــی 

گیـــرد.  خصـــوص بخشـــنامه هـــای 14 و 14/5 شـــکل حادتـــری بـــه خـــود مـــی 
کـــه بـــا برخـــی بخشـــنامه هـــا  کـــه  حتـــی بعضـــی از نماینـــدگان ســـازمان هـــم بـــه ایـــن امـــر بـــاور دارنـــد 
گاهـــی هـــم بخـــش خصوصـــی تفســـیر  کـــه  برخـــورد ســـلیقه ای مـــی شـــود. البتـــه واقعیـــت ایـــن اســـت 
درســـتی از بخشـــنامه هـــای ســـازمان نـــدارد و یـــا بـــه درســـتی بـــه جزییـــات آن آشـــنا نیســـت. ایـــن مســـاله 
کـــه ممکـــن اســـت بـــه دلیـــل نامفهـــوم بـــودن بخشـــنامه هـــا ایجـــاد شـــود، بـــه ســـادگی بـــا مراجعـــه بـــه 

کارشناســـان قابـــل حـــل اســـت. مشـــاوران و 
کـــه همـــه مشـــکات اعضـــا بـــا تامیـــن اجتماعـــی بـــه خاطـــر تفســـیر یـــا  گفـــت  امـــا بـــه هـــر حـــال نمـــی تـــوان 
کـــه عمـــده مشـــکات بـــه خاطـــر نقـــص قوانیـــن و عـــدم  درک نادرســـت آنهـــا از بخشـــنامه هـــا اســـت، چـــرا 
اجـــرای درســـت بخشـــنامه هـــای ســـازمان رخ مـــی دهـــد. لـــذا هـــدف مـــا پیگیـــری جـــدی ایـــن موضـــوع 
گام اول بایـــد ســـازمان تامیـــن اجتماعـــی را ملـــزم بـــه اجـــرای  از طریـــق ســـازمان و مجلـــس اســـت. در 
کنیـــم و در مرحلـــه بعـــد قوانیـــن را از طریـــق پیشـــنهادات اصاحـــی بـــه مجلـــس  درســـت بخشـــنامه هـــا 

شـــورای اســـامی بهبـــود ببخشـــیم. 
کـــه ســـازمان تامیـــن اجتماعـــی بـــا ایـــن موضـــوع برخـــورد آســـانی  بـــه طـــور قطـــع مـــی تـــوان انتظـــار داشـــت 
نخواهـــد داشـــت امـــا بـــه هـــر حـــال ایـــن مســـاله نبایـــد باعـــث عقـــب نشـــینی مـــا از پیگیـــری حقـــوق 
کـــه اصـــاح قوانیـــن و اجـــرای درســـت بخشـــنامه هـــا صرفـــا بـــا  کنـــم  کیـــد مـــی  اعضـــا شـــود. البتـــه تا
گرفتـــن منافـــع شـــرکت هـــای عضـــو ســـندیکا انجـــام نمـــی شـــود، بلکـــه ســـندیکا حتـــی در متـــن  درنظـــر 

گرفتـــه اســـت.  کشـــور را در نظـــر  الیحـــه تهیـــه شـــده هـــم منافـــع ملـــی 
کـــه در صـــورت برخـــورد ســـلیقه ای بـــا  کـــرده ایـــم  بـــه عـــاوه مـــا از همـــه شـــرکت هـــای عضـــو درخواســـت 

کار آنهـــا بـــه صـــورت مـــوردی پیگیـــری شـــود. ▪ ـــا  ـــه ســـندیکا اطـــاع دهنـــد ت پرونـــده آنهـــا، موضـــوع را ب
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از دیدگاه شما اصلی ترین چالش های شرکت های فعاالن صنعتی در حوزه بیمه تامین اجتماعی قراردادها چیست؟
ـــا  ـــش ه ـــن چال ـــی تری ـــل اصل ـــم. در مقاب ـــکات مواجهی ـــن مش کمتری ـــا  ـــا ب ـــی عمدت ـــای صنعت ـــای واحده ـــوص قرارداده ـــٌا در خص اتفاق
ـــر  کارکنـــان شـــاغل در قراردادهـــا ب کـــه در ایـــن دســـت از قراردادهـــا حـــق بیمـــه  در حـــوزه قراردادهـــای پیمانـــی اجرایـــی وجـــود دارد ، چـــرا 

گـــردد.   کارکـــرد تعییـــن مـــی  ـــر اســـاس ضرایبـــی از  ـــون تامیـــن اجتماعـــی و ب اســـاس مـــاده 41 قان
کـــه ایـــن قراردادهـــا در محـــل ثابـــت  کارگاه هـــای صنعتـــی و واحدهـــای تولیـــدی شـــکلی متفـــاوت دارنـــد. بـــه ایـــن ترتیـــب  قـــرارداد 
ـــرای  کادر ثابتـــی انجـــام مـــی شـــود، بدیهـــی اســـت در صـــورت احـــراز موضـــوع ب ـــا  کار اعـــم از اشـــخاص حقیقـــی و حقوقـــی و ب مقاطعـــه 
کار اســـتفاده نمـــی شـــود ، بلکـــه طبـــق قانـــون  کل  ســـازمان تامیـــن اجتماعـــی، بـــرای ایـــن نـــوع قراردادهـــا از روش تعییـــن نســـبت مـــزد بـــه 
گـــردد، در ایـــن مرحلـــه ســـازمان  بـــر اســـاس لیســـت و بازرســـی انجـــام شـــده، حـــق بیمـــه وصـــول شـــده و مفاصاحســـاب صـــادر مـــی 
کارکنـــان خـــود را ارائـــه داده و فاقـــد بدهـــی معـــوق  کارفرمـــا لیســـت  کـــه در دوره قـــرارداد  قـــرارداد را مـــورد بررســـی قـــرار مـــی دهـــد در صورتـــی 
کارفرمـــا و قبـــل از انجـــام بازرســـی دفاتـــر قانونـــی بـــا اخـــذ تعهـــد ارائـــه دفاتـــر قانونـــی ، تســـویه  بـــه ســـازمان باشـــد در راســـتای مســـاعدت بـــه 

ـــد .  حســـاب مـــورد درخواســـت را صـــادر و تحویـــل مـــی نمای
تی منجـــر  کارفرمـــا بـــا ضابطـــه هـــا آشـــنا نیســـت و همیـــن مســـاله بـــه ایجـــاد مشـــکا گاهـــی  کـــه  البتـــه ذکـــر ایـــن نکتـــه ضـــروری اســـت 
کـــه  کـــه قـــرارداد بســـته مـــی شـــود، بایـــد ظـــرف مـــدت یـــک مـــاه قـــرارداد را بـــه شـــعبه اجرایـــی حـــوزه ای  مـــی شـــود. بـــه عنـــوان مثـــال زمانـــی 
کارکنـــان واحـــد تولیـــدی خـــود را  ارســـال مـــی دارد، ارائـــه نمایـــد تـــا شـــعبه بافاصلـــه نحـــوه اجـــرای قـــرارداد در واحـــد تولیـــدی را  لیســـت 
کـــه لیســـت  ـــا هیـــچ مشـــکلی مواجـــه نخواهـــد شـــد چـــرا  کار بـــه همیـــن روال انجـــام شـــود قطعـــا بنـــگاه اقتصـــادی ب گـــر  بررســـی نمایـــد ، ا

چرایی چالش های 
بخش خصوصی با تامین اجتماعی

/ گفت وگو با مقصود آرویش؛ / معاون پیمان اداره کل وصول حق بیمه سازمان تامین اجتماعی

کـــه همیشـــه مشـــکالت دو ســـوی مشـــخص دارنـــد. در یـــک تعامـــل  نگاهـــی واقـــع بینانـــه بـــه چالـــش هـــا و مشـــکالت نشـــان مـــی دهـــد 
ـــر ارتبـــاط ســـازمان تامیـــن  کـــم ب کارآمـــد و بـــی نتیجـــه اساســـا، اشـــکال از هـــر دو ســـوی تعامـــل اســـت. ایـــن رویکـــرد در مشـــکالت حا نا
کـــم، از بیـــن بـــردن زمینـــه هـــای  کـــم اســـت. امـــا شـــفاف ســـازی رویـــه هـــای حا اجتماعـــی بـــا صاحبـــان بخـــش خصوصـــی هـــم حا
کمتـــری را شـــامل  کـــه برخـــورد شـــخص محـــور  ـــرای برخـــورد ســـلیقه ای هـــر دو طـــرف و همچنیـــن ایجـــاد یـــک مســـیر قانونـــی  موجـــود ب

ـــود.  کارســـاز خواهـــد ب شـــود، قطعـــا در ایـــن زمینـــه بســـیار 
کاهـــش مراجعـــات حضـــوری شـــرکت هـــای بخـــش  گفتگـــو نویـــد راه انـــدازی یـــک درگاه اینترنتـــی بـــرای  مقصـــود آرویـــش البتـــه در ایـــن 
کـــه از ایـــن طریـــق امـــکان برخـــورد ســـلیقه ای هـــر دو طـــرف بـــه حداقـــل برســـد.  کـــرده  خصوصـــی بـــه شـــعب را داده و اظهـــار امیـــدواری 

کـــه در حـــال حاضـــر معـــاون پیمـــان اداره کل وصـــول حـــق بیمـــه ســـازمان تامیـــن اجتماعـــی اســـت،     گفتگـــوی مـــا را  بـــا وی  حاصـــل 
می خوانیـــد:
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کارگاهـــی ثابـــت پرداخـــت شـــده و  کـــد  هـــا براســـاس 
کارکـــرد  در خاتمـــه قـــرارداد پـــس از ااخـــذ اطاعـــات 
کار مفاصاحســـاب ارائـــه مـــی  از طـــرف واگذارنـــده 
کـــه بســـیاری از شـــرکت هـــا  گـــردد. مســـاله اینجاســـت 
ـــا زمـــان هـــای تعییـــن شـــده از ســـوی  ـــه ایـــن نـــکات ی ب

ـــد.  ـــت الزم را ندارن ـــه و دق ـــازمان توج س

ــا ابهاماتـــی  ــنامه هـ کـــه در بخشـ ــا مـــی پذیریـــد  آیـ
نادرســـت  برداشـــت  موجـــب  کـــه  دارد  وجـــود 
کارگـــزاران بیمـــه  شـــرکت هـــا یـــا برخـــورد ســـلیقه ای 

تامیـــن اجتماعـــی مـــی شـــود؟ 
قانونـــی  مرجـــع  یـــک  بـــه  داشـــتیم  قصـــد  اخیـــرا 
عملکـــرد  وضعیـــت  تـــا  دهیـــم  ارائـــه  را  آمـــاری 
قراردادهـــا  نـــوع  ایـــن  خصـــوص  در  ســـازمان 
خدمـــات  شـــرکت  کـــه  آمـــاری  گـــردد،  مشـــخص 
سراســـر  شـــعب  اطاعـــات  از  تامیـــن  ماشـــینی 
تعـــداد  صـــدور  از  کـــی  حا کـــرد  اســـتخراج  کشـــور 
مبلـــغ  بـــا  حســـاب  مفاصـــا  فقـــره   468 هـــزارو   24
کارکـــرد94/804/798/258/224 در طـــول ســـال 
یـــه توضیـــح داده شـــده مـــی باشـــد  97 بـــر اســـاس رو
نشـــان  و  باشـــد  قبولـــی  قابـــل  عملکـــرد  بنظـــر  کـــه 
ــد  ــنایی دارنـ ــررات آشـ ــا مقـ ــه بـ کـ ــانی  کسـ ــد  ــی دهـ مـ
بـــا ســـازمان تامیـــن اجتماعـــی و ثبـــت  در تعامـــل 
قراردادهـــای خـــود بـــا مشـــکل خاصـــی مواجـــه نمـــی 
کار  و  کســـب  کـــه صاحبـــان  کاری  تنهـــا  و  شـــوند 
کـــه در طـــول مـــدت  بایـــد انجـــام دهنـــد ایـــن اســـت 
ــه  ــر ارائـ ــورد نظـ ــعبه مـ ــه شـ ــود را بـ ــراداد خـ ــاه قـ یـــک مـ
دهنـــد تـــا اقدامـــات الزم در ایـــن خصـــوص صـــورت 
کارگاه هـــای صنعتـــی و تولیـــدی ثابـــت  پذیـــرد. قطعـــا 
در صـــورت عـــدم رعایـــت ایـــن شـــرایط بـــا تامیـــن 
اجتماعـــی بـــه مشـــکل برخواهنـــد خـــورد. بـــه عنـــوان 
کارگاهـــی قـــرارداد  مثـــال ممکـــن اســـت یـــک واحـــد 
و لیســـت را در زمـــان مقـــرر بـــه شـــعبه ارســـال نمـــوده 
کارکنـــان  کـــه نتوانســـته حـــق بیمـــه  ـــه ایـــن دلیـــل  امـــا ب
را واریـــز نمایـــد بـــرای اخـــذ مفاصاحســـاب بـــا مشـــکل 
مفاصاحســـاب  مفهـــوم  کـــه  چـــون  گـــردد  مواجـــه 

پرداخـــت بدهـــی و تســـویه حســـاب اســـت.  

ــزار بـــرای برخـــورد  کارگـ بـــه نظـــر مـــی رســـد دســـت 
ایـــن  در  شـــما  دیـــدگاه  باشـــد  بـــاز  ای  ســـلیقه 

چیســـت؟ خصـــوص 
تولیـــدی  واحدهـــای  قراردادهـــای  بـــا  ارتبـــاط  در 
کـــه تمامـــی  بایـــد ایـــن مســـاله را مـــد نظـــر قـــرار داد 
درخواســـت هـــا بـــه واحـــد بازرســـی شـــعبه ارجـــاع 
داده مـــی شـــود بـــا تاییـــد واحـــد بازرســـی در خصـــوص 
یـــه حـــذف ضرایـــب در  کارگاه، رو اجـــرای قـــرارداد در 
گـــزارش بازرســـی  گیـــرد و  واحـــد درآمـــد انجـــام مـــی 
مبنـــای اقـــدام ســـازمان اســـت . بـــه غیـــر از بازرســـی در 
کـــرد؟  کســـی مـــی تـــوان اعتمـــاد  ایـــن زمینـــه بـــه چـــه 
گـــر بـــه هـــر دلیلـــی و در شـــکلی  کـــه ا الزم بـــه ذکـــر اســـت 
بســـیار محـــدود برخـــوردی ســـلیقه ای صـــورت بگیـــرد 
و مشـــکلی بـــرای کارگاه تولیـــدی ایجـــاد شـــود، کارفرما 
کـــه بـــرای او  گاهـــی نســـبت بـــه صورتحســـابی  بـــا آ

صـــادر مـــی شـــود، مـــی توانـــد مراتـــب اعتـــراض خـــود 
کار را در هیـــات هـــای  کـــرده و  را بـــه ســـازمان اعـــام 
بـــدوی و تجدیـــد نظـــر تشـــخیص مطالبـــات دنبـــال 
کـــه درخواســـت  کنـــد. حتـــی ایـــن امـــکان وجـــود دارد 
گیـــرد.  آنهـــا از ســـوی هیـــات دوبـــاره مـــورد بررســـی قـــرار 
کارگاه  کـــه مشـــخص شـــود قـــرارداد در  در صورتـــی 
گرفتـــه،  کار انجـــام  ثابـــت واحـــد تولیـــدی مقاطعـــه 
کـــه ایـــن مـــورد از ضریـــب پیمـــان  مطمئـــن باشـــید 

گذاشـــته مـــی شـــود. کنـــار 

آیـــا بـــرای شناســـایی چالـــش هـــا بـــا تشـــکل هـــای 
بخـــش خصوصـــی تعامـــل داشـــته ایـــد؟

بخـــش  بـــا  جلســـاتی  مرتـــب  صـــورت  بـــه  مـــا 
کنیـــم بازخوردهـــا را  یـــم و تـــاش مـــی  خصوصـــی دار
از آنهـــا بگیریـــم و در اقدامـــات و تصمیمـــات آتـــی مـــد 
ـــرار دهیـــم و بنظـــر مـــی رســـد در ایـــن خصـــوص  نظـــر ق
اطـــاع رســـانی مناســـبی صـــورت نگرفتـــه اســـت. 
کـــه مـــا ســـاالنه در دو مرحلـــه  الزم بـــه ذکـــر اســـت 
ـــاب  ـــورت حس ـــزار ص ـــون و200 ه ـــک میلی ـــه ی ـــب ب قری
کـــه از ایـــن تعـــداد شـــاید 200 هـــزار  کنیـــم  صـــادر مـــی 
بـــا اعتـــراض مواجـــه مـــی شـــود  صـــورت حســـاب 
کـــه مراحـــل قانونـــی آن در هیـــات هـــای تشـــخیص 
مطالبـــات طـــی مـــی شـــود و بقیـــه مـــوارد منجـــر بـــه 

گـــردد .  پرداخـــت و تســـویه مـــی 
نکتـــه دیگـــر اینکـــه اقداماتـــی هـــم در حـــوزه مکانیـــزه 
را  ای  ســـلیقه  برخـــورد  تـــا  اســـت  انجـــام  حـــال  در 
ــرارداد  ــر قـ گـ ــال ا ــوان مثـ ــه عنـ ــانیم بـ ــل برسـ ــه حداقـ بـ
مربـــوط بـــه پـــروژه هـــای عمرانـــی دولـــت باشـــد، بـــر 
کارفرمـــا مبنـــی بـــر عمرانـــی بـــودن  گواهـــی  اســـاس 
ــود.   ــی شـ ــال مـ ــروژه، ضرایـــب آن مشـــخص و اعمـ پـ
انجـــام  اقدامـــات خوبـــی در حـــال  ایـــن حـــوزه  در 
بـــرای  هایـــی  درگاه  اینکـــه  جملـــه  از  هســـت، 
کارفرمایـــان پیـــش بینـــی شـــده تـــا بـــدون نیـــاز بـــه 
مراجعـــه حضـــوری بـــه شـــعبات ســـازمان بتواننـــد 
کننـــد.  از جملـــه دیگـــر  قراردادهـــای خـــود را ثبـــت 
گرفتـــه، ایجـــاد زمینـــه هـــای الزم  اقدامـــات صـــورت 
ــال  ــرای غیرحضـــوری شـــدن خدماتـــی ماننـــد ارسـ بـ
حـــق  غیرحضـــوری  پرداخـــت  کارکـــرد،  لیســـت 
بیمـــه، ابـــاغ صـــورت حســـاب هـــا، و درخواســـت 
کارفرمـــا بســـیار  کار را بـــرای  کـــه  انجـــام بازرســـی اســـت 

اســـت.  کـــرده  آســـان تر 
گزیـــر بـــود بـــرای  قبـــا یـــک شـــرکت پیمانـــکاری نا
بـــه شـــعب  قـــرارداد ماهانـــه  تـــا  ارســـال لیســـت 10 
کشـــور مراجعـــه نمایـــد امـــا در حـــال  مختلـــف سراســـر 
حاضـــر بعـــد از تشـــکیل پرونـــده و اخـــذ رمـــز ورودی 
ـــدارد و پـــس از  ـــه وجـــود ن ـــه مراجعـــه ماهان دیگـــر نیـــاز ب
کارکـــرد  اتمـــام عملیـــات قـــرارداد بـــا ارائـــه اطاعـــات 
ــد .   ــی نمایـ ــدام مـ ــاب اقـ یافـــت مفاصاحسـ ــرای در بـ

بـــه نظـــر مـــی رســـد پیمانـــکاران در حـــوزه حـــق 
بیمـــه قراردادهـــای پیمانـــی هـــم چالـــش هـــای 

متعـــددی بـــا ســـازمان دارنـــد.
تی در خصـــوص نحـــوه  بلـــه؛ پیمانـــکاران مشـــکا

ما در سازمان تامین اجتماعی ساالنه 
قریب به یک میلیون و200 هزار صورت 

حساب صادر می کنیم که از این 
تعداد شاید 200 هزار صورت حساب 
با اعتراض مواجه می شود که مراحل 

قانونی آن در هیات های تشخیص 
مطالبات طی می شود و بقیه موارد 
منجر به پرداخت و تسویه می گردد
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ـــا ســـازمان  ـــون ب اجـــرای تبصـــره الحاقـــی مـــاده 38 قان
داشـــته انـــد امـــا ایـــن چالـــش عمدتـــا به دلیـــل عـــدم 
ـــط  ـــی توس ـــت قانون ـــرد در مهل کارک ـــات  ـــال اطاع ارس
دســـتگاه های  حتـــی  گاهـــا  کار،  واگذارنـــدگان 
مواقعـــی  چنیـــن  در  گـــردد.  مـــی  ایجـــاد  دولتـــی 
ســـازمان  نشـــده  اعـــام  پیمـــان  اطاعـــات  چـــون 
ــد  ــی نمایـ ــری مـ گیـ ــم  ــرارداد تصمیـ ــود قـ ــاس خـ براسـ
کـــه ممکـــن بـــود محاســـبات خیلـــی بـــا واقعیـــات 
گاهـــا ایـــن  کار منطبـــق نبـــود و  کارکـــردی مقاطعـــه 
کـــه بـــرای رفـــع  گردیـــد،  نـــوع بدهی هـــا قطعـــی نیـــز مـــی 
ایـــن مشـــکل نیـــز ســـازمان بـــا اخـــذ مجـــوز از مراجـــع 
کـــه حتـــی در  کـــرده  مربوطـــه ایـــن امـــکان را فراهـــم 
صـــورت قطعـــی شـــدن بدهـــی هـــای پیمانـــکاران در 
صـــورت ارائـــه مســـتندات در مهلـــت قانونـــی، امـــکان 
ــر اســـاس مـــاده 16 آئیـــن نامـــه  ــار بررســـی آن بـ یـــک بـ
هیات هـــای تشـــخیص فراهـــم باشـــد و در اینگونـــه 
ـــوان عدالـــت  ـــه دی ـــه دادخواســـت ب ـــه ارائ ـــاز ب مـــوارد نی

اداری نمـــی باشـــد . 

ــرای حـــق بیمـــه قراردادهـــای  تامیـــن اجتماعـــی بـ
پیمانـــکاری بـــه خصـــوص در حـــوزه صنعـــت بـــرق 

ــد مشـــخصی دارد؟  ــه قواعـ چـ
ـــٌا دو نـــوع قـــرارداد بســـته می شـــود  در حـــوزه بـــرق عمدت
تامیـــن  بـــرای  تولیدکننـــدگان  قـــرارداد  اولـــی  کـــه 
تجهیـــزات و دیگـــری قـــرارداد پیمانـــکاران اجرایـــی 
ایـــن حـــوزه هســـت، در نـــوع اول قبـــا توضیـــح دادم 
تعییـــن حـــق بیمـــه بـــر اســـاس ضریـــب نیســـت و در 
کـــه خـــارج از ضابطـــه مـــاده 40 قانـــون رفـــع  نـــوع دوم 

ــورخ  ــه مـ ــازمان طبـــق مصوبـ ــد اســـت، سـ ــع تولیـ موانـ
1370/01/24 شـــورای عالـــی تامیـــن اجتماعـــی بـــا 
کـــه متاســـفانه  ایـــن نـــوع قراردادهـــا برخـــورد می کنـــد 
کـــرده اســـت چـــرا  تی ایجـــاد  همیـــن مـــورد هـــم مشـــکا
کوتاهـــی  ایـــن زمینـــه  بـــرای شفاف ســـازی  در  کـــه 

ــه اســـت.  گرفتـ ــورت  صـ
بـــرای  مذکـــور  مصوبـــه  دو  بنـــد  طبـــق  ســـازمان 
ـــه صـــورت EPC بســـته می شـــوند،  کـــه ب قراردادهایـــی 
و  مصالـــح  تامیـــن  و  تهیـــه  کـــه  قـــراردادی  یعنـــی 
تجهیـــزات بـــه عهـــده پیمانـــکار اســـت، 7 درصـــد 
ایـــن  در  می گیـــرد.  نظـــر  در  کارکـــرد  ناخالـــص 
کارکنـــان  بـــرای  دســـتمزد  درصـــد   26 قراردادهـــا 
کـــه ایـــن 26  شـــاغل در قـــرارداد لحـــاظ شـــده اســـت 
ــق  ــه طبـ ــق بیمـ ــرخ حـ ــد نـ ــدر 27 درصـ ــد ضربـ درصـ

مـــاده  28 قانـــون، برابـــر 7 درصـــد شـــده اســـت.  
قـــرارداد  یـــک  بـــرای  ســـازمان  کـــه  زمانـــی  واقـــع  در 
گیـــرد، 74 درصـــد  ضریـــب 7 درصـــد در نظـــر مـــی 
خریـــد  بابـــت  پیمانـــکار  کارکـــرد  ناخالـــص  از 
ـــرد  کارک ـــکار،  ـــود پیمان کاال، س ـــح،  ـــزات، مصال تجهی
کـــه مشـــمول بیمـــه  ماشـــین آالت، و ســـایر اقامـــی 
کـــه همـــه ایـــن مـــوارد  گذاشـــته می شـــود  کنـــار  نیســـت 
کارکـــرد وجـــود دارد.  در ناخالـــص صـــورت وضعیـــت 
ـــه شـــورای عالـــی تامیـــن اجتماعـــی 26 درصـــد  مصوب
کارکنـــان ایـــن قراردادهـــا را براســـاس  دســـتمزد بـــرای 

کـــرده اســـت.  صـــورت وضعیـــت لحـــاظ 
بـــرای خریـــد تجهیـــزات خـــارج از بخشـــنامه 14/5 
حـــق بیمـــه ای مطالبـــه نمی شـــود. متاســـفانه از دهـــه 
گفتـــه  کـــه ایـــن مصوبـــه ابـــاغ شـــده ایـــن مســـائل   70

ـــان  کارفرمای ـــکاران و  ـــیاری از پیمان ـــرای بس ـــده و ب نش
تامیـــن  کـــه  شـــده  ایجـــاد  ذهنیـــت  ایـــن  محتـــرم 
کاالحـــق بیمـــه  اجتماعـــی بـــرای خریـــد مصالـــح و 
ــت  ــی اسـ ــه خدماتـ کـ ــی  ــرای قراردادهایـ ــرد. بـ می گیـ
و خریـــد مصالـــح نـــدارد، طبـــق مـــاده یـــک همیـــن 
مصوبـــه، 56 درصـــد دســـتمزد لحـــاظ شـــده و 44 
درصـــد بابـــت ســـایر اقـــام غیرمشـــمول، حـــق بیمـــه 

نمی شـــود. مطالبـــه 

بـــه نظـــر شـــما چـــرا در ســـازمان دربـــاره برخـــی 
قراردادهـــای بـــا شـــرایط مشـــابه، ضرایـــب متفـــاوت 

می شـــود؟  صـــادر 
بـــر  کـــه  قراردادهایـــی  خصـــوص  در  مـــا  همـــکاران 
پیمانـــکار  بـــا  مصالـــح  تامیـــن  و  تهیـــه  آن  اســـاس 
لحـــاظ  بـــا  و  ندارنـــد  مشـــکلی  هیـــچ  اســـت، 
و  داده  انجـــام  را  خـــود  محاســـبات  درصـــد   7/8
کـــه  قـــراردادی  دربـــاره  می دهنـــد.  مفاصاحســـاب 
تامیـــن مصالـــح نـــدارد، هـــم 16/67 درصـــد اعمـــال 
قراردادهـــای  دربـــاره  می دهنـــد.  مفاصـــا  و  کـــرده 
کـــه هـــم طبـــق فهرســـت بهـــای پایـــه  عمرانـــی دولـــت 
ســـازمان برنامـــه وبودجـــه منعقـــد و اعتبـــار آنهـــا از 
شـــده  تامیـــن  دولـــت  عمرانـــی  اعتبـــارات  محـــل 
ـــز  ـــه چی ـــد، هم ـــی نماین ـــال م ـــد اعم ـــت 6/6 درص اس
ــه  ــق بیمـ ــبه حـ ــفاف اســـت و مشـــکلی در محاسـ شـ

وجـــود نـــدارد. 
متاســـفانه در برخـــی قراردادهـــا اطاعـــات متفاوتـــی 
گاهـــی  می شـــود،  اعـــام  واگذرانده هـــا  طـــرف  از 
کاملـــی  ـــه اســـتعامات ســـازمان جـــواب  ـــان ب کارفرمای
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نمی دهنـــد و تعـــدادی از پیمانـــکاران از رویه هـــای 
کامـــل ندارنـــد همـــه ایـــن  گاهـــی  موجـــود در ســـازمان آ
ــن  ــا در تعییـ ــد تـ ــه دســـت می دهنـ ــت بـ ــائل دسـ مسـ
نهایتـــا  البتـــه  کـــه  شـــود  عمـــل  متفـــاوت  ضریـــب 
چنیـــن پرونده هایـــی در قالـــب اعتـــراض صـــورت 
ــاع  ــات ارجـ ــای تشـــخص مطالبـ ــه هیات هـ ــه بـ گرفتـ
می شـــود.  رســـیدگی  مشکلشـــان  بـــه  و  شـــده  داده 
ــی  ــت زمانـ ــکل الزم اسـ ــن مشـ ــری از ایـ ــرای جلوگیـ بـ
کارکـــرد پیمـــان را بـــه شـــعب  کارفرمـــا اطاعـــات  کـــه 
ـــم  ـــکار ه ـــد، پیمان ـــی می ده ـــن اجتماع ـــازمان تامی س
ـــه  تمامـــی مســـتندات الزم و صـــورت وضعیـــت را ارائ
ـــا  ـــا بررســـی صـــورت وضعیـــت و تطبیـــق آن ب ـــا ب کنـــد ت

ــود.  ــن  شـ ــتی تعییـ ــرارداد بدرسـ گواهـــی، ضریـــب قـ

ســـازمان تامیـــن اجتماعـــی بـــرای یکسان ســـازی 
بیمـــه  حـــق  دســـتورالعمل های  و  بخشـــنامه ها 
پیمانـــکاری چـــه اقداماتـــی انجـــام داده اســـت؟ 
و  تنقیـــح  بـــرای  الزم  اقدامـــات  گذشـــته  ســـال  از 
آغـــاز  پیمـــان  حـــوزه  هـــای  بخشـــنامه  تلخیـــص 
شـــده و جلســـات مختلـــف درون ســـازمانی و بـــرون 
یـــم در ســـال  کـــه امیدوار ســـازمانی برگـــزار شـــده اســـت 
ـــه  ک ـــت  ـــن اس ـــت ای ـــیم. واقعی ـــه برس ـــه نتیج ـــاری ب ج
ســـازمان در قالـــب بخشـــنامه هـــای مختلـــف تـــاش 
کارفرمایـــان و پیمانـــکاران را  کنـــد مطالبـــات  مـــی 
کـــه صـــدور بخشـــنامه 14/5 نمونـــه ای  کنـــد  تامیـــن 
از توجـــه ســـازمان بـــرای تامیـــن مطالبـــات پیمانـــکاران 

بـــوده اســـت. 
امـــروز تعامـــل خوبـــی بیـــن فعـــاالن بخـــش خصوصـــی 
گرفتـــه اســـت  و ســـازمان تامیـــن اجتماعـــی شـــکل 
و مشـــکات و مســـائل بـــا برگـــزاری جلســـات بیـــن 
کنـــون نیـــز  طرفیـــن طـــرح و بررســـی می شـــود. هـــم ا
ــان  ــا پیمـ ــط بـ ــاری مرتبـ ــای جـ ــنامه هـ ــی بخشـ تمامـ
گاهـــی فعـــاالن بخـــش خصوصـــی  جهـــت مطالعـــه و آ

روی ســـایت ســـازمان بارگـــذاری شـــده اســـت. 

آیـــا بســـته حمایتـــی ســـازمان تامیـــن اجتماعـــی از 
کارســـاز  کنونـــی  تولیـــد ملـــی را در حـــل مشـــکالت 

مـــی دانیـــد؟
ــر  ــای وزیـ ــا امضـ ــه بـ کـ ــی  ــته حمایتـ ــن بسـ ــلما ایـ مسـ
کارســـاز  شـــرایط  بهبـــود  در  شـــده،  ابـــاغ  محتـــرم  
خواهـــد بـــود. در ایـــن میـــان مـــا موظـــف بـــه تدویـــن و 
کـــه البتـــه  کـــردن دســـتورالعمل هـــا هســـتیم  اجرایـــی 
گرفتـــه اســـت.  اقداماتـــی هـــم در ایـــن مـــورد صـــورت 
در حـــال حاضـــر نیـــز پیشـــنهاد بخشـــودگی جرایـــم 
کـــه ایـــن  کنـــم  را بـــه دولـــت داده ایـــم و فکـــر مـــی 
به محـــض  شـــده،  تصویـــب  دولـــت  در  پیشـــنهاد 
و  صـــادر  اجرایـــی  دســـتورالعمل  یافـــت،  در
اســـتحضار   . شـــد  خواهـــد  عمومـــی  اطاع رســـانی 
بـــه مصوبـــه  نیـــاز  بـــرای بخشـــودگی جرایـــم  یـــد  دار
ــی  ــر مـ ــه نظـ ــود دارد . بـ ــون وجـ ــا قانـ ــرم یـ دولـــت محتـ
کـــه ایـــن مصوبـــه ظـــرف یـــک یـــا دو مـــاه آینـــده  رســـد 
ـــا  ـــود ت ـــاغ ش ـــا اب ـــد ه ـــه واح ـــد و ب ـــرا برس ـــه اج ـــه مرحل ب

ــا قطعـــی شـــده و مشـــمول  ــه بدهـــی آن هـ کـ آنهایـــی 
ارائـــه  بتواننـــد نســـبت  انـــد،  جرایـــم دیرکـــرد شـــده 

کننـــد.  اقـــدام  درخواســـت خـــود 

ارتبـــاط ســـازمان بـــا بخـــش خصوصـــی تـــا چـــه 
کمـــک  حـــد مـــی توانـــد بـــه بهبـــود شـــرایط موجـــود 

کنـــد؟
شـــورای  در  مـــدام  خصوصـــی  بخـــش  بـــا  مـــا 
و  یـــم  دار فعالـــی  تعامـــات  دولـــت  گفت و گـــوی 
کنیـــم. ضمـــن اینکـــه  جلســـات متعـــددی برگـــزار مـــی 
بـــا تشـــکل هـــای فعـــال ایـــن حـــوزه هـــم نشســـت هـــای 
کارشناســـان تامیـــن اجتماعـــی  یـــم و  متعـــددی دار
هـــم در ایـــن جلســـات حضـــور دارنـــد تـــا مقـــررات 
برطـــرف  را  ابهامـــات  و  داده  توضیـــح  را  جدیـــد 
ـــی  ـــا حت ـــت ه ـــن نشس ـــم در ای کنی ـــی  ـــاش م ـــد. ت کنن
ـــی  ـــوردی بررس ـــورت م ـــه ص ـــی را ب ـــای خاص ـــده ه پرون
و صاحبـــان بنـــگاه هـــای اقتصـــادی را راهنمایـــی 
بـــا  کمتـــر  اجتماعـــی  تامیـــن  حـــوزه  در  تـــا  کنیـــم 
کنیـــم  مشـــکل مواجـــه شـــوند. بـــه عـــاوه تـــاش مـــی 
کـــرده  یافـــت  بازخوردهایـــی را از بخـــش خصوصـــی در
ــل  ــرای حـ ــده بـ ــکات عدیـ ــود مشـ ــورت وجـ و در صـ

کنیـــم.   آنهـــا بـــا اخـــذ مصوبـــات الزم اقـــدام 

انتظـــار شـــما بـــه نمایندگـــی از ســـازمان از تشـــکلی 
ـــرق ایـــران چیســـت؟ ماننـــد ســـندیکای صنعـــت ب

یـــم ســـندیکای صنعـــت بـــرق ایـــران بـــه  انتظـــار دار
عنـــوان رابـــط ســـازمان بـــا شـــرکت هـــای عضـــو خـــود 
عمـــل نمایـــد و از جزئیـــات تمامـــی بخشـــنامه های 
قراردادهـــای  بیمـــه  حـــق  بـــه  مربـــوط  جـــاری 
ــا از بـــروز  کنـــد تـ گاه  ــا آ پیمانـــکاری و ســـایر قراردادهـ
کـــه بســـیاری  برخـــی مشـــکات جلوگیـــری شـــود. چـــرا 
از مســـائل بـــه علـــت عـــدم اشـــراف شـــرکت ها بـــه 
وجـــود  بـــه  آن  جزئیـــات  و  بخشـــنامه ها  مضمـــون 
می آیـــد. در حـــوزه بـــرق بـــه دو نـــوع قـــرارداد مجـــوز 
ـــه  ـــه ســـازمان داده اســـت ن اجـــرای بخشـــنامه 14/5 ب
کـــه  کنیـــم  همـــه قراردادهـــای EPC.  نبایـــد فرامـــوش 
گذارنـــده  کـــه وا ســـازمان تنهـــا دربـــاره قراردادهایـــی 
باشـــد،  توانیـــر  و  منطقـــه ای  بـــرق  شـــرکت های  آن 
ـــا رقـــم ســـاخت در  کـــه رقـــم تجهیـــزات ب قراردادهایـــی 
کلیـــد  ـــرارداد لحـــاظ شـــده باشـــد و نیـــز قراردادهـــای  ق
در دســـت مـــی توانـــد از بخشـــنامه 14/5 اســـتفاده 
ــی از  ــه بخشـ کـ ــتند  ــا هسـ ــی قراردادهـ ــا برخـ ــد. امـ کنـ
گذارنـــده  تجهیـــزات را پیمانـــکار و بخشـــی دیگـــر را وا
ــد در  کلیـ ــرارداد  ــوع قـ ــن نـ ــه  ایـ کـ ــت  ــرده اسـ کـ ــه  تهیـ
ایـــن  در  پیمانـــکار  و  نمی شـــود  دســـت محســـوب 
ـــه  ک ـــد از همـــکار مـــن انتظـــار داشـــته باشـــد  ـــورد نبای م
کنـــد. شـــرکت های  طبـــق بخشـــنامه 14/5 عمـــل 
عضـــو ســـندیکا و همـــه فعـــاالن صنعـــت بـــرق بایـــد 
کـــه فقـــط در مـــورد قراردادهـــای انتقـــال  گاه باشـــند  آ
بخشـــنامه  می شـــود  بـــرق  پســـت  احـــداث  و  نیـــرو 
کـــرد و ســـندیکا بایـــد شـــرکت هـــای  14/5 را اعمـــال 
کنـــد.▪ عضـــو خـــود را نســـبت بـــه ایـــن موضـــوع توجیـــه 

سازمان در قالب بخشنامه های 
مختلف تالش می کند مطالبات 

کارفرمایان و پیمانکاران را تامین کند 
که صدور بخشنامه 14/5 نمونه ای 

از توجه سازمان برای تامین مطالبات 
پیمانکاران بوده است
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از دیـــدگاه شـــما اصلی تریـــن چالش هـــای شـــرکت های فعـــال صنعتـــی در حـــوزه بیمـــه قراردادهـــای 
پیمانـــی شـــامل چـــه مـــواردی اســـت؟

کـــه یکـــی از آنهـــا مـــاده 38 و در خصـــوص  کنـــم  در ایـــن خصـــوص بایـــد بـــه چنـــد مســـاله اصلـــی اشـــاره 
مقاطعـــه کاری اســـت. در عمـــده مـــوارد ســـازمان تامین اجتماعـــی، ایـــن مـــاده قانونـــی را بـــه تمـــام خریـــد و 
گیـــری  ـــرای تصمیـــم  ـــدون چارچـــوب عمـــا زمینـــه را ب گســـترده و ب گیـــری  فروش هـــا تعمیـــم می دهـــد و همیـــن فرا
کنـــد،  ـــراردادی منعقـــد مـــی  ـــا یـــک خودروســـازی ق گـــر شـــخصی ب ـــه عنـــوان مثـــال ا کنـــد. ب ســـلیقه ای فراهـــم مـــی 
ـــد. در  کن ـــارج  ـــی خ ـــاده قانون ـــن م ـــمول ای ـــرارداد را از ش ـــن ق ـــا ای ـــلیقه ای، عم ـــور س ـــه ط ـــد ب ـــی توان ـــه م ـــزار بیم کارگ
گســـترده قانـــون و نبـــود المـــان هـــای مشـــخص بـــرای دربرگیـــری آن، شـــفافیتی در اجـــرا  حقیقـــت بـــه دلیـــل تعمیـــم 

وجـــود نـــدارد. 
ــران  کارگـ ــه  ــازمان تامیـــن اجتماعـــی، در خصـــوص بیمـ ــا سـ ــی بـ ــای بخـــش خصوصـ ــر از چالـــش هـ یکـــی دیگـ
کـــه در یـــک مرحلـــه، هزینـــه ای پرداختـــه و مجـــوز الزم را اخـــذ  کار بـــه ایـــن شـــکل اســـت  ســـاختمانی اســـت. 
ـــد. در ایـــن مرحلـــه هـــم هزینـــه   کار دارن ـــکار ســـر و  ـــا پیمان کـــه ب ـــد. مرحلـــه بعـــدی پرداخـــت زمانـــی اســـت  کـــرده ان
ـــار هزینـــه بیمـــه اخـــذ مـــی شـــود و  کارگـــران ســـاختمانی دو ب دیگـــری را متحمـــل مـــی شـــوند. در ایـــن چارچـــوب از 

همیـــن مســـاله بـــه ایجـــاد مشـــکات اساســـی بـــرای آنهـــا منجـــر شـــده اســـت. 

کـــه بیمـــه تامیـــن اجتماعـــی یکـــی از جـــدی تریـــن چالـــش هـــای فضـــای  گفـــت  بـــدون هیـــچ تردیـــدی مـــی تـــوان 
کارهـــا اســـت. نـــه تنهـــا فعـــاالن صنعـــت بـــرق بلکـــه صاحبـــان همـــه صنایـــع باالخـــره در یـــک  عمومـــی کســـب و 

موقعیـــت مشـــخص در مـــورد بیمـــه تامیـــن اجتماعـــی بـــا چالـــش مواجـــه مـــی شـــوند. 
ــر  ــم بـ کـ ــود نقدینگـــی حا کمبـ ــود و  ــد قابـــل توجهـــی از مـــوج رکـ ــا حـ ــازمان تامیـــن اجتماعـــی تـ ــاختار سـ ــه سـ اینکـ
ــی  ــه واقعیتـ ــده اســـت، البتـ ــز رد شـ ــتمری بگیرانـــش از خـــط قرمـ ــداد مسـ ــاال تعـ ــر اســـت و حـ ــور متاثـ کشـ ــاد  اقتصـ
کـــه  کـــه دولتمـــردان و مدیـــران ســـازمان تامیـــن اجتماعـــی بپذیرنـــد  غیرقابـــل انـــکار اســـت امـــا مســـاله اینجاســـت 
کننـــد و بایـــد بـــه دنبـــال  گـــزاف را از طریـــق بخـــش خصوصـــی تامیـــن  نبایـــد و نمـــی تواننـــد ایـــن هزینـــه هـــای 

راهکارهـــای بنیـــادی و زیرســـاختی دیگـــری باشـــند. 
کارفرمایـــی در تعامـــل  کارگـــری و  محمدرضـــا نجفـــی منـــش البتـــه در ایـــن میـــان ضعـــف بخـــش خصوصـــی در حـــوزه 
گفتگـــوی  ـــد. حاصـــل  ـــر نمـــی دان ـــی تاثی ـــا ســـازمان تامیـــن اجتماعـــی و دولـــت را هـــم در ایـــن زمینـــه ب ـــی ب ـــه زن و چان
کشـــاورزی تهـــران مـــی خوانیـــد:  کار اتـــاق بازرگانـــی، صنایـــع، معـــادن و  مـــا را بـــا رییـــس کمیســـیون تســـهیل کســـب و 

ضعف بخش خصوصی 
در تعامل با تامین اجتماعی 
کار اتاق بازرگانی تهران  / محمدرضا نجفی منش؛ /  رئیس کمیسیون تسهیل کسب و 
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مساله بیمه تامین اجتماعی سه 
وجه مختلف دارد که شامل کارگر، 

کارفرما و دولت است. هر یک از 
این بخش ها باید کار خود را به 

درستی انجام دهد تا در این مسیر 
چالش جدی ایجاد نشود

ـــت  ـــی اس ـــن اجتماع ـــازمان تامی ـــی های س ـــرد، حسابرس ک ـــاره  ـــه آن اش ـــد ب ـــه بای ک ـــری  ـــورد دیگ م
کـــه ســـازمان  کـــه در قانـــون بـــه نـــام بازرســـی دفاتـــر شـــناخته شـــده اســـت. مســـاله اینجاســـت 
ــه  ــی دو مقولـ ــی و بازرسـ ــع حسابرسـ ــا در واقـ ــرد امـ ــی بـ ــش مـ ــی پیـ ــورت حسابرسـ ــه صـ کار را بـ
ـــه شـــکلی نادرســـت اعمـــال شـــده اســـت. یکـــی  ـــون، ب جـــدا و متفـــاوت هســـتند. در اینجـــا قان
کـــه بـــه  دیگـــر از مشـــکات فعـــاالن اقتصـــادی در حـــوزه بیمـــه تامیـــن اجتماعـــی ایـــن اســـت 
عنـــوان مثـــال یـــک آییـــن نامـــه، بخشـــنامه و یـــا قانـــون تـــا 6 مـــاه معتبـــر اســـت امـــا مـــی بینیـــم 
ـــر اســـاس ایـــن بخشـــنامه عمـــل  ـــا حداقـــل یـــک ســـال شـــعب ســـازمان تامیـــن اجتماعـــی ب کـــه ت
می کننـــد. البتـــه حـــال حاضـــر بخشـــنامه را تغییـــر داده و زمـــان اعتبـــار آن را یـــک ســـاله تعییـــن 
کـــرده انـــد امـــا متاســـفانه هنوزهـــم بعضـــا بـــه آن عمـــل نمی کننـــد. بـــر همیـــن اســـاس مـــن بـــر ایـــن 
گرفتـــه و  گـــر بررســـی دفاتـــر بـــه جـــای حسابرســـی در قالـــب بازرســـی دفاتـــر صـــورت  کـــه ا بـــاورم 
زمـــان اعتبـــار بخشـــنامه هـــا یـــک ســـاله تعییـــن شـــود، بخشـــی از مشـــکات حـــل خواهـــد شـــد. 
کـــه مســـاله بیمـــه تامیـــن اجتماعـــی  کـــه نبایـــد از نظـــر دور داشـــت ایـــن اســـت  نکتـــه مهـــم دیگـــری 
کارفرمـــا و دولـــت اســـت. هـــر یـــک از ایـــن بخش هـــا  کارگـــر،  کـــه شـــامل  ســـه وجـــه مختلـــف دارد 
کار خـــود را بـــه درســـتی انجـــام دهـــد تـــا در ایـــن مســـیر چالـــش جـــدی ایجـــاد نشـــود. امـــا  بایـــد 
کـــه همیشـــه یکـــی از ایـــن ســـه بخـــش دچـــار مســـاله و مشـــکل اســـت. مـــا بـــر  مســـاله اینجاســـت 
کـــه احیـــای شـــورای عالـــی تامیـــن اجتماعـــی، مـــی توانـــد بـــه حـــل بســـیاری از ایـــن  یـــم  ایـــن باور

مشـــکات منجـــر شـــود. 
در ایـــن میـــان افزایـــش تعـــداد مســـتمری بگیـــران و ایجـــاد مشـــکات جـــدی مالـــی بـــرای 
ــا  ــر مـــی رســـد بـ ســـازمان تامیـــن اجتماعـــی هـــم بـــه ایـــن مشـــکات دامـــن زده اســـت. بـــه نظـ
ـــا  ـــوان ت ـــی ت ـــتثنائات م ـــذف اس ـــز ح ـــتگی و نی ـــن بازنشس ـــش س ـــخت و افزای ـــاغل س ـــذف مش ح

کاســـت.  ــاد ایـــن مشـــکل  حـــدی از ابعـ

کـــه در بســـته حمایتـــی ســـازمان تامیـــن اجتماعـــی ابهاماتـــی وجـــود دارد  آیـــا قبـــول داریـــد 
کنـــد؟ کـــه مـــی توانـــد بســـتر برخـــورد ســـلیقه ای بـــا صاحبـــان بخـــش خصوصـــی را فراهـــم 

گاهـــی حتـــی دســـتور وزیـــر یـــا رییـــس ســـازمان در قالـــب یـــک  بلـــه؛ قطعـــا همینطـــور اســـت. 
کیـــد مـــا بـــر احیـــای شـــورای  گرفتـــه مـــی شـــود. بـــه همیـــن دلیـــل تا بخشـــنامه در شـــعبات نادیـــده 
کارفرمـــا و دولـــت اســـت، مـــی توانـــد بـــه  کارگـــر،  کـــه تلفیقـــی عادالنـــه از  عالـــی تامیـــن اجتماعـــی 
کنـــد. در حـــال حاضـــر در تعامـــات و چانـــه زنـــی هـــا  کمـــک  تی از ایـــن دســـت  حـــل مشـــکا
کنـــد و همیـــن امـــر ابتـــکار عمـــل در تدویـــن و  کارفرمایـــی ضعیـــف عمـــل مـــی  کارگـــری و  بخـــش 

ـــه دســـت دولـــت و ســـازمان تامیـــن اجتماعـــی داده اســـت.  اعمـــال قوانیـــن را ب

اتاق بازرگانی چه اقداماتی در این خصوص انجام داده است؟
گذشـــته مســـئول آن بـــوده ام،  کـــه بنـــده در4 ســـال  کار  کســـب و  کمیتـــه بهبـــود فضـــای  در 
پیگیـــری هـــای الزم بـــه منظـــور حـــل مشـــکات حـــوزه تامیـــن اجتماعـــی بـــه طـــور منظـــم و 
مســـتمر انجـــام شـــده اســـت. یکـــی از نتایـــج ایـــن تـــاش هـــا تبدیـــل حسابرســـی هـــای 10 ســـاله 
کمیســـیون  یـــم بتوانیـــم در قالـــب ایـــن  بـــه حسابرســـی یـــک ســـاله بـــوده اســـت. البتـــه مـــا امیدوار

کار انجـــام دهیـــم. کســـب و  کارهـــای ســـازنده تـــری را بـــرای صاحبـــان 

کارســـاز  نظـــر شـــما در مـــورد بســـته حمایتـــی ســـازمان تامیـــن اجتماعـــی چیســـت آیـــا 
خواهـــد بـــود؟

ـــفاف  ـــکلی ش ـــه ش ـــتی و ب ـــه درس ـــته ب ـــن بس ـــا ای ـــط ب ـــای مرتب ـــتورالعمل ه ـــر دس گ ـــع ا ـــور قط ـــه ط ب
گام موثـــری بـــه ســـمت بهبـــود ایـــن شـــرایط برداشـــته  تدویـــن شـــده و درســـت اجـــرا شـــوند، 
کار  کســـب و  کـــه بـــه ســـمت بهبـــود محیـــط  کـــه هـــر قدمـــی  خواهـــد شـــد. مـــن بـــر ایـــن بـــاورم 
کارســـاز واقـــع شـــود.  کشـــور  بخـــش خصوصـــی برداشـــته شـــود، مـــی توانـــد در ارتقـــای اقتصـــاد 
در ایـــن میـــان تقویـــت تعامـــل نماینـــدگان بخـــش خصوصـــی در اتـــاق بازرگانـــی و ســـایر 
تشـــکل های اقتصـــادی بـــا ســـازمان تامیـــن اجتماعـــی هـــم بـــدون شـــک بســـیار اثرگـــذار خواهـــد 
کنیـــم و ایـــن مســـاله بـــه صـــورت  تـــی از ایـــن دســـت، تـــاش  گســـترش تعاما بـــود. مـــا بایـــد بـــرای 

جـــدی در اتـــاق بازرگانـــی تهـــران در حـــال پیگیـــری اســـت. ▪
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تغییرات مثبت و تعامالت اثربخش 
کره اتاق بازرگانی و تامین اجتماعی بر سر میز مذا

کار اتاق بازرگانی تهران / هومن حاجی پور؛ / معاون کسب و 

بـــرای  کار  و  کســـب  فضـــای  حاضـــر  حـــال  در 
صاحبـــان بنـــگاه هـــای اقتصـــادی در بســـیاری از 
جهـــات نامناســـب اســـت. در ایـــن میـــان امـــا یکـــی 
ـــادی  ـــاالن اقتص ـــترک فع ـــکات مش ـــن مش از مهمتری
در همـــه حـــوزه هـــا، مشـــکات بـــا ســـازمان تامیـــن 
اجتماعـــی اســـت. عمـــده مشـــکل فعـــاالن بخـــش 
ـــوان  ـــا ســـازمان تامیـــن اجتماعـــی را می ت خصوصـــی ب
و اجرایـــی  در دو ســـرفصل مشـــکات ســـاختاری 
مشـــکات  درآمدهـــا،  تامیـــن  کـــرد.  دســـته بندی 
ـــه اعتـــراض  مدیریتـــی ســـاختاری، نحـــوه رســـیدگی ب
صورت حســـاب های  بـــه  نســـبت  کارفرمایـــان 
ـــوان  ـــه ســـازمان را می ت ـــت ب صـــادره و بدهی هـــای دول

جـــزو مشـــکات ســـاختاری بـــه حســـاب آورد. 
و  مفهومـــی  مـــدل  در  اجتماعـــی  تامیـــن  ســـازمان 
فلســـفی وجـــودی خـــود، قاعدتـــا ســـازمانی بیمـــه ای 
کـــه جایـــگاه بودجـــه ای خاصـــی در دولـــت  اســـت 
نـــدارد و منابـــع آن طبـــق قانـــون مصـــوب ســـال 1354 
یافـــت حـــق  بایـــد از ســـه طریـــق وجـــوه حاصـــل از در

بیمـــه، ســـرمایه گذاری و هدایـــا، تامیـــن شـــود. 
اولیـــن و مهمتریـــن منبـــع درآمـــدی ســـازمان، وصـــول 
کارفرمایـــان و بیمه شـــوندگان اســـت.  حـــق بیمـــه از 
از  قانـــون مصـــوب 1354،  بیمـــه طبـــق  نـــرخ حـــق 

18 درصـــد منظـــور شـــده در مـــاده 28 بـــه 30 درصـــد 
کســـر بیمـــه افزایـــش پیـــدا  حقـــوق و مزایـــای مشـــمول 
کارفرمـــا،  کـــرده اســـت. از ایـــن میـــزان 20 درصـــد ســـهم 
7 درصـــد ســـهم بیمـــه شـــده و 3 درصـــد مربـــوط بـــه 
مشـــارکت دولـــت اســـت. البتـــه از ســـال 66 ســـه 
ــموالن  ــرای مشـ ــکاری بـ ــه بیـ ــم بابـــت بیمـ ــد هـ درصـ
کار در نظرگرفتـــه و بـــه ایـــن درصـــد افـــزوده  قانـــون 
شـــده اســـت. همچنیـــن از ســـال 80، چهـــل درصـــد 
ســـهم  بـــه  یـــان آور  ز و  ســـخت  مشـــاغل  بـــرای  نیـــز 
کارفرمـــا اضافـــه شـــده اســـت. بـــر ایـــن اســـاس عمـــا 
کل منابـــع مالـــی ســـازمان از وصـــول وجـــوه حـــق بیمـــه، 

ــود.  ــن می شـ تامیـ
تامیـــن  ســـازمان  درآمـــدی  دوم  منبـــع  دربـــاره 
کـــه عمدتـــا  اجتماعـــی، یعنـــی انجـــام ســـرمایه گذاری 
بایـــد  هـــم  گیـــرد  مـــی  صـــورت  شســـتا  شـــرکت  در 
کـــه متاســـفانه هیـــچ برنامه ریـــزی و مدیریتـــی  گفـــت 
در ایـــن خصـــوص دیـــده نمـــی شـــود و شســـتا عمـــا 
ـــرای  ـــی ب ـــع مال ـــری در تامیـــن مناب نتوانســـته نقـــش موث
ـــذا ایـــن رویکـــرد درآمـــدی،  کنـــد. ل ایـــن ســـازمان ایفـــا 
خروجـــی خاصـــی بـــرای ســـازمان نداشـــته اســـت. 
در ایـــن بخـــش مدیریـــت ســـازمان طـــی ســـال های 
حـــوزه  در  کارآمـــدی  نا و  بـــوده  زیرســـوال  گذشـــته 

گـــذاری هـــا عمـــا ســـازمان را بـــه وصـــول حـــق  ســـرمایه 
ــرده اســـت. کـ ــی  ــه متکـ بیمـ

از ســـوی دیگـــر ســـازمان تامیـــن اجتماعـــی ســـازمانی 
یـــت آن انجـــام  کـــه مامور درآمـــدی- هزینـــه ای اســـت 
ــان و  کارفرمایـ ــود یعنـــی  ــان خـ ــه ای ذی نفعـ ــور بیمـ امـ
کارگـــران اســـت. ایـــن ســـازمان طبـــق قانـــون موظـــف 
گـــروه خدمـــات بیمـــه ای ارائـــه  اســـت بـــه ایـــن دو 
 40 فعالیـــت  رونـــد  در  ســـازمان  متاســـفانه  دهـــد. 
ســـاله خـــود از رویکـــرد بیمـــه ای فراتـــر رفتـــه و وارد 
حـــوزه هـــای حمایتـــی شـــده اســـت. علـــت ایـــن امـــر 
کـــه در نحـــوه  کـــرد  را بایـــد در نـــوع نگرشـــی جســـتجو 
بـــه  حقیقـــت  در  دارد.   وجـــود  ســـازمان  مدیریـــت 
ـــر مبنـــای مشـــارکت  ـــه جـــای اینکـــه ب نظـــر مـــی رســـد ب
و  کارگـــران  کارفرمایـــان،  یعنـــی  تاثیرگـــذار  اضـــاع 
اســـاس  بـــر  صرفـــًا  شـــود،  گیـــری  تصمیـــم  دولـــت 
رویکـــردی تـــک بعـــدی عمـــل شـــده و تنهـــا دولـــت در 

مبنـــای عملکـــرد قـــرار دارد. 
کـــه  در قانـــون تامیـــن اجتماعـــی تـــاش شـــده بـــود 
امـــکان رعایـــت  تـــا حـــد  اصـــل ســـه جانبه گرایـــی 
شـــود. امـــا بـــا اصـــاح مـــاده 113 قانـــون مدیریـــت 
ســـازمان  ایـــن  اداره   88 ســـال  در  عمـــا  کشـــوری 
کان،  سیاســـت گذاری های  در  خصـــوص  بـــه 
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شـــخص  بـــه  تصمیم ســـازی ها  و  تصمیم گیری هـــا 
گرفتـــه  وزیـــر محـــول و اصـــل ســـه جانبه گرایـــی نادیـــده 
ـــه  ـــم ب ـــم و ده ـــت نه ـــی در دول ـــرات مدیریت ـــد. تغیی ش
کـــه طـــی 8 ســـال، 7 مدیرعامـــل بـــرای  گونـــه ای بـــود 
تغییـــرات  ایـــن  شـــدند.  منصـــوب  ســـازمان  اداره 
مـــداوم در نهایـــت بـــه هم ریختگـــی و عـــدم نظـــارت و 
ـــه دنبـــال داشـــت.  ـــون را ب کنتـــرل در نحـــوه اجـــرای قان
کـــه در طـــول ایـــن ســـال هـــا شـــاهد آن بودیـــم،  آنچـــه 
کـــه برنامه هـــای ایـــن ســـازمان نیـــز مثـــل  ایـــن اســـت 
یـــک  نبـــود  دلیـــل  بـــه  دولتـــی  ســـازمان های  ســـایر 
ـــا تغییـــر هـــر مدیـــر، جابـــه جـــا شـــده  کارآمـــد ب سیســـتم 

اســـت.
اجتماعـــی  تامیـــن  ســـازمان  ترتیـــب  ایـــن  بـــه 
بـــه  بیمـــه ای  خدمـــات  ارائـــه  بـــه  موظـــف  کـــه 
کارفرمایـــان بـــود، بـــا تحمیـــل قوانیـــن  بیمه شـــوندگان و 
متعـــدد و مدیریـــت دولتـــی، بـــه ســـازمانی بـــدل شـــد 
یـــت آن حمایـــت از اقشـــار مختلـــف نظیـــر  کـــه مامور
 ... و  طـــاب  خبـــازان،  قالیبافـــان،  تراشـــکاران، 
ــن  ــه حمایـــت از ایـ کـ ــی اســـت  ــن در حالـ اســـت. ایـ
ـــه  ـــن ارگان ب ـــت و ای ـــت اس ـــده دول ـــر عه ـــا ب ـــار، ذات اقش
گروه هـــا مکلـــف بـــه پرداخـــت  کارفرمـــای ایـــن  عنـــوان 
ســـه  همچنیـــن  و  آنهـــا  درصـــدی   20 بیمـــه  حـــق 
کـــه  درصـــد ســـهم مشـــارکت اســـت. امـــا مـــی بینیـــم 
عمـــا هیـــچ یـــک از ایـــن وجـــوه را پرداخـــت نکـــرده و 
بدهـــی اش بـــه ســـازمان تامیـــن اجتماعـــی هـــر ســـاله 

بـــه شـــکل چشـــمگیری افزایـــش یافتـــه اســـت.

از  توجهـــی  قابـــل  بخـــش  عمـــا  رویکـــرد  ایـــن  در 
کارگـــران بـــه عنـــوان  کارفرمایـــان و  فشـــارها بـــر روی 
دو وجـــه مشـــارکتی اصلـــی ســـازمان اســـت. قطعـــا 
ـــم  ـــش ه ـــن دو بخ ـــه ای ـــق بیم ـــن ح ـــا تعیی ـــاط ب در ارتب
ـــه  ـــا ب ـــده آنه ـــه عم ک ـــود دارد  ـــدی وج ـــای ج ـــش ه چال
هیـــات هـــای تشـــخیص ارجـــاع داده مـــی شـــوند. 

قوانیـــن مربـــوط بـــه بازنشســـتگی پیـــش از موعـــد، 
گروه هـــای  از  بســـیاری  کارفرمایـــی  ســـهم  قبـــول 
کـــه حـــق بیمه شـــان نیـــز بـــه  اجتماعـــی یـــاد شـــده 
کـــه  قوانینـــی  و  نمی شـــود  پرداخـــت  کامـــل  طـــور 
تعریـــف  ســـازمان  بـــرای  جدیـــد  ماموریت هـــای 
می کنـــد، بـــار مالـــی ســـازمان را افزایـــش داده اســـت. 
کـــه 46 درصـــد  آمارهـــای مســـتند بیانگـــر ایـــن اســـت 
کل بازنشســـتگان ســـازمان تامیـــن اجتماعـــی را  از 
از موعـــد تشـــکیل می دهنـــد  بازنشســـتگان پیـــش 
ــاغل ســـخت و  ــا تاییـــد مشـ ــا بـ ــد از آنهـ ــه 52 درصـ کـ
یـــان آور، بازنشســـته شـــده انـــد. هـــدف قانونگـــذار  ز
از تصویـــب قانـــون بازنشســـتگی مشـــاغل ســـخت 
کـــه در محیط هـــای  یـــان ور ایـــن اســـت افـــرادی  و ز
آلـــوده و در معـــرض آســـیب های جســـمی و روحـــی 
هســـتند، بتواننـــد از مزایـــای ایـــن قانـــون اســـتفاده 
امـــا  شـــوند.  بازنشســـته  موعـــد  از  زودتـــر  و  کننـــد 
و عـــدم  بـــه دلیـــل ضعـــف مدیریتـــی در ســـازمان 
اجـــرای صحیـــح، از ایـــن قانـــون سوءاســـتفاده شـــده 
گذاشـــته  یـــادی را بـــر دوش ســـازمان  و هزینه هـــای ز
اســـت. از طـــرف دیگـــر هـــم دولـــت تعهـــدات خـــود در 

عمده مشکل فعاالن بخش 
خصوصی با سازمان تامین 

اجتماعی را می توان در دو 
سرفصل مشکالت ساختاری و 
اجرایی دسته بندی کرد. تامین 

درآمدها، مشکالت مدیریتی 
ساختاری، نحوه رسیدگی به 
اعتراض کارفرمایان نسبت به 
صورت حساب های صادره و 

بدهی های دولت به سازمان را 
می توان جزو مشکالت ساختاری 

به حساب آورد
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کارفرمایـــی برخـــی صنـــوف را  خصـــوص تقبـــل ســـهم 
اجـــرا نکـــرده و 130 هـــزار میلیـــارد تومـــان بـــه ســـازمان 
رویکـــرد  ایـــن  اســـت.  بدهـــکار  تامیـــن اجتماعـــی 

ــت. ــرده اسـ کـ ــی  ــران مالـ ــار بحـ گرفتـ ــازمان را  سـ
کـــه  کـــه چـــرا دولـــت  حـــال ســـوال اساســـی ایـــن اســـت 
یکـــی از شـــرکای ســـازمان اســـت بـــا 130 هـــزار میلیـــارد 
ــارتی  ــمول پرداخـــت هیـــچ خسـ ــی، مشـ ــان بدهـ تومـ
را  کـــه حـــق بیمـــه خـــود  کارفرمایـــی  امـــا  نیســـت، 
یـــک مـــاه پرداخـــت نکـــرده و یـــا بـــا تاخیـــر پرداخـــت 
شـــود!؟  ســـنگین  جریمه هـــای  شـــامل  می کنـــد، 
ـــات  ـــر مداخ ـــم از نظ ـــود را ه ـــف خ ـــد تکلی ـــت بای دول
مدیریتـــی و هـــم تعییـــن تکلیـــف بدهـــی هایـــش، بـــا 

کنـــد.  ــازمان تامیـــن اجتماعـــی روشـــن  سـ
مـــا فعـــاالن اقتصـــادی بـــه عنـــوان یکـــی از مهمتریـــن 
اجتماعـــی  تامیـــن  ســـازمان  اجتماعـــی  شـــرکای 
کـــه بخـــش عمـــده ای از منابـــع ســـازمان را تامیـــن 
می کنیـــم، خواســـتار اصـــاح مدیریـــت ســـاختاری 
و مدیریـــت مالـــی ســـازمان هســـتیم تـــا بـــار مالـــی 
کـــه  از  جدیـــدی بـــه ســـازمان تحمیـــل نشـــود، چـــرا 
کســـری و از ســـوی دیگـــر  یـــک ســـو فشـــار هـــر نـــوع 
کارفرمایـــان  روی  بـــر  ســـازمان  مالـــی  بـــار  افزایـــش 

خواهـــد بـــود. 
یـــد  دار ســـراغ  را  کارفرمایـــی  کمتـــر  شـــما  امـــروز 
تعـــداد  و  بـــا ســـازمان مشـــکل نداشـــته باشـــد  کـــه 
ــای تشـــخیص  ــرح در هیات  هـ ــای قابـــل طـ پرونده هـ
و دیـــوان عدالـــت اداری بـــه درســـتی مویـــد همیـــن 
نوعـــی  بـــه  گذشـــته  چندســـال  در  اســـت.  نکتـــه 
کســـری  ســـازمان تامیـــن اجتماعـــی بـــرای جبـــران 
منابـــع خـــود، مجبـــور شـــده بـــود اتـــکا را از قوانیـــن 
هدایـــت  داخلـــی  بخشـــنامه های  ســـمت  بـــه 
کنـــد و حتـــی فراتـــر از بخشـــنامه های خـــود علیـــه 
کنـــد. بـــر اســـاس همیـــن عملکـــرد  کارفرمایـــان عمـــل 
کـــه  کارفرمایـــان بودیـــم  گســـترده  شـــاهد نارضایتـــی 
ــادی  یـ ــدود ز ــا حـ ــرًا تـ ــاله اخیـ ــن مسـ ــبختانه ایـ خوشـ

اصـــاح شـــده اســـت. 
تشـــخیص مطالبـــات  هـــای  هیـــات  در حقیقـــت 
بـــدوی و تجدیدنظـــر، مراجـــع تشـــخیص ســـازمان 
تامیـــن اجتماعـــی محســـوب می شـــوند. هیات هـــای 
کـــه 2 نفـــر از آنهـــا شـــاغلین  بـــدوی 4 عضـــو دارنـــد 
ــر در صـــدور رای دارنـــد.  ســـازمان بـــوده و نقشـــی موثـ
کارفرمـــای معتـــرض  کافـــی اســـت تـــا  همیـــن دو رای 
هیات هـــای  در  داوری  شـــکل  نرســـد.  نتیجـــه  بـــه 
کـــه انـــگار متهـــم )ســـازمان(  بـــدوی بـــه شـــکلی اســـت 
صـــادر   حکـــم  و  گرفتـــه  قـــرار  قاضـــی  جایـــگاه  در 
می کنـــد. در هیـــات تجدیدنظـــر هـــم 5 عضـــو اصلـــی 
کـــه ســـه نفـــر از آنهـــا شـــاغلین ذی نفـــع  ـــد  حضـــور دارن
کارفرمـــا  ســـازمان هســـتند. در هـــر دو هیـــات نماینـــده 
و در  نفـــر  یـــک  اســـت،  اتـــاق  نماینـــده  کـــه همـــان 

اقلیـــت اســـت. 
ــکات  ــه مشـ ــیدگی بـ ــرای رسـ ــا بـ ــن ترتیـــب مـ ــه ایـ  بـ
یـــم.  کارفرمایـــان و اعتراضـــات آنهـــا در اقلیـــت قـــرار دار

کارفرمایـــان را در هیـــات هـــای  هیمـــن مســـاله نقـــش 
کـــرده اســـت. وقتـــی علیرغـــم  تشـــخیص، تضعیـــف 
یـــک رای بخـــش خصوصـــی در برابـــر 4 رای ســـازمان، 
کارفرمـــا صـــادر می شـــود، نشـــان  حکمـــی بـــه نفـــع 
کـــرده  کـــه ایـــن یـــک نفـــر، چقـــدر تـــاش  می دهـــد 

کار را بـــه نتیجـــه برســـاند.  اســـت تـــا 
تامیـــن  ســـازمان  بـــا  مـــا  گذشـــته  ســـال  دو  طـــی 
گســـترده ای داشـــتیم و طـــی  اجتماعـــی تعامـــات 
ـــن  ـــازمان تامی ـــه س ک ـــم  کردی ـــد  کی ـــا تا ـــان ه گفتم ـــن  ای
اجتماعـــی بایـــد خـــود را مکلـــف بـــه رعایـــت قانـــون 
بدانـــد. بـــه نظـــر مـــی رســـد اصـــاح آیین نامـــه قانـــون 
در  الزم  اراده  وجـــود  یـــان آور،  ز و  ســـخت  مشـــاغل 
جهـــت احیـــای شـــورای عالـــی تامیـــن اجتماعـــی 
اجتماعـــی  تامیـــن  قوانیـــن  پارامتریـــک  اصـــاح  و 
مهمتریـــن راهکارهـــای پیـــش روی ســـازمان بـــرای 
کنونـــی اســـت. در حقیقـــت مـــا بـــر  بهبـــود شـــرایط 
کـــه نـــه تنهـــا بخشـــی از مشـــاغل نبایـــد  یـــم  ایـــن باور
بلکـــه  باشـــند  آور  یـــان  ز و  ســـخت  مشـــاغل  جـــزو 
کـــه مشـــارکت  کنـــد  ســـازمان بایـــد زمینـــه ای را فراهـــم 
بـــه  شـــود.  تســـهیل  شـــدگان  بیمـــه  و  کارفرمایـــان 
عـــاوه مدیریـــت هزینه هـــای ســـازمان و جلوگیـــری 
ــم از  ــاد هـ ــن نهـ ــه ایـ ــد بـ ــای جدیـ از تحمیـــل هزینه هـ

کـــه بایـــد دنبـــال شـــود.  راهکارهایـــی اســـت 
تامیـــن  ســـازمان  جـــدی  هـــای  چالـــش  بـــه  البتـــه 
ــارت  ــدم نظـ ــی، عـ ــد ضعـــف مدیریتـ ــی بایـ اجتماعـ
کافـــی بـــر روش هـــای وصـــول حـــق بیمـــه، اســـتاندارد 
نبـــودن روش هـــای محاســـبه حـــق بیمـــه قراردادهـــای 
پیمانـــکاری و بازرســـی دفاتـــر قانونـــی را هـــم افـــزود. 
ایـــن مشـــکات عـــاوه بـــر اینکـــه فشـــار مضاعفـــی 
کـــرده،  وارد  بنگاه هـــا  و  کار  و  کســـب  محیـــط  بـــه 
باعـــث ایجـــاد فســـاد اداری در ایـــن حـــوزه نیـــز شـــده 
کـــه بایـــد  اســـت. در حـــال حاضـــر ســـازمان پذیرفتـــه 
نســـبت بـــه استانداردســـازی روش هـــای وصـــول حـــق 
کنـــار ســـندیکای  کنـــد. البتـــه مـــا هـــم در  بیمـــه اقـــدام 
ــوه  ــه نحـ ــیاری بـ ــادات بسـ ــران انتقـ ــرق ایـ صنعـــت بـ
یـــم  محاســـبه حـــق بیمـــه قراردادهـــای پیمانـــکاری دار
کامـــا مشـــخص بـــرای  و خواســـتار تدویـــن یـــک روش 
ـــتیم.  ـــی هس ـــای پیمان ـــه قرارداده ـــق بیم ـــبه ح محاس
ـــه صـــورت مشـــترک از ســـوی ســـندیکا  ایـــن موضـــوع ب
و اتـــاق بازرگانـــی تهـــران در حـــال پیگیـــری اســـت. 

ـــاش  ـــاق ت ـــر ات ـــت در طـــول چنـــد ســـال اخی در حقیق
کـــرده بـــه شـــکل جـــدی بـــه موضـــوع چالـــش هـــای 
کـــرده و بـــا ایجـــاد  بیمـــه ای فعـــاالن اقتصـــادی ورود 
ارتبـــاط ســـازمان یافتـــه بـــا تامیـــن اجتماعـــی بـــرای 
صـــورت  اثربخشـــی  اقـــدام  مشـــکات  ایـــن  حـــل 
موضـــوع  خصـــوص  در  و  راســـتا  همیـــن  در  دهـــد. 
گره گشـــایی  کار و  کســـب و  تســـهیل و بهبـــود فضـــای 
ــم  ــودگی جرایـ ــاله بخشـ ــا، مسـ کارگاه هـ از مشـــکات 
شـــد،  مطـــرح  دولـــت  در  تهـــران  اتـــاق  توســـط  کـــه 
در  همچنیـــن  شـــد.  ابـــاغ  و  رســـید  تصویـــب  بـــه 
ســـاختمانی،  کارگـــران  بیمـــه  موضـــوع  خصـــوص 

کـــه ســـاخت  کـــرد، مالکانـــی  اتـــاق تهـــران تـــاش 
می کننـــد،  گـــذار  وا پیمانـــکار  بـــه  را  خـــود  ملـــک 
در  ســـاختمانی  کارگـــران  بیمـــه  حـــق  پرداخـــت  از 
هنـــگام اخـــذ پروانـــه ســـاختمانی معـــاف شـــوند. بـــه 
کـــرد دوره بررســـی دفاتـــر  عـــاوه اتـــاق تهـــران تـــاش 
ـــه یـــک ســـال تغییـــر دهـــد و در ایـــن زمینـــه  ـــی را ب قانون
تی بـــر ســـر راه  کامـــا موفـــق بـــود. البتـــه اخیـــرا مشـــکا
ــه  ــازمان بـ ــتناد سـ ــه اسـ ــود از جملـ ــه بـ ــرای مصوبـ اجـ
ــری  ــا پیگیـ ــم بـ ــاله هـ ــه ایـــن مسـ کـ ــه،  ــند افتتاحیـ سـ

ــد.  ــل شـ ــران حـ ــاق تهـ اتـ
کردیـــم ضمـــن ارتقـــای ســـطح  همچنیـــن مـــا تـــاش 
را  کافرمایـــان  قانونـــی  حقـــوق  هیات هـــا،  کیفـــی 
کنیـــم. بنابرایـــن بـــا  بـــه شـــکل جـــدی تـــری دنبـــال 
بـــه  توجـــه  بـــا  هیات هـــا  ترکیـــب  اصـــاح  رویکـــرد 
کردیـــم حضـــور موثرتـــری  مشـــکات موجـــود، ســـعی 
ـــن  ـــه ای ـــیم. ب ـــته باش ـــخیص داش ـــای تش ـــات ه در هی
ــر در هیـــات  ترتیـــب علیرغـــم اینکـــه در حـــال حاضـ
اقلیـــت  در  کارفرمـــا  هـــای  شـــرکت  نماینـــده  هـــا 
کارفرمایـــان  اســـت، امـــا بـــاز هـــم توانســـته ایـــم نظـــر 
ــود  ــا وجـ ــار بـ ــن آمـ ــم. ایـ کنیـ ــن  ــد تامیـ ــا 80 درصـ را تـ
ســـاختار معیـــوب هیـــات هـــای تشـــخیص، آمـــار 
امیدوارکننـــده ای بـــه نظـــر مـــی رســـد، امـــا بـــاز هـــم 
ارتقـــای ســـطح  و  بیشـــتر  تاثیرگـــذاری  راســـتای  در 
کنیـــم و انتظـــار  کیفـــی نماینـــدگان خـــود تـــاش مـــی 
بـــا تشـــکل هـــای تخصصـــی از جملـــه  همـــکاری 

بـــرق وجـــود دارد. ســـندیکای صنعـــت 
ــدی  ــا حـ ــود را تـ ــای خـ ــم رویکردهـ ــازمان هـ ــه سـ البتـ
تغییـــر داده و ارائـــه بســـته حمایتـــی هـــم از نشـــانه های 
کـــه ایـــن بســـته  آن اســـت. هـــر چنـــد مـــن بـــر ایـــن بـــاورم 
را  ســـازمان  ایـــن  ســـاختاری  مشـــکات  حمایتـــی 
ــازمانی  ــائل فراسـ ــن مسـ ــه ایـ کـ ــرا  ــد، چـ ــل نمی کنـ حـ
بـــوده و بایـــد در خـــارج ســـازمان یعنـــی در دولـــت و 
حتـــی ســـران قـــوا بـــه آنهـــا رســـیدگی شـــود. امـــا بســـته 
حمایتـــی ســـازمان تامیـــن اجتماعـــی قطعـــا بـــرای 
اجـــرا  حـــوزه  در  کارفرمایـــان  مشـــکات  پیگیـــری 
ــازمان تامیـــن  مناســـب اســـت. بایـــد از مدیریـــت سـ
کـــه تعامـــل خوبـــی بـــا  کـــرد  اجتماعـــی هـــم تشـــکر 
کردنـــد مســـائل بـــه نحـــو احســـن  اتـــاق داشـــته و تـــاش 
بررســـی شـــود و بـــرای آن راهـــکار پیشـــنهاد دهنـــد. 
ــته  گذشـ ــه در  کـ ــازمانی  ــل در سـ ــن ســـطح از تعامـ ایـ
ــل  ــود، قابـ ــنامه محور بـ ــود و بخشـ ــون نبـ ــه قانـ ــل بـ قائـ
ـــت  ـــر داش ـــد در نظ ـــز بای ـــه را نی ـــن نکت ـــت. ای ـــه اس توج
ــی و دارای  ــرادی فنـ ــازمان، افـ ــی سـ ــران فعلـ ــه مدیـ کـ
کـــه ایـــن موضـــوع بـــه  صاحیـــت حرفـــه ای هســـتند 
ــرده  کـ ــاز  ــا بـ ــرای مـ ــره را بـ کـ ــو و مذا گفتگـ ــتی راه  درسـ
ــازمان  ــا ایـــن سـ ــا از طریـــق تعامـــل بـ ــروز مـ اســـت. امـ
گفتگوهـــای دو جانبـــه و چنـــد جانبـــه مســـائل  در 
حداقـــل  بـــه  بـــرای  نیـــز  آنهـــا  و  می کنیـــم  مطـــرح  را 

کمـــک می کننـــد. ▪ رســـاندن مشـــکات 
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از دیـــدگاه شـــما اصلی تریـــن چالـــش هـــای حـــال حاضـــر شـــرکت هـــای فعـــال صنعـــت بـــرق در حـــوزه بیمـــۀ 
تأمیـــن اجتماعـــی قراردادهـــا شـــامل چـــه مـــواردی اســـت؟ 

ـــرای  ـــدم اج ـــی، ع ـــن اجتماع ـــۀ تأمی ـــوزه بیم ـــرق در ح ـــت ب ـــال صنع ـــرکت های فع ـــی ش کنون ـــش  ـــن چال اصلی تری
قوانیـــن حمایتـــی مصـــوب مجلـــس شـــورای اســـامی بـــه منظـــور حمایـــت از تولیـــد داخـــل و افزایـــش بهـــره وری 
گـــون و ســـلیقه ای شـــعب مختلـــف از قوانیـــن و بخشـــنامه ها از جملـــه  گونا ایـــن شرکت هاســـت. برداشـــت هـــای 
گـــون از اجـــرای آن ســـرباز بزننـــد. بـــه  گونا بخشـــنامه 14/5 موجـــب شـــده شـــعب تأمیـــن اجتماعـــی بـــا توجیهـــات 
ـــی  تکلیف ـــتت آرا، با ـــی، تش ـــن اجتماع ـــه تامی ـــزاران بیم کارگ ـــلیقه ای  ـــت س ـــم برداش ـــوارد ه ـــیاری م ـــاوه در بس ع
گـــون مالـــی و  گونا بنگاه هـــا در پیش بینـــی هزینه هـــای تأمیـــن اجتماعـــی در قراردادهـــا، تحمیـــل هزینه هـــای 

ـــت.  ـــته اس ـــال داش ـــه دنب ـــور را ب کش ـــی  ـــر و دیوانعال ـــد نظ ـــدوی، تجدی ـــای ب ـــت در هیات ه ـــاف وق ات
کـــه در تأمیـــن هزینه هـــای خدمـــات درمانـــی و پرداخـــت حقـــوق بازنشســـتگان  ـــه ایـــن دلیـــل  تأمیـــن اجتماعـــی ب
کنـــد. قطعـــا ایـــن موضـــوع دلیـــل خوبـــی بـــرای  کســـب درآمـــد  بـــا مشـــکل مواجـــه اســـت، نبایـــد بـــه هـــر طریقـــی 
ـــا سوءاســـتفاده از اختیـــارات تأمیـــن اجتماعـــی در صـــدور اجرائیـــه و بســـتن  گلـــوی بخـــش خصوصـــی ب فشـــردن 

حســـاب های بنگاه هـــا نیســـت. 

ــا و  کلـــی، اصلـــی تریـــن چالـــش هـ ــته طـــی یـــک نظرســـنجی  ــال گذشـ ــر سـ ــران اواخـ ــرق ایـ ســـندیکای صنعـــت بـ
ـــر مبنـــای  کلـــی ســـال جـــاری را ب ـــر اســـاس نظـــرات آنهـــا احصـــاء و برنامـــه هـــای  مشـــکالت شـــرکت هـــای عضـــو را ب
کـــرد. بـــر اســـاس ایـــن نظرســـنجی، بیمـــه تامیـــن اجتماعـــی و مالیـــات اصلـــی تریـــن و مهمتریـــن  یـــزی  آنهـــا پایـــه ر

دغدغـــه هـــای شـــرکت هـــای عضـــو ســـندیکا بودنـــد. 
البتـــه پیشـــتر ســـندیکا بـــرای مواجهـــه بـــا ایـــن چالـــش ضمـــن ارائـــه خدمـــات رایـــگان مشـــاوره بیمـــه تامیـــن اجتماعـــی، 
کـــرد. تدویـــن الیحـــه ای بـــه  کـــرده و چالـــش هـــای ایـــن حـــوزه را در آن دنبـــال مـــی  ـــا همیـــن عنـــوان ایجـــاد  کارگروهـــی ب
منظـــور اصـــالح آییـــن نامـــه هـــا و بخشـــنامه هـــای تامیـــن اجتماعـــی مرتبـــط بـــا بیمـــه قراردادهـــای پیمانـــی و ارائـــه آن 

کارگـــروه بـــوده اســـت.  بـــه ســـازمان، مجلـــس و اتـــاق بازرگانـــی یکـــی از مهمتریـــن اقدامـــات ایـــن 
ــن  ــندیکا در ایـ ــات سـ ــز اقدامـ ــی و نیـ ــن اجتماعـ ــوزه تامیـ ــا در حـ ــای اعضـ ــش هـ ــن چالـ ــی تریـ ــوص اصلـ در خصـ
گفتگـــو  کارگـــروه بیمـــه و تامیـــن اجتماعـــی ســـندیکا بـــه  ـــا مســـعود ســـعادتی، عضـــو هیـــات مدیـــره و رییـــس  حـــوزه ب

ــه حاصـــل آن را ذیـــال مـــی خوانیـــد:  کـ ــته ایم  نشسـ

سوء تعبیر یا سوء استفاده از اختیارات
کارگروه بیمه و تامین اجتماعی سندیکای صنعت برق ایران / گفت وگو با مسعود سعادتی؛ / عضو هیات مدیره و راهبر 

رویکرد تامین اجتماعی نسبت به بخش خصوصی
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کشـــور، بنگاه هـــا نیازمنـــد حمایـــت هســـتند و نبایـــد بـــا فشـــار مضاعـــف باعـــث تعطیلـــی آنهـــا  کـــم بـــر  در شـــرایط رکـــود حا
ـــر قطـــع درآمـــد تأمیـــن اجتماعـــی  ـــا تعطیلـــی هـــر بنـــگاه اقتصـــادی، عـــاوه ب کـــه ب کنیـــم  ـــد فرامـــوش  ـــه عـــاوه نبای شـــد. ب
ـــه  ک ـــی  ـــل اقدام ـــن در عم ـــود. بنابرای ـــه می ش ـــی اضاف ـــن اجتماع ـــران تأمی ـــوق بگی ـــه حق ـــه عائل ـــر ب ـــن نف ـــگاه، چندی از بن
کســـب درآمـــد بـــه اجـــرا در می آورنـــد فاقـــد هرگونـــه آینده نگـــری اســـت و نهایتـــا منجـــر  کارگـــزاران تأمیـــن اجتماعـــی بـــرای 

ـــه افزایـــش هزینه هـــای تأمیـــن اجتماعـــی خواهـــد شـــد. ب

کند ؟  این مشکالت چگونه و چه سطحی از هزینه های اضافی را به شرکت ها تحمیل می 
کمبـــود نقدینگـــی و رکـــود  کـــه در شـــرایط  کـــه هزینه هـــای اضافـــی  ـــد از آن چشـــم پوشـــید ایـــن اســـت  کـــه نبای نکتـــه ای 
بـــه شـــرکت ها تحمیـــل می شـــود، آنهـــا را بـــه مـــرز شـــکنندگی مـــی رســـاند. در شـــرایط فعلـــی هـــر فشـــار اضافـــی حتـــی 
ناچیـــز می توانـــد تأثیـــر بســـیار مخربـــی بـــر بنـــگاه هـــای اقتصـــادی داشـــته باشـــد و منجـــر بـــه ورشکســـتگی آنهـــا شـــود. 
ـــر مبنـــای آن،  ـــه ب ـــه و صـــدور اجرائی ـــا صـــدور برگ هـــای تشـــخیص ناعادالن ـــه تأمیـــن اجتماعـــی ب ک ایـــن در حالیســـت 

اعـــداد و ارقـــام قابـــل توجهـــی از منابـــع مالـــی بنگاه هـــا را بـــدون توجـــه بـــه شـــرایط بحرانـــی غصـــب می کنـــد. 
ـــك  ـــوع نزدی ـــته، در مجم گذش ـــال  ـــول س ـــی در ط ـــن اجتماع ـــازمان تامی ـــرو، س ـــرکت مبنانی ـــورد ش ـــال در م ـــوان مث ـــه عن ب
کـــه رقـــم قابـــل ماحظـــه ای را شـــامل  کـــرده  یافـــت  بـــه 70 درصـــد از هزینه هـــای حقـــوق پرســـنل را بـــه طـــرق مختلـــف در

مـــی شـــود. 

ــاالن  ــلیقه ای فعـ ــا در درك سـ ــی اســـت یـ ــن اجتماعـ ــازمان تأمیـ ــای سـ ــه هـ ــن نامـ ــه ایـــن مشـــکالت در آییـ ریشـ
ــما چیســـت؟  ــر شـ ــکل از نظـ ــل مشـ ــادی؟ راه حـ اقتصـ

ـــوب  ـــن مص ـــه قوانی ـــا ب ـــزام آنه ـــدم الت ـــی و ع ـــن اجتماع ـــی تأمی ـــات فراقانون ـــه در اقدام ـــکات، ریش ـــن مش ـــیاری از ای بس
کشـــور در حمایـــت از تولیـــد رقابت پذیـــر، حمایـــت از تولیـــد داخـــل، افزایـــش بهـــره وری و ســـایر قوانیـــن دارد. ایـــن 
ـــه همـــراه داشـــته و اصلـــی تریـــن نتیجـــه  ـــون و همچنیـــن ســـردرگمی فعـــاالن اقتصـــادی را ب موضـــوع، عـــدم رعایـــت قان
کـــه در هیـــچ بخشـــی از هزینـــه هـــای خـــود نحـــوه تامیـــن ایـــن  آن تحمیـــل هزینه هـــای اضافـــی بـــه بنگاه هایـــی اســـت 

دســـت از هزینـــه هـــای ســـربار را پیش بینـــی نکـــرده انـــد. 

ـــا از بســـته حمایتـــی ســـازمان تأمیـــن اجتماعـــی بـــه منظـــور حمایـــت از شـــرکت هـــای داخلـــی مطلـــع هســـتید؟  آی
کارســـاز مـــی دانیـــد؟ کاهـــش چالـــش هـــای موجـــود  ـــا چـــه حـــد در  ایـــن بســـته حمایتـــی را ت

ـــی  ـــوارد پیش بین ـــه م ک ـــت  ـــن اس ـــی ای ـــته حمایت ـــن بس ـــورد ای ـــاله در م ـــن مس ـــی تری ـــده ام؛ اصل ـــی را دی ـــته حمایت ـــه بس بل
کـــم در شـــعب، معمـــوال از ایـــن اختیـــارات  شـــده در ایـــن بســـته، دســـتوری و الـــزام آور نیســـت و بـــا توجـــه بـــه دیـــد حا

ـــد.  ـــد ش ـــتفاده نخواه اس
کنونـــی نبایـــد  کـــه در شـــرایط دشـــوار  بـــا ایـــن حـــال اینکـــه باالخـــره تأمیـــن اجتماعـــی بـــه ایـــن نتیجـــه رســـیده اســـت 
کاهـــش  ـــا رویکـــرد  کـــرد و ب ـــد از ایـــن موقعیـــت اســـتفاده  ـــرار دهـــد، نکتـــه مثبتـــی اســـت و بای بنگاه هـــا را تحـــت فشـــار ق
یـــه هـــا، دســـتورالعمل هـــا و قوانیـــن، جلســـاتی مشـــترك فی مابیـــن تأمیـــن اجتماعـــی، اتـــاق  مشـــکات و بازنگـــری رو
ـــه صـــورت واضـــح و روشـــن حقـــوق و مســـئولیت بنگاه هـــا را در  ـــت ب ـــزار و در نهای ـــی و نماینـــدگان تشـــکل ها برگ بازرگان

ـــرد.  ک ـــخص  ـــی مش ـــن اجتماع ـــال تامی قب

گروه بیمه برای حل چالش های بیمه تأمین اجتماعی چه بوده است؟  کار  مهمترین اقدامات 
ـــی  ـــاق بازرگان ـــا تأمیـــن اجتماعـــی، ات ـــا مشـــارکت اعضـــا و جمـــع آوری نقطـــه نظـــرات مختلـــف، ب کـــرد ب کارگـــروه تـــاش 
ـــا ایـــن ارگان هـــا انجـــام شـــد و طـــی آنهـــا توانســـت  ـــی ب ـــه ایـــن ترتیـــب مکاتبات و مجلـــس وارد تعامـــات اثرگـــذار شـــود. ب
کنـــد. در همیـــن راســـتا بـــا پیگیـــری هـــای اتـــاق بازرگانـــی تهـــران، جلســـه ای  اهمیـــت موضـــوع را بـــه درســـتی منتقـــل 
کـــه یکـــی از نـــکات آن توافـــق بـــرای تعییـــن ضریبـــی مشـــخص در قراردادهـــا در  بـــا تأمیـــن اجتماعـــی برگـــزار شـــد 
یـــم  بخش هـــای تأمیـــن تجهیـــزات، نصـــب و مهندســـی بـــرای شـــرکت های فعـــال در صنعـــت بـــرق بـــود و مـــا امیدوار

ایـــن موضـــوع بـــا تشـــکیل جلســـات فنـــی موضـــوع پیگیـــری و بـــه ســـرانجام برســـد. 

کنید؟  نقش اتاق بازرگانی را در تسریع حل چالش های موجود این حوزه چطور ارزیابی می 
ـــود در  ـــای خ ـــئولیت ه ـــز مس ـــات و نی ـــه امکان ـــه ب ـــا توج ـــی و ب ـــش خصوص ـــان بخ ـــوان پارلم ـــه عن ـــی ب ـــاق بازرگان ـــا ات قطع
گیـــر شـــدن مشـــکل بنگاه هـــا در ارتبـــاط بـــا تأمیـــن اجتماعـــی  کنـــد. فرا قبـــال اعضـــا، بتوانـــد در ایـــن زمینـــه مؤثرتـــر عمـــل 
یـــم بـــا توجـــه بـــه جایـــگاه اتـــاق بازرگانـــی و  اراده الزم بـــرای پیگیـــری مشـــکات در اتـــاق را بـــه وجـــود آورده اســـت و امیدوار
کاهـــش مشـــکات بنـــگاه  ـــی تهـــران، بتوانیـــم در  ـــاق بازرگان پیگیری هـــای مهنـــدس حاجی پـــور و مشـــاوران بیمـــه در ات

یـــم.▪ هـــای اقتصـــادی و فعـــاالن صنعـــت بـــرق بـــا تأمیـــن اجتماعـــی دســـتاوردهایی را بـــه دســـت آور

هزینه های اضافی که در شرایط 
کمبود نقدینگی و رکود به شرکت ها 

تحمیل می شود، آنها را به مرز 
شکنندگی می رساند. در شرایط 

فعلی هر فشار اضافی حتی ناچیز 
می تواند تأثیر بسیار مخربی بر 

بنگاه های اقتصادی داشته باشد 
و منجر به ورشکستگی آنها شود
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حـــال  چالش هـــای  اصلی تریـــن  شـــما  نظـــر  بـــه 
ـــرق در حـــوزه  حاضـــر شـــرکت های فعـــال صنعـــت ب

ــا چیســـت؟  بیمـــه تامیـــن اجتماعـــی قراردادهـ
کـــه ســـازمان   عـــدم اجـــرای بنـــد ب بخشـــنامه 14/5 
تامیـــن اجتماعـــی، عـــدم اجـــرای عملکـــرد بخشـــنامه 
حسابرســـی  آن  بـــه  مربـــوط  بخشـــنامه  و   13/3
شـــماره  بخشـــنامه  نکـــردن  رعایـــت  شـــرکت ها، 
جمهـــوری  دولـــت   96/04/31 مـــورخ   50432
اســـامی، خســـارت حـــق بیمـــه قـــرارداد و رعایـــت 
کار، اخـــذ مفاصـــا  نکـــردن ضریـــب نامـــه واگذارنـــده 
اجتماعـــی،  تامیـــن  ســـازمان  شـــعب  از  حســـاب 
بـــه  جدیـــد  بخشـــنامه های  مفـــاد  دادن  تســـری 
قبـــل از صـــدور بخشـــنامه، منظـــور نکـــردن ســـوابق 
شـــده  انجـــام  حسابرســـی  در  درج  بیمه شـــدگان 
صنعـــت  شـــرکت های  و  پیمانـــکاران  از  ســـاالنه 
ــور نکـــردن مفاصـــا حســـاب تجهیـــزات  بـــرق  و منظـ
پیمانـــکاران فرعـــی بـــرای اصلـــی در پیمانکاری هـــای 
غیرتولیـــدی و صنعتـــی از اصلی تریـــن چالش هایـــی 
کـــه فعـــاالن اقتصـــادی در حـــوزه بیمـــه بـــا  هســـتند 

آنهـــا مواجهنـــد. 

از  ســـطحی  چـــه  و  چگونـــه  مشـــکالت  ایـــن 
تحمیـــل  شـــرکت ها  بـــه  را  اضافـــی  هزینه هـــای 

؟  می کنـــد
تامیـــن  ســـازمان   14/5 بخشـــنامه  ب  بنـــد  طبـــق 
کلیـــد  کلیـــه قراردادهـــای بـــه صـــورت  اجتماعـــی در 
برق رســـانی  و  نیـــرو  انتقـــال  پروژه هـــای  دســـت  در 
ـــک  ـــه تفکی ـــرارداد ب ـــزات در ق ـــت تجهی ـــه قیم چنانچ
درج شـــده باشـــد در اینصـــورت تـــا میـــزان منـــدرج 
گواهـــی  یـــا  کارکـــرد  در صـــورت وضعیـــت قطعـــی 
کثـــر تـــا 25  کار )مشـــروط بـــر اینکـــه حدا واگذارنـــده 
ـــرارداد افزایـــش  ـــه مبلـــغ منـــدرج در ق درصـــد نســـبت ب
معـــاف  بیمـــه  حـــق  محاســـبه  از  باشـــد(  داشـــته 
می باشـــد ولـــی ســـازمان تامیـــن اجتماعـــی دربـــاره 
شـــرکت های غیرتولیـــدی ایـــن موضـــوع را رعایـــت 
پیمانـــکار  تجهیـــزات  حســـاب  مفاصـــا  و  نکـــرده 
فرعـــی در نظـــر نگرفتـــه و قـــرارداد بـــا مصالـــح محاســـبه 
کـــه بـــار  یافـــت می کنـــد  و حـــق بیمـــه تجهیـــزات در

مالـــی ســـنگینی بـــرای پیمانـــکار دارد .
بـــرق  صنعـــت  فعـــال  شـــرکت های  از  حسابرســـی 
بـــا  براســـاس بخشـــنامه دولـــت انجـــام نمی شـــود، 

ســـازمان تأمیـــن اجتماعـــی بـــه لحـــاظ نقـــش مؤثـــرش 
کار از مهم تریـــن نهادهـــای  در حمایـــت از نیـــروی 
اجتماعـــی و اقتصـــادی کشـــور اســـت. حفـــظ تعـــادل 
اصلی تریـــن  هزینـــه،  و  درآمـــد  بخـــش  دو  میـــان 
دغدغـــه ســـازمان در دهه هـــای اخیـــر بـــوده اســـت 
کـــه همیـــن دغدغـــه چالـــش حقوقـــی جـــدی میـــان 
ــرده اســـت.  کـ ــاد  ــادی ایجـ ــاالن اقتصـ ــازمان و فعـ سـ
در ســـال رونـــق تولیـــد و حرکـــت در مســـیر توســـعه 
در پـــی بررســـی مشـــکالت شـــرکت های عضـــو در 
حـــوزه تامیـــن اجتماعـــی هســـتیم و در ایـــن راســـتا بـــه 
ـــات  ـــس هی ـــب رئی ـــا«، نای ـــراهلل رهنم ـــا »نص ـــو ب گفتگ
اراک  گام  شـــرکت  مدیرعامـــل  و  ســـندیکا  مدیـــره 

پرداخته ایـــم. 

حسابرسان بی اطالع؛ 
دردسرهای بزرگ بخش خصوصی

/ گفت وگو با نصراله رهنما؛  /  نایب رییس هیات مدیره سندیکای صنعت برق ایران 
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توجـــه بـــه اینکـــه ماهیـــت اجرایـــی صنعـــت بـــرق 
بصـــورت پیمانـــکاری اســـت در زمـــان اخـــذ مفاصـــا 
یافـــت می شـــود  حســـاب، تعهدنامـــه از پیمانـــکار در
تـــا اســـناد و دفاتـــر پلمـــپ شـــده در اختیـــار ســـازمان 
تامیـــن اجتماعـــی قـــرار داده شـــود و ایـــن موضـــوع 
باعـــث منتفـــی شـــدن بخشـــنامه دولـــت خواهـــد 
مالـــی  بـــار  قبـــل  ســـال  چنـــد  حسابرســـی  شـــد. 
ــاید  کـــه شـ ــاد می کنـــد  ــرای شـــرکت ایجـ ســـنگینی بـ
تـــوان پرداخـــت آن و ارائـــه مســـتندات غیرممکـــن 

باشـــد.
ســـازمان تامیـــن اجتماعـــی حسابرســـی شـــرکت ها 
ــارج  ــتقل خـ ــی مالـــی مسـ ــات حسابرسـ ــه موسسـ را بـ
ایـــن  در  متاســـفانه  و  می کنـــد  گـــذار  وا ســـازمان  از 
موسســـات جهـــت حسابرســـی از شـــرکت ها افـــرادی 
کـــه هیچگونـــه اطاعاتـــی  گرفتـــه مـــی شـــوند  کار  بـــه 
از بخشـــنامه های ســـازمان ندارنـــد و ســـلیقه ای عمـــل 
می کننـــد و ایـــن موضـــوع مشـــکات عدیـــده و بـــار 
مالـــی ســـنگینی بـــرای شـــرکت ها ایجـــاد می کنـــد. 
ســـازمان تامیـــن اجتماعـــی در زمـــان صـــدور مفاصـــا 
کـــه  اجرایـــی  پیمان هـــای  بیمـــه  حـــق  حســـاب 
بصـــورت مســـتقل اســـت، ضریـــب اجرایـــی قراردادهـــا 
کار، اعمـــال نمی کنـــد  را بـــر اســـاس نامـــه واگذارنـــده 
کـــه ایـــن موضـــوع مـــورد اعتـــراض پیمانـــکاران قـــرار 
هیـــات  در  می بایســـت  نتیجـــه  در  اســـت.  گرفتـــه 
بـــدوی و تجدیدنظـــر ســـازمان تامیـــن اجتماعـــی و 
بـــا دیـــوان عدالـــت اداری پیگیـــری شـــود و همیـــن 
بـــه  باعـــث تحمیـــل هزینه هـــای اضافـــی  موضـــوع 

می شـــود. شـــرکت ها 
منظـــور نکـــردن ســـوابق بیمه شـــدگان در حسابرســـی 

انجـــام شـــده از شـــرکت ها نیـــز منجـــر بـــه شـــکایت 
کار و صـــدور رای خواهـــد شـــد.  ـــه اداره  بیمـــه شـــده ب
ســـازمان تامیـــن اجتماعـــی دســـتمزد بیمـــه شـــده بـــر 
کـــه  کثـــر و حداقـــل مطالبـــه می کنـــد  اســـاس حدا
بـــار مالـــی بســـیار ســـنگینی بـــرای شـــرکت خواهـــد 

داشـــت 

آیین نامه هـــای  در  مشـــکالت  ایـــن  ریشـــه 
درک  در  یـــا  اســـت  اجتماعـــی  تامیـــن  ســـازمان 
ایـــن  حـــل  راه  اقتصـــادی؟  فعـــاالن  ســـلیقه ای 

چیســـت؟ شـــما  نظـــر  از  مشـــکل 
یـــادی بخشـــنامه ها  کـــه تعـــداد ز واقعیـــت ایـــن اســـت 
واحـــد  بـــرای  ســـطح  هـــم  دســـتورالعمل های  و 
اجرایـــی ســـازمان تامیـــن اجتماعـــی وجـــود دارد و 
کـــردن پرســـنل  ایـــن امـــر باعـــث ســـلیقه ای عمـــل 
ســـازمان در ســـطح هـــر اســـتان می شـــود. لـــذا الزم 
مـــورد بخشـــنامه ها و دســـتورالعمل های  اســـت در 
از طریـــق  و  آیـــد  بـــه عمـــل  ســـازمان تجدیدنظـــری 
ســـازمان،  اجرایـــی  واحدهـــای  سراســـری  آمـــوزش 
بخشـــنامه ها،  کـــردن  عمـــل  یکنواخـــت  جهـــت 

شـــود.  اقـــدام  نامه هـــا  و  دســـتورالعمل ها 

آیـــا از بســـته حمایتـــی ســـازمان تامیـــن اجتماعـــی 
بـــه منظـــور حمایـــت از شـــرکت های داخلـــی مطلـــع 
هســـتید؟ ایـــن بســـته حمایتـــی را تـــا چـــه حـــد در 
ـــد؟  ـــاز می دانی کارس ـــود  ـــای موج ـــش چالش ه کاه
اجتماعـــی  تامیـــن  ســـازمان  حمایتـــی  بســـته های 
کاهـــش چالش هـــای موجـــود  کوتـــاه مـــدت در  بـــرای 
کارســـاز هســـتند، چنانچـــه حتـــی بســـته ها بدهـــی 

شـــرکت ها شـــامل خســـارت لیســـت و حـــق بیمـــه 
کـــرده و  کارگاه هـــای فعـــال و پیمانـــکاری را معـــاف 
کاهـــش  ــاز هـــم در  کننـــد بـ اصـــل بدهـــی را تقســـیط 
.پیشـــنهاد  بـــود  نخواهـــد  بی نتیجـــه  چالش هـــا 
ـــق  ـــت و ح ـــارت لیس ـــال خس ـــد س ـــرای چن ـــود ب می ش
ــاب  ــا حسـ ــذ مفاصـ ــان اخـ ــکاران در زمـ ــه پیمانـ بیمـ

ــود.  ــذف شـ حـ

هیـــات مدیـــره ســـندیکا تـــا امـــروز بـــرای مواجهـــه 
بـــا مشـــکالت ناشـــی از بیمـــه بـــرای اعضـــا چـــه 

اقداماتـــی صـــورت داده اســـت؟
هیـــات مدیـــره ســـندیکا تـــا حـــد ممکـــن مشـــکات 
کـــرده  بیمـــه را پیگیـــری و بـــرای حـــل آنهـــا تـــاش 
ســـازمان  مرکـــزی  ســـتاد  متاســـفانه  ولـــی  اســـت. 
تامیـــن اجتماعـــی توجهـــی بـــه آن نکـــرده و مشـــکات 
ــی  ــود باقـ ــوت خـ ــه قـ کان بـ ــا کمـ ــرکت ها  ــه ای شـ بیمـ
بیمـــه  پیشـــنهاد می شـــود مشـــکات  لـــذا  اســـت. 
ســـازمان  مدیـــره  هیـــات  طریـــق  از  بـــرق  صنعـــت 

تامیـــن اجتماعـــی پیگیـــری شـــود. ▪

سازمان تامین اجتماعی حسابرسی 
شرکت ها را به موسسات حسابرسی مالی 

گذار می کند  مستقل خارج از سازمان وا
و متاسفانه در این موسسات جهت 
حسابرسی از شرکت ها افرادی به کار 

گرفته می شوند که هیچگونه اطالعاتی از 
بخشنامه های سازمان ندارند
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ـــی  ـــق ابتدای ـــه در دقای ک ـــود  ـــه ای ب ـــن جمل ـــت«؛ ای ـــادی اس ـــکل اقتص ـــان مش ـــور، همچن ـــی کش ـــکل اساس »مش
کیـــد و ضمـــن اشـــاره بـــه مشـــکالت معیشـــتی مـــردم  ســـال 98، رهبـــر انقـــالب در پیـــام نـــوروزی خـــود بـــر آن تأ
ـــی یـــک 

ّ
کاهـــش ارزش پـــول مل یـــاد اســـت: بحـــث  یـــم ز کـــه دار بیـــان داشـــتند: در مســـأله ی اقتصـــاد مســـائلی 

کـــم کاری و  کارخانجـــات و  مســـأله ی مهـــم اســـت، بحـــث قـــدرت خریـــد مـــردم همیـــن جـــور، بحـــث مشـــکل 
کارخانجـــات از ایـــن قبیـــل اســـت. این هـــا مشـــکالت اســـت. آنچـــه مـــن مطالعـــه   تعطیـــل بعضـــی از 

ً
احیانـــا

ـــی«. 
ّ
کلیـــد ایـــن همـــه، عبـــارت اســـت از »توســـعه ی تولیـــد مل کـــردم،  کارشـــناس ها اســـتفاده  کـــردم و از نظـــر 

کـــرده و هـــم می توانـــد اســـتغنای  گـــر چنانچـــه بـــه راه بیفتـــد، هـــم می توانـــد مشـــکالت معیشـــتی را حـــل  تولیـــد ا
کنـــد، هـــم حّتـــی  کنـــد، هـــم می توانـــد مشـــکل اشـــتغال را برطـــرف  کشـــور از بیگانـــگان و دشـــمنان را تأمیـــن 
کـــه مســـأله ی تولیـــد بـــه نظـــر مـــن  کنـــد. لذاســـت  یـــادی برطـــرف  ـــی را تـــا حـــدود ز

ّ
می توانـــد مشـــکل ارزش پـــول مل

مســـئله ی محـــوری امســـال اســـت.
ــر راه آن  ــر سـ ــیاری بـ ــع بسـ ــه موانـ کـ ــد  ــد دارنـ کیـ ــور تا ــد در کشـ ــر اهمیـــت رونـــق تولیـ ــر انقـــالب در حالـــی بـ رهبـ
ــتبران  ــده اند. سـ ــد و از داخـــل منبعـــث شـ ــای خارجـــی ندارنـ ــه تحریم هـ ــه ارتباطـــی بـ کـ ــود دارد، موانعـــی  وجـ
یا پـــور«، مشـــاور بیمـــه ســـندیکای صنعـــت بـــرق ایـــران بـــه بررســـی مشـــکالت  در گفتگویـــی بـــا »ماشـــاءاهلل آر
کـــه بســـیاری از  و چالش هـــای شـــرکت های عضـــو خـــود بـــا ســـازمان تامیـــن اجتماعـــی پرداختـــه اســـت چـــرا 
فعـــاالن اقتصـــادی بـــه خصـــوص فعـــاالن بخـــش خصوصـــی صنعـــت بـــرق، بخشـــنامه ها و آیین نامه هـــای 
کـــه ایـــن ســـازمان در مســـیر فعالیـــت آنهـــا ســـنگ اندازی   ـــد  ـــع توســـعه می داننـــد و معتقدن ایـــن ســـازمان را از موان

یـــر اســـت:  گفتگـــو بـــه شـــرح ز می کنـــد. مشـــروح 

اصالح نگرش های متفاوت 

یاپور؛  / / گفت وگو با ماشااهلل آر
مشاور بیمه ای سندیکای صنعت برق ایران 

راهکار چالش تامین اجتماعی و بخش خصوصی
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مشـــکالت  بـــا  نزدیـــک  از  کـــه  شـــما  نظـــر  بـــه 
شـــرکت های عضـــو ســـندیکا بـــا تامیـــن اجتماعـــی 
ایـــن  چالـــش  اصلی تریـــن  داریـــد،  آشـــنایی 

چیســـت؟  شـــرکت ها 
ســـازمان  بزرگتریـــن  اجتماعـــی  تأمیـــن  ســـازمان 
کـــه بیـــش از 42 میلیـــون نفـــر  کشـــور اســـت  بیمـــه ای 
را تحـــت پوشـــش داشـــته و مســـئولیت ســـنگینی بـــر 
عهـــده دارد. اجـــرا و عـــدم اجـــرای تعهـــدات ســـازمانی 
گســـتردگی تامیـــن اجتماعـــی، قطعـــا در وضعیـــت  بـــه 
اســـت.  موثـــر  کشـــور  اقتصـــادی  و  اجتماعـــی 
در  عضـــو  شـــرکت های  کـــه  چالشـــی  اصلی تریـــن 
بحـــث تامیـــن اجتماعـــی بـــا آن مواجـــه هســـتند، 
کـــه  مربـــوط بـــه مقـــررات و بخشـــنامه هایی اســـت 
در ســـازمان صـــادر می شـــود. ایـــن بخشـــنامه ها از 
ـــت اوال  ـــرده اس ک ـــکل  ـــاد مش ـــرف ایج ـــر دو ط ـــوی ه س
اینکـــه ســـازمان در تدویـــن بخشـــنامه ها پیچیـــده 
کـــرده و شـــفافیت بـــه خـــرج نـــداده اســـت،  عمـــل 
کارفرمایـــان نیـــز در تفســـیر  ثانیـــا خـــود شـــرکت ها و 
خـــرج  بـــه  الزم  دقـــت  بخشـــنامه ها  از  اســـتفاده  و 
یافـــت  نمی دهنـــد و منظـــور مـــورد نظـــر ســـازمان را در
و  متفـــاوت  تفســـیرهای  واقـــع  در  نمی کننـــد. 
نادرســـت از بخشـــنامه ها شـــرکت ها را  دچـــار ابهـــام 
ســـاخته و آنهـــا را در تصمیم گیـــری بـــا مشـــکل مواجـــه 

 . می کنـــد

بخشـــنامه های  از  کـــه  متفاوتـــی  تفســـیرهای 
چـــه  می شـــود،  اجتماعـــی  تامیـــن  ســـازمان 
مشـــکالتی بـــرای شـــرکت ها ایجـــاد می کنـــد؟ آیـــا 
اتخـــاذ  ایـــن مســـئله  از  بـــرای رهایـــی  راهـــکاری 

اســـت؟  نشـــده 
در ابتـــدای بررســـی ایـــن موضـــوع بایـــد توجـــه داشـــته 
کـــه در جریـــان چالش هـــای شـــرکت ها بـــا  باشـــیم 
ــود دارد و آن  ــلم وجـ ــر مسـ ــی یـــک امـ تامیـــن اجتماعـ
کـــرده  اینکـــه هـــر یـــک از طرفیـــن منافـــع خـــود را دنبـــال 
ـــا ایـــن  کســـب درآمـــد بیشـــتری هســـتند. ب و خواهـــان 
ــرد  ــورت بگیـ ــازی صـ ــی شفاف سـ ــد نوعـ ــرد بایـ رویکـ
ـــن  کمتری ـــا  ـــده و ب ـــت نش ـــار سوءبرداش ـــن دچ ـــا طرفی ت
ــی  گاهـ ــد.  کننـ ــری  ــود را پیگیـ چالـــش، فعالیـــت خـ
کـــه در مجلـــس  ســـازمان بـــه خاطـــر بـــار مالـــی قوانینـــی 
تدویـــن  در  می شـــود،  تصویـــب  اســـامی  شـــورای 
کـــه نمی توانـــد بـــار  بخشـــنامه تعلـــل می کنـــد چـــرا 
کنـــد لـــذا زیـــر بـــار  مالـــی تعهـــدات آن قانـــون را اجرایـــی 

ــرباز می زنـــد و  نرفتـــه و بـــه نوعـــی از اجـــرای قانـــون سـ
آنهـــا را تحمیلـــی می دانـــد. در ایـــن خصـــوص بایـــد بـــه 
کـــه قانونگـــذار نیـــز در حیـــن  کنـــم  ایـــن نکتـــه نیـــز اشـــاره 
بررســـی و تصویـــب قانـــون بـــرای هـــر دســـتگاهی، بایـــد 
ـــا آن  ـــرد ت ـــر بگی ـــی آن را در نظ ـــع مال ـــن مناب ـــل تامی مح

قانـــون در اجـــرا بـــه مشـــکل نخـــورد. 
متاســـفانه فعـــاالن اقتصـــادی بیشـــتر در حـــوزه حـــق 
ـــا تامیـــن اجتماعـــی  ـــکاری ب بیمـــه قراردادهـــای پیمان
دچـــار مشـــکل شـــده اند و پرونده هـــای بســـیاری از 
ــده  ــکیل شـ ــه تشـ ــن زمینـ ــرق در ایـ ــوزه صنعـــت بـ حـ
کـــه معمـــوال هـــم در ســـازمان حـــل نشـــده و  اســـت 
بـــا  می شـــوند.  ارجـــاع  اداری  عدالـــت  دیـــوان  بـــه 
بررســـی حـــق بیمـــه قراردادهـــای پیمانـــکاری ایـــن 
کـــه بیـــن رویکـــرد ســـازمان  نتیجـــه حاصـــل می شـــود 
ــکافی  ــا شـ ــه قراردادهـ ــق بیمـ ــاره حـ ــرکت ها دربـ و شـ
ـــه حداقـــل برســـد  ـــد ب کـــه ایـــن شـــکاف بای وجـــود دارد 
وگرنـــه مشـــکات موجـــود پـــا برجـــا خواهـــد مانـــد. در 
مـــورد حـــق بیمـــه قراردادهـــای پیمانـــکاری ضرایـــب 
از  بعـــد  ضرایـــب  ایـــن  کـــه  دارد  وجـــود  مختلفـــی 
لـــذا  قراردادهـــا مشـــخص می شـــود  قطعـــی شـــدن 
کـــه  می شـــود  شـــروع  زمانـــی  از  چالـــش  بزرگتریـــن 
ـــد  ـــوز نمی دان ـــرارداد هن ـــاد ق ـــه انعق ـــکار در لحظ پیمان
کـــه بـــرای ایـــن قـــرارداد چـــه ضریبـــی از ســـوی ســـازمان 

داده خواهـــد شـــد.
آن،  نـــوع  بـــه  توجـــه  بـــا  قراردادهـــا  همـــه  ضریـــب 
باهـــم متفـــاوت اســـت و در تعییـــن نـــوع آن نیـــز بیـــن 
یـــه ای وجـــود نـــدارد. بـــرای مثـــال  طرفیـــن وحـــدت رو
ــروش  ــد و فـ ــوع خریـ ــود را از نـ ــرارداد خـ ــکاران قـ پیمانـ
ــوی  ــت و از سـ ــن نیسـ ــه چنیـ کـ ــی  ــد در حالـ می داننـ
ســـازمان تحـــت عنـــوان قـــرارداد ســـفارش ســـاخت 
ــن  ــدگاه در تعییـ ــوع دیـ ــن تنـ ــود. ایـ ــایی می شـ شناسـ
وارد میـــدان  را  از ســـوی ســـازمان طرفیـــن  ضریـــب 

کـــه حـــل آن زمانبـــر اســـت.  تی می کنـــد  مشـــکا

ـــرای حـــل مشـــکالت ایجـــاد شـــده بیـــن ســـازمان  ب
تامیـــن اجتماعـــی و پیمانـــکاران چـــه راهـــکاری 
ـــود  ـــائل خ ـــل مس ـــرای ح ـــرکت ها ب ـــود دارد؟ ش وج
ـــد؟  کنن ـــه  ـــاد مراجع ـــدام نه ک ـــه  ـــد ب ـــازمان بای ـــا س ب
در خـــود ســـازمان هیات هـــای بـــدوی و تجدیدنظـــری 
آمـــده  وجـــود  بـــه  مشـــکات  بـــه  کـــه  دارد  وجـــود 
ــر  ــی نظـ کارشناسـ ــی های  ــا بررسـ ــرده و بـ کـ ــیدگی  رسـ
کـــه ممکـــن  خـــود را اعـــام و رای صـــادر می کننـــد 

اســـت بـــه نفـــع ســـازمان و یـــا بـــه نفـــع شـــرکت های 
ــل  ــه قابـ ــه نکتـ ــد. البتـ ــازمان باشـ ــاب سـ ــرف حسـ طـ
تامـــل دربـــاره هیات هـــای بـــدوی و تجدیدنظـــر ایـــن 
نـــگاه متفاوتـــی  نیـــز  آنهـــا  کارشناســـان  کـــه  اســـت 
ـــده  ـــد پرون ـــه چن ک ـــت  ـــده اس ـــده ش ـــی دی گاه ـــد و  دارن
بـــا موضـــوع مشـــابه در هیـــات تجدیدنظـــر بررســـی 
ایـــن  اســـت.  داشـــته  متفاوتـــی  خروجـــی  و  شـــده 
تفـــاوت در بررســـی موضوعـــی یکســـان نشـــان دهنده 
تفـــاوت دیـــدگاه آنهاســـت. ســـازمان در پاســـخ بـــه 
کـــه ایـــن هیات هـــا  چنیـــن مـــواردی عنـــوان می کنـــد 
تصمیم گیـــری  و  خـــود  کارشناســـی  بررســـی  در 

مســـتقل هســـتند.  
کـــه ســـال ها در ســـازمان  کســـی  بـــه عنـــوان  بنـــده 
بـــه  امـــروز  و  کـــرده ام  خدمـــت  اجتماعـــی  تامیـــن 
کارشـــناس بیمـــه مســـئول بررســـی پرونـــده  عنـــوان 
هســـتم،  ســـندیکا  عضـــو  شـــرکت های  مشـــکات 
کـــه طرفیـــن بایـــد بـــا برگـــزاری جلســـات  معتقـــدم 
مختلـــف تمامـــی قراردادهـــای صنعـــت بـــرق را بـــا 
کننـــد و بـــه نتیجـــه واحـــد برســـند  جزئیـــات بررســـی 
کار هـــم شـــرکت ها از میـــزان  تـــا از همـــان ابتـــدای 
ـــد از  گاه باشـــند و هـــم ســـازمان بدان پرداختـــی خـــود آ
یافـــت خواهـــد  هـــر قـــرارداد چـــه میـــزان حـــق بیمـــه در
کارفرمایانـــی  کـــرد. در واقـــع فاصلـــه رویکـــرد ســـازمان و 
کننـــد، بایـــد  کـــه می خواهنـــد حـــق بیمـــه پرداخـــت 

بـــه هـــم نزدیک تـــر باشـــد. 

ســـندیکای صنعـــت بـــرق ایـــران در حـــل مشـــکالت 
چـــه  اجتماعـــی  تامیـــن  بـــا  عضـــو  شـــرکت های 
ـــات  ـــن اقدام ـــا ای ـــت؟ آی ـــام داده اس ـــی انج اقدامات

کاهـــش چالش هـــا موثـــر بـــوده اســـت؟  در 
کـــرده مشـــکات  ســـندیکا در قـــدم نخســـت تـــاش 
کـــرده و آنهـــا را انعـــکاس دهـــد.  شـــرکت ها را احصـــاء 
پیگیـــری  کـــه  می داننـــد  هـــم  عضـــو  شـــرکت های 
ـــرد  ک ـــد  ـــا دوا نخواه ـــکات، دردی از آنه ـــرادی مش انف
لـــذا مســـائل خـــود را جهـــت پیگیـــری بـــا ســـندیکا 
گذاشـــتند. ایـــن تشـــکل هـــم تمـــام تـــاش  در میـــان 
کارگرفتـــه تـــا از طریـــق اتـــاق بازرگانـــی  خـــود را بـــه 
بـــرای پیگیـــری مشـــکات، بتوانـــد بـــه نوعـــی ســـازمان 
کنـــد و برخـــی از ابهامـــات حـــق بیمـــه  را متقاعـــد 
کـــرده و بـــه توســـعه واحدهـــای  قراردادهـــا را روشـــن 
کمـــک  اقتصـــادی و فعـــاالن حـــوزه صنعـــت بـــرق 

بکنـــد. ▪

این بخشنامه ها از سوی هر دو طرف ایجاد مشکل کرده است اوال اینکه سازمان در تدوین 
بخشنامه ها پیچیده عمل کرده و شفافیت به خرج نداده است، ثانیا خود شرکت ها و کارفرمایان 

نیز در تفسیر و استفاده از بخشنامه ها دقت الزم به خرج نمی دهند و منظور مورد نظر سازمان را 
دریافت نمی کنند
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از بخشودگی جرائم تا 
تقسیط بدهی های معوق

بسته ای برای حمایت از تولید؛

»در اجـــرای مـــواد 39و 101 قانـــون تامیـــن اجتماعـــی و بـــه منظـــور تســـهیل در رســـیدگی و بازرســـی از دفاتـــر قانونـــی و 
کیـــد بیشـــتری مصوبـــه شـــماره  کارفرمایـــان در خصـــوص بیمه پـــردازی، الزم اســـت در ســـال جـــاری بـــا تا مـــدارک 
50423 مـــورخ 31/4/96 ســـتاد فرماندهـــی اقتصـــاد مقاومتـــی بـــه اجـــرا درآیـــد. همچنیـــن الزم اســـت نســـبت 
کســـر حـــق بیمـــه بـــه لحـــاظ اســـتخراج و بررســـی  یـــه مناســـب و شـــفافیت در اقـــام مشـــمول  بـــه ایجـــاد وحـــدت رو
کاهـــش زمـــان رســـیدگی اقـــدام و بـــرای صـــدور مفاصـــا حســـاب های قرارداد هـــای پیمانـــکاری  اســـنادی و در 

کارگاه ثابـــت و غیـــر ثابـــت تســـهیات بیشـــتری فراهـــم شـــود. اعـــم از 

ــکی و  ــوزش پزشـ ــان و آمـ ــاوری و بهداشـــت، درمـ ــات و فنـ ــوم، تحقیقـ ــن علـ ــا وزارتیـ ــات بـ ــه تفاهمـ ــه بـ ــا توجـ  بـ
معاونـــت علمـــی و فنـــاوری رئیس جمهـــور در خصـــوص حـــق بیمـــه قرارداد هـــای تحقیقاتـــی و پژوهشـــی 
ـــز رشـــد و  ک ـــز علمـــی، آموزشـــی و پژوهشـــی، پارک هـــای علـــم و فنـــاوری، مرا ک منعقـــده فیمابیـــن دانشـــگاه ها، مرا
کـــه دارای مجـــوز از وزارتیـــن مذکـــور می باشـــند و همچنیـــن قرارداد هـــای منعقـــده  شـــرکت های مســـتقر در آن هـــا 
موسســـات و شـــرکت های دانش بنیـــان مـــورد تاییـــد معاونـــت علمـــی و فنـــاوری رئیس جمهـــور، الزم اســـت در 
ـــرارداد،  ـــدون اعمـــال ضریـــب حـــق بیمـــه ق ـــکاران مربوطـــه، ب ـــه قرارداد هـــای یادشـــده از ســـوی پیمان صـــورت ارائ

در حداقـــل زمـــان نســـبت بـــه ارایـــه مفاصـــا حســـاب مـــاده 38قانـــون تامیـــن اجتماعـــی اقـــدام شـــود.

الزم اســـت در جهـــت بهبـــود فراینـــد رســـیدگی بـــه قرارداد هـــای منعقـــده شـــرکت پخـــش فرآورده هـــای نفتـــی بـــا 
ـــد. ـــرارداد و همچنیـــن اعمـــال تعدیـــل ضریـــب حـــق بیمـــه، اقـــدام الزم بعمـــل آی ـــکاران طـــرف ق پیمان

کارگاه هـــای  کارکنـــان شـــاغل در  یافـــت لیســـت و حـــق بیمـــه جـــاری  کـــردن در ــاز بـــه منـــوط   آن ســـازمان مجـ
کارفرمـــا نیســـت  ـــا تعییـــن تکلیـــف آن توســـط  ـــه و ی ـــه پرداخـــت بدهـــی معوق ـــون تامیـــن اجتماعـــی ب مشـــمول قان
کارگاه هـــا اقـــدام و در خصـــوص  کارکنـــان شـــاعل در  یافـــت لیســـت وحـــق بیمـــه جـــاری  و بایـــد نســـبت بـــه در

کننـــد. مطالبـــات معـــوق ازکارفرمایـــان طبـــق ســـایر مقـــررات رفتـــار 

کارگاه دچـــار بحـــران مالـــی باشـــد، در صـــورت  کـــه بـــه تشـــخیص آن ســـازمان و یـــا مراجـــع قانونـــی،  در مـــواردی 
یافـــت حـــق بیمـــه مســـاعدت الزم معمـــول شـــود. کارفرمـــا، در نحـــوه در درخواســـت 

ـــته  ـــا نداش ـــورت یکج ـــه ص ـــه را ب ـــای معوق ـــت بدهی ه ـــوان پرداخ ـــه ت ک ـــان  کارفرمای ـــوی  ـــیط از س ـــورت تقس در ص
کارگاه، نســـبت بـــه تقســـیط تـــا 45ماهـــه و در صـــورت  ـــا بررســـی فـــوری شـــرایط و وضعیـــت مالـــی  باشـــند، بایـــد ب
کارفرمـــا در تقســـیط  کارگاه تـــا 60 ماهـــه اقـــدام شـــود. همچنیـــن در صـــورت درخواســـت  بحرانـــی بـــودن وضـــع 

ـــود. ـــاعدت ش ـــی مس ـــورت پلکان ـــی بص بده

کارگاه بـــرای ارایـــه ضمانت نامـــه معتبـــر بانکـــی و ملکـــی  کارفرمایـــان بـــرای تقســـط بدهی هـــای  کـــه  در صورتـــی 
ـــدام الزم  ـــق اق ـــایر وثای ـــذ س ـــه اخ ـــبت ب ـــا نس کارفرم ـــت  ـــورت درخواس ـــت در ص ـــند الزم اس تی باش ـــکا دارای مش

ـــد. بعمـــل آی
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کســـب و  بـــا توجـــه بـــه نامگـــذاری ســـال 1398 بـــه عنـــوان ســـال رونـــق تولیـــد از ســـوی مقـــام معظـــم رهبـــری و بـــه منظـــور بهبـــود فضـــای 
گســـترش خدمـــات تامیـــن اجتماعـــی و حـــل  کار و تقویـــت توانمندی هـــای داخلـــی بـــرای مقابلـــه بـــا تحریم هـــای ظالمانـــه و همچنیـــن 
ـــاه اجتماعـــی، بخشـــنامه بســـته حمایتـــی  کار و رف ـــر تعـــاون،  مشـــکات واحد هـــای اقتصـــادی در ایـــن بخـــش، محمـــد شـــریعتمداری وزی

کـــرد. متـــن ایـــن بخشـــنامه بـــه شـــرح زیـــر اســـت: ســـازمان تامیـــن اجتماعـــی در رونـــق تولیـــد را صـــادر 
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کارفرمایـــان خـــوش حســـاب واحد هـــای تولیـــدی، صنعتـــی، معدنـــی و خدماتـــی بـــه دلیـــل  در صورتیکـــه برخـــی از 
ـــه و نوســـانات ارزی و حـــوادث غیرمترقبـــه، دچـــار بحـــران شـــده و در ارســـال لیســـت و پرداخـــت  تحریم هـــای ظالمان
کـــه دچـــار مصادیـــق  کارگاه هایـــی  کارکنـــان بـــا مشـــکل مواجـــه شـــوند، ســـازمان بایـــد در خصـــوص  حـــق بیمـــه جـــاری 
گردنـــد، بخشـــودگی جرایـــم در ایـــن حالـــت در دوره زمانـــی وقـــوع دالیـــل  کارگاه  وقـــوع دالیـــل ابـــرازی مربـــوط بـــه بحـــران 

ـــرازی اقـــدام نمایـــد. اب

کارفرمایـــان  گـــردد تـــا  کار و رفـــاه اجتماعـــی ترتیبـــی اتخـــاد  الزم اســـت ضمـــن همـــکاری بـــا واحد هـــای ادارات تعـــاون، 
کارفرمـــا در جـــذب  کارگاه بتواننـــد از مزایـــای طرح هـــای مشـــوق بیمـــه ای ســـهم  کار موجـــود  عـــاوه بـــر حفـــظ نیـــروی 
کار جدیـــد اقـــدام نماینـــد. بدیهـــی اســـت در صـــورت  کار جدیـــد برخـــوردار شـــده و نســـبت بـــه جـــذب نیـــروی  نیـــروی 
تصویـــب آییـــن نامـــه اجرایـــی مـــاده 71 قانـــون برنامـــه ششـــم توســـعه، مراتـــب جهـــت اجـــرا بـــه آن ســـازمان ابـــاغ خواهـــد 

شـــد.

ــای ســـخت و  کار هـ ــتمری  ــه و مسـ ــق بیمـ ــد حـ ــبه 4 درصـ ــه محاسـ ــه بـ ــا توجـ ــه بـ ــان مربوطـ کارفرمایـ ــه  کـ ــواردی  در مـ
ـــود را  ـــراض خ ـــان آور، اعت ی ـــخت و ز ـــاغل س ـــر مش ـــد نظ ـــدوی و تجدی ـــای ب کمیته ه ـــات  ـــتناد تصمیم ـــه اس ـــان آور ب ی ز
کل  کارگاه و همچنیـــن عـــدم ابـــاغ تصمیمـــات یادشـــده از ســـوی ادارات  مبنـــی بـــر استانداردســـازی و ایمـــن ســـازی 
یـــان آور بـــودن  کار و رفـــاه اجتماعـــی اعـــام نماینـــد. الزم اســـت قبـــل از محاســـبه 4 درصـــد مذکـــور، ســـخت و ز تعـــاون، 
گرفتـــه،  کارفرمـــا پیگیـــری شـــده و پـــس از اعـــام نهایـــی ابـــاغ انجـــام  شـــغل و محاســـبه مبالـــغ جرایـــم متعلقـــه، بـــدوا از 

محاســـبات مربوطـــه صـــورت پذیـــرد.

در جهـــت حـــل و فصـــل بخشـــی از مشـــکات، الزم اســـت آن ســـازمان و واحد هـــای تابعـــه نســـبت بـــه تشـــکیل 
کارگـــری اقـــدام نمایـــد. کارفرمایـــی و  جلســـات مشـــترک بـــا تشـــکل های 

در خصـــوص پیمانـــکاران طرح هـــای عمرانـــی الزم اســـت، منحصـــرا پـــس از اعمـــال آخریـــن وضعیـــت قطعـــی 
ـــن  ـــون تامی ـــاده 41 قان ـــق م ـــان طب ـــرارداد پیم ـــه ق ـــق بیم ـــبه ح ـــه محاس ـــبت ب کار، نس ـــدگان  ـــوی واگذارن ـــکار از س پیمان

اجتماعـــی اقـــدام و از محاســـبه جرایـــم تاخیـــر پرداخـــت حـــق بیمـــه قـــرارداد خـــودداری شـــود.

 بـــا توجـــه بـــه اینکـــه در پـــاره ای مـــوارد درمانگاه هـــا، تجهیـــزات پزشـــکی و بعضـــا بیمارســـتان های ســـازمان تامیـــن 
گردیده انـــد، الزم اســـت همـــکاران خـــدوم تـــاش خـــود را  اجتماعـــی دچـــار خســـارت های فیزیکـــی ناشـــی از ســـیل 
کـــه بـــا ترمیـــم بـــه موقـــع و جایگزینـــی ســـاختمان ها، تجهیـــزات پزشـــکی و نیـــروی انســـانی، هیچگونـــه  معمـــول داشـــته 
ــری مراجعـــات،  کثـ ــر پذیـــرش حدا ــه و عـــاوه بـ ــورت نگرفتـ ــه بیمه شـــدگان صـ ــی بـ ــه خدمـــات درمانـ خللـــی در ارایـ

رضایتمنـــدی الزم را جلـــب نماینـــد.

کارفرمایـــان بـــه دلیـــل عـــدم وجـــود نقدینگـــی الزم، نســـبت بـــه ارســـال لیســـت حقـــوق و مـــزد  بـــا توجـــه بـــه اینکـــه برخـــی از 
ـــا بخشـــی از حـــق بیمـــه اقـــدام می نماینـــد، الزم اســـت در جهـــت رفـــاه حـــال بیمه شـــدگان  کارگـــران شـــاغل ب ـــه  ماهیان

گـــردد. کارگاه هـــا و بهره منـــدی آنـــان از مزایـــای درمانـــی، دفترچـــه درمانـــی آن هـــا بـــه موقـــع تمدیـــد  گونـــه  ایـــن 

کـــه محـــل اشـــتغال آن هـــا دچـــار حادثـــه و یـــا  کارگاه هـــای فعـــال   در خصـــوص آن دســـته از بیمه شـــدگان شـــاغل در 
ـــا اولویـــت بعمـــل  گردیـــده اســـت، بایـــد تســـهیل الزم در خصـــوص پرداخـــت غرامـــت دســـتمزد ایـــام بیمـــاری ب بحـــران 

آیـــد.

کارگاه هـــای محـــل اشـــتغال آن هـــا دچـــار بحـــران ناشـــی از ســـیل شـــده اند،  کـــه  کارگرانـــی   در خصـــوص آن دســـته از 
ـــرد. ـــدون انجـــام تشـــریفات صـــورت پذی ـــل زمـــان و ب ـــا تســـهیل و در حداق ـــراری مقـــرری بیمـــه بیـــکاری ب ـــد برق بای

ـــه حـــق بیمـــه ســـهم دولـــت )هدفمندســـازی یارانه هـــا( در ســـال  ـــوط ب ـــار مرب ـــه پیش بینـــی و تامیـــن اعتب ـــت ب ـــا عنای  ب
کـــه تـــا پایـــان ســـال 97 بـــا پرداخـــت بخشـــی از حـــق بیمـــه ســـهم خـــود از  کارگرانـــی  جـــاری، الزم اســـت آن دســـته از 
ـــبت  ـــد نس ـــز بتوانن ـــاری نی ـــال ج کان در س ـــا کم ـــد،  ـــوردار بوده ان ـــا برخ ـــازی یارانه ه ـــه از هدفمندس ـــع حاصل ـــهم مناب س
ـــداوم پوشـــش بیمـــه ای مواجـــه  ـــه مانعـــی در ت ـــا هیچگون ـــد ب ـــه راننـــدگان نبای گون ـــه بیمه پـــردازی اقـــدام نماینـــد و ایـــن  ب

شـــوند.«▪
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اصلی تریـــن چالش هـــای حـــال حاضـــر شـــرکت شـــما در حـــوزه 
ــواردی اســـت؟ ــه مـ ــامل چـ ــا شـ ــی قراردادهـ ــن اجتماعـ ــه تامیـ بیمـ
نیروگاه هـــای  پـــروژه  مدیریـــت  شـــرکت  عمـــده  مشـــکات  از  یکـــی 
ســـوالر و همچنیـــن ســـایر شـــرکت هـــا در حـــوزه بیمـــه تامیـــن اجتماعـــی 
کـــه ســـازمان تامیـــن اجتماعـــی بـــرآن  ، میـــزان حـــق بیمـــه ای اســـت 
اصـــرار دارد. بـــا توجـــه بـــه تعـــداد بـــاالی پرســـنل در شـــرکت مـــا و افزایـــش 
ســـاالنه پایـــه ی حقـــوق، پرداخـــت حـــق بیمـــه بـــدون وجـــود طـــرح هـــای 
ـــراری تســـهیات از ســـمت ســـازمان تامیـــن اجتماعـــی،  حمایتـــی و برق

کنـــد.  فشـــار ســـنگینی بـــه شـــرکت  تحمیـــل مـــی 
کـــه ایـــن حـــق بیمـــه  کثـــری می کنـــد  ایـــن موضـــوع زمانـــی فشـــار را حدا
کامـــل بایـــد در هـــر مـــاه پرداخـــت شـــود، بـــا توجـــه بـــه نوپـــا بـــودن بســـیاری 
از ایـــن شـــرکت ها ایـــن امـــر بـــا ایجـــاد طرح هـــای حمایتـــی مناســـب 

کنـــد. کـــم  کارفرمـــا  می توانـــد فشـــار را بـــر روی 

آیـــا از بســـته حمایتـــی ســـازمان تأمیـــن اجتماعـــی بـــه منظـــور حمایـــت 
ـــا  از شـــرکت های داخلـــی مطلـــع هســـتید؟ ایـــن بســـته حمایتـــی را ت

ـــاز می دانیـــد؟  کارس ـــای موجـــود  ـــش چالش ه کاه ـــه حـــد در  چ
کنـــون  متاســـفانه از وجـــود بســـته  حمایتـــی ســـازمان تامیـــن اجتماعـــی تا
یافـــت نکـــرده ایـــم، امـــا وجـــود  چنیـــن طـــرح هایـــی را بســـیار  اطاعـــی در
تی از جملـــه رکـــود  کـــه مشـــکا ضـــروری مـــی دانیـــم. در شـــرایط فعلـــی 
کشـــور اســـت، انتظـــار مـــی رود  گریبانگیـــر اقتصـــاد  و عـــدم رونـــق بـــازار، 
تعامـــل و همـــکاری ســـازمان تامیـــن اجتماعـــی بـــا فعـــاالن بخـــش 

گذشـــته باشـــد. ایجـــاد طرح هـــای  کارفرمایـــان، بیـــش از  خصوصـــی و 
ـــای  ـــرکت ه ـــه ش ـــق بیم ـــای ح ـــت ه ـــردن پرداخ ک ـــاطی  ـــی و اقس حمایت
کارآفرینـــی هـــم تـــاش  کـــه در جهـــت  تـــازه تاســـیس و دانش بنیانـــی 
ـــه تـــداوم فعالیـــت و رشـــد شـــرکت ها،  ـــری ب کمـــک بســـیار موث کرده انـــد، 

کـــرد.  خواهـــد 

حـــل  و  پیگیـــری  در  را  ایـــران  بـــرق  صنعـــت  ســـندیکای  نقـــش 
مشـــکالت موجـــود در حـــوزه تامیـــن اجتماعـــی چطـــور ارزیابـــی 

چیســـت؟ تشـــکل  ایـــن  از  شـــما  انتظـــار  و  می کنیـــد 
بـــه طـــور قطـــع نقـــش ســـندیکای صنعـــت بـــرق، بـــه عنـــوان یـــک تشـــکل 
معضـــات  و  مســـائل  از  مناســـبی  و  کافـــی  شـــناخت  کـــه  صنفـــی 
شـــرکت های فعـــال در حـــوزه زیـــر مجموعـــه خـــود دارد، در برگـــزاری 
جلســـات مشـــترک بـــرای هـــم اندیشـــی و تشـــریح مســـائل و انتقـــال 
مشـــکات و خواســـته هـــای اعضـــا بـــه ســـازمان تامیـــن اجتماعـــی 
ــته  یافـــت بسـ ــرای در ــا و همچنیـــن رایزنـــی بـ ــع آنهـ ــرای رفـ کوشـــش بـ و 
هـــای حمایتـــی و تشـــویقی از ســـازمان بـــرای شـــرکت هـــا، بســـیار مهـــم 

اســـت. و چاره ســـاز 
ـــق تولیـــد  ـــرا ســـال رون کـــه رهبـــر معظـــم انقـــاب آن امیـــد اســـت در ســـالی 
کردنـــد، شـــاهد حمایـــت و تشـــویق نهادهـــای دولتـــی از  نامگـــذاری 
ـــت  ـــم صنع ـــه عظی ـــن چرخ ـــا ای ـــیم ت ـــی باش ـــش خصوص ـــان بخ کارآفرین

را بـــه همـــت واالی خـــود بچرخانیـــم.•

محمدتقی شجاع؛ 
مدیر عامل شرکت مدیریت پروژه نیروگاه های سوالر

الزام نقش آفرینی موثر سندیکا به عنوان 
میانجی تامین اجتماعی و اعضا

ســـازمان تامیـــن اجتماعـــی مهمتریـــن، اصلی تریـــن 
کشـــور و یکـــی از حیاتـــی  و بزرگتریـــن متولـــی بیمـــه 
ـــور  کش ـــی در  ـــاه اجتماع ـــن رف ـــاهراه های تامی ـــن ش تری
گســـتردگی  محســـوب مـــی شـــود. ســـازمانی بـــا ایـــن 
نفـــوذ  ضریـــب  و  شـــعب  تعـــدد  فعالیـــت،  حـــوزه 
یـــک  قالـــب  در  توانـــد  مـــی  چطـــور  بـــاال،  بســـیار 

ــرد؟  ــا بگیـ ــزرگ جـ چالـــش بـ
کـــه قـــرار بـــود مهمتریـــن ابـــزار بازآفرینـــی  مجموعـــه ای 
رفـــاه اجتماعـــی بـــرای شـــهروندان ایرانـــی باشـــد و 
بـــرای دســـتیابی بـــه یـــک توســـعه پایـــدار همـــه جانبـــه 
کنـــد چگونـــه مـــی توانـــد جامـــه یـــک  زمینـــه ســـازی 

ـــد؟  ـــن بپوش ـــر ت ـــم را ب ـــل عظی معض
نقـــش  علیرغـــم  اقتصـــادی  فعـــاالن  روزهـــا  ایـــن 

تامیـــن  ســـازمان  انـــکار  قابـــل  غیـــر  و  کلیـــدی 
اجتماعـــی، دل پـــردردی از آن دارنـــد. خالصـــه همـــه 
نظـــرات امـــا بـــه تعـــدد و تکثـــر بخشـــنامه هـــا و آییـــن 
نامـــه هـــای ســـازمان تامیـــن اجتماعـــی و برخـــورد 
گـــردد.  کارگـــزاران ایـــن ســـازمان برمـــی  ســـلیقه ای 
کـــه یکـــی از بزرگتریـــن  گـــره مـــی خـــورد  کار جایـــی 
ــل  ــد قابـ ــم درآمـ ــور، علیرغـ کشـ ــر  گـ ــه  ــای بیمـ نهادهـ
ـــی  ـــران مال ـــار بح ـــه، دچ ـــق بیم ـــل ح ـــش از مح توجه
کـــه در بعـــدی دیگـــر ســـازمان بـــه  مـــی شـــود. چـــرا 
ـــرای اقشـــار مختلـــف  ـــر ب گ یـــک مجموعـــه حمایـــت 
گـــر بـــودن برایـــش  هـــم بـــدل شـــده و همیـــن حمایـــت 

گزافـــی بـــه دنبـــال داشـــته اســـت.  هزینـــه هـــای 
کوتـــاه تـــر از  کـــه حـــاال دیـــواری  مشـــکل اینجاســـت 

کارفرمـــا  کارگـــر و  دیـــوار بخـــش خصوصـــی نیســـت. 
ـــی درآمدهـــای تامیـــن اجتماعـــی  ـــرگ هـــای حیات موی
هســـتند و فعـــاالن بخـــش خصوصـــی بـــر ایـــن باورنـــد 
کنـــد  مـــی  تـــالش  ســـازمان  بحـــران  زمـــان  در  کـــه 
ـــه  ـــا را ب ـــش ه ـــن بخ ـــه ای ـــق بیم ـــل ح ـــدش از مح درآم

هـــر شـــکلی افزایـــش دهـــد. 
آنچـــه در ادامـــه مـــی آیـــد پاســـخ تعـــدادی از مدیـــران 
پرســـش  بـــه  بـــرق  فعـــال صنعـــت  هـــای  شـــرکت 
هایـــی در خصـــوص چالـــش هـــای بیمـــه ای آنهـــا 
بـــه ویـــژه در حـــوزه حـــق بیمـــه قراردادهـــای پیمانـــی 

اســـت. 
گفتگوهـــا تریبـــون بخـــش خصوصـــی صنعـــت  ایـــن 

کـــه خوانـــده و شـــنیده شـــود...  بـــرق اســـت؛ امیـــد 

چرا  تامین  اجتماعی 
یک چالش است؟
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اصلی تریـــن چالـــش هـــای حـــال حاضـــر شـــرکت شـــما در حـــوزه بیمـــه تأمیـــن اجتماعـــی 
قراردادهـــا شـــامل چـــه مـــواردی اســـت؟

بزرگتریـــن مشـــکل قراردادهـــای جـــاری شـــرکت های تولیـــدی در حـــوزه تأمیـــن اجتماعـــی 
کـــردن«  کـــردن ســـازمان تأمیـــن اجتماعـــی در خصـــوص »ســـاخت تلقـــی  ســـلیقه ای رفتـــار 
ــم  ــان مختلـــف علیرغـ کارشناسـ ــفانه  ــه متأسـ کـ ــوده  ــوالت بـ ــردن« محصـ کـ ــی  ــروش تلقـ ــا »فـ یـ
کـــردن« بهانـــه ای بـــرای فشـــار بـــه شـــرکت های  کیـــدات قبلـــی پافشـــاری در »ســـاخت تلقـــی  تا
کـــرده انـــد متأســـفانه قراردادهـــای یـــک طرفـــه دولتـــی عامـــل بازدارنـــده ای بـــرای ایـــن  تولیـــدی 
شـــفافیت اســـت و حاضـــر نیســـتند عبـــارت ســـاخت و یـــا نظـــارت بـــر نصـــب را از قراردادهـــا 
کننـــد. ایـــن معضـــل الینحـــل باعـــث جلوگیـــری از اخـــذ مفاصاحســـاب بیمـــه شـــده  حـــذف 
کارکنـــان  ــز عـــدم پاســـخگویی شـــفاف توســـط  ــًا پرداخت هـــای مضاعـــف و نیـ اســـت. ضمنـ

ســـازمان تأمیـــن اجتماعـــی مزیـــد بـــر علـــت شـــده اســـت. 

ایـــن مشـــکالت چگونـــه و چـــه ســـطحی از هزینـــه هـــای اضافـــی را بـــه شـــرکت شـــما تحمیـــل 
می کنـــد؟ 

کل حاشـــیه ســـود شـــرکت  هزینه هـــای ناشـــی از عملکـــرد ســـازمان تامیـــن اجتماعـــی در عمـــل 
ـــرار  ـــرارداد را تحت الشـــعاع ق کل ق ـــام هزینه هـــای مضاعـــف  ـــرده و بعضـــًا اعـــداد و ارق را از بیـــن ب

می دهـــد. 

ــا در درک  ــت یـ ــی اسـ ــن اجتماعـ ــازمان تأمیـ ــای سـ ــکالت در آیین نامه هـ ــن مشـ ــه ایـ ریشـ
ســـلیقه ای فعـــاالن اقتصـــادی؟ راه حـــل ایـــن مشـــکل از نظـــر شـــما چیســـت؟

ایـــن مشـــکل بیـــش از هـــر چیـــز ناشـــی از عـــدم اعتقـــاد مدیـــران ارشـــد ســـازمان تأمیـــن اجتماعـــی 
کارشناســـان تأمیـــن اجتماعـــی ناخواســـته بـــه  کـــه  امـــر بـــه تولیـــد اســـت. بـــه همیـــن دلیـــل اســـت 
عنـــوان دشـــمنان تولیدکننـــده انجـــام وظیفـــه می کننـــد. همیـــن نگـــرش نادرســـت ســـبب شـــده 
کـــدام از بخش هـــای ســـازمان طبـــق آیین نامه هـــای مصـــوب تامیـــن اجتماعـــی رفتـــار  کـــه هیـــچ 
ــران  ــم مدیـ ــکل تفهیـ ــن مشـ ــل ایـ ــد. راه حـ کننـ ــیر  ــود تفسـ ــلیقه خـ ــه سـ ــه را بـ ــرده و آیین نامـ نکـ

ارشـــد ســـازمان تأمیـــن اجتماعـــی اســـت.
 

آیـــا از بســـته حمایتـــی ســـازمان تأمیـــن اجتماعـــی بـــه منظـــور حمایـــت از شـــرکت های 
ــای  کاهـــش چالش هـ ــد در  ــه حـ ــا چـ ــی را تـ ــته حمایتـ ــن سـ ــتید؟ ایـ ــع هسـ ــی مطلـ داخلـ

کارســـاز می دانیـــد؟  موجـــود 
ــا  ــم امـ کرده ایـ ــه  ــازمان تأمیـــن اجتماعـــی مراجعـ ــه سـ ــته حمایتـــی بـ ــا در خصـــوص ایـــن بسـ مـ
کـــه بســـته حمایتـــی ابـــاغ نشـــده و عمـــا اجرایـــی نخواهـــد بـــود. متأســـفانه  پاســـخ مـــا ایـــن بـــوده 
کـــرد. کـــردن آن خـــودداری خواهـــد  کـــه  مدیـــران تأمیـــن اجتماعـــی از اجرایـــی  بـــه نظـــر می رســـد 

 
نقـــش ســـندیکای صنعـــت بـــرق ایـــران را در پیگیـــری و حـــل مشـــکالت موجـــود در حـــوزه 

تأمیـــن اجتماعـــی چطـــور ارزیابـــی می کنیـــد و انتظـــار شـــما از ایـــن تشـــکل چیســـت؟ 
کـــرده، ولـــی هنـــوز ایـــن اقدامـــات  ســـندیکای صنعـــت بـــرق در ایـــن زمینـــه بســـیار خـــوب عمـــل 
کـــه تمـــام تاش هـــا در صـــورت نرســـیدن بـــه نتیجـــه  کافـــی نیســـت. واقعیـــت ایـــن اســـت 
کـــه بـــا ارائـــه  کمـــک بـــه تولیدکننـــده بی تأثیـــر خواهـــد بـــود. امیـــد اســـت  مشـــخص و عـــدم 
کلیـــدی ســـازمان تأمیـــن اجتماعـــی همچـــون  راهکارهـــای جدی تـــر و جلســـات بـــا اعضـــای 
کـــه تأمیـــن اجتماعـــی در خدمـــت تولیدکننـــده اســـت و نـــه در مقابـــل آن؛ نســـبت  کشـــورها  ســـایر 
کـــه  کـــرده  کنـــون از ســـازمان تأمیـــن اجتماعـــی ســـوال  کســـی تا بـــه رفـــع مشـــکل برآییـــم. ضمنـــًا آیـــا 
ـــا  یافـــت ایـــن همـــه هزینـــه اضافـــه و ایـــن همـــه درآمدهـــای سرســـام آور از تولیدکننـــدگان آی ـــا در ب

کـــرده اســـت. • یافـــت  خدمـــات ارزنـــده ای بـــه بیمه شـــدگان خـــود داده، یـــا فقـــط پـــول در

اصلـــی تریـــن چالش هـــای حـــال حاضـــر شـــرکت شـــما در حـــوزه 
بیمـــه تامیـــن اجتماعـــی قراردادهـــا شـــامل چـــه مـــواردی اســـت؟
متاســـفانه ســـازمان بیمـــه تامیـــن اجتماعـــی علیرغـــم تقســـیط دیـــون، 
بدهـــی هـــای معوقـــه شـــرکت هـــا را بـــا جرایـــم متعلقـــه )کـــه قبـــًا بـــا 
ـــاغ  ـــددًا اب ـــود( مج ـــده ب ـــیط ش ـــم تقس ـــدی جرای ـــودگی 100 درص بخش
ـــر اســـاس قوانیـــن جدیـــد  ـــم ب کـــرده اســـت و به قـــول ایـــن ســـازمان جرای
بروزرســـانی می شـــوند و همیـــن موضـــوع شـــرکت ها را مـــدام دچـــار 

ــد. مشـــکل می کنـ

ایـــن مشـــکالت چگونـــه و چـــه ســـطحی از هزینه هـــای اضافـــی را 
بـــه شـــرکت شـــما تحمیـــل می کنـــد؟

طبیعتـــًا بـــا ابـــاغ قانونـــی بدهـــی جدیـــد، شـــرکت مکلـــف اســـت وفـــق 
ــادرت  کنـــد و از طریـــق وکیـــل مبـ ــال  ــه ارسـ موازیـــن قانونـــی، دفاعیـ
کنـــد. در ایـــن بیـــن حـــدود 10  بـــه دفـــاع از خـــود در مراجـــع ذیصـــاح 
کـــه  ــز افـــزوده می شـــود  درصـــد رقـــم بدهـــی بـــه هزینه هـــای قبلـــی نیـ

ـــت. ـــی اس ـــل توجه ـــم قاب رق

تامیـــن  ســـازمان  نامه هـــای  آییـــن  در  مشـــکالت  ایـــن  ریشـــه 
اجتماعـــی اســـت یـــا در درک ســـلیقه ای فعـــاالن اقتصـــادی؟ راه 

ــت؟ ــما چیسـ ــر شـ ــکل از نظـ ــن مشـ ــل ایـ حـ
ـــا وضـــع قوانیـــن و آئیـــن نامـــه منطقـــی و شـــفاف در ســـازمان تامیـــن  ب
اجتماعـــی و بـــه دور از ایجـــاد هزینه هـــای اضافـــه بـــرای بنگاه هـــای 
کـــرد. راهکارهـــای  ـــوان ایـــن موضـــوع را حـــل و فصـــل  اقتصـــادی می ت

پیشـــنهادی بدیـــن شـــرح اســـت: 
حمایتـــی  بســـته های  و  قوانیـــن  کلیـــه  وضـــع  از  شـــرکت  الـــف( 
کامـــًا مطلـــع اســـت و صرفـــًا بخشـــودگی  ســـازمان تامیـــن اجتماعـــی 
کاهـــش  100 درصـــد جرایـــم متعلقـــه می توانـــد قـــدم مثبتـــی بـــرای 
گام هـــای مثبـــت  کننـــدگان باشـــد. امـــا ایـــن  هزینه هـــای مالـــی تولیـــد 
ــزان  ــًا در خصـــوص میـ کافـــی اســـت و شـــرکت ها غالبـ فقـــط شـــرط 
بدهـــی تعییـــن شـــده از ســـوی ســـازمان تامیـــن اجتماعـــی نیـــز بـــا 
مشـــکل مواجـــه هســـتند. لـــذا در قـــدم بعـــدی اصـــاح بدهی هـــای 
کمتـــر ایشـــان  ـــا قوانیـــن باعـــث مراجعـــه  کننـــدگان متناســـب ب تولیـــد 
بـــه مراجـــع ذیصـــاح ازجملـــه دیـــوان عدالـــت اداری می شـــود آن 
ـــی  ــع قضای کـــه قطعـــًا هزینه هـــای دفـــاع در مراجـ هـــم در شـــرایطی 

رقـــم قابـــل توجهـــی اســـت.
ب(ســـندیکا می توانـــد بـــا تشـــکیل جلســـات مکـــرر بـــا سیاســـتگذاران 
و مجریـــان ســـازمان بیمـــه تامیـــن اجتماعـــی و پیگیـــری مضاعـــف 
کاهـــش اعـــام بدهی هـــای  بـــه ســـازمان متبـــوع جهـــت حـــذف و یـــا 
در  داخلـــی  آئین نامه هـــای  رای  بـــه  تفســـیرهای  یـــا  و  ســـلیقه ای 

کنـــد. • کمـــک  اســـتان های مختلـــف، بـــه اعضـــای خـــود 

اصغر ولی پور؛ 
مدیر عامل شرکت آسیا بهین برق

علی امین؛ 
مدیر عامل شرکت مهندسی تکین

کمیت نگرش ضد تولید  حا
در تامین اجتماعی 

حمایت یعنی بخشودگی 100 
درصدی جرائم بیمه ای
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اصلی تریـــن چالش هـــای حـــال حاضـــر شـــرکت شـــما در حـــوزه بیمـــه تامیـــن 
اجتماعـــی قراردادهـــا شـــامل چـــه مـــواردی اســـت؟

ـــا ســـازمان تامیـــن اجتماعـــی، مطالبـــه  اصلی تریـــن چالـــش پیـــش روی شـــرکت ب
بیـــش از لیســـت هـــای ارســـالی بـــر اســـاس درصـــد ماشـــینی - دســـتی بـــدون توجـــه 
ــی  ــن اجتماعـ ــازمان تامیـ ــد سـ ــن رونـ ــکار اســـت. در ایـ ــرآورد قیمـــت پیمانـ ــه بـ بـ
ـــه عـــدم  کار ب ـــرارداد توجـــه نمی کنـــد و در نهایـــت  کارفرمـــا و مفـــاد ق ـــه نظـــر  حتـــی ب

صـــدور مفاصـــا و تأخیـــر و اعمـــال جریمـــه براســـاس آن می رســـد.

ایـــن مشـــکالت چگونـــه و چـــه ســـطحی از هزینه هـــای اضافـــی را بـــه شـــرکت 
شـــما تحمیـــل می کنـــد؟

ــاوت لیســـت و  ــه التفـ ــی از پرداخـــت مابـ ــرات ناشـ ــه بابـــت تاخیـ ــال جریمـ اعمـ
کـــه  محاســـبه دســـتی - ماشـــینی تامیـــن اجتماعـــی اصلی تریـــن هزینـــه ای اســـت 
کســـری های 5  کـــه منبـــع  ـــی اســـت  ـــه شـــرکت ها تحمیـــل می شـــود. ایـــن در حال ب
ـــه مفاصـــا حســـاب  ـــه علـــت عـــدم ارائ ـــا ب کارفرم ـــزد  درصـــدی ســـپرده های بیمـــه ن

تامیـــن اجتماعـــی باقـــی مانـــده اســـت. 
 

ریشـــه ایـــن مشـــکالت در آیین نامه هـــای ســـازمان تامیـــن اجتماعـــی اســـت 
یـــا در درک ســـلیقه ای فعـــاالن اقتصـــادی؟ راه حـــل ایـــن مشـــکل از نظـــر شـــما 

چیســـت؟
از دیـــدگاه مـــن ریشـــه ایـــن مشـــکات بیـــش از هـــر چیـــز در آئین نامه هـــای ســـازمان 
کـــه برخـــورد ســـلیقه ای مســـئوالن  تأمیـــن اجتماعـــی اســـت. مســـاله اینجاســـت 
کمکـــی بـــه  کـــه تامیـــن اجتماعـــی دچـــار بحـــران اســـت،  ایـــن ســـازمان در شـــرایطی 
کنـــد،  امـــا بـــه ابـــزاری بـــدل  حـــل بحـــران شـــرکت هـــا و بنگاه هـــای اقتصـــادی نمـــی 
کـــه  کاهـــش ابعـــاد بحـــران نقدینگـــی باشـــند  ـــا از ایـــن طریـــق بـــه دنبـــال  می شـــود ت

گریبانگیـــر ســـازمان تامیـــن اجتماعـــی شـــده اســـت. 

آیـــا از بســـته حمایتـــی ســـازمان تامیـــن اجتماعـــی بـــه منظـــور حمایـــت از 
شـــرکت های داخلـــی مطلـــع هســـتید؟ ایـــن بســـته حمایتـــی را تـــا چـــه حـــد در 

کارســـاز می دانیـــد؟ کاهـــش چالش هـــای موجـــود 
ـــته  ـــن بس ـــدم ای ـــتم و معتق گاه هس ـــدی آ ـــا ح ـــی ت ـــته حمایت ـــن بس ـــاد ای ـــه؛ از ابع بل
چالش هـــای  کاهـــش  در  حـــدودی  تـــا  می توانـــد  شـــدن،  اجرایـــی  درصـــورت 
ـــت  ـــکل اینجاس ـــا مش ـــود. ام ـــع ش ـــد واق کارآم ـــی  ـــن اجتماع ـــوزه تامی ـــود در ح موج
ـــار برخـــورد ســـلیقه ای  گرفت ـــاز هـــم  ـــدارد، ب کـــه ضمانـــت اجـــرا ن ـــه ایـــن دلیـــل  کـــه ب
کـــه در شـــعب تامیـــن اجتماعـــی بـــه صـــورت درســـت و  شـــده و بیـــم آن مـــی رود 

کامـــل اجـــرا نشـــود. 

و حـــل مشـــکالت  را در پیگیـــری  ایـــران  بـــرق  نقـــش ســـندیکای صنعـــت 
موجـــود در حـــوزه تامیـــن اجتماعـــی چطـــور ارزیابـــی می کنیـــد و انتظـــار شـــما 

ــت؟ ــکل چیسـ ــن تشـ از ایـ
از دیـــدگاه مـــن عملکـــرد ســـندیکا در ایـــن حـــوزه ضعیـــف بـــوده اســـت. بـــه 
کـــه بـــا همـــکاری  کمیتـــه ای اســـت  نظـــر می رســـد ســـندیکا نیازمنـــد تشـــکیل 
ــن اعضـــا و ســـازمان  ــد مشـــکات فیمابیـ ــو بتوانـ نماینـــدگان شـــرکت های عضـ
کـــرده و آن را از طـــرق مختلـــف  ـــه احصـــاء  ـــه صـــورت ماهان تامیـــن اجتماعـــی را ب

ــد. • کنـ ــری  ــی پیگیـ ــن اجتماعـ ــازمان تامیـ ــا سـ ــل بـ ــه تعامـ از جملـ

شـــما  شـــرکت  حاضـــر  حـــال  چالش هـــای  تریـــن  اصلـــی 
ــه  ــامل چـ ــا شـ ــه تامیـــن اجتماعـــی قراردادهـ ــوزه بیمـ در حـ

مـــواردی اســـت؟
ســـردرگمی تولیدکننـــدگان و پیمانـــکاران بـــا بخشـــنامه هـــای 
ســـلیقه ای از عمـــده مشـــکات حـــوزه بیمـــه تأمیـــن اجتماعـــی 
کـــه همیشـــگی  در قراردادهاســـت. یکـــی از مشـــکات بزرگـــی 
ــن  ــازمان اســـت. تأمیـ ــن سـ ــنامه های ایـ ــای بخشـ یـ اســـت، در
اجتماعـــی همـــواره درحـــال تولیـــد بخشـــنامه و ابـــاغ آنهاســـت. 
کـــه توســـط دیـــوان  بـــه عـــاوه هـــر بخشـــنامه ایـــن ســـازمان 
عدالـــت اداری باطـــل مـــی شـــود، معمـــوال بـــه شـــکلی دیگـــر و 
ــی  ــود. در برخـ ــاغ می شـ ــدون و ابـ ــاره مـ ــد دوبـ ــی جدیـ در قالبـ
گـــروه تلخیـــص و تجمیـــع قوانیـــن ســـازمان تأمیـــن  مـــوارد هـــم 
کننـــد  اجتماعـــی، بخشـــنامه هـــای قدیمـــی را تجمیـــع مـــی 
ــل  ــو را تبدیـ ــابه و همسـ ــنامه مشـ ــاه بخشـ ــًا بیـــش از پنجـ و مثـ
بـــه یـــک بخشـــنامه واحـــد می کننـــد. ســـپس بـــه علـــت وجـــود 
ایـــن  از  برخـــی  یـــخ مصـــرف  تار گذشـــتن  قوانیـــن متعـــدد و 
ـــه  ـــد ب کننـــد و ایـــن رون ـــه مـــی  ـــد ارائ قوانیـــن، بخشـــنامه ای جدی

همیـــن شـــکل ادامـــه مـــی یابـــد.

از هزینه هـــای  و چـــه ســـطحی  ایـــن مشـــکالت چگونـــه 
اضافـــی را بـــه شـــرکت شـــما تحمیـــل می کنـــد؟

ــت  ــورت پرداخـ ــه صـ ــا بـ ــرکت مـ ــران شـ کارگـ ــان و  کارکنـ ــه  همـ
حـــق بیمـــه ماهیانـــه، بیمـــه مـــی شـــوند. مشـــکل از آنجایـــی 
ــادر شـــده توســـط  ــور صـ کتـ ــر فا ــه ازای هـ ــه بـ کـ ــود  ــاز مـــی شـ آغـ
ایـــن شـــرکت مفاصـــا حســـاب تأمیـــن  از  کارفرمـــا  شـــرکت، 
اجتماعـــی را مـــی خواهـــد، همیـــن موضـــوع مشـــکات فراوانـــی 

ــرده اســـت. کـ ــاد  ــرکت ایجـ ــرای شـ را بـ

ریشـــه ایـــن مشـــکالت در آییـــن نامـــه هـــای ســـازمان تأمیـــن 
اجتماعـــی اســـت یـــا در درك ســـلیقه ای فعـــاالن اقتصـــادی؟ 

راه حـــل مشـــکل از نظـــر شـــما چیســـت؟ 
بـــه نظـــر مـــی رســـد بخـــش قابـــل توجهـــی از ایـــن مشـــکات 
ـــه  ناشـــی از آییـــن نامـــه هـــا و بخشـــنامه هـــای ســـازمان اســـت. ب
عنـــوان مثـــال در مـــورد شـــرکت مـــا مـــوردی هـــم وجـــود داشـــته 
کتـــور خریـــد و فـــروش هـــم از مـــا حـــق بیمـــه  کـــه حتـــی روی فا
ـــرارداد  ـــوارد، علیرغـــم اینکـــه ق یافـــت شـــده اســـت. در ایـــن م در
مربـــوط بـــه خریـــد جنـــس توســـط شـــرکتی بـــوده ولـــی بـــاز ســـازمان 
ینـــی از ایـــن قبیـــل انحصـــار و غیـــره،  بـــا بخشـــنامه هـــا و عناو
ــًا  کـــرده اســـت. قطعـ ــراردادی را بـــرای آن تعییـــن  حـــق بیمـــه قـ
آئیـــن نامـــه هـــای ســـازمان تأمیـــن اجتماعـــی عامـــل اصلـــی ایـــن 

علیرضا پورطیب، 
رئیس هیئت مدیره 
شرکت پیمان غرب 

حامد گرشاسبی؛ 
مدیر عامل شرکت رهشاد الکتریک 

ضمانت اجرایی الزام 
اثربخشی بسته حمایتی 

تعدد بخشنامه های تامین اجتماعی؛ 
بالی جان بنگاه های اقتصادی
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مشـــکات اســـت. البتـــه درک هـــای ســـلیقه ای حسابرســـی تأمیـــن 
اجتماعـــی، ذینفعـــان اقتصـــادی و غیـــره هـــم در ایـــن بیـــن بســـیار اثـــر 

گـــذار هســـتند.

منظـــور  بـــه  اجتماعـــی  تأمیـــن  ســـازمان  حمایتـــی  بســـته  از  آیـــا 
حمایـــت از شـــرکت هـــای داخلـــی مطلـــع هســـتید؟ ایـــن بســـته 
کارســـاز  کاهـــش چالـــش هـــای موجـــود  ـــا چـــه حـــد در  حمایتـــی را ت

مـــی دانیـــد؟ 
ـــد  ـــن بســـته در صـــورت اجرایـــی شـــدن بتوان ـــه، شـــاید ای ـــا حـــدودی بل ت
کـــه هیـــچ  کنـــد امـــا مســـاله اینجاســـت  بخشـــی از مشـــکات مـــا رو حـــل 
یـــک از شـــعبه هـــای تأمیـــن اجتماعـــی مرتبـــط بـــا ایـــن شـــرکت قائـــل بـــه 

اجـــرای بخشـــنامه هـــای حمایتـــی نیســـتند.
واقعیـــت ایـــن اســـت تأمیـــن اجتماعـــی اطاعـــات مربـــوط بـــه حـــق 
بیمـــه شـــرکت هـــا را بـــه هـــر دو روش ارائـــه لیســـت بیمـــه شـــدگان و 
گرفتـــه  کننـــده، از شـــرکت هـــا  انـــواع قراردادهـــای پیمانـــکاری و تولیـــد 
یادتـــر اســـت، بـــه  کـــه ز و در انتهـــا بـــا محاســـبه هـــر دو روش، مبلغـــی را 
ـــه اطاعـــش مـــی رســـاند و آن را  ـــا ب کارفرم عنـــوان حـــق بیمـــه اصلـــی آن 
کـــه بســـته  یـــم  کنـــد. در ایـــن شـــرایط چطـــور انتظـــار دار یافـــت مـــی  در
گرهـــی از مشـــکات شـــرکت های  حمایتـــی ســـازمان تامیـــن اجتماعـــی 

پیمانـــکار و تولیدکننـــده بگشـــاید.

حـــل  و  پیگیـــری  در  را  ایـــران  بـــرق  صنعـــت  ســـندیکای  نقـــش 
مشـــکالت موجـــود در حـــوزه تامیـــن اجتماعـــی چطـــور ارزیابـــی 

چیســـت؟ تشـــکل  ایـــن  از  شـــما  انتظـــار  و  می کنیـــد 
کلیـــه ارگان هـــای صنفـــی غیـــر دولتـــی از جملـــه اتـــاق  قطعـــا ســـندیکا و 
ــا تعامـــل و  کـــم تاثیرگـــذار باشـــند و بـ مـــی تواننـــد در بهبـــود شـــرایط حا
کـــه  کننـــد امـــا بایـــد بپذیریـــم  چانـــه زنـــی بخشـــی از مشـــکات را مرتفـــع 

کـــه: شـــرایط موجـــود حکایـــت ایـــن شـــعر اســـت 
دست بیچاره چون بجان نرسد/ چاره جز پیرهن دریدن نیست.•

اصلی تریـــن چالش هـــای حـــال حاضـــر شـــرکت شـــما در حـــوزه بیمـــه 
تامیـــن اجتماعـــی قراردادهـــا شـــامل چـــه مـــواردی اســـت؟

کارشناســـان تامیـــن اجتماعـــی از فعالیت هـــای یـــک  1-1 عـــدم شـــناخت 
شـــرکت تولیدی-صنعتـــی و جایـــگاه خودشـــان

کارهای بیمه ای 1-2 بوروکراسی شدید و تاخیر در انجام 
کاری انجـــام شـــده در  ـــه فعالیـــت  ـــر هرگون ـــردن حـــق بیمـــه ب ک 1-3  مشـــمول 

ـــردن هزینـــه تمـــام شـــده محصـــول نهایـــی ـــاال ب داخـــل شـــرکت و ب

ایـــن مشـــکالت چگونـــه و چـــه ســـطحی از هزینه هـــای اضافـــی را بـــه شـــرکت 
شـــما تحمیـــل می کنـــد؟

کل هزینـــه( را  ســـازمان تامیـــن اجتماعـــی هزینه هـــای بســـیاری )حـــدود 17 % 
کتورهـــا  جهـــت منظـــور شـــدن حـــق بیمـــه بـــر قراردادهـــا و صورت حســـاب ها و فا
کنـــد، بـــدون اینکـــه هیچ گونـــه پوشـــش بیمـــه ای بـــر  بـــه شـــرکت تحمیـــل مـــی 
فعالیت هـــای ایـــن قراردادهـــا داشـــته باشـــد. افـــزون بـــر ایـــن در بررســـی های 
کارشناســـان ســـازمان تامیـــن اجتماعـــی از مـــدارک شـــرکت، بســـیاری از مـــوارد 
کـــه همـــه ایـــن مـــوارد،  عـــدم مشـــمول را نیـــز مشـــمول و شـــامل جریمـــه می کننـــد 

افزایـــش قیمـــت تمـــام شـــده محصـــول تولیـــدی را بـــه دنبـــال دارد.

ریشـــه ایـــن مشـــکالت در آیین نامه هـــای ســـازمان تامیـــن اجتماعـــی اســـت 
یـــا در درک ســـلیقه ای فعـــاالن اقتصـــادی؟ راه حـــل ایـــن مشـــکل از نظـــر شـــما 

چیســـت؟
از دیـــدگاه مـــن ریشـــه ایـــن مشـــکات در بخشـــنامه ها و آیین نامه هـــای ســـازمان 
کـــه از جایـــگاه ایـــن  تامیـــن اجتماعـــی و بیـــش از آن دیـــدگاه غلطـــی اســـت 
ســـازمان در نـــزد مقامـــات و مدیـــران ســـازمان تامیـــن اجتماعـــی  وجـــود دارد. 
ـــه ایـــن مشـــکل  ـــی از ایـــن ســـازمان هـــم ب ـــت دولـــت و نهادهـــای قانون البتـــه حمای

دامـــن مـــی زنـــد.

آیـــا از بســـته حمایتـــی ســـازمان تامیـــن اجتماعـــی بـــه منظـــور حمایـــت از 
شـــرکت های داخلـــی مطلـــع هســـتید؟ ایـــن بســـته حمایتـــی را تـــا چـــه حـــد در 

کارســـاز می دانیـــد؟ کاهـــش چالش هـــای موجـــود 
بســـته شـــامل مـــوارد مناســـبی اســـت، ولـــی معمـــواًل ســـازمان تامیـــن اجتماعـــی 
هـــای  بهانـــه  و  بـــه دالیـــل  را  باشـــد  یانـــش  ز و  بـــه ضـــرر  کـــه  بخشـــنامه هایی 
کنـــد. لـــذا ایـــن مســـاله از اهمیـــت  مختلـــف، اجرایـــی نکـــرده و غیرعملـــی مـــی 
کـــه مـــوارد مطـــرح شـــده در ایـــن بســـته و همچنیـــن  بســـزایی برخـــوردار اســـت 
ــازمان  ــا سـ ــود تـ ــری شـ ــدی پیگیـ ــورت جـ ــه صـ ــدن آن بـ ــی شـ ــی و عملیاتـ اجرایـ

کامـــل مفـــاد آن را بپذیـــرد. تامیـــن اجتماعـــی پیـــاده ســـازی 

را در پیگیـــری و حـــل مشـــکالت  ایـــران  بـــرق  نقـــش ســـندیکای صنعـــت 
موجـــود در حـــوزه تامیـــن اجتماعـــی چطـــور ارزیابـــی می کنیـــد و انتظـــار شـــما 

ــکل چیســـت؟ ــن تشـ از ایـ
کنـــد. از  قطعـــا ســـندیکا مـــی توانـــد نقشـــی بســـیار موثـــر را در ایـــن حـــوزه ایفـــا 
کـــه مـــی توانـــد از ســـوی ســـندیکا صـــورت پذیـــرد، جمـــع آوری  جملـــه اقداماتـــی 
و شـــناخت مشـــکات و اعـــام و پیگیـــری آن از طریـــق مســـئولین و ارگان هـــای 
ذی ربـــط اســـت. بـــه عـــاوه ســـندیکا نقـــش حیاتـــی در معرفـــی چالـــش هـــای 
ـــود  ـــکات موج ـــردن مش ک ـــانه ای  ـــرکت، رس ـــن ش ـــار ای ـــده دارد و انتظ ـــا برعه اعض
کـــه  اســـت  نیروگاه هـــا  و  بـــرق  تولیـــد  بـــرق بخصـــوص صنعـــت  در صنعـــت 

گذارنـــد.  ــر مـــی  ــای ســـختی را پشـــت سـ روزهـ
کار،  اداره  اجتماعـــی،  تامیـــن  ســـازمان  چـــون  نهادهایـــی  بـــا  بایـــد  ســـندیکا 
اداره دارایـــی، اداره اســـتاندارد، بانک هـــا، اداره حفاظـــت محیـــط زیســـت و 
ــر  ــر مـــی رســـد در حـــال حاضـ شـــهرداری ها تعامـــل فعـــال داشـــته باشـــد. بـــه نظـ
هیچ گونـــه ارتبـــاط ســـازمان یافتـــه ای بیـــن ســـندیکا و ایـــن ارگان هـــا وجـــود نـــدارد. 
کنونـــی شـــده اســـت. در  کمکـــی بـــه تولیـــد در وضعیـــت  کمتـــر  بـــه همیـــن دلیـــل 
کـــردن بخشـــنامه ها  مقابـــل ایـــن دســـت از ســـازمان همـــواره بـــا وضـــع و اجرایـــی 
کار یـــک شـــرکت تولیـــدی را در ایـــن  و دســـتورالعمل های یک طرفـــه شـــرایط 

ــد. • ــر می کنـ ــخت تـ ــخت و سـ ــی، سـ ــت تورمـ وضعیـ

حرکت تامین اجتماعی 
بر خالف جهت تولید

حمیدرضا صالحی؛ مدیر عامل شرکت 
تک نیرو)نیروگاه شهید زنبق یزد(
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اصلـــی تریـــن چالش هـــای حـــال حاضـــر شـــرکت شـــما در حـــوزه بیمـــه تامیـــن اجتماعـــی 
قراردادهـــا شـــامل چـــه مـــواردی اســـت؟

مهمتریـــن چالـــش هـــای شـــرکت هـــای فعـــال صنعـــت بـــرق بـــا ســـازمان تامیـــن اجتماعـــی 
کـــه بـــه آن اشـــاره مـــی شـــود: شـــامل چهـــار مـــورد اصلـــی اســـت 

کارکـــرد وصـــول مـــی شـــود، در صورتیکـــه مـــی بایســـت بـــر  الـــف: حـــق بیمـــه بـــر اســـاس ناخالـــص 
اســـاس حـــق بیمـــه لیســـت هـــای ارســـالی محاســـبه و وصـــول شـــود.

کارکـــرد، وصـــول  کـــه درصورتی کـــه حـــق بیمـــه بـــر اســـاس ضریـــب  ب: مســـاله دیگـــر ایـــن اســـت 
مـــی شـــود، لزومـــا بایـــد ضرایـــب یکســـان ســـازی شـــود. 

ـــود  ـــاذ ش ـــی اتخ ـــت، ترتیب ـــنل اس ـــه پرس ـــق بیم ـــتر از ح ـــراردادی بیش ـــه ق ـــق بیم ـــه ح ج : چنانچ
کـــه شـــرکت  کـــه مبلـــغ مابـــه التفـــاوت آن بـــرای شـــرکت ذخیـــره شـــده و شـــرایطی فراهـــم شـــود 

کنـــد. بتوانـــد در لیســـت هـــای بعـــدی از آن اســـتفاده 
در  کـــه   )%7 )مآخـــذ  مکانیکـــی  درصـــد  قراردادهـــا،  مفاصاحســـاب  خصـــوص  در   : د 
کار پیمانـــکاری بســـیار انـــدک  گرفتـــه مـــی شـــود، بـــا توجـــه بـــه ماهیـــت  محاســـبات در نظـــر 
کـــه در محاســـبه حـــق بیمـــه قراردادهـــای شـــرکت هـــای ارائـــه  اســـت. ایـــن در حالـــی اســـت 

دهنـــده خدمـــات مهندســـی از درصـــد مکانیکـــی مشـــابه اســـتفاده مـــی شـــود!

ایـــن مشـــکالت چگونـــه و چـــه ســـطحی از هزینه هـــای اضافـــی را بـــه شـــرکت شـــما 
می کنـــد؟ تحمیـــل 

بـــا توجـــه بـــه مـــوارد مذکـــور در بنـــد  یـــک، هزینـــه هـــای پرداختـــی در وجـــه تامیـــن اجتماعـــی 
ـــر اســـاس قوانیـــن جـــاری تامیـــن  ـــه متاســـفانه شـــرکت ب ک بیشـــتر از هزینـــه هـــای واقعـــی اســـت 

گزیـــر بایـــد ایـــن هزینـــه هـــا را متحمـــل شـــود.  اجتماعـــی بـــه نا

ـــا در درک  ریشـــه ایـــن مشـــکالت در آییـــن نامـــه هـــای ســـازمان تأمیـــن اجتماعـــی اســـت ی
ســـلیقه ای فعـــاالن اقتصـــادی؟ راه حـــل مشـــکل از نظـــر شـــما چیســـت؟ 

کـــه ایـــن مشـــکات بیـــش از هـــر چیـــز از آییـــن نامـــه هـــای تامیـــن  گفـــت  بـــه طـــور قطـــع مـــی تـــوان 
ــی و  ــن اجتماعـ ــه تامیـ ــه چنانچـ کـ ــاورم  ــن بـ ــر ایـ ــن بـ ــه مـ ــوند. البتـ ــی شـ ــی مـ ــی ناشـ اجتماعـ
کننـــد، شـــبهات از ســـوی هـــر دو طـــرف برطـــرف  فعـــاالن اقتصـــادی بـــه صـــورت شـــفاف عمـــل 

مـــی شـــود. 

ــا از بســـته حمایتـــی ســـازمان تأمیـــن اجتماعـــی بـــه منظـــور حمایـــت از شـــرکت هـــای  آیـ
ـــای  ـــش ه ـــش چال کاه ـــد در  ـــه ح ـــا چ ـــی را ت ـــته حمایت ـــن بس ـــتید؟ ای ـــع هس ـــی مطل داخل

کارســـاز مـــی دانیـــد؟  موجـــود 
بلـــه؛ بررســـی ایـــن بســـته حمایتـــی نشـــان مـــی دهـــد علیرغـــم اینکـــه ایـــن بســـته مـــی توانـــد برخـــی 
کامـــل پاســـخگوی  مشـــکات  کنـــد امـــا بـــدون تردیـــد بـــه طـــور  از مشـــکات را تـــا حـــدی تســـهیل 

موجـــود در حـــوزه شـــرکت هـــای پیمانـــکاری نیســـت.
 

نقـــش ســـندیکای صنعـــت بـــرق ایـــران را در پیگیـــری و حـــل مشـــکالت موجـــود در حـــوزه 
تامیـــن اجتماعـــی چطـــور ارزیابـــی می کنیـــد و انتظـــار شـــما از ایـــن تشـــکل چیســـت؟

کنـــون در ایـــن حـــوزه مکاتباتـــی بـــا آن ســـندیکای محتـــرم  نظـــر بـــه اینکـــه ایـــن شـــرکت تـــا 
یابـــی مشـــخصی از عملکـــرد ســـندیکا درایـــن حـــوزه داشـــته باشـــد.  نداشـــته، نمـــی توانـــد ارز
امـــا انتظـــار مـــی رود در خصـــوص هماهنگـــی و تدویـــن جلســـات مـــدون جهـــت بررســـی 
گذاشـــتن راه حل هـــا، اقدامـــات الزم انجـــام شـــود. بـــه  مشـــکات موجـــود و بـــه اشـــتراک 
کاهـــش هزینـــه هـــای تامیـــن اجتماعـــی بـــه  عـــاوه ســـندیکا بایـــد پیگیری هـــای الزم را جهـــت 

نحومطلـــوب صـــورت دهـــد. •

شـــما  شـــرکت  حاضـــر  حـــال  چالش هـــای  تریـــن  اصلـــی 
در حـــوزه بیمـــه تامیـــن اجتماعـــی قراردادهـــا شـــامل چـــه 

اســـت؟ مـــواردی 
عـــدم توجـــه بـــه محتـــوی اصلـــی مـــاده 40 قانـــون رفـــع موانـــع 
کثـــر  تولیـــد رقابـــت پذیـــر و مـــاده 14 قانـــون اســـتفاده از حدا
بـــا  مـــا  هـــای  چالـــش  تریـــن  اصلـــی  مهندســـی  فنـــی  تـــوان 
ســـازمان تامیـــن اجتماعـــی هســـتند. در حقیقـــت بـــا صـــدور 
بخشـــنامه ها و یـــا دســـتورالعمل های اجرائـــی ایـــن ســـازمان، 
محتـــوای قانـــون لـــوث و شـــروط خـــارج از هـــدف قانونگـــذار در 

گنجانـــده شـــده اســـت. آن 

هزینه هـــای  از  ســـطحی  چـــه  و  چگونـــه  مشـــکالت  ایـــن 
بـــه شـــرکت شـــما تحمیـــل می کنـــد؟ را  اضافـــی 

کـــه بـــه صـــورت  تاثیـــر ایـــن موضـــوع در قراردادهـــای پیمانـــکاری 
ــهود اســـت. در  ــی مشـ ــه خوبـ ــود بـ ــام می شـ ــپاری انجـ ــرون سـ بـ
ایـــن نـــوع قراردادهـــا شـــرکت پیمانـــکار ملـــزم بـــه ارائـــه لیســـت 
بـــه  کار می کننـــد،  قـــرارداد  کـــه در موضـــوع  کارکنانـــی  بیمـــه 
کارفرمـــا اســـت. ســـازمان تامیـــن اجتماعـــی بـــا مطالبـــه هزینـــه 
بیمـــه قـــراردادی ) عـــاوه بـــر حـــق بیمـــه لیســـت پرســـنل(، هزینـــه 
ـــه شـــرکت تحمیـــل می کنـــد. مبلـــغ ایـــن حـــق بیمـــه  اضافـــی را ب
در حسابرســـی ســـاالنه ســـازمان از دفاتـــر، از دوازده میلیـــارد 
کـــه علیرغـــم  یـــال در ســـال اســـت  یـــال تـــا هفـــده میلیـــارد ر ر
کثـــر وصـــول مبلـــغ  دفاعیـــات مکـــرر، بخشـــی از آن وصـــول و حدا

ــود. ــه می شـ ــد ماهـ ــیط چنـ تقسـ
بـــه عنـــوان مثـــال، تامیـــن اجتماعـــی هنـــگام اخـــذ مفاصـــا 
حســـاب از افـــراد حقوقـــی پیمانـــکار، تعهدنامـــه ارائـــه دفاتـــر 
ـــر  ـــور دفات ـــه هـــر دلیـــل شـــرکت مذک ـــر ب گ ـــی اخـــذ می کنـــد و ا قانون
خـــود را ارائـــه نکنـــد و یـــا توســـط تامیـــن اجتماعـــی تشـــخیص 
کـــه دفاتـــر قابـــل رســـیدگی نیســـتند، تامیـــن اجتماعـــی  داده شـــود 
کل مبلـــغ ناخالـــص  بـــدون رعایـــت مفـــاد بخشـــنامه 14/9 
کســـر بیمـــه قـــرار می دهـــد و عمـــًا مفـــاد  قـــرارداد را مشـــمول 
کـــه بـــه صراحـــت اشـــاره شـــده ه از اعمـــال  بخشـــنامه 14/9 
ضریـــب حـــق بیمـــه قـــرارداد پیمـــان معـــاف اســـت، رعایـــت 
ــت را  ــورد درخواسـ ــه مـ ــد وجـ ــر نتوانـ گـ ــت ا ــود. در نهایـ ــی شـ نمـ
کنـــد، مبلـــغ مذکـــور را از حســـاب  از شـــرکت پیمانـــکار اخـــذ 

کارفرمـــای آن پیمانـــکار برداشـــت می کنـــد.

ریشـــه ایـــن مشـــکالت در آیین نامه هـــای ســـازمان تامیـــن 
اجتماعـــی اســـت یـــا در درک ســـلیقه ای فعـــاالن اقتصـــادی؟ 

ـــت ؟ ـــما چیس ـــر ش ـــکل از نظ ـــن مش ـــل ای راه ح

کمی؛  زهرا حا
مدیر امور مناقصات شرکت فنی 

و مهندسی رسانیر توس 

مشهود رهنما؛ 
معاون مالی و اداری شرکت پارس سوییچ

چهار چالش اساسی 
شرکت ها با تامین اجتماعی

بخشنامه هایی 
کنند که قانون را لوث می 
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کیان حائری؛ 
مدیر عامل شرکت مگ الکتریک

کور برخورد سلیقه ای  گره 
حسابرسان سازمان تامین اجتماعی

شـــما  شـــرکت  حاضـــر  حـــال  چالش هـــای  تریـــن  اصلـــی 
ــه  ــامل چـ ــا شـ ــی قراردادهـ ــن اجتماعـ ــه تامیـ ــوزه بیمـ در حـ

اســـت؟ مـــواردی 
ــود،  ــاله خـ ــبب قدمـــت 46 سـ ــه سـ ــرکت مـــگ الکتریـــک بـ شـ
بـــار مـــورد حسابرســـی ســـازمان تأمیـــن اجتماعـــی  چندیـــن 

ـــدور  ـــز ص ـــون و نی ـــوای قان ـــل محت ـــراف از اص ـــروع انح ـــه و ش ریش
بخشـــنامه های داخلـــی و آئین نامه هـــای اجرایـــی قوانیـــن آغـــاز 
گـــر بخشـــنامه ها و آئیـــن نامه هـــای  می شـــود. بـــه نظـــر می رســـد ا
ماحظـــه  قانـــون  کننـــدگان  تصویـــب  توســـط  نیـــز  اجرائـــی 
کاهـــش مغایرت هـــا وجـــود خواهـــد داشـــت و  شـــود، احتمـــال 
ــا محـــدود بـــه اســـتنباط های ســـلیقه ای خواهـــد شـــد. گایه هـ

ـــا از بســـته حمایتـــی ســـازمان تامیـــن اجتماعـــی بـــه منظـــور  آی
ایـــن  هســـتید؟  مطلـــع  داخلـــی  شـــرکت های  از  حمایـــت 
کاهـــش چالش هـــای  بســـته حمایتـــی را تـــا چـــه حـــد در 

می دانیـــد؟ کارســـاز  موجـــود 
کـــه علیرغـــم  اطـــاع دقیقـــی نـــدارم. ولـــی ایـــن نگرانـــی وجـــود دارد 
کننـــدگان را بـــه حمایت هـــای  قیـــد حمایـــت، ایـــن بســـته تولیـــد 
کـــه آقـــای وزیـــر،  گـــذار نرســـاند. انتظـــار مـــا ایـــن بـــود  مدنظـــر قانـــون 
بـــه عنـــوان بســـته حمایتـــی، توجـــه بـــه اصـــل رســـالت ســـازمان 
کـــه  تامیـــن اجتماعـــی )در اطمینـــان از اینکـــه تمـــام اشـــخاصی 
ـــورد  ـــند( را م ـــده باش ـــه ش ـــًا بیم ـــتند، حتم ـــاغل هس ـــی ش ـــه  نوع ب
ـــون  ـــدف قان ـــون و ه ـــل قان ـــرای اص ـــه اج ـــرار داده و زمین ـــد ق کی تأ

گـــذار را فراهـــم آورد.

نقـــش ســـندیکای صنعـــت بـــرق ایـــران را در پیگیـــری و حـــل 
چطـــور  اجتماعـــی  تامیـــن  حـــوزه  در  موجـــود  مشـــکالت 
ــما از ایـــن تشـــکل چیســـت؟ ــار شـ ــد و انتظـ ارزیابـــی می کنیـ
و  اقدامـــات  ســـندیکا  کنیـــم  قضـــاوت  منصفانـــه  گـــر  ا
پیگیری هـــای قابـــل قبولـــی در ایـــن خصـــوص داشـــته اســـت. 
کـــه تضـــاد منافـــع بیـــن  ـــه نظـــر اینجانـــب تنهـــا در برخـــی مواقـــع  ب
صنـــوف مختلـــف اعضـــاء ســـندیکا وجـــود داشـــته، پیگیری هـــا 
کافـــی بـــوده اســـت. ســـندیکا مـــی بایســـت در ابتـــداء مغایـــرت  نا
موجـــود در قانـــون و آئیـــن نامـــه اجرایـــی یـــا بخشـــنامه را اســـتخراج 
کنـــد. در ایـــن صـــورت  و مســـتقل از منافـــع اعضاءآنـــرا درک 
اقدامـــات ســـندیکا می توانـــد پوشـــش دهنـــده حقـــوق اعضـــاء 

در چهارچـــوب قانـــون یـــا فـــرا تـــز از قانـــون باشـــد.•

رســـیدگی  نگـــرش  در  ای  یـــه  رو وحـــدت  نـــوع  هیـــچ  متاســـفانه  اســـت.  قرارگرفتـــه 
حسابرســـان ســـازمان تأمیـــن اجتماعـــی چـــه حسابرســـان داخلـــی سازمان)پرســـنل 
ــد،  ــده انـ ــپاری شـ ــرون سـ ــازمان بـ ــط سـ ــه توسـ کـ ــانی  ــه حسابرسـ ــازمان( چـ ــف سـ موظـ

وجـــود نـــدارد. 
ـــا یـــک شـــرکت در  کـــه برداشـــت حسابرســـان در برخـــورد ب ـــل توجـــه ایـــن اســـت  نکتـــه قاب
ـــاداش افزایـــش  ـــه بحـــث پ ـــه عنـــوان نمون کامـــا متفـــاوت اســـت. ب یـــک مـــورد بخصـــوص 
ــن دســـت  ــود از همیـ ــده بـ ــرق منعکـــس شـ ــندیکای صنعـــت بـ ــه سـ ــا بـ ــه قبـ کـ ــد  تولیـ
ـــاداش افزایـــش  ـــه چنـــد بخشـــنامه داخلـــی ســـازمان، پ ـــکا ب ـــا ات اســـت. یـــک حســـابرس ب
ـــا اصـــل  ـــد، امـــا ایـــن تشـــخیص اساســـا ب تولیـــد را مشـــمول پرداخـــت حـــق بیمـــه مـــی دان
کامـــا مغایـــر  کـــه پرداخـــت مســـتمر را مشـــمول پرداخـــت حـــق بیمـــه مـــی دانـــد،  قانـــون 

اســـت. 
کـــه برخـــی از  کنـــد  جالـــب اینکـــه حســـابرس محتـــرم بـــه ایـــن موضـــوع اســـتناد مـــی 
ســـازمان هـــا در قالـــب پرداخـــت افزایـــش تولیـــد، بخشـــی از دســـتمزد را بـــه پرســـنل 
کننـــد! بـــا ایـــن ذهنیـــت حســـابرس تمامـــی ســـازمان هـــا را مشـــمول همیـــن  پرداخـــت مـــی 
قاعـــده مـــی دانـــد. شـــرکت هـــا بـــا توجـــه بـــه آموختـــه هـــای خـــود از هـــر دوره حسابرســـی 
یـــه و فرایندهـــای مالـــی خـــود در جهـــت عـــدم تکـــرار  مـــی تواننـــد بـــا اصـــاح و تغییـــر رو
گام بردارنـــد؛ همیـــن برخـــورد مـــوردی و  ایـــن مشـــکات بـــا ســـازمان تأمیـــن اجتماعـــی 

یـــه هـــا مـــی شـــود.  ســـلیقه ای موجـــب ســـردرگمی شـــرکت هـــا در اصـــاح و تغییـــر رو

ـــما  ـــرکت ش ـــه ش ـــی را ب ـــای اضاف ـــطحی از هزینه ه ـــه س ـــه و چ ـــکالت چگون ـــن مش ای
تحمیـــل می کنـــد؟

کـــه در حسابرســـی بـــه بنـــگاه هـــای اقتصـــادی  الگـــوی مشـــخصی بـــرای هزینـــه هایـــی 
تحمیـــل مـــی شـــود، وجـــود نـــدارد و ایـــن رویکردهـــا عمومـــا در هـــر حسابرســـی تغییـــر مـــی 
ـــا را  ـــرکت ه ـــان خریدهـــای ش ـــع، تمامـــی حسابرس ـــک مقط ـــال در ی ـــوان مث ـــه عن کننـــد. ب
کـــه در  کردنـــد  کتـــور انجـــام شـــده بـــود، مشـــمول پرداخـــت حـــق بیمـــه پیمـــان مـــی  کـــه بـــا فا

ـــد.   ـــل ش ـــرکت ها تحمی ـــه ش ـــادی ب ی ـــیار ز ـــه بس ـــی  هزین ـــازه زمان ـــن ب ای

ـــا در  ریشـــه ایـــن مشـــکالت در آییـــن نامـــه هـــای ســـازمان تأمیـــن اجتماعـــی اســـت ی
درک ســـلیقه ای فعـــاالن اقتصـــادی؟ راه حـــل مشـــکل از نظـــر شـــما چیســـت؟ 

کـــه در پاســـخ بـــه پرســـش نخســـت اعـــام شـــد، ایـــن مشـــکات در برخـــورد  همانگونـــه 
کمـــال  ســـلیقه ای در ســـازمان تأمیـــن اجتماعـــی بـــا قوانیـــن و مقـــررات ریشـــه دارد. بـــا 
تأســـف نگـــرش مشـــترک در حسابرســـان افزایـــش درآمـــد ســـازمان بیمـــه تامیـــن اجتماعـــی 

ـــه شـــرایط شـــرکت هـــا توجـــه مـــی شـــود. ـــر ب کمت اســـت و 

آیـــا از بســـته حمایتـــی ســـازمان تأمیـــن اجتماعـــی بـــه منظـــور حمایـــت از شـــرکت های 
کاهـــش  در  حـــد  چـــه  تـــا  را  حمایتـــی  بســـته  ایـــن  هســـتید؟  مطلـــع  داخلـــی 

کارســـاز مـــی دانیـــد؟  چالش هـــای موجـــود 
بلـــه از بســـته حمایتـــی مطلـــع هســـتم. بـــه نظـــر مـــی رســـد ایـــن بســـته حمایتـــی در صـــورت 
کنـــد. البتـــه تجربـــه نشـــان  اجـــرا توســـط شـــعب، می توانـــد برخـــی از مشـــکات را حـــل 
کامـــا ســـلیقه ای اســـت. داده در اجـــرای ایـــن نـــوع بســـته هـــای حمایتـــی نیـــز در شـــعب 

نقـــش ســـندیکای صنعـــت بـــرق ایـــران را در پیگیـــری و حـــل مشـــکالت موجـــود در 
ــکل  ــن تشـ ــما از ایـ ــار شـ ــد و انتظـ ــور ارزیابـــی می کنیـ ــن اجتماعـــی چطـ ــوزه تامیـ حـ

چیســـت؟
بـــا توجـــه بـــه مشـــترک بـــودن مشـــکات در ســـطح شـــرکت هـــای عضـــو، در صورتـــی 
کـــه ایـــن موضـــوع از ســـوی تشـــکل هـــای مختلـــف از جملـــه ســـندیکای صنعـــت بـــرق 
ایـــران، پیگیـــری شـــود، مـــی تـــوان بـــه نتیجـــه بخـــش بـــودن آن امیـــد بیشـــتری بســـت. 
ـــه حـــل بخشـــی از مشـــکات اعضـــا منجـــر شـــود. • ـــد ب قطعـــا ایـــن پیگیـــری هـــا مـــی توان
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نقـــش ســـندیکای صنعـــت بـــرق ایـــران را در پیگیـــری و حـــل مشـــکالت موجـــود در حـــوزه تامیـــن اجتماعـــی چطـــور ارزیابـــی 
ــار شـــما از ایـــن تشـــکل چیســـت؟ می کنیـــد و انتظـ

کـــه چندیـــن ســـال اســـت شـــرکت هـــای پیمانـــکاری در خصـــوص بیمـــه تامیـــن اجتماعـــی بـــا آن مواجـــه  مهمتریـــن چالشـــی 
هســـتند، نحـــوه محاســـبه و اعمـــال بخشـــنامه 14/5 واحـــد درآمـــد ایـــن ســـازمان اســـت. در بخشـــنامه فـــوق صراحتـــًا اعـــام شـــده در 
کارفرمـــا نیـــز از شـــرکت هـــای تابعـــه شـــرکت  کـــه خریـــد تجهیـــزات و دســـتمزد اجـــرا بـــه صـــورت تفکیـــک شـــده باشـــند و  قراردادهایـــی 

توانیـــر باشـــد مشـــمول بخشـــنامه 14/5 خواهنـــد شـــد.
کل خریـــد تجهیـــزات از پرداخـــت حـــق بیمـــه معـــاف خواهـــد شـــد و فقـــط بیمـــه بـــه دســـتمزد اجـــرا تعلـــق  طبـــق بخشـــنامه مذکـــور مبلـــغ 
کننـــد و بخشـــنامه فـــوق  کثـــر اســـتان هـــا بـــه صـــورت ســـلیقه ای عمـــل مـــی  گرفـــت، ولـــی متاســـفانه ســـازمان تامیـــن اجتماعـــی ا خواهـــد 

را قبـــول ندارنـــد.
ـــر تقســـیط بدهـــی هـــای شـــرکت هـــا پیشـــنهاد مـــی  ـــه بخشـــنامه وزیـــر محتـــرم تامیـــن اجتماعـــی مبنـــی ب ـــا توجـــه ب نکتـــه دیگـــر اینکـــه ب

ـــه آخریـــن پرداخـــت اقســـاط نشـــود. ـــان نیـــز صـــادر شـــود و موکـــول ب شـــود، بعـــد از اخـــذ وثایـــق ذکـــر شـــده مفاصـــا حســـاب مؤدی
کـــه در حـــال حاضـــر بـــا اتمـــام مـــدت قـــرارداد شـــرکت هـــای پیمانـــکار شـــعب  کنـــم ایـــن اســـت  کـــه بایـــد بـــه آن اشـــاره  ســـومین نکتـــه ای 
کننـــد. بـــا توجـــه بـــه زمانبـــر بـــودن  کارفرمـــا مـــی  کارگـــران خـــودداری و آن را منـــوط بـــه نامـــه تمدیـــد از  تامیـــن اجتماعـــی از قبـــول لیســـت 
ـــل دهنـــد، پیشـــنهاد مـــی شـــود  ـــران، شـــرکت هـــا نمـــی تواننـــد لیســـت تحوی کارگ ـــودن  ـــوارد علیرغـــم فعـــال ب ـــن مســـئله در بعضـــی م ای
ـــا زمـــان تحویـــل موقـــت پـــروژه ســـازمان تامیـــن اجتماعـــی  کارگـــران ت ـــه قانـــون 36 تامیـــن اجتماعـــی و عـــدم تضییـــع حقـــوق  ـــا توجـــه ب ب

لیســـت هـــا را تحویـــل بگیـــرد.
ـــد. در  کن ـــی  ـــودداری م ـــد، خ ـــم باش ـــامی خان ـــه در آن اس ک ـــی  ـــروژه های ـــه پ ـــت بیم ـــد لیس ـــی از تایی ـــن اجتماع ـــازمان تامی ـــاوه س ـــه ع ب
کـــه در پـــروژه هـــا مشـــغول بـــه فعالیـــت هســـتند نیـــز در لیســـت بیمـــه همـــان پـــروژه ارســـال شـــود. کـــه بایســـتی نـــام خانـــم هایـــی  صورتـــی 

این مشکالت چگونه و چه سطحی از هزینه های اضافی را به شرکت شما تحمیل می کند؟
کـــرده و  کثـــر پیمانـــکاران در محاســـبه قیمـــت هـــا طبـــق بخشـــنامه 14/5 عمـــل   در زمـــان مناقصـــه و بـــه منظـــور محاســـبه حـــق بیمـــه، ا
کـــه در آخـــر پـــروژه در زمـــان اخـــذ  کننـــد. امـــا مشـــکل اینجاســـت  حـــق بیمـــه بابـــت خریـــد تجهیـــزات در محاســـبات خـــود منظـــور نمـــی 
مفاصـــا حســـاب ســـازمان تامیـــن اجتماعـــی بـــه هیـــچ عنـــوان زیـــر بـــار ایـــن بخشـــنامه نمـــی رود و        بـــه ناچـــار حـــق بیمـــه طبـــق مبلـــغ 

کســـر مـــی شـــود. کارکـــرد قـــرارداد محاســـبه و از پیمانـــکار  کل 

ریشـــه ایـــن مشـــکالت در آییـــن نامـــه هـــای ســـازمان تأمیـــن اجتماعـــی اســـت یـــا در درک ســـلیقه ای فعـــاالن اقتصـــادی؟ راه 
حـــل مشـــکل از نظـــر شـــما چیســـت؟ 

ـــه بخشـــنامه  ـــدگاه خاصـــی نســـبت ب کشـــور نظـــر و دی کـــدام از ســـازمان هـــای تامیـــن اجتماعـــی اســـتان هـــای  ـــه اینکـــه هـــر  ـــا توجـــه ب  ب
کننـــد و تابـــع قانـــون و ضوابـــط اجرایـــی اصلـــی بخشـــنامه نیســـتند.  کـــه بـــه صـــورت ســـلیقه ای عمـــل مـــی  گفـــت  14/5 دارنـــد مـــی تـــوان 
ـــه صـــورت الحاقیـــه الزم  کـــرده و ب ـــه روز  ـــوق را ب ـــذا پیشـــنهاد مـــی شـــود از طـــرف ســـازمان تامیـــن اجتماعـــی مرکـــز، مفـــاد بخشـــنامه ف ل

کننـــد. کشـــور ابـــاغ  کلیـــه ســـازمان هـــای تامیـــن اجتماعـــی سراســـر  االجـــرا بـــه 

آیـــا از بســـته حمایتـــی ســـازمان تأمیـــن اجتماعـــی بـــه منظـــور حمایـــت از شـــرکت هـــای داخلـــی مطلـــع هســـتید؟ ایـــن بســـته 
کارســـاز مـــی دانیـــد؟  کاهـــش چالـــش هـــای موجـــود  حمایتـــی را تـــا چـــه حـــد در 

 بلـــه؛ بســـته حمایتـــی در بخشـــی از مـــوارد موثـــر بـــوده ولـــی در خصـــوص اجرایـــی شـــدن بخشـــنامه 14/5 تاثیـــری نداشـــته اســـت و 
کشـــور اســـت.  کثـــر ســـازمان هـــای تامیـــن اجتماعـــی سراســـر  علـــت آن عـــدم قبـــول و تاییـــد بخشـــنامه مذکـــور توســـط ا

اصلی ترین چالش های حال حاضر شرکت شما در حوزه بیمه تامین اجتماعی قراردادها شامل چه مواردی است؟
 در خصـــوص مشـــکل بخشـــنامه 14/5 طـــی ســـال هـــای اخیـــر چندیـــن بـــار از طریـــق ســـندیکا و دیگـــر تشـــکل هـــا ماننـــد انجمـــن هـــای 
ـــکاران بخـــش  ـــل قبولـــی حاصـــل نشـــده و انتظـــار پیمان ـــی نتیجـــه قاب ـــی پیگیـــری شـــده، ول ـــاق بازرگان ـــع و ات ی ـــکاران توز صنفـــی پیمان
ـــکاری  ـــای پیمان ـــه قرارداده ـــق بیم ـــبه ح ـــوه محاس ـــردن نح ک ـــی  ـــاندن و اجرای ـــه رس ـــه نتیج ـــرق ب ـــت ب ـــندیکای صنع ـــی از س خصوص
کشـــور قابـــل اجـــرا باشـــد و ســـازمان تامیـــن اجتماعـــی اســـتان هـــا  کـــه در تمـــام اســـتان هـــای  طبـــق بخشـــنامه 14/5 اســـت، بـــه نحـــوی 

ملـــزم بـــه اجـــرای آن باشـــند.•
  

مسعود صادق زاده جهرمی؛ 
رییس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت نیروافشان برق فارس

بخشنامه هایی که 
اجرایی نمی شود
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اصلی ترین چالش های حال حاضر شرکت شما در حوزه بیمه تامین اجتماعی قراردادها شامل چه مواردی است؟
کارشناســـان تامیـــن اجتماعـــی از  گاهـــی  ـــه چشـــم مـــی خـــورد عـــدم اطـــاع و آ ـــه در بیمـــه هـــای اجتماعـــی ب ک اصلـــی تریـــن مشـــکلی 
گاهـــی آنهـــا و بـــه عمـــد اجـــرا نکـــردن دســـتورالعمل هـــا بـــه منظـــور حصـــول مطالبـــات بیشـــتر از شـــرکت هـــای  مفـــاد بخشـــنامه هـــا و یـــا آ
کـــه  گرفتـــار در دســـتان آنهاســـت. بـــرای نمونـــه چندیـــن مـــورد عملکردهـــای ناهماهنـــگ و ســـلیقه ای بـــا دســـتورالعمل هـــای موجـــود را 

کنـــم: یـــادی بـــرای ایـــن شـــرکت شـــد، عنـــوان مـــی  گرفتـــاری و اتـــاف زمـــان ز منجـــر بـــه 
ـــاد و  ـــرم آب ـــت دوم در خ ـــکار دس ـــط پیمان ـــده ای توس ـــد، پرون ـــرا ش ـــتان اج ـــتان و خوزس ـــن لرس ـــه بی ـــه در منطق ک ـــروژه ای  ـــرای پ ـــف: ب ال
کار، هـــر دو بیمـــه هـــا مدعـــی اخـــذ حـــق بیمـــه  همزمـــان یـــک پرونـــده نیـــز در خوزســـتان بـــه نـــام شـــرکت اصلـــی تشـــکیل شـــد. در پایـــان 
کشـــور  کل  پـــروژه مذکـــور شـــدند. از ایـــن رو جهـــت جلوگیـــری از ایـــن دوگانگـــی بـــا ارســـال مـــدارک و مســـتندات بـــه تامیـــن اجتماعـــی  
کـــه حـــق بیمـــه آن در یـــک شـــعبه بررســـی شـــود. ولـــی بـــا دســـتور  کردیـــم بـــه علـــت یکـــی بـــودن ایـــن پـــروژه دســـتوردهند  درخواســـت 
گونـــه نتیجـــه ای عـــودت شـــد. پـــس از آن شـــعبه خوزســـتان مبـــادرت بـــه صـــدور اعامیـــه   معـــاون مدیرعامـــل، پرونـــده بـــدون هیـــچ 
کـــرد و متعاقـــب آن حســـاب هـــای شـــرکت را توقیـــف شـــد. در نهایـــت مـــاه هـــا وقـــت مـــا صـــرف دوندگـــی بیـــن  یـــه و اجرائیـــه  اخطار
گـــزاف شـــد تـــا باالخـــره پـــس از دو ســـال رای هیـــات تجدیـــد نظـــر بـــه نفـــع مـــا صـــادر و پرونـــده بـــا پرداخـــت  شـــعب درگیـــر و هزینـــه هـــای 

یـــک حـــق بیمـــه خاتمـــه یافـــت.
ب: ســـازمان تامیـــن اجتماعـــی در اجـــرای مـــاده 47 قانـــون بـــا رعایـــت مفـــاد بخشـــنامه هـــای 11/3 و 14/9 جدیـــد موظـــف اســـت 
ـــر و اســـناد مالـــی شـــرکت حسابرســـی بـــه عمـــل آورد، ولـــی متاســـفانه حسابرســـان موسســـه حسابرســـی تامیـــن اجتماعـــی  کلیـــه دفات از 
کننـــده  کاربـــرگ هـــای مربوطـــه تنظیـــم و در شـــعب درخواســـت  اســـناد پـــروژه هـــای در حـــال اجـــرا را بـــه همـــراه ســـایر اســـناد در 
کارفرمـــا اجبـــارا جهـــت احقـــاق حـــق  کننـــد. بـــه ایـــن ترتیـــب پـــس از اعـــام بدهـــی حسابرســـی انجـــام شـــده  حسابرســـی ارائـــه مـــی 
کنـــد. در ایـــن هیـــات غالبـــا  خـــود مبـــادرت بـــه اعتـــراض و درخواســـت ارجـــاع پرونـــده بـــه هیـــات بـــدوی تشـــخیص مطالبـــات را مـــی 
کـــه پـــس از تشـــکیل جلســـه و ارائـــه الیحـــه  گرفتـــه نشـــده و در نهایـــت پرونـــده بـــه هیـــات تجدیـــد نظـــر ارجـــاع مـــی شـــود  تصمیمـــی 
کـــه در رای  گذشـــت حـــدود ســـه مـــاه تـــا یکســـال از تشـــکیل جلســـه، رای صـــادر شـــد. امـــا بـــاز هـــم مشـــکل آنجاســـت  دفاعیـــه پـــس از 
کـــه رای هیـــات تجدیـــد نظـــر  ـــه اســـناد ارائـــه شـــده. معضـــل از اینجـــا شـــروع مـــی شـــود  ـــه توجهـــی بـــه الیحـــه دفاعیـــه شـــده و ن صـــادره ن
گـــردد یـــا بـــا صـــرف هزینـــه هـــای ســـنگینی  کارفرمـــا بایســـتی تســـلیم بـــه پرداخـــت حـــق بیمـــه اعـــام شـــده،  قطعـــی و الزم االجـــرا اســـت و 

ـــد.  کن ـــاع  ـــوان ارج ـــه دی ـــده را ب پرون
کنـــد تـــا مفاصاحســـاب مربوطـــه  کارفرمـــا موظـــف اســـت حـــق بیمـــه اعـــام شـــده را پرداخـــت  از طـــرف دیگـــر در پایـــان هـــر پرونـــده 
کارفرمـــا ایجـــاد مـــی شـــود زیـــرا هـــم حـــق بیمـــه پـــروژه را براســـاس حسابرســـی  کـــه مشـــکل مالـــی بـــرای  کنـــد. در اینجاســـت  را اخـــذ 

کنـــد.  کـــرده و هـــم بایســـتی در زمـــان اخـــذ مفاصاحســـاب مبالغـــی را پرداخـــت  پرداخـــت 
درمـــورد قراردادهـــای فـــروش محصـــوالت علیرغـــم صراحـــت بخشـــنامه هـــای ســـازمان مبنـــی بـــر اینکـــه حـــق بیمـــه بـــه قراردادهـــای 
ـــذ  ـــف اخ ـــن مختل ـــا عناوی ـــروش را ب ـــه ف ـــق بیم ـــرده و ح ـــوع نک ـــن موض ـــه ای ـــی ب ـــعب توجه ـــئولین ش ـــا مس ـــرد، ام گی ـــی  ـــق نم ـــروش تعل ف
کارفرمـــا  دارد و هـــم بـــه اتـــاف وقـــت قابـــل توجهـــی  یـــادی بـــرای  کـــه پیگیـــری مراتـــب فـــوق هـــم هزینـــه ز کننـــد. مشـــکل ایـــن اســـت  مـــی 

ـــرای شـــرکت هـــا منجـــر مـــی شـــود.  ب

آیـــا از بســـته حمایتـــی ســـازمان تأمیـــن اجتماعـــی بـــه منظـــور حمایـــت از شـــرکت هـــای داخلـــی مطلـــع هســـتید؟ ایـــن بســـته 
کارســـاز مـــی دانیـــد؟  کاهـــش چالـــش هـــای موجـــود  حمایتـــی را تـــا چـــه حـــد در 

کنـــون هیچگونـــه اطاعاتـــی از بســـته حمایتـــی ســـازمان بـــه دســـت نیامـــده  کـــه بـــه تامیـــن اجتماعـــی داشـــته ایـــم تـــا  بـــا مراجعاتـــی 
اســـت. 

نقـــش ســـندیکای صنعـــت بـــرق ایـــران را در پیگیـــری و حـــل مشـــکالت موجـــود در حـــوزه تامیـــن اجتماعـــی چطـــور ارزیابـــی 
ــار شـــما از ایـــن تشـــکل چیســـت؟ می کنیـــد و انتظـ

ــاد شـــده توســـط تامیـــن  ــران در جهـــت رفـــع مشـــکات ایجـ ــرق ایـ ــندیکای صنعـــت بـ ــون اقـــدام مشـــخصی از سـ کنـ ــا  ــفانه تـ متاسـ
ـــه تامیـــن اجتماعـــی تشـــکیل و  ـــا حضورمســـئولین بلنـــد پای ـــه جلســـه ای ب ـــده نشـــده اســـت. پیشـــنهاد مـــی شـــود ماهیان اجتماعـــی دی

مشـــکات مطـــرح شـــده تـــا راه حـــل منطقـــی و قانونـــی مصـــوب شـــود.▪

ـــره  محمـــد فارســـی؛ رییـــس هیـــات مدی
شـــرکت ســـازه هـــای فلـــزی یاســـان 

احقاق حقوق پرهزینه از 
سازمان تامین اجتماعی
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کنفرانس توزیع؛ مجال هم اندیشی 
صاحبان علم و صنعت

/ سمیه کاظم زاده؛ /  دبیر تحریریه نشریه ستبران

گـــوار و غیرقابـــل پیـــش بینـــی هســـتند،  کـــه غالبـــا نا کشـــور  کـــوران رخدادهـــای مختلـــف اقتصـــادی  صنعـــت بـــرق در 
کوچـــک و  کنونـــی علیرغـــم اینکـــه بســـیاری از شـــرکت هـــای  ــرایط  ــرپا نگـــه دارد. در شـ ــوز هـــم توانســـته خـــود را سـ هنـ
متوســـط بـــه شـــدت تضعیـــف شـــده و مجموعـــه هـــای بـــزرگ فعالیـــت هـــای خـــود را بـــه شـــکل انقباضـــی دنبـــال مـــی 
ـــوده، هنـــوز هـــم ارکان آن را اســـتوار نگـــه داشـــته اســـت.  کننـــد، امـــا آنچـــه حاصـــل تـــاش چهـــار دهـــه ای ایـــن صنعـــت ب
یـــع، پشـــتوانه محکمـــی از دانـــش، تجربـــه، تـــاش و شـــهامت  صنعـــت بـــرق ایـــران در زنجیـــره تولیـــد، انتقـــال و توز
مدیرانـــش دارد. ایـــن پشـــتوانه بـــه جـــز تـــاش هـــای قابـــل توجـــه صنعتگـــران مرهـــون توســـعه علمـــی آن در دانشـــگاه هـــا و 

کنفرانـــس هـــای علمـــی نیـــز بـــوده اســـت.  در بســـتر 
صنعـــت بـــرق ایـــران در دهـــه هـــای پـــس از انقـــاب عـــاوه بـــر مجاهـــدت بســـیار صاحبانـــش بـــرای توســـعه صنعتـــی، 
ــا در  ــوزه امـ ــم افزایـــی ایـــن دو حـ ــود. هـ ــز بـ ــه هـــای علمـــی و دانشـــگاهی نیـ ــاهد تـــاش هـــای چشـــمگیری در عرصـ شـ
ـــه  ـــل توج ـــود، قاب ـــی ش ـــزار م ـــم برگ ـــکل منظ ـــه ش ـــاالنه و ب ـــورت س ـــه ص ـــم ب ـــوز ه ـــه هن ک ـــتمری  ـــی مس ـــای علم ـــس ه کنفران

اســـت. 
اگرچـــه هنـــوز هـــم ارتبـــاط ســـازمان یافتـــه و برنامـــه ریـــزی شـــده ای بیـــن بخـــش هـــای صنعتـــی و دانشـــگاه برقـــرار نشـــده امـــا 
کنفرانـــس هـــای علمـــی بـــه مجالـــی مناســـب بـــرای بازخوانـــی نیازهـــای علمـــی و صنعتـــی ایـــن بخـــش  در صنعـــت بـــرق 
کـــه فعـــاالن صنعتـــی را هـــم  گســـترده دانشـــگاهیان، اســـاتید و دانشـــجویان  کنفرانـــس هایـــی بـــا حضـــور  بـــدل شـــده انـــد؛ 
کنفرانـــس بیـــن المللـــی بـــرق دو نمونـــه موفـــق و مهـــم هـــم اندیشـــی صنعـــت  یـــع و  کنفرانـــس توز در خـــود جـــای مـــی دهـــد. 

کشـــور اســـت.  و دانشـــگاه در صنعـــت بـــرق 
کشـــور محســـوب مـــی شـــود،  کنفرانـــس هـــای علمـــی  کـــه جـــزو قدیمـــی تریـــن و منظـــم تریـــن  یـــع  کنفرانـــس توز در ایـــن میـــان 
کاهـــش تلفـــات  کافـــی اســـت بـــه رونـــد  یکـــی از نمونـــه هـــای موفـــق هـــم اندیشـــی صنعـــت و دانشـــگاه محســـوب مـــی شـــود. 
یـــم. بـــه روزرســـانی و بهینـــه ســـازی ایـــن شـــبکه هـــا بـــه پشـــتوانه پتانســـیل علمـــی  یـــع بـــرق نگاهـــی بیانداز شـــبکه هـــای توز
کنفرانـــس در  ـــد یکـــی از دســـتاوردهای مهـــم ایـــن  ـــکاری مـــی توان کارفرمایـــی و پیمان و صنعتـــی بخـــش هـــای مختلـــف 

عرصـــه اقدامـــات عملیاتـــی باشـــد. 
کاهـــش تلفـــات و ســـایر موضوعـــات  ســـاالنه صدهـــا مقالـــه ارزشـــمند در خصـــوص هوشمندســـازی شـــبکه، بهســـازی و 
کلیـــد صنعتگـــران  کنفرانـــس ارائـــه مـــی شـــود. ایـــن مقـــاالت بـــی شـــک مـــی تواننـــد بـــه شـــاه  یـــع بـــه ایـــن  کلیـــدی حـــوزه توز
کشـــور بـــدل شـــوند. بـــرای اجـــرای هـــر چـــه بهتـــر پـــروژه هـــا و البتـــه شـــاهراهی بـــرای توســـعه علمـــی و صنعتـــی صنعـــت بـــرق 
در ایـــن میـــان برپایـــی نمایشـــگاه جانبـــی از توانمنـــدی هـــا و پتانســـیل هـــای شـــرکت هـــای ســـازنده تجهیـــزات و 
کنفرانـــس هـــم فرصتـــی مغتنـــم بـــرای صاحبـــان فکـــر و اصحـــاب صنعـــت  یـــع در حاشـــیه ایـــن  پیمانـــکاران حـــوزه توز
کـــه هـــر یـــک از آنهـــا در حیطـــه علـــم، فنـــاوری، ایـــده پـــردازی و صنعتگـــری در اختیـــار دارنـــد، بـــه  اســـت تـــا آنچـــه را 

یکدیگـــر ارائـــه دهنـــد. 
کـــه حلقـــه اتصـــال صنعـــت  کنفرانـــس علمـــی در حـــوزه ای اســـت  یـــع نیـــروی بـــرق، مهمتریـــن  کنفرانـــس شـــبکه هـــای توز
کنفرانـــس علمـــی را بایـــد بیـــش از پیـــش پـــاس داشـــت. دولـــت و  بـــرق بـــه مـــردم محســـوب مـــی شـــود. دســـتاوردهای ایـــن 
کـــه صنعـــت بـــرق بتوانـــد از رهاوردهـــای علمـــی ایـــن  کننـــد  کنـــار یکدیگـــر بایـــد فرصتـــی را فراهـــم  بخـــش خصوصـــی در 

کنفرانـــس بـــه درســـتی بهـــره جســـته و فرصـــت هـــای طایـــی موجـــود در ایـــده هـــای نـــاب مطروحـــه را از دســـت ندهـــد.
کـــه بحـــران نقدینگـــی، تحریـــم، ســـاختار نامناســـب اقتصـــادی و رکـــود، صنعـــت بـــرق را در سرآشـــیبی رکـــود  در شـــرایطی 
کاربـــردی جدیـــد بتوانـــد مفـــر و  و ســـکون قـــرار داده، شـــاید اتـــکا بـــه فنـــاوری هـــای نویـــن، ایـــده هـــای نـــو و مطالعـــات 
کـــه زمـــان  کافـــی اســـت ایـــن فرصـــت هـــا را مغتنـــم شـــمرده و اجـــازه ندهیـــم  مامنـــی بـــرای ایـــن صنعـــت باشـــد. فقـــط 

بیـــش از ایـــن از دســـت بـــرود.  ▪



40
پرونده دوم

بهـــــــــــار   98 118

لرسـتان؛ سرزمین 
چشمه های کوهستانی 

بـــار  اولیـــن  بـــرای  امســـال  لرســـتان  اســـتان 
کنفرانســـی  اســـت.  یـــع  توز کنفرانـــس  میزبـــان 
کـــه ســـاالنه بیـــش از هـــزار نفـــر از متخصصیـــن، 
اســـاتید  اقتصـــادی،  فعـــاالن  صاحبنظـــران، 
گاهـــی از آخریـــن  دانشـــگاه و دانشـــجویان را بـــرای آ
ــم  گردهـ ــرق  ــروی بـ ــع نیـ یـ ــوزه توز ــتاوردهای حـ دسـ

مـــی آورد. 
متخصصـــان  و  مدیـــران  صاحبـــان،  امســـال 
کـــه  گـــرد هـــم مـــی آینـــد  صنعـــت بـــرق در اســـتانی 
نـــه تنهـــا طبیعتـــی بکـــر، بلکـــه تاریخـــی خواندنـــی 
و  آب  بـــا  زیبـــا  ســـرزمینی  دارد.  اتـــکا  قابـــل  و 
و  هـــوای دلپذیـــر و محصـــور درکوه هـــای مرتفـــع 
گـــرس  زا جبـــال  درسلســـله  کـــه  صعب العبـــور 
میانـــی واقـــع شـــده اســـت، در اردیبهشـــت مـــاه 
امســـال میزبـــان یکـــی از مهمتریـــن رخدادهـــای 

علمـــی و صنعتـــی حـــوزه بـــرق اســـت. 
دربـــاره لرســـتان همیـــن بـــس کـــه وضعیت مناســـب 
اقلیمـــی و آب و هوایـــی اش، شـــرایط مطلوبـــی 
هـــای مختلـــف  بخـــش  توســـعه  و  رشـــد  بـــرای  
کـــرده اســـت. بـــه عـــاوه وجـــود  گردشـــگری را فراهـــم 
بـــر ســـابقه  کـــه تاییـــدی  آثـــار متعـــدد باســـتانی 
ـــا  درخشـــان فرهنگـــی ایـــن منطقـــه اســـت، همـــراه ب
ـــاز  ـــراوان طبیعـــی از ویژگی هـــای ممت جاذبه هـــای ف

ایـــن اســـتان محســـوب مـــی شـــود.
آنچه باید از لرستان بدانیم 

ایـــران  غربـــی  اســـتان های  از  لرســـتان  اســـتان 
مربـــع  کیلومتـــر   28308 اســـتان  ایـــن  اســـت. 
مســـاحت و بیـــش از یـــک میلیـــون و 760 هـــزار 
ســـیزدهمین  اســـتان  ایـــن  دارد.  جمعیـــت  نفـــر 
کشـــور از نظـــر جمعیـــت محســـوب شـــده  اســـتان 
ـــمار  ـــران به ش ـــت ای ـــتان های پرجمعی ـــی از اس و یک
کوهســـتانی اســـت  مـــی رود. لرســـتان ســـرزمینی 
را  آن  سراســـر  محـــدود،  دشـــت  چنـــد  از  غیـــر  و 
گـــرس پوشـــانده  اســـت. اشـــترانکوه بـــا  کوه هـــای زا
4150 متـــر ارتفـــاع بلندتریـــن نقطـــه اســـتان واقـــع 
و  ازنـــا  دورود،  شهرســـتان های  حدفاصـــل  در 
الیگـــودرز و پســـت ترین نقطـــه آن در جنوبی تریـــن 
ناحیـــه اســـتان واقـــع شـــده و حـــدود 500 متـــر از 
یـــا ارتفـــاع دارد. بـــر اســـاس یافته هـــای  ســـطح در
ــتین  ــی از نخسـ ــه یکـ ــن منطقـ ــی ایـ باستان شناسـ
مفـــرغ  و  اســـت  بشـــر  قدیمـــی  ســـکونتگاه های 
یـــادی  ز باستان شناســـی  شـــهرت  از  لرســـتان 
ایـــران  اســـتان  تنهـــا  لرســـتان  اســـت.  برخـــوردار 
کـــه بـــه دلیـــل اهمیـــت فوق العـــاده تاریخـــی  اســـت 
ــه  ــران را بـ ــی ایـ ــوزه ملـ ــی مـ ــی از 4 بخـــش اصلـ یکـ
بخـــش   4 ایـــن  داده اســـت.  اختصـــاص  خـــود 
یـــخ، تاریخـــی و  اصلـــی عبارتنـــد از پیـــش از تار
لرســـتان، دوران اســـامی، مهـــر و ســـکه. اســـتان 
کشـــور اســـت و 12  لرســـتان ســـومین اســـتان پـــرآب 

کشـــور را در اختیـــار دارد. درصـــد آب هـــای 

کنان لرستان سا
کـــه در غـــرب و جنـــوب  ـــر قومـــی ایرانـــی اســـت 

ُ
ل

لـــری  زبـــان  می کننـــد.  زندگـــی  ایـــران  باختـــری 
بـــه همـــراه  و  فارســـی  زبـــان  نزدیـــک  خویشـــاوند 
ایرانـــی  زبان هـــای  باختـــری  دســـته  از  فارســـی 
اســـت. ویژگی هـــای زبـــان لـــری نشـــان می دهـــد 
کنونـــی  کـــه چیرگـــی زبان هـــای ایرانـــی در منطقـــه 
از  بیشـــتر  باســـتان  دیرینه شناســـی  در  لرســـتان 
گرفتـــه نـــه از ســـوی  ســـوی ناحیـــه پـــارس صـــورت 
گویش هـــای زبـــان لـــری نزدیک تریـــن  ناحیـــه مـــاد. 
گویش هـــای ایرانـــی بـــه زبـــان فارســـی هســـتند. 
و  لری)بختیـــاری  ایرانـــی  زبان هـــای  ریشـــه 
خرم آبـــادی( ماننـــد زبـــان فارســـی بـــه پارســـی میانـــه 
ــه  ــه بـ ــی میانـ ــق پارسـ ــانیان( و از طریـ ــان ساسـ )زبـ
پارســـی باســـتان )زبـــان هخامنشـــیان( برمی گـــردد. 
کوچـــک در قـــرن دوازدهـــم هجـــری  ـــر  برخـــی اقـــوام ل
ــرده  کـ ــوچ  کـ ــراق  ــین عـ کردنشـ شمســـی از نواحـــی 
گویش هـــای  کن شـــدند. برخـــی  و در لرســـتان ســـا
زبـــان لـــری ماننـــد لـــری خرم آبـــادی نیـــز تحـــت تأثیـــر 
گرفته انـــد. امـــا لرهـــا مردمانـــی  کـــردی قـــرار  زبـــان 
کـــرد  کـــه از نظـــر قومـــی جزئـــی از مـــردم  هســـتند 
بـــا  لرهـــا  خویشـــاوندی  و  نمی آینـــد  به شـــمار 
کردتبـــار تنهـــا در ایرانـــی بودنشـــان اســـت. مردمـــان 

در لغت نامه دهخدا آمده است:
ـــا  ـــر ی ـــت. ل ـــین اس ـــان چادرنش ـــه ای از ایرانی ـــر طایف ل
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گروهـــی  کـــرد.  لـــور نـــام عشـــیرتی اســـت بـــزرگ از عشـــایر 
ــتان و  ــان و خوزسـ ــان اصفهـ ــای میـ کوه هـ ــراد در  کـ از ا
ایـــن نواحـــی بدیشـــان شـــناخته آیـــد و بـــاد لـــر خواننـــد 

گوینـــد.  ـــور  و هـــم لرســـتان و ل
یـــخ  التوار زبـــدة  در  می گویـــد  مســـتوفی  حمـــداهلل 

 : ســـت ه ا مد آ
ـــری برایشـــان  ـــران و ســـبب وقـــوع اســـم ل در ذکـــر مقـــام ل
کـــه وقـــوع اســـم لـــر بـــدان قـــوم بوجهـــی  کـــرده شـــدند  یـــاد 
ــارود دیهـــی اســـت آن را  ــه در والیـــت مـ ــد از آنکـ گوینـ
بـــه  را  آن  و درآن حـــدود دربنـــدی  کـــرد می خواننـــد 
کـــر خواننـــد و در آن دربنـــد موضعـــی  کـــوک ا زبـــان لـــری 
کـــه لـــر خواننـــد چـــون اصـــل ایشـــان از آن موضـــع  اســـت 
کـــه  خواســـته ایشـــان را لـــر خواننـــد. وجـــه دوم آن اســـت 
گوینـــد و بســـبب  کـــوه پردرخـــت را ِلـــر  بـــه زبـــان لـــری 
گفتنـــد و  کردنـــد و لـــر  کســـرٔه الم بـــا ضمـــه  ثقالـــت راء 
وجـــه ســـوم اینکـــه ایـــن طایفـــه از نســـل شـــخصی اند 
ـــد.  ـــول اول درســـت تر می نمای ـــام داشـــته و ق ـــر ن ـــه او ل ک

جغرافیای تاریخی لرستان
ـــی  ـــتان اقوام کنان لرس ـــا ـــاد س ـــوم م ـــیدن ق ـــش از رس پی
کاســـی ها، الیپی هـــا، لولوبیـــان و عیامی هـــا،  ماننـــد 
ـــران  ـــه عنـــوان بخشـــی از ســـرزمین ای ـــد. لرســـتان ب بودن
شـــاهد مهاجـــرت قبایـــل آریایـــی بوده اســـت. قـــوم مـــاد 
کنونـــی از جملـــه مناطـــق لرســـتان  بـــه غـــرب ایـــران 
گـــرس  کرده انـــد. مادهـــا پـــس از ورود بـــه زا کـــوچ  کنونـــی 
الیپی هـــا،  کاســـی ها،  یعنـــی  آنجـــا  کن  ســـا اقـــوام 
لولوبیـــان و عیامی هـــا و دیگـــر اقـــوام آســـیایی را در 
کردنـــد و زبـــان ایرانـــی خـــود را در منطقـــه  خـــود حـــل 
ــه  ــتان پـــس از حملـ ــه لرسـ ــد. منطقـ ــل دادنـ کامـ رواج 
چـــون  گونـــی  گونا نام هـــای  بـــا  ایـــران،  بـــه  اعـــراب 
ــز  کوچـــک، پیشـــکوه و لرســـتان فیلـــی نیـ ــر  جبـــال، لـ

شـــناخته می شـــده  اســـت.
ـــر واژه ای اســـت  ـــه معنـــی ســـکونتگاه مـــردم ل رســـتان ب
و  می شـــود  اطـــاق  لرنشـــین  ســـرزمین های  بـــه  کـــه 
کـــه مـــردم لـــر  گســـتره جغرافیایـــی اســـت  بـــه معنـــای 
بـــا ایـــن توضیـــح می تـــوان  در آن ســـکونت دارنـــد. 
حـــدود لرســـتان را از دشـــت های غـــرب خانقیـــن و 

ــارس  ــتان فـ ــت ارژن در اسـ ــا دشـ ــراق تـ ــی در عـ مندلـ
در ایـــران و از شـــمال از اســـتان همـــدان، تـــا ســـواحل 
کـــرد.  خلیـــج فـــارس بـــه صـــورت حـــدودی تعییـــن 
گســـتره نـــام لرســـتان پیـــش از حکومـــت صفویـــان، 
کهگیلویـــه و  ســـکونتگاه لرهـــای بختیـــاری، لرهـــای 
لرهـــای بویراحمـــدی را هـــم شـــامل می شـــد. امـــا پـــس 
ـــاری  ـــای بختی ـــکونتگاه لره ـــان س ـــت صفوی از حکوم
کردنـــد و جغرافیـــای  را منطقـــه بختیـــاری نام گـــذاری 
ایـــام  و  لرســـتان  اســـتان  حـــدود  بـــه  لرســـتان  نـــام 
کنونـــی محـــدود شـــد. ایـــن منطقـــه نیـــز در حکومـــت 
ـــیم  ـــکوه تقس ـــتکوه و پیش ـــش پش ـــه دو بخ ـــان ب ی قاجار

شـــد.  
ـــه ایـــن ترتیـــب ناحیـــه مـــورد نظـــر شـــامل نیمـــه غربـــی  ب
ــرق  ــرو در شـ ــتان فعلـــی از حـــدود پـــل هـ ــتان لرسـ اسـ
گاماســـیاب در  تـــا مـــرز اســـتان ایـــام در غـــرب و از 
جنـــوب شهرســـتان نهاونـــد در شـــمال تـــا رود دز در 

شـــمال خوزســـتان در جنـــوب می شـــود. 

لرستان؛ تلفیق طبیعت و تاریخ و صنایع دستی
اســـتان لرســـتان دارای اقلیم هـــای مختلـــف و متنـــوع 
اســـت، بـــه طوریکـــه شـــمال آن بـــا آب وهـــوای ســـرد 
گـــرم ختـــم می شـــود.  شـــروع و جنـــوب آن بـــه اقلیـــم 
تنـــوع وســـیع آب  و  هوایـــی در اســـتان شـــرایطی بـــه 
ـــه عنـــوان  کـــه در بســـیاری از متـــون از آن ب وجـــود آورده 
کشـــور پهنـــاور ایـــران اســـامی منهـــای  شـــمایی از 
کرده انـــد. لرســـتان مجموعـــه ای  کویـــری یـــاد  مناطـــق 
ــران  کل ایـ ــوری  ــی و جانـ گیاهـ ــی،  ــوع آب و هوایـ از تنـ

اســـت.
کـــوه هـــای  کهـــن،  لرســـتان؛ ســـرزمینی بـــا تاریخـــی 
دســـتی  صنایـــع  و  متفـــاوت  اقلیمـــی  برافراشـــته، 
از  مانـــده  به جـــای  یادمان هـــای  اســـت.  مختلـــف 
گذشـــته هـــای بســـیار دور، ماننـــد قلعه هـــا، پل هـــا، 
از  پیـــش  مســـکونی  غارهـــای  سنگ نوشـــته ها، 
یـــخ و غارهـــای منقـــوش، همگـــی جـــزو بهتریـــن  تار
شـــمار  بـــه  اســـتان  ایـــن  توریســـتی  جاذبه هـــای 

می رونـــد. 
هـــای  دریاچـــه  ارتفـــاع،  متـــر   4050 بـــا  اشـــترانکوه 

و  گـــرس  زا پرگیـــاه  ،دامنه هـــای  گهـــر  دوقلـــوی 
دارنـــد  را  آن  توانایـــی  بلـــوط  کـــم  مترا جنگل هـــای 
گردشـــگران داخلـــی و  کـــه بـــرای روزهـــای متمـــادی 
کل، قـــوچ، میـــش،  کننـــد.  خارجـــی را در خـــود ســـرگرم 
گـــرگ، خـــرس قهوه ای،کفتـــار، ســـیاهگوش،  گـــوزن، 
انـــواع جونـــدگان و پرنـــدگان شـــکاری ماننـــد همـــا و 
گونه هـــای جانـــوری منطقـــه را  عقـــاب طایـــی نیـــز 

می دهنـــد. تشـــکیل 
ازنـــا،  دورود،  الیگـــودرز،  بروجـــرد،  خرم آبـــاد، 
کوهدشـــت، دلفـــان، سلســـله و پلدختـــر بزرگتریـــن 
کـــه در تمامـــی آنهـــا  شهرســـتان های لرســـتان هســـتند 
حداقـــل امکانـــات موردنیـــاز طیبعت گـــردان یافـــت 
مـــی شـــود. باتوجـــه بـــه ترکیـــب جمعیـــت عشـــایری، 
روســـتایی و شـــهری در اســـتان و متناســـب بـــا نـــوع 
فعالیـــت آنهـــا صنایع دســـتی نیـــز متفـــاوت و متمایـــز 

اســـت.
صنایـــع دســـتی و بافته هـــای عشـــایری و روســـتایی 
چیـــت،  گلیـــم،  قالـــی،  ســـیاه چادر،  اســـتان 
جاجیم بافـــی و رنگـــرزی و صنایـــع دســـتی شـــهری 
ـــی  ـــی،  قالی باف ـــازی، نمدباف ـــی، ورشوس ـــتان خراط اس
گلیم بافـــی و ... عمـــده ســـوغاتی هـــای لرســـتان  و 
کـــه از نظـــر  را تشـــکیل می دهنـــد. عســـل لرســـتان 
مرغوبیـــت و ارزش غذایـــی ســـطح باالیـــی دارد یکـــی 
دیگـــر از محصـــوالت ســـوغاتی لرســـتان بـــه شـــمار 
گردشـــگران بـــه هنـــگام بازگشـــت  کـــه بیشـــتر  مـــی رود 
ک،  مقـــداری از آن را بـــه همـــراه دارند. قلعه فلک االفا
گـــرداب  منـــاره آجـــری، سنگ نوشـــته های متعـــدد، 
ســـنگی، پـــل شکســـته، مـــوزه فلـــك االفـــاك، مقبـــره 
آبشـــار  آبشـــارنوژیان،  کیـــو،  دریاچـــه  زیدبن علـــی، 
گریـــت و بقعـــه شـــجاع الدین خورشـــید از  ســـه گانه 
کـــه نشـــان  مهمتریـــن جاذبه هـــای خرم آبـــاد هســـتند 
از قدمـــت بـــاالی تاریخـــی ایـــن اســـتان دارنـــد. بقعـــه 
شـــاهزاده احمـــد، مقبـــره باباطاهـــر، ســـراب چنگایـــی، 
ـــراب،  گ ـــردی  گوگ ـــمه  ـــت، چش کوهدش ـــای  ـــه ه جاذب
گوگـــردی خوشـــاب و چشـــمه ســـیاب از دیگـــر  چشـــمه 
ایـــران  طبیعـــت  پایتخـــت  لرســـتان،  جاذبه هـــای 
کـــه حداقـــل ارزش یـــك بـــار دیـــدن را دارنـــد. هســـتند 
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  جاذبه های طبیعی استان لرستان  
ســـرزمینی  لرســـتان  تاریخـــی  و  زیبـــا  اســـتان       
ــرس  گـ ــای زا ــوه هـ کـ ــی  ــدوده میانـ ــتانی در محـ کوهسـ
اســـت. بـــا توجـــه بـــه برخـــورداری از هـــوای متنـــوع و 
ـــن  ـــز، ای ـــل خی ـــی حاص ک آبرفت ـــا ـــر آب و خ ـــای پ روده
کشـــت محصـــوالت  اســـتان اســـتعداد ویـــژه ای در 
کشـــاورزی دارد و از ایـــن لحـــاظ بســـیارغنی و پررونـــق 
ـــم اندازهای  ـــر، چش گی ـــرف  ـــای ب ـــتان ه کوهس ـــت.  اس
زیبـــا  هـــای  دریاچـــه  هـــا،  طبیعی،تـــاالب  بدیـــع 
بـــه ایـــن  بـــه طبیعـــت را در طـــول ســـال  مشـــتاقان 
ــرا مـــی خواننـــد. تـــاالب هـــای ایـــن اســـتان  اســـتان فـ
زیســـتگاه جانـــوران آبـــزی و پرنـــدگان مهاجـــر اســـت. 
کـــه یکـــی از زیباتریـــن دریاچـــه هـــای طبیعـــی  گهـــر 
ـــع شـــده و منظـــره دل  ـــران اســـت در ایـــن اســـتان واق ای

گذاشـــته اســـت.  پذیـــری را بـــه نمایـــش 
ـــه  کـــه ب کوهســـتانی اســـت  اســـتان لرســـتان ســـرزمینی 
کوچـــک،  جـــزء تعـــدادی دره آبرفتـــی و چنـــد دشـــت 
ناحیـــه همـــواری نـــدارد. چهـــره هـــای جغرافیایـــی 
ایـــن  ژئوتوریســـتی  انـــداز  چشـــم  لرســـتان  اســـتان 
ــتان در  ــای اسـ ــواری هـ ــد. ناهمـ ــم زده انـ ــه را رقـ منطقـ
ـــی(«  ـــی )درون ـــای خارای ـــا »گنبده ـــاورت ب ـــه مج نتیج
الونـــد و ســـربند )شـــازند( پدیـــد آمـــده و دارای »ســـنگ 
هـــای دگرگونـــی« هســـتند. در ناهمـــواری هـــای اصلـــی 
کـــوه هـــا بـــه طـــور  گـــرس(،  اســـتان )ارتفاعـــات اصلـــی زا
کشـــیده  ـــه ســـوی جنـــوب  منظـــم از شـــمال باختـــری ب
کـــه معمـــواًل بـــا دره  شـــده انـــد. ایـــن ناهمـــواری هـــا 
هـــای عمیـــق همـــراه انـــد، اغلـــب فشـــرده، بلنـــد و 
کـــه ناهمـــواری پیشـــکوه  ناصـــاف هســـتند؛ در حالـــی 
گنبـــدی  هـــای داخلـــی، بـــه صـــورت تپـــه ماهـــور هـــای 
کـــم ارتفـــاع خـــود نمایـــی می کننـــد، و نقـــاط  شـــکل و 

گنبـــد هـــای خارایـــی مربوطنـــد.  بلنـــد آن هـــا بـــه 
اســـتان  پربرکـــت  و  طبیعـــی  فضـــای  عـــاوه  بـــه 
روزگار  از  منطقـــه  ایـــن  کـــه  شـــده  ســـبب  لرســـتان 
ــای  ــروه هـ گـ ــوام و  ــی اقـ ــل زندگـ ــون محـ کنـ ــتان تا باسـ
ــز  اجتماعـــی مختلـــف باشـــد. بـــه همیـــن لحـــاظ نیـ
از  تاریخـــی  و  معمـــاری  متعـــدد  آثـــار  دربرگیرنـــده  

کشـــفیات  اســـت.  تاریخـــی  مختلـــف  دوره هـــای 
دیرینـــه   زندگـــی  از   حکایـــت  شناســـی  باســـتان 
آثـــار  قدیمی تریـــن  دارد.  منطقـــه  ایـــن  در  انســـان ها 
لرســـتان،  در  انســـانی  کنـــده  پرا گروه هـــای  زندگـــی 
کرانـــه رودخانـــه  یـــک در  در محلـــی بـــه نـــام پـــل بار
ســـمیره بـــه دســـت آمـــده اســـت. قدمـــت ایـــن آثـــار را 
برخـــی بـــه دوره آشـــولین )80 هـــزار تـــا 100 هـــزار ســـال 
انســـان  ســـکونت  آثـــار  می دهنـــد.  نســـبت  قبـــل( 
گاه هـــای متعـــددی  یـــخ در غارهـــا و پنـــاه  پیـــش از تار
کـــه برخـــی از آن هـــا بـــا نقاشـــی های  بـــه دســـت آمـــده 
همیـــان  گاه هـــای  پنـــاه  شـــده اند.  تزییـــن  دیـــواری 
پاســـنگر )خـــرم  و  گـــرار جنـــه  و 2 )کوهدشـــت(،   1
کنجـــی،  آبـــاد( و غارهـــای میرمـــاس )کوهدشـــت(، 
قمـــری و پافتـــه )خـــرم آبـــاد( از ایـــن جمله انـــد. آثـــار 
کـــره  کلما شـــگفت انگیز دوران هخامنشـــی نیـــز از غـــار 
کـــه از  )پلدختـــر( بـــه دســـت آمـــده اســـت. دوران مفـــرغ 
هـــزاره ســـوم قبـــل از میـــاد پدیـــد آمـــده بـــه عنـــوان یکـــی 
ـــران  از درخشـــان تریـــن دوره هـــای تمـــدن بشـــری در ای

و جهـــان بـــه ثبـــت رســـیده اســـت.
دوره مفـــرغ را دوره طایـــی و شـــکوفایی هنـــر و تمـــدن 
لرســـتان مـــی داننـــد. لرســـتان از مفـــرغ هـــای مشـــهور 
ـــا در  ـــی از آن ه ـــه برخ ک ـــت  ـــوردار اس ـــخصی برخ و مش
مـــوزه هـــای بـــزرگ جهـــان نگـــه داری مـــی شـــوند.»قلعه  
ک« اســـتوار و مســـتحکم بـــر روی تپـــه  فلـــک االفـــا
ــان از  ــده و نشـ ــع شـ ــاد واقـ ــرم آبـ ــهر خـ ای در وســـط شـ
عظمـــت معمـــاری و دیرینگـــی تاریخـــی ایـــن منطقـــه 
گـــرداب ســـنگی« نیـــز از دیگـــر آثـــار  دارد.»حصـــاره 
ــورد  ــه مـ کـ ــتان اســـت  ــتان لرسـ ــا ارزش اسـ ــی بـ تاریخـ
گیـــرد. »طـــاق شکســـته«  گردشـــگران قـــرار مـــی  بازدیـــد 
کـــه یکـــی از شـــاهکارهای معمـــاری  در خـــرم آبـــاد 
ـــاره   ـــر« و »من ـــا »پلدخت ـــراه ب ـــت هم ـــانی اس ـــر ساس عص
آجـــری« از دیگـــر بناهـــای بـــا ارزش اســـتان لرســـتان 
محســـوب مـــی شـــوند. مســـجدهای قدیمـــی و بقعـــه  
امـــام زاده هـــا نیـــز از مهـــم تریـــن جاذبـــه هـــای تاریخـــی 
و معمـــاری اســـتان لرســـتان هســـتند. »مســـجد جامـــع 
و  قـــرن ســـوم هجـــری قمری بنـــا شـــده  بروجـــرد« در 

گذشـــته آتشـــکده ای بـــوده و در  کـــه در  گفتـــه می شـــود 
کـــه از معمـــاری  قـــرن ســـوم بـــه مســـجد تبدیـــل شـــده 
جالـــب توجهـــی برخـــوردار اســـت و »امـــام زاده قاســـم« 
کـــز مهـــم زیارتـــی اســـتان  و »امـــام زاده جعفـــر« نیـــز از مرا
گردشـــگران  کـــه همـــواره  لرســـتان محســـوب می شـــوند 

کننـــد. یـــادی را بـــه خـــود جـــذب مـــی  ز
 

جاذبه های فرهنگی
ــامل  ــه شـ کـ ــتان  ــتان لرسـ ــای فرهنگـــی اسـ ــه هـ جاذبـ
و رقص هـــای  موســـیقی، غذاهـــا  صنایـــع دســـتی، 
از  شـــود  مـــی  رنگارنـــگ  هـــای  لبـــاس  بـــا  محلـــی 
گردشـــگری ایـــن  غنی تریـــن و مهـــم تریـــن جاذبـــه هـــای 
ـــی از  ـــتی یک ـــع دس ـــد. صنای ـــی آین ـــمار م ـــه ش ـــه ب منطق
قدیمـــی تریـــن فعالیـــت هـــای بشـــری ایـــن خطـــه و 
ــوب  ــان محسـ ــی آنـ ــی غنـ ــای فرهنگـ ــه هـ ــزء جاذبـ جـ
گویـــای روحیـــه  مـــی شـــود و محصـــوالت تولیـــدی 
هنـــری مردم ایـــن دیـــار اســـت. موســـیقی جـــزء جدایـــی 
لرســـتان  اســـتان  در  محلـــی  هـــای  مراســـم  ناپذیـــر 
اســـت. ضمـــن آنکـــه لبـــاس هـــای محلـــی رنگارنـــگ 
ایـــن خطـــه؛  مـــردان  هـــای خـــاص  لبـــاس  و  زنـــان 
فقـــط نمـــاد هویـــت فرهنگـــی و اجتماعـــی نبـــوده ؛ 
بلکـــه یکـــی از دیدنـــی تریـــن جاذبـــه هـــای فرهنگـــی 
بازدیدکننـــدگان  بـــرای  کـــه همـــواره  اســـت  اســـتان 
جالـــب توجـــه اســـت. مجمـــوع ایـــن عوامـــل در عشـــایر 
کلـــی  ایـــن اســـتان بـــه خوبـــی مشـــهود اســـت و بطـــور 
اصلـــی  تولید کننـــدگان  روستانشـــینان  و  عشـــایر 
رســـوم  و  آداب  و  ســـنن  حافـــظ  و  دســـتی  صنایـــع 
محلـــی هســـتند و توریســـم روســـتائی و عشـــایری جـــزء 
کـــه در سراســـر  جدیدتریـــن تورهـــای فرهنگـــی اســـت 
کـــه  ـــی اســـت بخصـــوص  ـــداران فراوان ـــا دارای طرف دنی
کشـــور بیشـــتر دارای مـــردم عشـــایر  در تمـــام دنیـــا چهـــار 
ایـــن ســـرزمین در بخـــش  کوچ نشـــین نیســـتند و  و 
گـــرس میانـــی، اصلی تریـــن منطقـــه ییـــاق عشـــایر  زا

دارد.▪ را 
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گهـــان  کـــرده بـــود، نا کـــه نیـــم قـــرن خشکســـالی را تجربـــه  بهـــار امســـال بـــا حادثـــه آغـــاز شـــد. ایـــران تشـــنه ای 
کشـــور را درنوردیـــد. کـــه بیـــش از 4 اســـتان  گرفتـــار بـــاران هـــای ســـیل آســـا و ســـیاب هـــای ویرانگـــری شـــد 

گرفتنـــد، امـــا ویرانـــی  اگرچـــه ســـدها لبریـــز از آب شـــد و دریاچـــه هـــا، تـــاالب هـــا و رودخانـــه هـــا جانـــی تـــازه 
گلســـتان، لرســـتان، خوزســـتان و  کـــرد.  کام زمیـــن ســـیراب شـــده را تلـــخ  کاشـــانه هموطنانمـــان،  خانـــه و 
ـــو  ـــود ن کـــه قـــرار ب گرفتـــار بـــی رحمـــی ســـیل، ویرانـــی و آوارگـــی را در روزهـــای ســـالی  سیســـتان و بلوچســـتان 

کردنـــد.  ـــه  باشـــد، تجرب
ـــی بیـــن مـــردم منجـــر  ـــی و همبســـتگی مثـــال زدن ـــه ایجـــاد یـــک همدل ـــاره ب ـــه امـــا دوب تلخکامـــی ایـــن حادث
شـــد. اگرچـــه ابعـــاد حادثـــه وســـیع بـــود امـــا دســـتان یاریگـــر هـــم بســـیار بودنـــد. دوبـــاره ایرانـــی هـــا از هـــر قـــوم و 

گرفتنـــد تـــا دســـت هموطنـــان ســـیل زده شـــان را بگیرنـــد.  کنـــار یکدیگـــر قـــرار  طایفـــه و اســـتانی در 
ـــه  کمـــک هـــای بنـــگاه هـــای اقتصـــادی ب ـــد،  ـــردی دارن ـــه ف ـــه بیشـــتر جنب ک کمـــک هـــای مردمـــی  در میـــان 
عنـــوان بخـــش ارزشـــمندی از مســـئولیت هـــای اجتماعـــی آنهـــا، از اهمیـــت بســـزایی برخـــوردار اســـت. 
کـــه بـــدون تردیـــد قابـــل احتـــرام و تقدیـــر هســـتند، مشـــارکت بنـــگاه هـــای  کمـــک هـــا  فـــارغ از انـــدازه و میـــزان 
اقتصـــادی در ایـــن دســـت از حرکـــت هـــای جمعـــی و اجتماعـــی مـــی توانـــد اقدامـــی ارزنـــده در راســـتای 

ـــر و فعـــال اســـت.  ایجـــاد یـــک بخـــش خصوصـــی مســـئولیت پذی
کرمانشـــاه  کمـــک بـــه زلزلـــه زدگان آذربایجـــان و  شـــرکت هـــای فعـــال صنعـــت بـــرق امـــا پیـــش از ایـــن هـــم در 
کمـــک بـــه هموطنـــان  بـــا مشـــارکت ســـندیکای صنعـــت بـــرق ایـــران قـــدم هـــای ارزنـــده ای در راســـتای 
کنـــار ســـیل زدگان ایســـتادند تـــا  حادثـــه دیـــده برداشـــته بودنـــد. بســـیاری از ایـــن شـــرکت هـــا امســـال هـــم در 
کننـــده و خانمـــان برانـــداز بـــود، یـــاری رســـانند. ضمـــن اینکـــه بـــه دلیـــل  کـــه ویـــران  گـــذر از بحرانـــی  آنهـــا را در 
کـــه لرســـتان میزبـــان بیســـت و چهارمیـــن دوره آن اســـت بـــه تعویـــق  یـــع  کنفرانـــس توز وقـــوع ســـیل برگـــزاری 

همدلی در قاب انسانیت
برقی ها هم سیل زدگان را تنها نگذاشتند
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کنفرانـــس، شـــرایط دشـــوار هموطنـــان ســـیل  افتـــاد تـــا در هیاهـــوی برگـــزاری 
زده بـــه دســـت فراموشـــی ســـپرده نشـــود. 

در ایـــن بیـــن شـــرکت هایـــی نظیـــر رهشـــاد الکتریـــک امـــا بـــا انصـــراف و 
کنفرانـــس بـــه ســـیل  تخصیـــص هزینـــه مربـــوط بـــه حضـــور نمایشـــگاه جانبـــی 
کردنـــد همدلـــی و همـــدردی خـــود را بـــا آنهـــا نشـــان  زدگان اســـتان تـــاش 

دهنـــد. 
نیـــرو،  قـــدس  پادرعـــد، مهندســـی  افزارآزمـــا،  الکترونیـــک  هـــای  شـــرکت 
ـــع  گـــذاری صنای ـــار صنعـــت، ســـرمایه  ی ـــردازش )حاپکـــو(، ماز حاصـــل اوج پ
آب و بـــرق صبـــا و شـــرکت صفـــدر ساســـانی از جملـــه شـــرکت هـــای عضـــو 
کمـــک هـــای  کمـــک هـــای خـــود را اعـــم از پـــول نقـــد،  کـــه  ســـندیکا بودنـــد 
غیرنقـــدی و نیـــز عرضـــه تجهیـــزات و خدمـــات بـــه منظـــور تعمیـــر ســـریع 
یـــع و انتقـــال بـــرق اســـتان هـــای ســـیل زده بـــه ایـــن تشـــکل  شـــبکه هـــای توز

کـــرده انـــد.  اعـــام 
کمـــک بـــه  بـــدون شـــک بســـیاری از اعضـــای خانـــواده بـــزرگ صنعـــت بـــرق در 
کـــرده انـــد، بـــا ایـــن حـــال امـــا هنـــوز ایـــن مســـیر  هموطنـــان ســـیل زده مشـــارکت 
کمـــک هـــای نقـــدی و  بـــه پایـــان نرســـیده اســـت. ایـــن اســـتان هـــا عـــاوه بـــر 
ــور اصـــاح  ــه منظـ ــای برقـــی بـ ــرکت هـ کمـــک تخصصـــی شـ ــه  غیرنقـــدی بـ
ســـاختارهای آســـیب دیـــده بـــرق خـــود نیـــاز دارنـــد و بـــی هیـــچ تردیـــدی 
نیـــرو را در ترمیـــم زیرســـاخت های برقـــی  بـــرق، وزارت  فعـــاالن صنعـــت 

گذاشـــت. ▪ اســـتان هـــای ســـیل زده تنهـــا نخواهنـــد 
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بیست و چهارمین کنفرانس توزیع
اولین بازخوانی کنفرانس در لرستان

کـــه ایـــن  یـــع نیـــروی بـــرق در حالـــی در لرســـتان برگـــزار خواهـــد شـــد  کنفرانـــس شـــبکه هـــای توز بیســـت و چهارمیـــن دوره 
اســـتان بـــه تازگـــی از آســـیب هـــا و خســـارات چنـــد هـــزار میلیـــارد تومانـــی ناشـــی از ســـیل رهایـــی یافتـــه اســـت. لرســـتان 
کـــه بـــه دلیـــل ســـیل بـــه ویـــژه در برخـــی از  کـــوه هاســـت امســـال پـــس از روزهـــای دشـــواری  کـــه ســـرزمین چشـــمه هـــا و  زیبایـــی 
شـــهرهایش رخ داد، میزبـــان بیـــش از هـــزاران متخصـــص، مدیـــر، فعـــال اقتصـــادی، دانشـــجو و صاحبنظـــر حـــوزه صنعـــت 

کشـــور اســـت.  ـــرق  ب
ـــه دلیـــل شـــرایط  کنفرانـــس ب کنفرانـــس بیســـت و چهـــارم تعویـــق بیـــش از یـــک ماهـــه ایـــن  ـــل توجـــه در خصـــوص  نکتـــه قاب
ـــران و مســـئولین  ـــه هـــر حـــال مدی ـــوده اســـت. ب ـــا مـــاه مبـــارک رمضـــان ب ـــی آن ب خـــاص اســـتان لرســـتان و همچنیـــن همزمان
کـــرد بـــه بهتریـــن نحـــو میزبـــان صاحبـــان  لرســـتان علیرغـــم همـــه دشـــواری هـــا و ســـختی هـــای پـــس از ســـیل، تـــاش خواهنـــد 

کشـــور باشـــند.  صنعـــت بـــرق 
آنچه در پی می آید نگاهی به روال برگزاری کنفرانس توزیع از ابتدای فعالیت تا امروز است. 

کشـــور در ســـال 1370 و تنهـــا دو ســـال پـــس از طـــرح پیشـــنهاد اولیـــه  یـــع نیـــروی بـــرق  کنفرانـــس شـــبکه هـــای توز اولیـــن دوره 
گیـــان، بنـــدر انزلـــی برگـــزار شـــد. بـــه ایـــن ترتیـــب در ســـالنمای صنعـــت بـــرق ایـــران، اردیبهشـــت مـــاه  آن بـــه میزبانـــی اســـتان 
گـــره خـــورد، هـــر چنـــد برگـــزاری آن پـــس از شـــش دوره در ســـال 1375 متوقـــف شـــد و تـــا 6 ســـال بعـــد  یـــع  کنفرانـــس توز بـــا نـــام 

گذاشـــته شـــد.  مســـکوت 
ــره  ــر نشســـت و باالخـ ــه ثمـ ــاله بـ ــرق پـــس از یـــک دوره 6 سـ ــن صنعـــت بـ ــران و متخصصیـ ــری مدیـ ــه تـــاش و پیگیـ البتـ
کلیـــد خـــورد. از آن پـــس  ـــرد و در اردیبهشـــت مـــاه 1381 در تهـــران  ک ـــور  کنفرانـــس از طلســـم توقـــف عب هفتمیـــن دوره ایـــن 
کشـــور هـــر ســـاله بـــا همـــت انجمـــن مهندســـین بـــرق و الکترونیـــک ایـــران و شـــرکت توانیـــر  یـــع بـــرق  کنفرانـــس شـــبکه هـــای توز

ـــد.  ـــزار ش ـــم برگ ـــاوب و منظ ـــورت متن ـــه ص ـــط ب ـــای ذیرب ـــتگاه ه ـــا و دس ـــکل ه ـــایر تش ـــارکت س و مش
کـــه افزایـــش چشـــمگیر تعـــداد  کنفرانـــس ایجـــاد شـــد  یـــادی در رونـــد اجرایـــی  در طـــول ایـــن ســـال هـــا پیشـــرفت هـــای ز
کنفرانـــس  کـــه تعـــداد مقـــاالت ارجاعـــی از 37 مقالـــه در اولیـــن دوره  مقـــاالت ارســـالی از مهمتریـــن آنهـــا اســـت، بـــه طـــوری 
کـــه در  ـــود  ـــه بیـــش از 100 مقالـــه در چهاردهمیـــن دوره رســـید. بـــه عـــاوه برپایـــی نمایشـــگاه جانبـــی نیـــز از دیگـــر اتفاقاتـــی ب ب

کنفرانـــس رخ داد.  متـــن دوره هـــای مختلـــف 
یـــع نیـــروی بـــرق اســـتان  کـــه بـــه همـــت شـــرکت توز کشـــور  یـــع بـــرق  کنفرانـــس شـــبکه هـــای توز بیســـت و چهارمیـــن دوره 
یـــع و ســـندیکای صنعـــت بـــرق ایـــران و بـــا  لرســـتان، انجمـــن مهندســـی بـــرق ایـــران، انجمـــن صنفـــی شـــرکت هـــای توز
همـــکاری علمـــی اســـاتید دانشـــگاه هـــای ایـــران برگـــزار شـــده، مدیریـــت مصـــرف و مدیریـــت بـــار تقاضـــا را جـــزو محورهـــای 

اصلـــی خـــود قـــرار داده اســـت. 
یـــع نیـــز جـــزو محورهـــای  یـــع و اتوماســـیون شـــبکه هـــای توز یـــع، شـــبکه هـــای هوشـــمند توز همچنیـــن تلفـــات شـــبکه هـــای توز
کنـــده،  کنفرانـــس محســـوب مـــی شـــوند. البتـــه بـــه ایـــن فهرســـت بایـــد انـــرژی هـــای تجدیدپذیـــر و تولیـــد پرا اصلـــی ایـــن 
یـــع و برنامـــه ریـــزی، طراحـــی و نظـــارت  کیفیـــت تـــوان و قابلیـــت اطمینـــان در شـــبکه هـــای توز یـــع  تجهیـــزات شـــبکه هـــای توز

بـــر ایـــن شـــبکه هـــا را نیـــز افـــزود. 
یـــع مدیریـــت بحـــران و پدافنـــد غیـــر عامـــل، بهـــره بـــرداری و حفاظـــت شـــبکه  کنفرانـــس توز در بیســـت و چهارمیـــن دوره 
ــی و  ــات جغرافیایـ ــای اطاعـ ــتم هـ ــات و سیسـ ــاوری اطاعـ ــط زیســـت، فنـ ــی و محیـ ــات اجتماعـ ــع، مطالعـ یـ ــای توز هـ

گرفتـــه شـــده اســـت.  همچنیـــن توانمندســـازی نیـــروی انســـانی جـــزو محورهـــای اصلـــی مـــد نظـــر قـــرار 
یـــع بـــرق، تـــاب آوری شـــبکه  یـــع بـــرق، بهداشـــت، ایمنـــی و محیـــط زیســـت توز خدمـــات مشـــترکین، اقتصـــاد و ســـاختار توز

کنفرانـــس هســـتند. یـــع، بـــورس و بـــازار خـــرده فروشـــی نیـــز از جملـــه دیگـــر محورهـــای ایـــن  کار توز کســـب و  یـــع و  هـــای توز
کنفرانـــس بـــا همـــت ســـندیکای صنعـــت بـــرق ایـــران برپـــا خواهـــد شـــد و  گفتنـــی اســـت امســـال نیـــز نمایشـــگاه جانبـــی 
مدیـــران، متخصصـــان و صاحبـــان ایـــن صنعـــت مجـــال معرفـــی توانمنـــدی هـــا و قابلیـــت هـــای خـــود را در ایـــن نمایشـــگاه 

خواهنـــد داشـــت. ▪
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در  می تـــوان  را  بـــرق  یـــع  توز صنعـــت  چالش هـــای 
چهـــار بخـــش شـــامل امـــور فنـــی، مالـــی و اقتصـــادی، 
در  کـــرد.  دســـته بندی  زیرســـاخت ها  و  حقوقـــی 
باالیـــی در  فرســـودگی  بـــا  فنـــی، متاســـفانه  بخـــش 
کـــه در حـــال ایجـــاد  یـــع مواجهیـــم  شـــبکه های توز
مشـــکل بزرگـــی بـــرای ایـــن شبکه هاســـت، ســـطح 
یـــع در مقابـــل تغییـــرات  تـــاب آوری شـــبکه های توز
شـــدید آب و هوایـــی هماننـــد ســـیل نامناســـب اســـت 
و تلفاتـــی بـــه بـــار آورده اســـت. ســـطح هوشمندســـازی 
یـــع همچنـــان پاییـــن  اســـت و انتظـــار  شـــبکه های توز
ـــوص  ـــه خص ـــن ب ـــای نوی ـــه فناوری ه ک ـــت  ـــن اس ـــا ای م
در بحـــث هوشمندســـازی بـــا ســـرعت بیشـــتری وارد 
ــع در بخـــش  یـ ــبکه توز ــوند. شـ ــع شـ یـ ــبکه های توز شـ
هوشمندســـازی بـــه شـــدت در مراحـــل اولیـــه اســـت و 
بـــا ورود بـــه ایـــن حـــوزه می تـــوان مســـیر بزرگـــی را طـــی 

کـــرد. 
یـــع بـــرق، محدودیـــت  چالـــش بعـــدی صنعـــت توز
منابـــع  ایـــن  بـــه  نمی تـــوان  و  اســـت  مالـــی  منابـــع 
کـــرد. مـــا نتوانســـتیم  محـــدود صنعـــت بـــرق تکیـــه 
بخـــش  در  مناســـبی  ســـرمایه گذاری  جلـــب  مـــدل 
انباشـــتگی  میـــان  ایـــن  در  کنیـــم.  یـــع طراحـــی  توز
مالـــی  مشـــکات  از  دیگـــر  یکـــی  مطالبـــات 
کـــه بایـــد حـــل و فصـــل  یـــع اســـت  شـــبکه های توز
گاهـــی نســـبت بـــه ایـــن  شـــود. بـــه نظـــر مـــی رســـد بـــا آ
محدودیت هـــا بیـــش از هـــر زمـــان دیگـــری بایـــد تـــاش 
ــرد  ــر عملکـ ــی بـ ــزی مبتنـ ــمت بودجه ریـ ــه سـ ــم بـ کنیـ

کنیـــم.  حرکـــت 
یـــع الزامـــات دیگـــری  البتـــه بهبـــود شـــرایط صنعـــت توز
هـــم دارد. بـــه عنـــوان مثـــال در مســـائل و ســـاختار 
ــوال  ــهامداری و امـ ــد وضعیـــت سـ ــدا بایـ ــی ابتـ حقوقـ
کنیـــم.  تکلیـــف  تعییـــن  را  یـــع  توز شـــرکت های 
یـــع، مســـتلزم  ســـازماندهی مالکیـــت شـــرکت هـــای توز

بازتعریـــف ســـهامداری و تملـــک امـــوال ایـــن شـــرکتها 
گـــر  کشـــور اســـت. ا کلـــی صنعـــت بـــرق  در ســـاختار 
دارد،  تغییراتـــی  بـــه  نیـــاز  صنعـــت  ایـــن  ســـاختار 
یـــع هـــم بایـــد بتوانـــد بـــرای تطبیـــق بـــا  صنعـــت توز
ـــد.  ـــر ده ـــا آن تغیی ـــب ب ـــود را متناس ـــرق، خ ـــت ب صنع
ایـــن صنعـــت البتـــه در بخش هـــای زیرســـاختی بـــه 
ویـــژه حـــوزه حقوقـــی، نیـــاز بـــه بازبینـــی آییـــن نامـــه 
تیـــپ  اینکـــه  ضمـــن  دارد.  تکمیلـــی  تعرفه هـــای 
قراردادهـــای آن بایـــد بـــه روز شـــود تـــا منافـــع همـــه 
بخش هـــا اعـــم از دولتـــی و خصوصـــی در آن دیـــده 
ــد  ــرق بایـ ــع بـ یـ ــعه صنعـــت توز ــرای توسـ ــذا بـ ــود. لـ شـ
ــائل  ــاره ایـــن نـــوع مسـ ــترده ای دربـ گسـ بررســـی هـــای 

انجـــام و اصاحـــات مـــورد نیـــاز اعمـــال شـــود. 
کـــه صنعـــت بـــرق در تمـــام  کنیـــم  نبایـــد فرامـــوش 
بخش هـــای فنـــی، اقتصـــادی، حقوقـــی و زیرســـاختی 
کـــه پیشـــتر هـــم بـــه آنهـــا اشـــاره شـــد، امـــکان اصـــاح 
دارد. ایـــن اصاحـــات بـــه ویـــژه در حـــوزه تـــاب آوری 
کامـــا ضـــروری اســـت. تنهـــا در صـــورت  شـــبکه ها 
اعمـــال ایـــن اصاحـــات مـــی توانیـــم تلفـــات را بـــه 
حداقـــل برســـانیم. در حـــوزه آی ســـی تـــی و مخابـــرات 
کـــه بایـــد بـــا  یـــم  نیـــز نیـــاز بـــه اصاحـــات وســـیعی دار

ــاند.  ــر رسـ ــه ثمـ ــا را بـ کارشناســـی آنهـ کار 
ــرای  ــی بـ ــیار طوالنـ ــم راه بسـ ــوز هـ ــع هنـ یـ ــت توز صنعـ
دســـتیابی بـــه توســـعه پایـــدار در پیـــش دارد و برای برون 
گســـترده ای  ــر بـــه اصاحـــات  رفـــت از شـــرایط حاضـ
نیـــاز دارد. بـــه عنـــوان مثـــال در حـــوزه توســـعه انضبـــاط 
کار  مالـــی بیـــن ذی نفعـــان در ایـــن صنعـــت بایـــد 
کوچـــک  گـــذاران  ســـرمایه  شـــود.  انجـــام  یـــادی  ز
گـــر بتوانیـــم مـــدل  کـــه ا کشـــور وجـــود دارنـــد  بســـیاری در 
جـــذب ســـرمایه گذاری بهینـــه و مناســـبی طراحـــی 
ــعه  ــرای توسـ ــرمایه گذاران را بـ ــن سـ ــرمایه  ایـ ــم، سـ کنیـ
کـــرده و بـــرای تامیـــن منابـــع  یـــع جـــذب  صنعـــت توز

ـــم  ـــتفاده را خواهی ـــر اس کث ـــیل حدا ـــن پتانس ـــی از ای مال
کـــرد. 

ـــن  ـــی و تامی ـــازوکارهای قانون ـــاد س ـــا ایج ـــد ب ـــت بای دول
بخـــش  فعالیـــت  بـــرای  را  شـــرایط  مالـــی  منابـــع 
فراهـــم  یـــع  توز صنعـــت  نفعـــان  ذی  و  خصوصـــی 
کـــه  ــر دور داشـــت  ــاله را از نظـ ــد ایـــن مسـ ــازد. نبایـ سـ
یـــع بیشـــترین تعامـــل را بـــا مشـــاوران  شـــبکه هـــای توز
گـــر  و پیمانـــکاران بخـــش خصوصـــی دارنـــد. لـــذا ا
منصفانـــه،  قراردادهـــای  عقـــد  طریـــق  از  بتوانیـــم 
ـــرکت ها  ـــن ش ـــر ای ـــترده ت گس ـــت  ـــرای فعالی ـــرایط را ب ش
مدیریـــت  شـــکلی  بـــه  را  شـــرایط  و  کـــرده  فراهـــم 
کـــه بخـــش خصوصـــی از بازگشـــت ســـرمایه  کنیـــم 
کثـــر  کنـــد، بـــدون تردیـــد ا خـــود اطمینـــان حاصـــل 
بخـــش  مشـــارکت  بـــا  یـــع  توز صنعـــت  پروژه هـــای 
خصوصـــی، حرکتـــی پرشـــتاب و رو بـــه جلـــو خواهـــد 
کســـب وکار  ــر دولـــت فضـــای  گـ داشـــت. بـــه عـــاوه ا
منطقـــی بـــرای حضـــور بخـــش خصوصـــی در صنعـــت 
کنـــد، ایـــن بخـــش بـــرای بـــه عهـــده  یـــع ایجـــاد  توز
یـــع  کارهـــا و پروژه هـــای صنعـــت توز گرفتـــن تمامـــی 

کامـــل دارد. آمادگـــی 
کـــه بـــه دلیـــل ســـیاب های  کافـــی اســـت شـــرایطی 
اخیـــر در اســـتان هـــای مختلـــف بـــر صنعـــت بـــرق 
میـــزان  و  بگیریـــم  نظـــر  در  را  شـــد  کـــم  حا کشـــور 
بحـــران  از  گـــذر  در  خصوصـــی  بخـــش  اثربخشـــی 
کنیـــم. قطعـــا نمـــی تـــوان ایـــن  ایجـــاد شـــده را بررســـی 
کـــه حجـــم ســـیاب های  مســـاله را از نظـــر دور داشـــت 
کـــه  ـــه طـــوری  ـــوده، ب گســـترده ب کشـــور بســـیار  اخیـــر در 
یـــع در اســـتان هـــای ســـیل زده،  ــر شـــبکه های توز کثـ ا
اســـتان های  در  آســـیب  ایـــن  و  دیدنـــد  آســـیب 
مشـــکات  گلســـتان  و  لرســـتان  خوزســـتان، 
کـــرد. طبـــق برآوردهـــای اولیـــه و تـــا   عمـــده ای ایجـــاد 
حـــدود  شـــبکه های  بـــه  ســـیاب  خســـارت  امـــروز 
اســـت.  شـــده  زده  تخمیـــن  تومـــان  میلیـــارد   350
کـــه عـــاوه بـــر جبـــران  پیش بینـــی مـــن ایـــن اســـت 
ایـــن خســـارات، بـــرای بـــاال بـــردن ســـطح تـــاب آوری 
ـــا  ـــم ت کنی ـــه  ـــتری هزین ـــغ بیش ـــد مبال ـــبکه ها بای ـــن ش ای
در صـــورت بـــروز حـــوادث طبیعـــی و ســـایر مشـــکات 
کاهـــش دهیـــم  احتمالـــی، بتوانیـــم میـــزان تلفـــات را 
ــی  ــری بخـــش خصوصـ کثـ ــارکت حدا ــه از مشـ و البتـ

بهـــره بجوییـــم.
کـــه  کارهایـــی  بـــه عنـــوان مثـــال یکـــی از مهمتریـــن 
دولـــت در شـــرایط حاضـــر بایـــد انجـــام دهـــد ایـــن 
ـــع مالـــی پروژه هـــای مناطـــق  ـــا تامیـــن مناب کـــه ب اســـت 
کـــه  کنـــد  گـــذار  وا EPCکارهایـــی  بـــه  را  ســـیل زده 
کننـــد.  ـــه روز  شـــبکه ها را طبـــق اســـتانداردهای الزم ب
کـــه ایـــن امـــر نبایـــد  فقـــط بایـــد توجـــه داشـــته باشـــیم 
ـــای  ـــرکت ه ـــای ش ـــی ه ـــزان بده ـــش می ـــه افزای ـــر ب منج
یـــع و تعـــداد پیمانـــکاران طلبـــکار از مجموعـــه  توز
وزارت نیـــرو شـــود. لـــذا بایـــد بـــا اندیشـــیدن تمهیـــدات 
کار را  الزم و پیـــش بینـــی منابـــع مالـــی مـــورد نیـــاز ایـــن 
ـــع  ـــوان بخشـــی از مناب ـــه عنـــوان مثـــال می ت کلیـــد زد. ب
حاصـــل از فـــروش بـــرق را بـــه آنهـــا اختصـــاص داد تـــا 
بـــه عنـــوان یـــک منبـــع مالـــی قابـــل اتـــکا و تضمینـــی 
جهـــت  الزم  هـــای  انگیـــزه  پیمانـــکاران  بـــرای 
یـــع مناطـــق  مشـــارکت در بازســـازی شـــبکه هـــای توز

کنـــد. ▪ ســـیل زده را ایجـــاد 

مشارکت با بخش خصوصی؛ 
شاه بیت توسعه صنعت توزیع

/ محمودرضا حقی فام؛ / معاون سابق هماهنگی توزیع شرکت توانیر و استاد دانشگاه تربیت مدرس
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ـــرق  کنفرانـــس شـــبکه های توزیـــع نیـــروی ب میزبانـــی 
چـــه دســـتاوردهایی بـــرای شـــرکت های توزیـــع دارد 
ـــزاری آن  ـــئولیت برگ ـــن مس گرفت ـــرای  ـــرکت ها ب ـــه ش ک

ـــد؟  ـــت می کنن ـــم رقاب باه
یـــع می توانـــد منبـــع تحـــوالت  کنفرانـــس توز ــزاری  برگـ
یـــادی بـــرای اســـتان و بـــه خصـــوص صنعـــت بـــرق  ز
کنـــون  آن اســـتان باشـــد لـــذا بـــا توجـــه بـــه اینکـــه تا
اســـتان  در  و  کشـــور  غـــرب  در  کنفرانســـی  چنیـــن 
لرســـتان برگـــزار نشـــده بـــود  و نیـــز بـــا در نظرگرفتـــن 
یـــع اســـتان  توانایی هـــا و ظرفیت هـــای صنعـــت توز
کنفرانـــس را  لرســـتان، مصمـــم شـــدیم برگـــزاری ایـــن 
در بیســـت و چهارمیـــن دوره عهـــده دار شـــویم. ایـــن 
گذشـــته خـــود بـــه  کنفرانـــس در بیســـت و ســـه دوره 
ــمنان،  ــرق سـ ــروی بـ ــع نیـ یـ ــرکت های توز ــی شـ میزبانـ
کرمانشـــاه،  البـــرز، سیســـتان و بلوچســـتان، تهـــران، 
گیـــان، زنجـــان، فـــارس، تبریـــز،  کرمـــان،  هرمـــزگان، 
مشـــهد، اصفهـــان و مازنـــدران برگـــزار شـــده اســـت. 
ایـــن  برگـــزاری  از  مذکـــور  شـــرکت های  تجـــارب 
یـــادی  کـــه نتایـــج مثبـــت ز کنفرانـــس نشـــان می دهـــد 

ــت.  ــته اسـ ــا داشـ ــرکت آنهـ ــرای شـ بـ
یـــع نیـــروی بـــرق لرســـتان بـــرای بـــه عهـــده  شـــرکت توز
کنفرانـــس جلســـات مختلفـــی  گرفتـــن میزبانـــی ایـــن 
بـــا مســـئوالن ذیربـــط داشـــت و بـــا ارائـــه دفاعیـــات 
یـــع لرســـتان  قابـــل قبـــول از ظرفیت هـــای شـــرکت توز
توانســـت در یـــک رقابـــت ســـالم تصـــدی برگـــزاری ایـــن 

کنفرانـــس را بـــه عهـــده بگیـــرد. 

شـــرکت توزیـــع نیـــروی بـــرق لرســـتان بـــرای برگـــزاری 
ـــع  ـــبکه های توزی ـــس ش کنفران ـــن  ـــت و چهارمی بیس

ـــت؟  ـــام داده اس ـــی انج ـــه اقدامات ـــرق چ ـــروی ب نی
تمـــام  کنفرانـــس  برگـــزاری  اجرایـــی  تیم هـــای 
آماده ســـازی  از  اعـــم  کنفرانـــس  بـــه  مربـــوط  امـــور 
ســـالن های برگـــزاری، ایـــاب و ذهـــاب میهمانـــان و 
شـــرکت کنندگان، پذیرایـــی، هتلینـــگ و ... را انجـــام 
داده انـــد، رونـــد اجرایـــی پذیـــرش و داوری مقـــاالت 

نیـــز بـــه خوبـــی طـــی شـــده اســـت. 

وقـــوع ســـیالب در اســـتان لرســـتان چـــه مشـــکالتی 
ــا  کـــرد و آیـ بـــرای صنعـــت بـــرق ایـــن اســـتان ایجـــاد 
مشـــکالت  کنفرانـــس  برگـــزاری  در  تاخیـــر  علـــت 

ــت؟  ــوده اسـ ــیالب بـ ــی از سـ ناشـ

مشـــکات  اخیـــر  ســـیاب های  وقـــوع  متاســـفانه 
و  آورد  وجـــود  بـــه  کشـــور  اســـتان  چنـــد  در  یـــادی  ز
وارد  مـــردم  زندگـــی  و  زیرســـاخت ها  بـــه  خســـاراتی 
کـــرد. در اســـتان لرســـتان نیـــز ســـه شـــهر پلدختـــر، 
آســـیب  روســـتا   1145 و  دوره  ســـراب  معمـــوالن، 
دیدنـــد. بـــرق همـــه مناطـــق لرســـتان وصـــل شـــده 
اســـت امـــا در برخـــی مناطـــق، بـــه خاطـــر پیـــش رو 
گرمـــا، بایـــد ظرفیـــت شـــبکه ها را افزایـــش  بـــودن فصـــل 

دهیـــم. 
اجرایـــی  ســـتاد  و  لرســـتان  اســـتان  یـــع  توز شـــرکت 
برگـــزاری  بـــرای  الزم  اقدامـــات  تمامـــی  کنفرانـــس 
کنفرانـــس را انجـــام داده بـــود و وقـــوع ســـیل مشـــکلی در 
کنفرانـــس ایجـــاد نکـــرده بـــود. مـــا می توانســـتیم  اجـــرای 
در همـــان تاریخ هـــای 4 و 5 اردیبهشـــت نیـــز طبـــق 
کنیـــم امـــا نظـــر توانیـــر و  کنفرانـــس را برگـــزار  مقـــرر، 
ـــا تاخیـــر  کـــه ب ـــود  ـــر ایـــن ب ـــرق و الکترونیـــک ب انجمـــن ب
کـــه از یـــک  برگـــزار شـــود. علـــت تصمیـــم ایـــن بـــود 
ایجـــاد  افـــکار عمومـــی حساســـیتی  ســـو در منظـــر 
رونـــد  در  نیـــز حتـــی ذره ای  از ســـوی دیگـــر  نشـــود، 
مناطـــق  بـــه  یـــع  توز شـــرکت های  خدمات رســـانی 
کوتاهـــی نشـــود و تمـــام تـــاش آنهـــا بـــرای  ســـیل زده 

کـــردن مشـــکات ســـیل متمرکـــز شـــود.  برطـــرف 

کـــه مقاالت ارســـال شـــده بـــه دبیرخانه  از نظـــر شـــما 
ـــع  ـــبکه های توزی ـــس ش کنفران ـــن  ـــت و چهارمی بیس
کرده ایـــد، مزیـــت ایـــن دوره  نیـــروی بـــرق را بررســـی 

نســـبت بـــه دوره هـــای قبـــل در چیســـت؟ 
کاربـــردی بـــودن و جنبـــه عملیاتـــی داشـــتن مقـــاالت 
اســـت.  کنفرانـــس  ایـــن  تمایزهـــای  وجـــه  از  یکـــی 
کارگاه هـــای  کـــه  تمـــام تـــاش مـــا ایـــن بـــوده اســـت 
کنیـــم تـــا تمامـــی  کیفیـــت بـــاال برگـــزار  آموزشـــی بـــا 
کارگاه هـــا،  ایـــن  در  حضـــور  بـــا  شـــرکت کنندگان 
کننـــد. البتـــه  کســـب  کاربـــردی خوبـــی  تجربیـــات 
گفـــت ایـــن دوره در دریافـــت مقـــاالت بیشـــترین  بایـــد 
محورهـــای  تمامـــی  در  و  کـــرده  کســـب  را  رکـــورد 
علمـــی، مقالـــه ارســـال شـــده اســـت. بـــا داوری هـــای 
انجـــام شـــده از ســـوی دوران صنعتـــی و دانشـــگاهی، 
بخشـــی از آنهـــا بـــه صـــورت شـــفاهی و تعـــدادی هـــم 
بـــه صـــورت پوســـتر ارائـــه خواهـــد شـــد، ســـایر مقـــاالت 
مقـــاالت  خوشـــبختانه  می شـــوند.  چـــاپ  نیـــز 
کارگـــروه  خوبـــی در ایـــن دوره ارســـال و همـــه آنهـــا در 

تخصصـــی بررســـی و نظـــام پیشـــنهادات ارائـــه شـــده 
اســـت تـــا از ایـــن نظـــام پیشـــنهادات بـــرای توســـعه و 
یـــع بـــرق اســـتفاده شـــود.  حـــل مشـــکات صنعـــت توز

کنفرانـــس بـــا  در مســـیر برنامه ریـــزی بـــرای برگـــزاری 
چـــه محدودیت هـــا و مســـائلی روبـــرو بوده ایـــد؟ 
خوشـــبختانه همـــه افـــراد و دســـتگاه های ذیربـــط در 
کردنـــد. در  ایـــن مســـیر همـــراه مـــا بودنـــد و مـــا را یـــاری 
ـــز  ـــرای اســـکان شـــرکت کنندگان نی ـــدارکات ب بحـــث ت
مهمانســـراهای تمامـــی ارگان هـــا مســـاعدت خوبـــی بـــا 
کـــه جـــای تشـــکر و قدردانـــی دارد. بحـــث  مـــا داشـــتند 
ـــود  ـــاد مـــواردی ب هتلینـــگ و وضعیـــت فـــرودگاه خرم آب
کـــه در برنامه ریزی مـــا تـــا حـــدودی ایجـــاد مشـــکل 
کـــه امـــکان تـــدارک پـــرواز از همـــه  کـــرده بـــود چـــرا 
کـــه بـــا اتخـــاذ  اســـتان ها بـــه خرم آبـــاد فراهـــم نیســـت 
تدابیـــر، تمهیـــدات خوبـــی بـــرای آنهـــا اندیشـــیده شـــده 

اســـت.

آیـــا ســـتاد اجرایـــی برگـــزاری بیســـت و چهارمیـــن 
کنفرانـــس شـــبکه های توزیـــع نیـــروی بـــرق بـــرای 
گردشـــگری و  شـــرکت کنندگان و میهمانـــان برنامـــه 

ــز تـــدارک دیـــده اســـت؟  تفریحـــی نیـ
آثـــار  و  گردشـــگری  جاذبه هـــای  لرســـتان  اســـتان 
بـــرای  آنهـــا  از  بازدیـــد  کـــه  دارد  خوبـــی  تاریخـــی 
لـــذا  شـــرکت کنندگان جذابیـــت خواهـــد داشـــت، 
برنامـــه ای تحـــت عنـــوان بازدیـــد از قلعـــه تاریخـــی 
کنـــار ایـــن قلعـــه  ک و آثـــار تاریخـــی دیگـــر  فلک االفـــا
یـــم بـــرای روز  تـــدارک دیـــده اســـت. همچنیـــن بنـــا دار
دوم بعـــد از ســـاعات برگـــزاری نمایشـــگاه، دو ســـاعت 

اجـــرای برنامـــه موســـیقی لـــری داشـــته باشـــیم. 
ـــران  ـــرق ای ـــت ب ـــندیکای صنع ـــا دارد از س ـــان ج در پای
ایـــن  جانبـــی  نمایشـــگاه  برگـــزاری  بحـــث  در  کـــه 
یـــع لرســـتان  یـــادی بـــه شـــرکت توز کمـــک ز کنفرانـــس 
کنـــم. صفـــر تـــا صـــد برگـــزاری  کـــرده، سپاســـگزاری 
گرفتـــه و بـــا  ایـــن نمایشـــگاه را ســـندیکا بـــر عهـــده 
ــدود 40 درخواســـت  ــته  حـ ــته  توانسـ ــه داشـ کـ ــی  تاشـ
غرفـــه  بـــرای  بـــرق  صنعـــت  شـــرکت های  ســـوی  از 
کـــه برگـــزاری خـــود ایـــن نمایشـــگاه  کننـــد  جـــذب 
جانبـــی بـــا ایـــن تعـــداد شـــرکت کننده و غرفـــه، نقطـــه 
ـــد. ▪ ـــاب می آی ـــه حس ـــس ب کنفران ـــرای  ـــی ب ـــوت خوب ق

کنفرانـــس شـــبکه های  ــری بیســـت و چهارمیـــن  ــتان مجـ ــتان لرسـ ــرق اسـ ــروی بـ ــع نیـ یـ ــرکت توز شـ
کنفرانـــس بنـــا بـــود چهـــارم و پنجـــم اردیبهشـــت ســـال جـــاری برگـــزار  یـــع نیـــروی بـــرق اســـت، ایـــن  توز
کیـــف برگـــزاری ایـــن رویـــداد  کـــم و  شـــود امـــا بـــه دلیـــل وقـــوع ســـیالب بـــه تاخیـــر افتـــاد. بـــرای بررســـی 
ـــو  گفتگ ـــه  ـــتان ب ـــتان لرس ـــرق اس ـــروی ب ـــع نی ی ـــرکت توز ـــل ش ـــا«، مدیرعام ـــدون خودنی ـــا »فری ـــی ب علم

نشســـته ایم. 

لرستان؛ مهیای میزبانی از 
فعاالن صنعت برق

گفت وگو با فریدون خودنیا؛ مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان لرستان
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ـــزاری  ـــرای برگ ـــه ب گرفت ـــورت  ـــات ص ـــن اقدام مهمتری
ــتان  ــع در اسـ ــس توزیـ کنفرانـ ــن  ــت و چهارمیـ بیسـ

لرســـتان چـــه بـــوده اســـت؟
یـــع نیـــروی بـــرق بـــا ســـابقه  کنفرانـــس شـــبکه های توز
یـــداد  23 دوره برگـــزاری بـــدون شـــک مهـــم تریـــن رو
ســـاالنه علمـــی و پژوهشـــی در عرصـــه شـــبکه های 
کنفرانـــس بســـتری مناســـب  یـــع بـــرق اســـت. ایـــن  توز
بـــرای تبـــادل آخریـــن دســـتاوردهای علمـــی و فنـــی 
متخصصیـــن و پژوهشـــگران صنعـــت و دانشـــگاه 
ایجـــاد می کنـــد و در واقـــع حلقـــه اتصـــال صنعـــت و 

کاربـــردی و واقعـــی اســـت.  ــور  دانشـــگاه بـــه طـ
ـــرق و  پـــس از تصویـــب نهایـــی در جلســـات انجمـــن ب
ـــر برگـــزاری  الکترونیـــک ایـــران و شـــرکت توانیـــر مبنـــی ب
یـــع در  کنفرانـــس بیســـت و چهـــارم شـــبکه های توز
ـــا  شـــهر خـــرم آبـــاد، نشســـت ها و  جلســـات مشـــترکی ب
گـــروه  ریاســـت و اســـاتید دانشـــگاه لرســـتان بـــه ویـــژه 
کـــه تـــوان علمـــی باالیـــی در اســـتان  بـــرق دانشـــگاه 
کـــه خوشـــبختانه تـــا آخریـــن لحظـــه  دارنـــد، برگـــزار شـــد 
ایـــن ارتبـــاط بـــه طـــور موثـــر و ســـودمند تـــداوم داشـــته 
اســـت. برگـــزاری جلســـات مـــداوم و منظـــم انجمـــن 
و  لرســـتان  الکترونیـــک شـــاخه  و  بـــرق  مهندســـین 
ـــک  ـــا و تفکی ـــه ه ـــی و زیرکمیت ـــه اجرای کمیت ـــکیل  تش
ــز از اقدامـــات مهـــم و الزم بـــرای برگـــزاری  وظایـــف نیـ

یـــداد علمـــی بـــوده اســـت.   ایـــن رو
کنفرانـــس جهـــت فراخـــوان  تبلیغـــات و اطاع رســـانی 
ــام در  ــی و ثبت نـ ــای آموزشـ کارگاه هـ ــاالت و  ــه مقـ ارائـ
کـــرات انجـــام شـــد.  کنفرانـــس بافاصلـــه پـــس از مذا
تیـــزر  پخـــش  و  بروشـــورها  یـــع  توز و  فراخـــوان  اولیـــن 
کنفرانـــس بیســـت و چهـــارم بـــا همـــکاری شـــرکت 
یـــع نیـــروی بـــرق اســـتان تهـــران بـــه طـــور شایســـته ای  توز
کنفرانـــس انجـــام شـــد.  در طـــول برگـــزاری دوره قبـــل 
کنفرانـــس  یـــع بـــرق لرســـتان در  عـــاوه بـــر ایـــن غرفـــه توز
مذکـــور ایجـــاد و امـــر اطاع رســـانی های الزم صـــورت 

گرفتـــه اســـت. 
گام دوم اطاع رســـانی و تبلیغـــات، پوســـتر نهایـــی  در 
فراخـــوان  رونمایـــی،  از   پـــس  و  طراحـــی  کنفرانـــس 
کارگاه هـــای آموزشـــی انجـــام  ارائـــه مقـــاالت و  دوم 
کـــه در ایـــن مرحلـــه 523 نامـــه و 2845 پوســـتر  شـــد 
یـــع نیـــروی بـــرق، شـــرکت های  بـــه شـــرکت های توز
بـــرق،  تولیـــد  مدیریـــت  شـــرکت  منطقـــه ای،  بـــرق 
ســـازمان ها و شـــرکت های مســـتقل، مجتمع هـــای 
آموزشـــی عالـــی صنعـــت آب و بـــرق و دانشـــگاه های 
کشـــور، دانشـــگاه های پیـــام نـــور  ملـــی و آزاد سراســـر 
و پارک هـــای علـــم و فنـــاوری و جهـــاد دانشـــگاهی 
ارســـال شـــد. عـــاوه بـــر ایـــن از طریـــق فضـــای مجـــازی 
کنفرانـــس انجـــام و همچنیـــن بیـــش از  اطاع رســـانی 
5500 ایمیـــل بـــرای پژوهشـــگران عرصـــه صنعـــت و 
دانشـــگاه ارســـال شـــده اســـت. البتـــه انتشـــار پوســـتر 
کنفرانـــس طـــی ســـه مرحلـــه از طریـــق نشـــریه امیـــد و 
4 مرحلـــه از طریـــق پیـــک بـــرق انجـــام شـــده اســـت. 
فـــوق  اطاع رســـانی  و  تبلیغـــات  بـــا  خوشـــبختانه 
الذکـــر و تمدیـــد زمـــان ارســـال مقـــاالت طـــی 2 مرحلـــه، 
تعـــداد 1377 مقالـــه از پژوهشـــگران عرصـــه صنعـــت 
کـــه رکـــورد جدیـــدی بـــرای  و دانشـــگاه دریافـــت شـــد 

کنفرانـــس محســـوب می شـــود.  ایـــن 
ــی و  ــان فارسـ ــه دو زبـ ــس بـ کنفرانـ ــایت  ــدازی سـ راه انـ
التیـــن مطابـــق بـــا ضوابـــط و مقـــررات از دیگـــر اقدامـــات 
ـــران  ـــه IEEE شـــاخه ای کـــه تاییدی انجـــام شـــده اســـت 
و مراحـــل ثبـــت نـــام در IEEE مرکـــز انجـــام و نهایتـــا 
ــه  ــر پذیرفتـ ــالی برتـ ــردن مقـــاالت ارسـ کـ ــه  ــوز نمایـ مجـ
کتابخانـــه دیجیتـــال  شـــده بـــه زبـــان انگلیســـی در 

یافـــت شـــد. )IEEE Xplore Digital Library( در

ــن  ــزاری ایـ ــی در برگـ ــدام خاصـ ــن دوره اقـ ــا در ایـ آیـ
ــه اســـت ؟ گرفتـ ــورت  کنفرانـــس صـ

بـــا عنایـــت بـــه اینکـــه بنـــا بـــود انجـــام فرآیندهـــای 

داوری و اطاع رســـانی از طریـــق ســـایت و اپلیکیشـــن 
کار جلســـات  بـــه صـــورت مکانیـــزه باشـــد، در ابتـــدای 
و  ســـایت  مجریـــان  جهـــت  مشـــترک  هماهنگـــی 
اپلیکیشـــن برگـــزار شـــد. در ایـــن دوره داوری مقـــاالت 
ــا  ــزه و بـ ــور مکانیـ ــه طـ ــه ای و بـ ــه مرحلـ ــورت سـ ــه صـ بـ
کاغـــذ انجـــام شـــد. در مرحلـــه اول داوری  حـــذف 
مقدماتـــی توســـط 2 داور انجـــام شـــد. در مرحلـــه بعـــد 
توســـط 3 داور بـــا ترکیـــب صنعـــت و دانشـــگاه انجـــام 
پذیـــرش  خصـــوص  در  نهایـــی  تصمیـــم  نهایتـــا  و 
ـــد.  از 1377  گردی کمیتـــه علمـــی اتخـــاذ  مقـــاالت در 
مقالـــه دریافتـــی پـــس از طـــی فرآینـــد داوری فـــوق 359 
کـــه 47 مقالـــه بـــه  مقالـــه مـــورد پذیـــرش قرارگرفـــت 
صـــورت شـــفاهی و 60 مقالـــه بـــه صـــورت پوســـتر طـــی 
ــد، عـــاوه  ــد شـ ــه خواهنـ کنفرانـــس ارائـ ــزار  دو روز برگـ
کنفرانـــس   بـــر ایـــن 252 مقالـــه در مجموعـــه مقـــاالت 
کل مقـــاالت  چـــاپ می شـــوند. الزم بـــه ذکـــر اســـت 
کنفرانـــس  پذیـــرش شـــده یـــک مـــاه قبـــل از برگـــزاری 
ســـایت  در  علمـــی  اســـتفاده  و  مطالعـــه  جهـــت 
کـــه بـــه نوعـــی حرکـــت  گرفتـــه اســـت  کنفرانـــس قـــرار 

ــی رود.  ــمار مـ ــه شـ کنفرانـــس بـ جدیـــدی در 

کنفرانـــس از  اقدامـــات اجرایـــی مربـــوط بـــه برگـــزاری 
چـــه زمانـــی آغـــاز شـــده اســـت؟

کنفرانـــس  کـــه ذکـــر شـــد قبـــل از برگـــزاری  همانطـــور 
بیســـت و ســـوم در تهـــران و بافاصلـــه پـــس از تصویـــب 
یـــع نیـــروی  کنفرانـــس بـــه میزبانـــی شـــرکت توز برگـــزاری 
ـــی  ـــات اجرای ـــاد ؛ اقدام ـــرم آب ـــهر خ ـــتان در ش ـــرق لرس ب
بـــا طراحـــی و چـــاپ پوســـتر و بروشـــور فراخـــوان اولیـــه 
کنفرانـــس  یـــع آن در دو روز برگـــزاری  کنفرانـــس و توز
ــاز و همچنیـــن غرفـــه ای بـــه ایـــن  بیســـت و ســـوم آغـ
شـــرکت جهـــت امـــر اطـــاع رســـانی اختصـــاص داده 
شـــد. پـــس از آن بـــا تشـــکیل کمیتـــه اجرایـــی کنفرانـــس 

ـــه دارد.  کار ادام ـــروز  ـــه ام ـــا ب ـــت ت ـــا جدی ب

بیســـت  مجـــری  لرســـتان  منطقـــه ای  بـــرق  شـــرکت 
نیـــروی  یـــع  توز شـــبکه های  کنفرانـــس  چهارمیـــن  و 
در   98 خـــرداد   30 و   29 روزهـــای  کـــه  اســـت  بـــرق 
ــور،  ــریفی پـ ــم شـ ــد. ابراهیـ ــد شـ ــزار خواهـ ــاد برگـ خرم آبـ
کنفرانـــس  کمیتـــه اجرایـــی بیســـت و چهارمیـــن  دبیـــر 
ـــتبران  ـــا س ـــو ب گفتگ ـــرق در  ـــروی ب ـــع نی ی ـــبکه های توز ش
رونـــد و اقدامـــات انجـــام شـــده بـــرای برگـــزاری ایـــن 

کـــرده اســـت.  کنفرانـــس را تشـــریح 

تالش برای برگزاری 
بی عیب و نقص کنفرانس توزیع

گفت وگو با ابراهیم شریفی پور؛ دبیر کمیته اجرایی بیست و چهارمین کنفرانس شبکه های توزیع برق
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کـــه  گفـــت بیـــش از 14 مـــاه اســـت  حـــدودا مـــی تـــوان 
کمیتـــه اجرایـــی و علمـــی  پیگیـــر  تیمـــی از همـــکاران 
کنفرانـــس هســـتند و برخـــی از اقدامـــات  برگـــزاری 
پـــس از  تـــا مدتـــی  هماننـــد نمایـــه شـــدن مقـــاالت 

کنفرانـــس تـــداوم خواهـــد یافـــت. برگـــزاری 

کنفرانـــس توزیـــع میزبـــان چنـــد  بیســـت و چهارمیـــن 
کشـــور  نفـــر از فعـــاالن و متخصصیـــن صنعـــت بـــرق 
و بـــرای میزبانـــی از مهمـــان هـــا چـــه تمهیداتـــی 

اندیشـــیده شـــده اســـت؟
کـــه بـــه صـــورت مکانیـــزه  بـــا شـــروع فرآینـــد ثبـــت نـــام 
ســـوی  از  خوبـــی  اســـتقبال  شـــود،  مـــی  انجـــام 
کشـــور بـــه  یـــع نیـــروی بـــرق سراســـر  شـــرکت های توز
کلیـــه شـــرکت  کـــه خوشـــبختانه تـــا امـــروز  عمـــل آمـــد ، 

کـــرده انـــد. کنفرانـــس ثبـــت نـــام  یـــع در  هـــای توز
توانمنـــدی  و  تجربیـــات  بـــه  توجـــه  بـــا  همچنیـــن 
ســـندیکای صنعـــت بـــرق ، امـــر برگـــزاری نمایشـــگاه 
کنفرانـــس در قالـــب عقـــد تفاهـــم نامـــه دو  جانبـــی 
ــا همـــت  ــه بـ کـ ــد،  گردیـ ــذار  گـ ــندیکا وا ــه سـ ــه بـ جانبـ
مهنـــدس  آقـــای  ســـندیکا  محتـــرم  دبیـــر  تـــاش  و 
ـــای  ـــه ه ـــذاری غرف گ ـــان وا ـــکاران ایش ـــر و هم ـــرزی مه ب
بـــه خوبـــی انجـــام شـــده اســـت . در  نمایشـــگاهی 
ــه  ــا الزم اســـت از تمامـــی تـــاش هـــای بـــی وقفـ اینجـ

کنـــم. ایـــن عزیـــزان قدردانـــی 
متـــر   884 میـــزان  بـــه  اطاعـــات  آخریـــن  طبـــق 
مربـــع بـــه 37  شـــرکت هـــای تولیـــدی و صنعتـــی و 
گـــذار شـــده اســـت. یـــع نیـــروی بـــرق وا شـــرکت های توز
بنابرایـــن  بـــرآورد اینجانـــب بـــر اســـاس ثبـــت نـــام هـــا 
ــن  ــاالن و متخصصیـ ــر از فعـ ــور بیـــش از 1000 نفـ حضـ
عرصـــه صنعـــت بـــرق ، مجموعـــه شـــرکت توانیـــر ، 
کنفرانـــس  اســـاتید دانشـــگاه هـــا و پژوهشـــگران در 

بیســـت و چهـــارم اســـت.
ـــور  ـــه منظ ـــده ب ـــیده ش ـــدات اندیش ـــوص تمهی در خص
کنفرانـــس، کمیته هـــای  گرانقـــدر  میزبانـــی از مهمانـــان 
کنفرانـــس  تشـــریفات  و  ذهـــاب  و  ایـــاب  اســـکان، 
ـــه رزرو تمامـــی ظرفیـــت هتـــل هـــا  تشـــکیل و نســـبت ب
کیفیـــت مناســـب اقـــدام  کـــز اقامتـــی خـــرم آبـــاد بـــا  و مرا
شـــده اســـت. امیـــد اســـت بـــه لطـــف پـــروردگار حکیـــم 
ــه  ــاالن عرصـ ــه فعـ ــرای همـ ــی بـ ــان خوبـ ــم میزبـ بتوانیـ

صنعـــت بـــرق باشـــیم.
کـــز  بحـــث ایـــاب و ذهـــاب از محـــل هتـــل هـــا و مرا
کنفرانـــس  ـــه محـــل برگـــزاری  ـــز ب ـــان عزی اقامتـــی مهمان
در دانشـــگاه لرســـتان برنامـــه ریـــزی شـــده، عـــاوه بـــر 
ــه  گرفتـ ــر  ــای فرهنگـــی خاصـــی در نظـ ــه هـ ایـــن برنامـ
شـــده اســـت. از جملـــه بـــا توجـــه بـــه قدمـــت شـــهر 
ـــد  ـــهر همانن ـــن ش ـــی ای ـــار تاریخ ـــد از آث ـــاد بازدی ـــرم آب خ
کنفرانـــس  ک در عصـــر روز اول  قلعـــه فلـــک االفـــا

پیش بینـــی شـــده اســـت.
کنفرانـــس  مضـــاف بـــر ایـــن، یکـــی از ابتـــکارات در ایـــن 
چهارمیـــن  و  بیســـت  یادبـــود  تمبـــر  از  رونمایـــی 
کـــه  یـــع نیـــروی بـــرق اســـت  کنفرانـــس شـــبکه هـــای توز
کل پســـت  در ایـــن خصـــوص تفاهـــم نامـــه ای بـــا اداره 
ـــور  ـــه منظ ـــن ب ـــم چنی ـــت و ه ـــده اس ـــد ش ـــتان منعق اس
کننـــدگان در  یادبـــود بـــرای همـــه مدعویـــن و شـــرکت 
کنفرانـــس تمبـــر یادبـــود اختصاصـــی چـــاپ بـــا عکـــس 

کنفرانـــس چـــاپ خواهـــد  همـــکاران محتـــرم و لوگـــوی 
شـــد.

و  هزینـــه  و  لرســـتان  اســـتان  در  ســـیل  وقـــوع 
کنفرانـــس  خســـارات ناشـــی از آن در رونـــد اجرایـــی 

خللـــی ایجـــاد نکـــرده اســـت ؟
کـــه مســـتحضرید در 12 فروردیـــن مـــاه  همانطـــوری 
ایجـــاد  موجـــب  وقفـــه  بـــی  هـــای  بـــارش  امســـال 
گســـترده در برخـــی از شـــهرها و  ســـیاب و خســـارات 
شهرســـتان هـــای اســـتان شـــامل: پلدختـــر، معمـــوالن، 
کوهدشـــت  خـــرم آبـــاد، نورآبـــاد، ویســـیان، دورود و 

شـــد.
مضـــاف بـــر ایـــن در مـــوج دوم بـــارش هـــا نیـــز خســـاراتی 
ــریک  ــا تشـ ــه بـ کـ ــد  ــاد شـ ــن ایجـ ــون رانـــش زمیـ همچـ
مســـاعی و حمایـــت همـــه ی ارگان هـــا و دســـتگاه های 
و  امدادرســـانی  بـــا  لشـــگری  و  کشـــوری  اجرایـــی، 
کمـــک هـــای سراســـری هـــم میهنـــان عزیـــز التیامـــی بـــر 

درد مـــردم مناطـــق ســـیل زده اســـتان بـــود.
بزرگـــی  ایـــن  بـــه  حادثـــه  کـــه  اســـت  طبیعـــی 
قـــرار مـــی  تمامـــی ارکان اســـتان را تحـــت الشـــعاع 
یـــع نیـــروی بـــرق  دهد،علی الخصـــوص شـــرکت توز
ـــه یکـــی از دســـتگاه هـــای اصلـــی خدمـــات رســـانی  ک
ـــا  ـــرای تامیـــن زیرســـاخت هـــا محســـوب مـــی شـــود. ب ب
برنامـــه ریـــزی و هدایـــت مدیرعامـــل محتـــرم جنـــاب 
آقـــای مهنـــدس خودنیـــا، خوشـــبختانه بـــرق رســـانی 
کیفیـــت  کثـــر ســـرعت و  ـــا حدا ـــه مناطـــق ســـیل زده ب ب
محتـــرم  ریاســـت  توســـط  بطوریکـــه   ، شـــد  انجـــام 
جمهـــوری بـــه طـــور ویـــژه از ایشـــان و عملکـــرد شـــرکت 

ــد. ــر شـ ــتان تقدیـ ــرق اسـ ــروی بـ ــع نیـ یـ توز
بـــه طـــور  کنفرانـــس  گـــروه اجرایـــی  ایـــن  بـــر  عـــاوه 
کنفرانـــس  گانـــه امـــور اجرایـــی برگـــزاری  مســـتقل و جدا
را انجـــام مـــی داد و علیرغـــم آمادگـــی ایـــن شـــرکت 
کنفرانـــس، بـــه دلیـــل شـــرایط ویـــژه  جهـــت برگـــزاری 
در  ارشـــد  مقامـــات  تصمیـــم  و  اســـتان  بـــر  کـــم  حا
انجمـــن بـــرق و الکترونیـــک ایـــران و شـــرکت توانیـــر 
ــه  کنفرانـــس بـ ــد  ــرر شـ ــی تمامـــی جوانـــب  مقـ و بررسـ
یـــخ 29 و 30 خردادمـــاه برگـــزار  تعویـــق افتـــاده و در تار

ــردد.  گـ
کـــه نشســـت هـــای  بـــه طـــور نمونـــه قابـــل ذکـــر اســـت 
ــوری  ــر غفـ ــور دکتـ ــا حضـ کنفرانـــس بـ ــی  ــه علمـ کمیتـ
ــه  ــر عســـکریان ابیانـ کنفرانـــس( و دکتـ ــرد )ریاســـت  فـ
کمیتـــه  کمیتـــه علمـــی( و ســـایر اعضـــای  )ریاســـت 
علمـــی جهـــت نهایـــی شـــدن مقـــاالت پذیـــرش شـــده 

در ایـــام تعطیـــات نـــوروز برگـــزار شـــد.

کنفرانـــس بیســـت و  اصلـــی تریـــن برنامـــه هـــای 
چیســـت؟  چهـــارم 

ـــتعانت از  ـــا اس ـــس ب کنفران ـــای  ـــه ه ـــن برنام ـــی تری اصل
پـــروردگار حکیـــم در پنـــج بخـــش اصلـــی برنامـــه ریـــزی 

و انشـــااهلل اجـــرا مـــی شـــود:
صـــورت  بـــه  شـــده  پذیرفتـــه  مقـــاالت  اول:  محـــور 
مقالـــه،   47 تعـــداد  بـــه  کنفرانـــس  شـــفاهی  ارائـــه 
دانشـــگاه  اصلـــی  ســـالن  دو  در  همزمـــان  طـــور  بـــه 
ــالن  ــر مرکـــزی و سـ ــالن آمفـــی تئاتـ ــامل سـ ــتان شـ لرسـ
اجتماعـــات دانشـــکده علـــوم پایـــه انجـــام خواهـــد 

شـــد.
کا در ایـــن بخـــش هشـــت نشســـت و بـــه تفکیـــک 
موضوعـــات علمـــی مقـــاالت هماننـــد بهـــره بـــرداری در 
یـــع، تـــاب آوری، مدیریـــت مصـــرف  شـــبکه هـــای توز
ـــس از مراســـم افتتاحیـــه، در  و ...برگزارخواهـــد شـــد. پ
روز اول و از ســـاعت 11 نشســـت اول آغـــاز خواهـــد 
ـــزاری مقـــاالت در روز دوم  شـــد و آخریـــن نشســـت برگ

از ســـاعت 11 تـــا 13 خواهـــد بـــود.
ـــه 60 مقالـــه پذیـــرش شـــده بـــه صـــورت  محـــور دوم: ارائ
کنفرانـــس در ســـالن  کـــه طـــی دو روز برگـــزاری  پوســـتر 
همکـــف و اول دانشـــکده علـــوم پایـــه ارائـــه خواهنـــد 

ـــد. ش
محور سوم : کارگاه های آموزشی:

کارگاه آموزشـــی دریافتـــی از محققـــان  از مجمـــوع 68 
کارگاه آموزشـــی مـــورد تاییـــد  صنعـــت و دانشـــگاه ، 15 
ــار نشســـت و  کـــه طـــی چهـ گرفـــت،  ــرار  و تصویـــب قـ
کارگاه بطـــور همزمـــان ارائـــه خواهـــد  در هـــر نشســـت 4  

شـــد.
در  آموزشـــی  هـــای  کارگاه  اســـت  ذکـــر  شـــایان 
کاس هـــای هوشـــمند  دانشـــکده علـــوم پایـــه و در 
ـــن،  ـــر ای ـــاوه ب ـــوند. ع ـــی ش ـــزار م ـــتان برگ ـــگاه لرس دانش
کارگاه هـــای آموزشـــی رایـــگان بـــوده و بـــرای  حضـــور در 
گواهینامـــه آموزشـــی صـــادر خواهـــد  شـــرکت کنندگان 

شـــد.
محور چهارم : نشست های تخصصی:

در نشســـت هـــای تخصصـــی، پیشـــنهاد شـــرکت 
در  پایایـــی  نظیـــر  موضوعاتـــی  خصـــوص  در  توانیـــر 
کشـــور و روش هـــا نویـــن  یـــع بـــرق  شـــبکه هـــای توز
گرفـــت.  مدیریـــت بـــار الکتریکـــی مـــورد تصویـــب قـــرار 
ایـــن نشســـت هـــا هـــم در ســـالن جلســـات آمفـــی تئاتـــر 

ــد. ــد شـ ــزار خواهـ ــگاه برگـ ــزی دانشـ مرکـ
محـــور پنجـــم: نمایشـــگاه جانبـــی بیســـت و چهارمیـــن 

یـــع بـــرق کنفرانـــس شـــبکه هـــای توز
ایـــن نمایشـــگاه بـــا همـــت و همراهـــی ســـندیکای 
گـــران ایـــن عرصـــه  صنعـــت بـــرق ایـــران و صنعـــت 
ـــا حضـــور  ـــع و ب ـــه مســـاحت 884 مترمرب در فضایـــی ب
یـــع بـــرق برگـــزار  37 شـــرکت تولیـــد، صنعتـــی و توز
ــور حامیـــان  ــان بایـــد بـــه حضـ ــود. در ایـــن میـ مـــی شـ
:شـــرکت  هماننـــد  مذکـــور  نماشـــگاه  در  کنفرانـــس 
یـــا ترانســـفو شـــرق، تجهیـــزات بـــرق  ایـــران ترانســـفو، آر
و  گلنـــور  آزمـــا،  افـــزار  الکترونیـــک   ، تجربـــه  بهیـــن 

ــرد. کـ ــاره  ــز اشـ ــا نیـ یـ ــرق آر ــوآوران بـ نـ
در پایـــان الزم مـــی دانـــم از همـــه عزیـــزان و همـــکاران 
کـــه بـــه نحـــوی از انحـــاء در برگـــزاری بیســـت  محترمـــی 
یـــع نیـــروی  کنفرانـــس شـــبکه هـــای توز و چهارمیـــن 
و  تـــاش  وقفـــه  بـــی  و  انـــد  بـــرق مشـــارکت داشـــته 
ــود را  ــکر خـ ــر و تشـ ــد، نهایـــت تقدیـ ــرده انـ کـ کوشـــش 
یـــع نیـــروی بـــرق  کـــه شـــرکت توز یـــم  کنـــم. امیدوار ابـــراز 
ـــه نحـــو  اســـتان لرســـتان و دانشـــگاه لرســـتان بتواننـــد ب
کننـــدگان  ـــی نماینـــد و همـــه شـــرکت  مناســـب میزبان
تـــوان علمـــی  افزایـــی  بـــر هـــم  کنفرانـــس عـــاوه  در 
و پژوهشـــی، اوقـــات خوشـــی را در شـــهر خـــرم آبـــاد 

ــد.▪ کننـ ــپری  سـ
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ـــع  ـــبکه های توزی ـــس ش کنفران ـــن  ـــت و چهارمی بیس
ــی  ــی و علمـ ــور تخصصـ ــد محـ ــرق در چنـ ــروی بـ نیـ

برگـــزار می شـــود؟ 
یـــع، اقتصـــاد و ســـاختار  تـــاب آوری شـــبکه های توز
یـــع،  توز شـــبکه های  اتوماســـیون  بـــرق،  یـــع  توز
کنـــده،  پرا تولیـــد  و  تجدیدپذیـــر  انرژی هـــای 
شـــبکه های  نظـــارت  و  طراحـــی  برنامه ریـــزی، 
زیســـت  محیـــط  و  ایمنـــی  بهداشـــت  یـــع،  توز
یـــع،  توز شـــبکه های  بهره بـــرداری   ،)HSE( یـــع  توز
یـــع، تلفـــات شـــبکه های  ــزات شـــبکه های توز تجهیـ
یـــع، توانمندســـازی نیـــروی انســـانی از محورهـــای  توز
شـــمار  بـــه  کنفرانـــس  ایـــن  علمـــی  و  تخصصـــی 

. نـــد و می ر
ــات  ــع، خدمـ یـ ــبکه های توز ــن حفاظـــت شـ همچنیـ
مشـــترکین، فنـــاوری اطاعـــات و سیســـتم اطاعـــات 
یـــع،  جغرافیایـــی )GIS(، شـــبکه های هوشـــمند توز
کیفیـــت  ــع،  یـ ــبکه های توز ــان در شـ قابلیـــت اطمینـ
یـــع،  کار توز کســـب و  یـــع،  تـــوان در شـــبکه های توز
مدیریـــت  خرده فروشـــی،  و  بـــازار  و  بـــورس  مســـائل 
بـــار و تقاضـــا، مدیریـــت مصـــرف، مدیریـــت بحـــران 
و  اجتماعـــی  مطالعـــات  غیرعامـــل،  پدافنـــد  و 
و  بیســـت  محورهـــای  ســـایر  از  نیـــز  محیط زیســـت 

یـــع بـــرق هســـتند.  کنفرانـــس توز چهارمیـــن 

کنفرانـــس چنـــد  تعـــداد مقـــاالت ارســـالی بـــه ایـــن 
ارســـالی چنـــد  از مقـــاالت  بـــوده اســـت؟  مقالـــه 

مقالـــه پذیرفتـــه شـــده اســـت؟ 
و  شـــده  ارســـال  مقـــاالت  تعـــداد  محورهـــا،  تنـــوع 
گذشـــته  بـــه دوره هـــای  کیفیـــت مقـــاالت نســـبت 
افزایـــش داشـــته اســـت. بیشـــترین مقـــاالت ارســـالی بـــه 
ـــاره محورهـــای تلفـــات شـــبکه های  ـــه نیـــز درب دبیرخان
بـــوده اســـت.  ایـــن شـــبکه ها  یـــع و بهره بـــرداری  توز
دبیرخانـــه  بـــه  مقالـــه   1380 حـــدود  دوره  ایـــن  در 
کـــه از بیـــن آنهـــا حـــدود  کنفرانـــس ارســـال شـــده اســـت 
کـــه 47 مقالـــه بـــه  359مقالـــه پذیرفتـــه شـــده اســـت 
بـــه صـــورت  صـــورت شـــفاهی و حـــدود 60 مقالـــه 
کنفرانـــس ارائـــه خواهـــد  پوســـتر طـــی دو روز برگـــزاری 
ــه  ــز در مجموعـ ــه نیـ شـــد. از بیـــن مقـــاالت 252 مقالـ

ــید.  ــد رسـ ــاپ خواهنـ ــه چـ ــس بـ کنفرانـ ــاالت  مقـ

فراینـــد داوری مقـــاالت بـــه چـــه صـــورت بـــوده و 
چـــه معیـــاری در پذیـــرش مقـــاالت معیـــار اصلـــی 

بـــوده اســـت؟ 
کاربـــردی بـــودن یکـــی از معیارهـــای اصلـــی  ـــوآوری و  ن
در انتخـــاب مقـــاالت بـــود و ایـــن دو اصـــل در نحـــوه 
یابـــی مـــد نظـــر بـــوده اســـت. مقـــاالت مشـــترک  ارز
ــاط قـــوت و مثبـــت  دانشـــگاه و صنعـــت یکـــی از نقـ
کـــه نشـــان  بخشـــی از مقـــاالت ارســـالی بـــوده اســـت 
دهنـــده پیونـــد خـــوب حـــوزه صنعـــت و دانشـــگاه 
کـــه از ارائـــه ایـــن  اســـت و بـــا توجـــه بـــه امتیازاتـــی 
مقـــاالت نصیـــب دانشـــجویان می شـــود، اســـتقبال 
ــل  ــس قابـ کنفرانـ ــن  ــور در ایـ ــرای حضـ ــجویان بـ دانشـ

ــوده اســـت. ــه بـ توجـ
داوری مقـــاالت دانشـــگاهی بـــه 5 داور شـــامل ســـه 
داور دانشـــکاهی و دو داور صنعتی و داوری مقاالت 
ــگاهی  ــی و دو داور دانشـ ــه 3 داور صنعتـ ــی بـ صنعتـ
کســـب رای موافـــق  کـــه هـــر مقالـــه بـــا  ســـپرده شـــده بـــود 

ســـه داور، پذیرفتـــه شـــده اســـت. 

کنفرانـــس بیســـت و چهـــارم بـــرای شـــرکت کنندگان 
کـــرده  برنامه ریـــزی  آموزشـــی  کارگاه هـــای  چـــه 

اســـت؟ 
گـــرم،  متدولـــوژی تســـت تجهیـــزات ایمنـــی خـــط 
تغییـــر ســـاختار قراردادهـــای بهره بـــرداری بـــا رویکـــرد 
کنتـــرل  ارتقـــاء بهـــره وری، نحـــوه اســـتفاده از دســـتگاه 
مراقبـــت  یـــد،  اندرو افـــزار  نـــرم  تحـــت  ولتـــاژ  و  بـــار 
پارت-تـــپ  کتیـــو  )ا ترانســـفورماتورها  وضعیـــت 
 ،DGA ـــن و ـــز روغ ـــق آنالی ـــینگها( از طری ـــرو بوش چنج
بـــا   GIS جغرافیایـــی  اطاعـــات  سیســـتم  ادغـــام 
ــازی، تســـت  ــزار شبیه سـ ــبکه و نرم افـ ــزی شـ برنامه ریـ
لـــوازم اندازه گیـــری مشـــترکین دیمانـــدی اولیـــه و ... 
کارگاه هـــای آموزشـــی هســـتند  بخشـــی از عناویـــن 
ــزار خواهنـــد شـــد.  کنفرانـــس برگـ کـــه در جنـــب ایـــن 
بـــا  تخصصـــی  نشســـت هایی  کنفرانـــس  ایـــن  در 
کشـــور  بـــرق  یـــع  توز پایایـــی در شـــبکه های  عنـــوان 
یـــع و  کمیتـــه پایایـــی شـــرکت های توز یـــت  بـــا محور
کشـــور  روش هـــای نویـــن مدیریـــت بـــار الکتریکـــی در 

برگـــزار خواهـــد شـــد. ▪

کـــه در اســـتان  یـــع نیـــروی بـــرق  کنفرانـــس شـــبکه های توز بیســـت و چهارمیـــن 
لرســـتان و در دانشـــگاه ایـــن اســـتان برگـــزار می شـــود، میزبـــان متخصصـــان، 
مدیـــران، فعـــاالن اقتصـــادی، دانشـــجویان و صاحبنظـــران حـــوزه صنعـــت 
کـــه قـــرار  کشـــور اســـت. در ایـــن رویـــداد علمـــی، مقاالتـــی ارائـــه می شـــود  بـــرق 
اســـت در مســـیر حـــل مشـــکالت و توســـعه صنعـــت بـــرق راهگشـــا باشـــد. 
کلیـــت نمایشـــگاه و محورهـــای علمـــی آن بـــا »حســـین  بـــرای آشـــنایی بـــا 
ـــس  کنفران ـــن  ـــت و چهارمی ـــی بیس ـــه علم کمیت ـــس  ـــه«، رئی ـــکریان ابیان عس

گفتگـــو نشســـته ایم. یـــع بـــرق بـــه  توز

پرچم افراشته مقاالت نوآور و کاربردی 
در کنفرانس بیست و چهارم

گفت وگو با حسین عسگریان ابیانه؛ رییس کمیته علمی بیست و چهارمین کنفرانس توزیع
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مهمتریـــن چالش هـــای پیـــش روی شـــرکت هایی 
ـــت؟ ـــد، چیس ـــت می کنن ـــع فعالی ـــوزه توزی ـــه در ح ک

توســـط  پرداخـــت مطالبـــات شـــرکت ها  تأخیـــر در 
کارفرمـــا، عـــدم درج شـــرایط روز در اســـناد مناقصـــه 
ماننـــد: بنـــد مربـــوط بـــه تعدیـــل، خســـارت تأخیـــر در 
قوانیـــن  و  بخشـــنامه ها  رعایـــت  عـــدم  پرداخـــت، 
کـــه  اســـتدالل  ایـــن  بـــا  داخـــل  تولیـــد  از  حمایـــت 
شـــرکت ها طـــرف قـــرارداد دولتـــی نیســـتند )البتـــه 
مـــوارد اســـتثناء هـــم وجـــود دارد( در برخـــی مـــوارد درج 
کارگیـــری در تولیـــد در  نـــام یـــک برنـــد وارداتـــی بـــرای بـــه 
ـــه محصـــوالت تولیـــد  اســـناد مناقصـــه، ســـختگیری ب
ـــه و...  ـــناد مناقص ـــی در اس ـــره فن ـــن نم ـــل در تعیی داخ
شـــرکت های  پیـــش روی  چالش هـــای  جملـــه  از 

یـــع محســـوب می شـــوند. حـــوزه توز

ــی و  ــع عملیاتـ ــرکت های توزیـ ــرارداد تیـــپ شـ ــا قـ آیـ
کارایـــی الزم بـــرای پوشـــش  پیـــاده ســـازی شـــده و از 

ریســـک های موجـــود برخـــوردار اســـت؟
تیپـــی  قـــرارداد  کنـــون  تـــا  کـــه  نـــدارم  اطـــاع  بنـــده 
البتـــه  یـــا خیـــر.  اســـت  گرفتـــه  قـــرار  ک عمـــل  مـــا
در اغلـــب مواقـــع حتـــی در صـــورت ابـــاغ قـــرارداد 
تیـــپ، اســـناد بـــا شـــرایط و مصلحـــت شـــرکت تهیـــه 
کـــه بـــا ایـــن بـــاور  می شـــود و بـــه نظـــر مـــن، در صورتـــی 
کشـــور هســـتند،  کـــه تولیدکننـــدگان داخلـــی ســـرمایه 
کنیـــم و پیش بینی هـــای الزم در خصـــوص  برخـــورد 
ـــده  گنجان ـــه  ـــناد مناقص ـــنامه ها در اس ـــن و بخش قوانی
موضـــوع  پیش بینی هـــا  ایـــن  اعمـــال  در  و  شـــود 
ـــا خوش بینـــی رعایـــت شـــود، بخـــش عمـــده  تعدیـــل ب

می یابـــد. کاهـــش  نگرانی هـــا 

در  توزیـــع  حـــوزه  در  ارز  جبرانـــی  دســـتورالعمل 
روز هـــای پایانـــی ســـال 97 توســـط توانیـــر ابـــالغ 
ـــرایط  ـــود ش ـــنامه را در بهب ـــن بخش ـــال ای ـــد، اعم ش

ایـــن حـــوزه چطـــور ارزیابـــی می کنیـــد؟
بـــا ســـعه صـــدر  و  بـــه درســـتی  گـــر دســـتورالعمل  ا  
اعمـــال شـــود و در اعمـــال آن، نظـــر بدبینانـــه وجـــود 
نداشـــته باشـــد، می توانـــد اثـــر مثبـــت جـــّدی داشـــته 
باشـــد. منظـــور از نداشـــتن نظـــر بدبینانـــه، لحـــاظ 

کـــه اغلـــب  کـــردن شـــرایط اقتصـــادی جامعـــه اســـت 
گمرکـــی، تأخیـــر در  بـــه دلیـــل مشـــکات بانکـــی و 
کارفرمـــا، صرفـــًا  تامیـــن و اجـــراء اتفـــاق می افتـــد و 
ک تصمیم گیـــری  یـــخ درج شـــده در قـــرارداد را مـــا تار

و اعمـــال قانـــون قـــرار می دهـــد.

لطفـــا در خصـــوص فعالیت هـــای شـــرکت تحـــت 
مدیریـــت خـــود توضیحـــی اجمالـــی بفرماییـــد؟

و  کلیـــد  کننـــده  تولیـــد  ســـوئیچ  پـــارس  شـــرکت 
کیلوولت با  سکســـیونر های MV و HV از 7.2 تا 420 
ـــش  ـــد. در بخ ـــاوت می باش ـــع متف ـــدرت قط ـــراژ و ق آمپ
یـــع ارتبـــاط بیشـــتری  کـــه بـــه شـــرکت های توز  MV
گازی و  کلید هـــای  ـــارس ســـوئیچ تولیدکننـــده  دارد، پ
ـــار  ـــل قطـــع زیرب خـــاء اســـت. همچیـــن سکســـیونر قاب
ــن  ــدات ایـ ــت تولیـ ــز در لیسـ ــرتیری( نیـ Outdoor )سـ

شـــرکت قـــراردارد. 
ســـهم تولیـــدات پـــارس ســـویچ در بـــازار کشـــور علیرغـــم 
کثـــر 25  کیفیـــت قابـــل قبـــول، بســـیار ناچیـــز و حدا
کافـــی بـــودن ســـهم بـــازار،  درصـــد اســـت. علـــت نا
در  بـــودن  رقابتـــی  غیـــر  بـــه  مربـــوط  آنکـــه  از  بیشـــتر 
کارفرمـــا  کیفیـــت باشـــد، مربـــوط بـــه ســـلیقه  قیمـــت یـــا 
کیفیـــت بجـــای  اســـت. بنظـــر می رســـد بـــا تمرکـــز بـــه 
ــی  ــهم تولیـــدات داخلـ ــد سـ ــق تولیـ ــن رونـ ــد، ضمـ برنـ
کاهـــش  کشـــور افزایـــش می یابـــد و منجـــر بـــه  در بـــازار 
ــای  ــل، قطعه هـ کامـ ــول  ــتگی در واردات محصـ وابسـ
خدمـــات  و  خـــوب  ســـرویس دهی  انجـــام  یدکـــی، 

ــد. ــد انجامیـ ــروش خواهـ پـــس از فـ

مهمتریـــن اهـــداف شـــما از حضـــور در نمایشـــگاه 
کنفرانـــس توزیـــع چیســـت؟ جانبـــی 

مـــا در شـــرکت پـــارس ســـوییچ، معرفـــی محصـــوالت 
و توانمندی هـــای تولیـــد داخـــل، شـــنیدن ضعف هـــا 
گاهـــی از ســـلیقه و نیـــاز مشـــتریان و  و انتقادهـــا، آ
کارفرمایـــان و اطـــاع از رونـــد توســـعه تکنولـــوژی در 
حضـــور  در  را  کشـــور  تولیـــدی  محصـــوالت  زمینـــه 
یـــع دنبـــال  کنفرانـــس توز اثرگـــذار در نمایشـــگاه جانبـــی 

می کنیـــم.

از  دســـت  ایـــن  برگـــزاری  شـــما  دیـــدگاه  از  آیـــا 
کنفرانس هـــا می توانـــد در بهبـــود شـــرایط بحرانـــی 

باشـــد؟ اثرگـــذار  بـــرق  صنعـــت 
کنفرانـــس در شـــرایط بحرانـــی  تاثیـــر مثبـــت برگـــزاری 
کارفرمایـــان محتـــرم  را می تـــوان در چگونگـــی تفکـــر 
کـــرد.  و دســـت انـــدرکاران ایـــن صنعـــت جســـتجو 
خارجـــی  شـــرکت های  کـــه  محدودیت هایـــی  آیـــا 
ــر وا  ــه فکـ ــا را بـ ــد مـ ــاد می کننـ ــم ایجـ ــرایط تحریـ در شـ
ــل،  ــد داخـ کاالی تولیـ ــاب  ــدم انتخـ ــا عـ ــی دارد؟ آیـ مـ
واقعـــًا بدلیـــل غیررقابتـــی بـــوده، یـــا عاقمنـــدی بـــه 
برنـــد اســـت. از نظـــر اینجانـــب در صـــورت تمرکـــز بـــه 
کارشناســـی، توســـعه ملـــی و اعتقـــاد بـــه  انتخـــاب 
کمیـــت تولیـــدات داخلـــی چنیـــن  کیفیـــت و  ارتقـــاء 
کنفرانس هایـــی می تواننـــد فرصـــت بســـیار خوبـــی 
ایجـــاد  ایـــن حـــوزه  بـــرای شـــرکت های فعـــال در  را 

کنـــد.▪

ــای  ــی بنگاه هـ ــزان اثربخشـ ــش و میـ ــه نقـ ــبت بـ ــرق نسـ ــت بـ ــران صنعـ ــرش مدیـ ــر نگـ تغییـ
ــارکت  ــرای مشـ ــازی ها بـ ــاد توســـعه پایـــدار یکـــی از مهمتریـــن زمینـــه سـ اقتصـــادی در ایجـ
کشـــور اســـت.  فعـــال بخـــش خصوصـــی و دولـــت بـــه منظـــور بسترســـازی بـــرای پیشـــرفت 
ـــر  ـــه ب ـــن نکت ـــر ای ـــد ب کی ـــن تا ـــم ضم ـــوییچ ه ـــارس س ـــرکت پ ـــل ش ـــر عام ـــات، مدی ـــه بی ـــی ال  ول
ـــی  ـــع دســـتورالعمل ها و بخشـــنامه های حمایتـــی زمان ی ـــه در صنعـــت توز ک ـــاور اســـت  ـــن ب ای
کارفرمایـــان، نـــگاه بدبینانـــه ای وجـــود نداشـــته باشـــد و آن هـــا  کـــه در  اثرگـــذار واقـــع می شـــوند 
کـــم بـــر اقتصـــاد را بپذیرنـــد و زمینـــه الزم بـــرای فعالیـــت شـــرکت های  واقـــع نگرانـــه شـــرایط حا

فعـــال ســـازنده و پیمانـــکار را فراهـــم آورنـــد. 

فارغ از برندگرایی؛ 
حرکت به سمت رونق تولید 
با کیفیت گرایی 

ولی اله بیات؛ مدیرعامل شرکت پارس سوئیچ
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ــه  کـ ــرکت هایی  مهمتریـــن چالـــش پیـــش روی شـ
ــوزه توزیـــع فعالیـــت می کننـــد، چیســـت؟ در حـ

ارز،  تخصیـــص  عـــدم  تحریم هـــا،  موضـــوع 
همچنیـــن  ارزی،  حوالـــه  صـــدور  امـــکان  عـــدم 
اغلـــب  از  قرارداد هـــا  مطالبـــات  یافـــت  در عـــدم 
شـــرکت های  یـــا  منطقـــه ای  بـــرق  شـــرکت های 
کشـــور، متوقـــف بـــودن  یـــع نیـــروی بـــرق سراســـر  توز
طرح هـــای عمرانـــی در حـــوزه صنعـــت بـــرق و بـــاال 
بیمـــه،  هزینه هـــای  محـــل  از  تولیـــد  هزینـــه  بـــودن 
مالیـــات بـــر ارزش افـــزوده و ... از جملـــه چالش هـــای 

می شـــوند. محســـوب  حـــوزه  ایـــن  اصلـــی 
 

آیـــا قـــرارداد تیـــپ شـــرکت های توزیـــع عملیاتـــی 
بـــرای  الزم  کارایـــی  از  و  شـــده  پیاده ســـازی  و 
پوشـــش ریســـک های موجـــود برخـــوردار اســـت؟
یـــک  بیشـــتر  قرارداد هـــا  محتـــوای  کـــه  چـــرا  خیـــر؛ 
کارفرمـــا اســـت و بـــه همیـــن  طرفـــه و عمـــا بـــه ســـود 
ـــا ایـــن ســـاختار، پوشـــش  دلیـــل در قالـــب قـــراردادی ب

ریســـک های قـــراردادی امـــکان پذیـــر نیســـت.. 

در  توزیـــع  حـــوزه  در  ارز  جبرانـــی  دســـتورالعمل 
روز هـــای پایانـــی ســـال 97 توســـط توانیـــر ابـــالغ 
شـــد، اعمـــال ایـــن بخشـــنامه را در بهبـــود شـــرایط 

ایـــن حـــوزه چطـــور ارزیابـــی می کنیـــد؟
متاســـفانه بـــه نظـــر می رســـد ایـــن دســـتور العمـــل، 
بـــرای شـــرکت ها قابـــل اســـتفاده و مفیـــد نیســـت. 
همچنیـــن  و  تولیـــد  ســـربار  هزینه هـــای  کـــه  چـــرا 
کـــه از محیـــط  بخـــش قابـــل توجهـــی از ریســـک هایی 
کار متوجـــه شـــرکت ها می شـــود را پوشـــش  کســـب و 
کنونـــی صنعـــت  نمی دهـــد و عمـــا در بهبـــود شـــرایط 

بـــرق بـــی تاثیـــر اســـت. 

مهمتریـــن اهـــداف شـــما از حضـــور در نمایشـــگاه 
کنفرانـــس توزیـــع چیســـت؟ جانبـــی 

بـــه طـــور قطـــع شـــرکت مـــا توســـعه فـــروش، معرفـــی و 
ارائـــه محصـــوالت جدیـــد بـــه بـــازار ایـــن صنعـــت را 
ـــور در  ـــرای حض ـــود ب ـــداف خ ـــن اه ـــوان مهمتری ـــه عن ب

ایـــن نمایشـــگاه مـــد نظـــر قـــرار داده اســـت. 
 

از  دســـت  ایـــن  برگـــزاری  شـــما  دیـــدگاه  از 
کنفرانس هـــا می توانـــد در بهبـــود شـــرایط بحرانـــی 

باشـــد؟ اثرگـــذار  بـــرق  صنعـــت 
کنفرانس هـــا معمـــوال  متاســـفانه هدفگـــذاری ایـــن 
کنفرانس هـــا  ایـــن  گـــر  ا مســـلما  و  نیســـت  خـــوب 
هدفمنـــد اجـــرا شـــود می توانـــد مفیـــد واقـــع شـــود.▪

بـــرق  صنعـــت  پیمانـــکار  و  ســـازنده  شـــرکت های 
کـــه بـــا شـــرایط دشـــوار  قریـــب بـــه یـــک دهـــه اســـت 
چالش هایـــی  و  نقدینگـــی  کمبـــود  تحریـــم،  رکـــود، 
کـــه  کـــرده وتـــالش می کننـــد  از ایـــن دســـت فعالیـــت 
دارنـــد.  نگـــه  ســـرپا  را  خـــود  اقتصـــادی  بنگاه هـــای 
در ایـــن میـــان تحمیـــل هزینه هـــای ســـربار، افزایـــش 
هزینه هـــای ناشـــی از بیمـــه و مالیـــات بـــر ارزش افـــزوده و 
مـــوارد مشـــابه، فشـــار مضاعفـــی را بـــه فعـــاالن صنعـــت 
کـــرده اســـت. ســـید مجیـــد نوربخـــش مدیـــر  بـــرق وارد 
ـــه  ک ـــارس هـــم  ـــرق پ ـــزات انتقـــال ب عامـــل شـــرکت تجهی
انـــواع »برقگیر هـــای  از ســـال 13۷2 در حـــوزه تولیـــد 
اکســـید روی« از 300 ولـــت تـــا ۴00 کیلـــو ولـــت، فعالیـــت 
را  تجهیـــزات  تولیـــد  هزینه هـــای  افزایـــش  می کنـــد، 
مهمتریـــن چالـــش ایـــن حـــوزه برمی شـــمرد. حاصـــل 

گفتگـــوی مـــا را بـــا وی می خوانیـــد: 

سیدمجید نوربخش؛ مدیرعامل شرکت تجهیزات انتقال برق پارس

هزینه  های تولید؛
چالش غیرقابل جبران 

حوزه توزیع برق 
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کـــه در  مهمتریـــن چالـــش پیـــش روی شـــرکت هایی 
حـــوزه توزیـــع فعالیـــت می کننـــد، چیســـت؟

یـــع نیـــروی بـــرق بـــا  از دیـــدگاه مـــن شـــرکت های توز
دو چالـــش مهـــم روبـــرو هســـتند؛ چالـــش اول افزایـــش 
ــا  ــع متناســـب بـ یـ ــبکه توز ــعه شـ ــدم توسـ ــرف و عـ مصـ
کـــه ایـــن چالـــش  پیـــک بـــار مصـــرف اســـت. عاملـــی 
را بحرانی تـــر می کنـــد، فرســـودگی تجهیـــزات شـــبکه 
از مدیـــران  بســـیاری  گفتـــه  بـــه  اســـت.  برق رســـانی 
از  درصـــد   30 از  بیـــش  یـــع  توز شـــرکت های  عامـــل 
یـــع فرســـوده هســـتند و نیـــاز بـــه تعویـــض  تجهیـــزات توز

ــد. دارنـ
یـــع و  متاســـفانه مشـــکل نقدینگـــی شـــرکت های توز
کـــه حداقـــل در  بدهی هـــای وزارت نیـــرو موجـــب شـــده 
گذشـــته رونـــد جایگزینـــی و حتـــی ســـرویس  ده ســـال 
شـــود.  کنـــد  بســـیار  فرســـوده  تجهیـــزات  تعمیـــر  و 
کـــه در بخـــش  ـــکاران و شـــرکت های خصوصـــی  پیمان
بحـــران  ایـــن  درگیـــر  نیـــز  می کننـــد  فعالیـــت  یـــع  توز
دولتـــی  کارفرمـــای  به عنـــوان  یـــع  توز شـــرکت های 
یـــع،  شـــده اند. مطالبـــات انباشـــته از شـــرکت های توز
ــه شـــدت ضعیـــف  ــادی پیمانـــکاران را بـ ــه اقتصـ بنیـ
و  تخصـــص  وجـــود  بـــا  آن هـــا  از  بســـیاری  و  کـــرده 
ـــت در  ـــت از فعالی ـــن صنع ـــوب در ای ـــیار خ ـــابقه بس س
کـــرده و در صنایـــع دیگـــر  یـــع چشـــم پوشـــی  بخـــش توز
مشـــغول بـــه فعالیـــت شـــده اند؛ لـــذا بـــه نظـــر می رســـد 
گرفتـــه شـــده  کـــه در ایـــن شـــرکت ها پـــی  کـــه رونـــدی 
کـــه ضـــرر اصلـــی  یـــک بـــازی از پیـــش باختـــه اســـت 
یـــع می شـــود. در زنجیـــره  آن متوجـــه شـــرکت های توز
یـــع  توز شـــرکت های  بـــرق،  یـــع  توز و  انتقـــال  تولیـــد، 

ارتبـــاط  در  و  می شـــوند  محســـوب  حلقـــه  آخریـــن 
قراردارنـــد.  نهایـــی  کننـــده  مصـــرف  بـــا  مســـتقیم 
ســـال  تابســـتان  اجتناب ناپذیـــر  خاموشـــی های 
یـــع  گذشـــته بیشـــترین فشـــار را بـــه شـــرکت های توز
ـــرکت ها در  ـــن ش ـــه ای ک ـــم  ـــم می بینی ـــروز ه ـــرد. ام ک وارد 
حـــال حاضـــر حداقـــل آمادگـــی را بـــرای پاســـخگوئی بـــه 

ــد.  ــار دارنـ پیـــک بـ

مهمتریـــن اهـــداف شـــما از حضـــور در نمایشـــگاه 
ــع چیســـت؟ کنفرانـــس توزیـ ــی  جانبـ

یـــع  توز گرانتریـــن تجهیـــزات  از  یکـــی  ترانســـفورماتور 
برق رســـانی  شـــبکه  گلـــوگاه  عنـــوان  بـــه  و  اســـت 
نقـــش بســـیار مهمـــی در تامیـــن پیوســـته بـــرق بـــرای 
ابتـــدای  در  می کنـــد.  ایفـــا  نهایـــی  مصرف کننـــده 
ــع  یـ ــفورماتور توز ــزار ترانسـ ــال 1398 بیـــش از 710 هـ سـ
اســـت  بهره بـــرداری  حـــال  در  سراســـری  شـــبکه  در 
شـــده اند.  فرســـوده  آن هـــا  درصـــد   30 از  بیـــش  کـــه 
هزینـــه تعویـــض ایـــن تعـــداد ترانســـفورماتور 8 هـــزار 
تومـــان، معـــادل 700 میلیـــون دالر، اســـت  میلیـــارد 
کـــه در شـــرایط فعلـــی تامیـــن ایـــن مبلـــغ دور از تصـــور 
اطمینـــان  قابلیـــت  منظـــور حفـــظ  بـــه  لـــذا  اســـت؛ 
یـــع  شـــبکه برق رســـانی، الزم اســـت شـــرکت های توز
بـــه بحـــث ســـرویس و پایـــش ترانس هـــا و همچنیـــن 
کننـــد. شـــرکت الونـــد تـــوان  تعمیـــر آن هـــا ورود پیـــدا 
ــتن دانـــش تخصصـــی  ــار داشـ ــا در اختیـ ــز بـ ــرژی نیـ انـ
در ایـــن خصـــوص آمـــاده ارائـــه خدمـــات ســـرویس و 
ـــن  ـــه ای ـــع ب ی ـــفورماتور های توز ـــر ترانس ـــداری و تعمی نگه

. ســـت کت ها شر

کنفرانس هـــا  از دیـــدگاه شـــما برگـــزاری ایـــن دســـت از 
می توانـــد در بهبـــود شـــرایط بحرانـــی صنعـــت بـــرق 

اثرگـــذار باشـــد؟
متاســـفانه در ســـال های اخیـــر برخـــی از ســـازمان ها 
کاهـــش یـــا  بـــه منظـــور صرفـــه جوئـــی بیشـــتر اقـــدام بـــه 
دوره هـــای  یـــا  نمایشـــگاه ها  کنفرانس هـــا،  حـــذف 
هزینـــه  کـــه  درحالیســـت  ایـــن  کرده انـــد.  آموزشـــی 
ســـایر  بـــا  مقایســـه  در  رویداد هـــا  ایـــن  برگـــزاری 
برگـــزاری  از  کـــه  منافعـــی  و  ســـازمان ها  هزینه هـــای 
آن هـــا حاصـــل می شـــود بســـیار ناچیـــز بـــوده و حـــذف 
ـــه  ک ـــه اســـت  گرفت ـــن دلیـــل صـــورت  ـــه ای ـــا ب آن هـــا صرف

بیشـــتر بـــه چشـــم می آینـــد.
بخصـــوص  نمایشـــگاه ها  و  کنفرانس هـــا  برگـــزاری 
اســـت  ضـــروری  و  مهـــم  بســـیار  بـــرق  صنعـــت  در 
بـــا  صنعـــت  ایـــن  در  فعـــال  شـــرکت های  کـــه  چرا
کاری، در پهنـــه جغرافیائـــی  وجـــود تشـــابه شـــرایط 
کنـــده بـــوده و تعامـــل بدنـــه تخصصـــی  وســـیعی پرا
ــا فرصتـــی  ــاد نیســـت. ایـــن رویداد هـ یـ ــم ز ــا هـ ــا بـ آن هـ
ــه بتواننـــد  کـ ــان فنـــی فراهـــم مـــی آورد  کارشناسـ ــرای  بـ
تجـــارب و آموخته هـــای خـــود را بـــا یکدیگـــر مبادلـــه 
کـــرده و در نهایـــت دانـــش فنـــی آن هـــا نیـــز افزایـــش 
ـــز اهمیـــت  ـــن رویداد هـــا نی ـــد. نمایشـــگاه جانبـــی ای یاب
ایـــن  در  فنـــی  کارشناســـان  کـــه  چرا دارد  بســـیاری 
و  فنـــی  دســـتاورد های  آخریـــن  بـــا  نمایشـــگاه ها 

می شـــوند.▪ آشـــنا  بین المللـــی  و  ملـــی  صنعتـــی 

معامله باخت -باخت 
پیمانکارو شرکت توزیع
آرش آقائی فر؛ مدیرعامل شرکت الوند توان انرژی

ـــع  ی ـــت توز ـــه صنع ک ـــد  ـــان می ده ـــوزه نش ـــن ح ـــاالن ای ـــای فع ـــه چالش ه ـــی ب ـــتان، نگاه ـــتان لرس ـــی اس ـــه میزبان ـــع ب ی ـــس توز کنفران ـــن دوره  ـــت و چهارمی ـــزاری بیس ـــتانه برگ در آس
گســـترده ای از بحـــران نقدینگـــی در وزارت نیـــرو دارد، بـــه دلیـــل ارتبـــاط مســـتقیم بـــا مشـــترکین، چالش هـــای ابعـــادی متفـــاوت نســـبت بـــه ســـایر  ـــر اینکـــه ســـهم بســـیار  عـــالوه ب
کمبـــود نقدینگـــی در  حقله هـــای زنجیـــره صنعـــت بـــرق دارد. بـــه همیـــن دلیـــل هـــم آرش آقایی فـــر، مدیرعامـــل شـــرکت الونـــد تـــوان انـــرژی معتقـــد اســـت بزرگتریـــن متضـــرر 

گفتگـــوی مـــا را بـــا ایـــن فعـــال صنعتـــی می خوانیـــد:  یـــع بـــرق هســـتند. در ادامـــه حاصـــل  یـــع، نـــه پیمانـــکاران بلکـــه شـــرکت های توز صنعـــت توز



54
گو گفت و 

بهــــــــــار  98 118

گفت و گو
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اعمـــال  بـــرای  اهرمـــی  اقتصـــادی  تحریم هـــای 
تغییـــر  به منظـــور  خارجـــی  دولت هـــای  فشـــار 
کشـــورها  سیاســـت های داخلـــی و خارجـــی ســـایر 
اســـت. از ایـــن نظـــر اقتصـــاد ایـــران از ســـال های 
ـــا مســـئله  ـــای مختلـــف ب ـــه نحوه ـــس از انقـــالب ب پ
جدیدتریـــن  اســـت.  بـــوده  مواجـــه  تحریم هـــا 
ـــان  ســـال  ـــه آب ـــز ب ـــر اعمـــال تحریم هـــا نی ـــه اخی تجرب
گذشـــته بازمی گـــردد. بـــه نظـــر شـــما دور تـــازه ای 
ــد  ــرق خواهـ ــت بـ ــر صنعـ ــری بـ ــه تاثیـ ــا چـ تحریم هـ

گذاشـــت؟
در  می تـــوان  را  بـــرق  صنعـــت  در  تحریـــم  موضـــوع 
ــور نخســـت  ــرار داد. محـ ــی قـ ــورد بررسـ ــور مـ ــه محـ سـ
ــذاری آن  گـ ــر  ــزم تاثیـ ــا و مکانیـ ــم هـ ــی تحریـ ــه چرایـ بـ
مـــی پـــردازد و بدنبـــال تحلیـــل منطـــق تحریم هـــا و 
متمرکـــز  کشـــورها  اقتصـــاد  در  آن  تاثیـــر  چگونگـــی 
بـــه مخاطـــرات و چالش هـــای  اســـت؛ محـــور دوم 
و ســـومین محـــور  هـــا می پـــردازد  تحریـــم  از  ناشـــی 
ـــا تحریم هـــا را تشـــریح می کنـــد.  راهکارهـــای مقابلـــه ب
ایـــن پرســـش  بایـــد  بـــرای بررســـی محـــور نخســـت 
کـــه هـــدف از تحریم هـــا چیســـت و  کـــرد  را مطـــرح 
ــاده ترین  ــت؟ سـ ــه معناسـ ــه چـ ــادی بـ تحریـــم اقتصـ
بـــرای  بـــرای تحریـــم »ایجـــاد محدودیـــت  توضیـــح 
کشـــورها و باهـــدف تغییـــر در رفتـــار سیاســـی  تجـــارت 

نسخه ضدتحریمی 
برای صنعت برق
گو با علیرضا اسدی / / گفت و 
معاون پژوهشی سندیکای صنعت برق ایران

بـــا خـــروج آمریـــکا از برجـــام در آبان مـــاه 9۷ و بازگشـــت دوبـــاره تحریم هـــای مالـــی و اقتصـــادی، 
و چالش هـــای  بـــا مخاطـــرات  بـــرق  از جملـــه صنعـــت  ایـــران  اقتصـــاد  بخش هـــای مختلـــف 
متعـــددی مواجـــه شـــده اســـت. چالش هـــا و مخاطـــرات صنعـــت بـــرق در دوره جدیـــد تحریم هـــا 
کمبـــود  را می تـــوان در چهـــار ســـطح »محدودیـــت در مبـــادالت تجـــاری برون مـــرزی«، »اختـــالل و 
در زنجیـــره تامیـــن تجهیـــزات«، »افزایـــش زمـــان و هزینـــه اجـــرای پروژه هـــا« و »ریســـک ناپایـــداری 
کـــرد. فعـــاالن بخش خصوصـــی معتقدنـــد ایـــن چالش هـــا، تحقـــق  شـــبکه بـــرق« دســـته بندی 
ــد 30  ــزوده، رشـ ــدی ارزش افـ ــد 9 درصـ ــد رشـ ــرق ماننـ ــش بـ ــعه در بخـ ــم توسـ ــه ششـ ــداف برنامـ اهـ
درصـــدی ســـرمایه گذاری، افزایـــش 25 هـــزار مگاواتـــی ظرفیـــت تولیـــد بـــرق و افزایـــش ســـهم 5 
ــرای  ــا بـ ــرد. امـ کـ ــد  ــه رو خواهـ ــا دســـت اندازهای جـــدی روبـ ــر را بـ ــای تجدیدپذیـ درصـــدی انرژی هـ
کـــرد؟ »دنیـــای اقتصـــاد« در گفت وگـــو بـــا دکتـــر علیرضـــا  کاهـــش ریســـک ایـــن مخاطـــرات چـــه بایـــد 
اســـدی، معـــاون پژوهشـــی ســـندیکای صنعـــت بـــرق ایـــران عمده تریـــن چالش هـــای صنعـــت 
ــاد  ــرار داده اســـت. بـــه اعتقـ ــا آن را مـــورد بررســـی قـ ــرایط تحریـــم و راهکارهـــای مقابلـــه بـ بـــرق در شـ
اســـدی بـــرای مقابلـــه بـــا چالش هـــای صنعـــت بـــرق در ایـــن دوران بایـــد راهکارهایـــی ماننـــد 
»رفـــع محدودیت هـــای تجـــاری برون مـــرزی«، »مراقبـــت از زنجیـــره تامیـــن و اجـــرای پروژه هـــا« و 
گیـــرد. در مصاحبـــه پیشـــرو تصویـــر صنعـــت  »مدیریـــت تقاضـــا« در دســـتورکار سیاســـتگذار قـــرار 

ــده اســـت. ــته شـ ــور نگاشـ ــه محـ ــا در سـ ــرق در تحریم هـ بـ
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یـــم هـــای تحـــت تحریـــم« اســـت. امـــا ایـــن توضیـــح  رژ
ــج  ــا و نتایـ ــم هـ ــی تحریـ ــن چرایـ ــه تببیـ ــد بـ ــی توانـ نمـ
ـــرای تحلیـــل  کنـــد. ب کمـــک شـــایانی  مـــورد انتظـــار آن 
ــر، مـــی توانیـــم از نظریـــه نـــورث در خصـــوص  عمیقتـ
ســـاختارهای  و  اقتصـــادی  هـــای  نظـــام  رابطـــه 
براســـاس نظریـــه ای  حکمرانـــی اســـتفاده نماییـــم. 
نـــورث )از اقتصاددانـــان نونهـــادی(، نظـــم اجتماعـــی 
مســـتقر در جوامـــع بـــه دو شـــکل ایجـــاد مـــی شـــود. 
»نظـــم دسترســـی بـــاز بـــه منابـــع« و »نظـــم دسترســـی 
بـــه منابـــع«. شـــکل نخســـت معمـــوال در  محـــدود 
و  لیبرالـــی  نظام هـــای  و  توســـعه یافته  کشـــورهای 
ــه در ایـــن  کـ ــوی  ــه نحـ ــود بـ ــده می شـ ــاد آزاد دیـ اقتصـ
کامـــا  دو  هـــر  اقتصـــاد  و  سیاســـت  بـــازار  جوامـــع 

رقابتـــی هســـتند. 
بـــرای  جوامـــع  اجتماعـــی،  نظـــم  دوم  شـــکل  در 
اجتنـــاب از خشـــونت و ایجـــاد امنیـــت، بیـــن دو بـــازار 
کننـــد  سیاســـت و اقتصـــاد، نوعـــی ارتبـــاط ایجـــاد مـــی 
گـــروه هـــای صاحـــب قـــدرت  کـــه در آن مصالحـــه بیـــن 
کـــه از  بـــرای تســـهیم منافـــع حاصـــل از رانتـــی اســـت 
طریـــق دسترســـی محـــدود بـــه منابـــع ایجـــاد شـــده 
اســـت.  در ایـــن جوامـــع دولت هـــا به عنـــوان نقطـــه 
گروه هـــای مســـتعد تصاحـــب قـــدرت آن  تعـــادل بیـــن 
کـــه  کشـــور، از طریـــق تســـهیم رانت هـــای اقتصـــادی 
بواســـطه ایجـــاد محدودیـــت در دسترســـی بـــه منابـــع 
گرفتـــه اســـت، اســـتقرار و تـــدوام مـــی یابنـــد.  شـــکل 
ـــی بقـــا خواهـــد  ـــا زمان ـــه، چنیـــن نظمـــی ت در ایـــن نظری
گروه هـــای  کـــه امـــکان ایجـــاد رانـــت بیـــن  داشـــت 
ــرار باشـــد  موازنـــه تشـــکیل دهنده نظـــام سیاســـی برقـ
ـــه محـــض آنکـــه در ایجـــاد تقســـیم رانـــت اختـــال  و ب
ایجـــاد شـــود، ثبـــات سیاســـی دچـــار بحـــران و نظـــم 
ـــه فروپاشـــی منجـــر خواهـــد شـــد. بنابرایـــن  سیاســـی ب
هـــدف تحریـــم هـــا بـــر اســـاس چنیـــن نظریـــه ای، آن 
کـــه از طریـــق تحریـــم هـــای اقتصـــادی، بـــا  اســـت 
گروههـــای   حـــذف یـــا محدودیـــت منابـــع رانـــت، بیـــن 
کننـــد  و  ائتافـــی نظـــام سیاســـی شـــکاف ایجـــاد 
در نتیجـــه بـــا شکســـته شـــدن ائتـــاف منازعـــات 
داخلـــی شـــکل مـــی  گیـــرد و سیســـتم از درون دچـــار 
فروپاشـــی مـــی شـــود.  ایـــن نظریـــه در تبییـــن دیـــدگاه 
کارگشـــا بـــه نظـــر مـــی رســـد و مـــی  کننـــدگان  تحریـــم 
کـــه چـــرا آنـــان تمایـــل  کنـــد  کمـــک  بـــه مـــا  توانـــد 
ــا را  ــران قـــدرت بازارهـ ــاد ایـ ــر اقتصـ ــار بـ ــا فشـ ــد بـ دارنـ
کـــه در دنیـــا  کننـــد. معمـــوال تحریم هایـــی  محدودتـــر 
اتفـــاق افتـــاده، بیشـــتر بـــا هـــدف تغییـــر سیاســـت 
یـــم انجـــام شـــده اســـت.  یـــم نـــه لزومـــا تغییـــر رژ رژ
ــا  ــا، تنهـ ــا آمارهـ ــق بـ ــه مطابـ کـ ــی اســـت  ــن در حالـ ایـ
35 درصـــد از تحریم هـــا موفـــق و بـــه هـــدف نزدیـــک 
بـــوده اســـت. بنابرایـــن در محـــور اول ضـــروری اســـت، 
ـــم  ـــار تحری ـــه درک منطـــق رفت کشـــور ب سیاســـتگذاران 
کننـــدگان دســـت یابـــد تـــا بتوانـــد رفتـــار انهـــا را در 

کنـــد. آینـــده پیـــش بینـــی 

کـــه  محـــور دوم؛ مخاطـــرات و چالش هایـــی اســـت 
ــل  ــرق تحمیـ ــه صنعـــت بـ ــا بـ ــطه تحریم هـ ــه واسـ بـ
شـــده اســـت. آیـــا آســـیب ها جـــدی خواهنـــد بـــود؟

محـــور دوم موضـــوع، مخاطـــرات صنعـــت بـــرق در 
ـــیب  ـــزان آس ـــل می ـــرای تحلی ـــت. ب ـــم اس ـــرایط تحری ش
ـــت  ـــم الزم اس ـــرایط تحری ـــرق در ش ـــت ب ـــری صنع پذی
بـــه صنعـــت بـــرق بـــه عنـــوان یـــک سیســـتم پیچـــده 
ایـــن  در  و  کنیـــم  نـــگاه  اجتماعـــی  و  اقتصـــادی 
یابـــی  تحلیـــل وضعیـــت تـــاب اوری سیســـتم را ارز
کنیـــم. مـــا مـــی دانیـــم هـــر چقـــدر یـــک سیســـتم، پویاتـــر 
باشـــد و مکانیـــزم هـــا خودســـامانیافتگی ان قـــوی تـــر 
در  باالتـــری  تـــاب آوری  دارای  سیســـتم  آن  باشـــد؛ 
برابـــر تهدیـــدات و مخاطـــرات محیطـــی خواهـــد بـــود 
ــوار  ــرایط دشـ ــا شـ ــه بـ ــرای مقابلـ و توانایـــی بیشـــتری بـ
احتمـــال  نتیجـــه   در  و  داشـــت  خواهـــد  بیرونـــی 
شکســـت سیســـتمی آن در برابـــر عوامـــل خارجـــی 
گـــر صنعـــت بـــرق  کمتـــر خواهـــد بـــود. از ایـــن منظـــر ا
را بـــه عنـــوان  یـــک سیســـتم پیچیـــده در نظـــر بگیریـــم، 
سیســـتم  ایـــن  صورتیکـــه  در  بگوییـــم  توانیـــم  مـــی 
پویـــا باشـــد، تـــاب آوری باالتـــری خواهـــد داشـــت و 
بـــه  احتمـــال اخـــال جـــدی سیســـتماتیک در آن 

حداقـــل مـــی رســـد. حـــال پرســـش اساســـی ایـــن اســـت 
کـــه تـــوان تـــاب اوری صنعـــت بـــرق بـــه عنـــوان یـــک 
سیســـتم پیچیـــده چـــه میـــزان مـــی باشـــد. متاســـفانه 
کـــه ایـــن سیســـتم قبـــل  کـــی از آن اســـت  شـــواهد حا
ـــوده و  از وقـــوع تحریم هـــا، دچـــار مشـــکات اساســـی ب
در آســـتانه وضعیـــت شکســـت سیســـتمی قـــرار دارد. 
کـــه صنعـــت بـــرق عـــاوه بـــر  بـــه یـــاد داشـــته باشـــیم 
ــادی  ــای اقتصـ ــایر نظام هـ ــات سـ ــتن خصوصیـ داشـ
)بازارهـــای عرضـــه و تقاضـــا(، یکســـری ویژگی هـــای 
کـــه نظـــام آن را پیچیـــده تـــر مـــی  اختصاصـــی دارد 
ســـازد. نخســـت اینکـــه بـــه لحـــاظ ویژگی هـــای فنـــی، 
کـــردن صنعتـــی بـــرق  هنـــوز امـــکان انباشـــت و ذخیـــره 
ـــدارد.  ـــود ن ـــادی وج ـــورت اقتص کان بص ـــاس  در مقی
بنابرایـــن بایـــد در لحظـــه تولیـــد و مصـــرف شـــود. ایـــن 
گـــر در یـــک نقطـــه، تعـــادل نظـــام  بـــدان معنـــا اســـت ا
عرضـــه و تقاضـــا برهـــم خـــورد، امـــکان جایگزینـــی آن 
ــا منابـــع بیرونـــی  ــر یـ کوتاه مـــدت از بازارهـــای دیگـ در 
کـــه بـــه  وجـــود نـــدارد. دومیـــن خصوصیـــت ایـــن اســـت 
کـــه ایجـــاد تاسیســـاتش  لحـــاظ مالـــی صنعتـــی اســـت 
ســـرمایه بر و زمان بـــر اســـت. ســـوم اینکـــه خاموشـــی 
یـــا عـــدم ارائـــه پایـــدار بـــرق، عـــاوه بـــر مشـــکات 
کـــه ایجـــاد می کنـــد بدلیـــل  اقتصادی-اجتماعـــی 
آنکـــه شـــدت خســـارات وارده در زمـــان خاموشـــی 

بنـــگاه  مالـــی   تـــوان  از  اســـت،  وســـیع  بســـیار 
عرضه کننـــده خـــارج اســـت، تشـــریح ایـــن ویژگی هـــا 
کـــه صنعـــت بـــرق نیازمنـــد یـــک  بـــه ایـــن معناســـت 
ـــول  ـــه محص ک ـــت  ـــدار اس ـــدت پای ـــزی بلندم برنامه ری
ـــاال  ـــک ســـاختار نهـــادی هوشـــمند بـــا آینده نگـــری ب ی
اســـت تـــا بتوانـــد امـــکان بـــروز خاموشـــی را بـــه صفـــر 
ــردن  کـ ــه لحـــاظ مدیریـــت  ــتم بـ ــاند. ایـــن سیسـ برسـ
ـــت.  ـــادی اس ـــتم های اقتص ـــایر سیس ـــر از س پیچیده ت

ارزیابی هـــا نشـــان می دهـــد شـــرایط نهـــادی ایـــران 
در حـــوزه مدیریـــت صنعـــت بـــرق دچـــار اختـــالالت 
گـــر در ایـــن  بنیـــادی اســـت. مهمتریـــن عوامـــل اخال

کجـــا جانمایـــی شـــده اســـت؟ حـــوزه 
نامتعـــادل  مالـــی  جریـــان  عامـــل،  تاثیرگذارتریـــن 
ایـــن صنعـــت اســـت. ایـــن موضـــوع باعـــث شـــده 
از  بلندمـــدت  برنامه ریـــزی  بـــرای  الزم  ظرفیـــت 
مدیریـــت  لحظـــه ای  صـــورت  بـــه  و  بـــرود  دســـت 
نظـــر  از  صنعـــت  ایـــن  به عبارتـــی  شـــود.  بحـــران 
مالـــی  نظـــام  دارد.  متزلزلـــی  شـــرایط  سیســـتمی 
ماننـــد  بخش هایـــی  در  تبعاتـــی  سیســـتم  ایـــن 
در  اســـت.  داشـــته  همـــراه  بـــه  ســـرمایه گذاری 
گذشـــته ســـرمایه گذاری صنعـــت بـــرق  ســـال های 
بـــه   1387 ســـال  در  دالر  میلیـــارد   6.5 حـــدود  از 
1.6 میلیـــارد دالر در ســـال 1396 رســـید. ایـــن آمـــار 
ســـرمایه گذاری ها  ســـال،   10 طـــی  می دهـــد  نشـــان 
کنـــار ایـــن موضـــوع بـــه  یک ســـوم شـــده اســـت. در 
دلیـــل بحران هـــای مالـــی دو اتفـــاق دیگـــر در حـــال 
کـــه به صـــورت مســـتمر ایـــن صنعـــت  وقـــوع اســـت 
یـــم  بـــا آن مواجـــه بـــوده اســـت. نخســـت اینکـــه رژ
نحـــوه  حقوقـــی  یـــم  )رژ مبـــادالت  انجـــام  حقوقـــی 
مبادلـــه بیـــن طرفیـــن قراردادهـــا را تنظیـــم می کنـــد 
ـــی  ـــت یعن ـــده  اس ـــی ش ـــال اساس ـــک اخت ـــار ی (، دچ
کمیتـــی دارد،  ــه اقتـــدار حا کـ ــه ایـــن دلیـــل  دولـــت بـ
ــه  ــادالت را بـ ــم مبـ ــوه تنظیـ ــی نحـ ــه راحتـ ــد بـ می توانـ
کنونـــی  ســـمت خـــود تغییـــر جهـــت دهـــد. در شـــرایط 
دولـــت در بخـــش بـــرق بـــه دلیـــل محدودیت هـــای 
ـــم حقوقـــی  ی ـــرای حـــل مســـئله خودشـــان، رژ ـــی،  ب مال
تضمیـــن  جهـــت  در  را  بـــرق  صنعـــت  قراردادهـــا 
کارفرمایـــان دولتـــی بصـــورت غیرمنصفانـــه و  منافـــع 
ــام ریســـک های  ــر داده انـــد و تمـ ــز تغییـ تبعیـــض آمیـ
غیرتجـــاری  ایـــن صنعـــت را بـــه صـــورت یک طرفـــه 
بـــر بنـــگاه  هـــا  در جهـــت ضـــرر بخش خصوصـــی 
کـــه در ســـایر صنایـــع تـــا  کردنـــد. در حالـــی  تحمیـــل 
حـــدودی ریســـک ها تقســـیم شـــده اســـت. در نتیجـــه 
کـــه بـــه دولـــت وارد می شـــده بـــه دلیـــل  ــار مالـــی  فشـ
عـــدم تـــوازن دریافت هـــا و پرداخت هـــا بـــه ســـمت 
بخش خصوصـــی صنعـــت بـــرق رفتـــه اســـت. زمانـــی 
کـــه بخش خصوصـــی بـــه صـــورت طوالنی دمـــدت 
ـــی  ـــاظ مال ـــه لح ـــرد، ب ـــرار می گی ـــی ق ـــار مال ـــک فش در ی
از  را  نـــوآوری  و  رقابت پذیـــری  تـــوان  و  تضعیـــف 
دســـت می دهـــد. ایـــن تصویـــر، تصویـــری از شـــرایط 

قبـــل از تحریـــم صنعـــت بـــرق بـــود.
بـــه  بـــرق،  صنعـــت  اختـــاالت  دوم  بخـــش  امـــا 
اســـت.  مربـــوط  تحریم هـــا  اعمـــال  از  بعـــد  دوران 

تاثیرگذارترین عامل، جریان مالی 
نامتعادل این صنعت است. این 

موضوع باعث شده ظرفیت الزم برای 
برنامه ریزی بلندمدت از دست برود و به 
صورت لحظه ای مدیریت بحران شود. 

به عبارتی این صنعت از نظر سیستمی 
شرایط متزلزلی دارد. نظام مالی این 

سیستم تبعاتی در بخش هایی مانند 
سرمایه گذاری به همراه داشته است
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نخســـتین آســـیب اختـــال در مـــراودات مالـــی بـــا 
کشورهاســـت. ایـــن موضـــوع از دو جهـــت بـــه  ســـایر 
ــد. نخســـت از ســـمت  ــیب می زنـ ــن صنعـــت آسـ ایـ
واردات  تحریم هـــا  واســـطه ای.  تجیهـــزات  تامیـــن 
را دچـــار اختـــال می کننـــد. در  ایـــن محصـــوالت 
ایـــن شـــرایط صاحـــب صنعـــت بـــه اجبـــار بـــا هزینـــه 
ـــر  ـــا تعمی ـــداری و ی ـــر تجهیـــزات مســـتعمل را خری باالت
گذشـــته  ســـال های  در  دیگـــر  ســـوی  از  می کنـــد. 
یـــج رشـــد صـــادرات مطلوبـــی  صنعـــت بـــرق بـــه تدر
کـــرد. امـــا بـــا وضـــع تحریم هـــا مشـــکات  را تجربـــه 
بـــرای صادرکننـــدگان دوبـــاره از راه رســـید. بنابرایـــن 
بـــا  صنعـــت  ایـــن  مالـــی  شـــرایط  مـــی رود  انتظـــار 
شـــرایط ســـخت تری روبـــه رو شـــود. عـــاوه بـــر ایـــن 
مالـــی  انتقـــال  و  نقـــل  محدودیـــت  موضوعـــات، 
کاالهـــای صنعـــت  منجـــر بـــه عـــدم خریـــد و فـــروش 
ـــی در زنجیـــره  کـــه ایـــن موضـــوع اختال ـــرق می شـــود  ب
بـــرای  اســـت  ممکـــن  کـــه  می کنـــد  ایجـــاد  تامیـــن 
متولیـــان نیـــرو تبعاتـــی همچـــون مشـــکات ملـــی بـــه 

همـــراه داشـــته باشـــد.
خســـارت بعـــدی؛ افزایـــش مـــدت پروژه هـــا و افزایـــش 
کـــه بنـــا بـــوده  هزینـــه انجـــام آنهـــا اســـت. پـــروژه ای 
ـــرای تکمیـــل،  یکســـاله انجـــام شـــود، ممکـــن اســـت ب
چنـــد ســـال زمـــان ببـــرد. همچنیـــن هزینـــه تامیـــن 
افزایـــش  برابـــر  چنـــد  تـــا  پـــروژه،   یـــک  تجیهـــزات 
می یابـــد. ایـــن موضـــوع باعـــث می شـــود، افزایـــش 
ظرفیـــت مـــورد نیـــاز بـــرای تامیـــن بـــرق پایـــدار، دچـــار 
کنـــد  گـــر رونـــد فعلـــی ادامـــه پیـــدا  اختـــال شـــود. ا
بـــا ریســـک عـــدم پاســـخ مناســـب بـــه تقاضـــای رو 
بـــه رشـــد بـــرق مواجـــه خواهیـــم شـــد. چالش هـــای 
کـــه تحریم هـــا  گفتـــه شـــده چالش هایـــی هســـتند 
کرده انـــد. تحریم هـــا زنجیـــره  در ســـه حـــوزه ایجـــاد 
ــا  ــرای پروژه هـ ــد، اجـ ــال می کنـ ــار اختـ ــن را دچـ تامیـ
و در نتیجـــه عرضـــه بـــه موقـــع بـــرق را بـــا دســـت انداز 
مختـــل  عوامـــل  ایـــن  کنـــار  در  می ســـازد.  مواجـــه 
کشـــور  کننـــده، ایـــراد سیســـتمی در اقتصـــاد بـــرق 
کنیـــد. زیـــرا رونـــد تقاضـــای بـــرق در  را نیـــز اضافـــه 
ــادی نیســـت.  ــا عقانیـــت اقتصـ ــی و بـ ــران منطقـ ایـ
مصرف کننـــده بـــرق نیـــز بـــه دلیـــل اینکـــه قیمت هـــا 
عامـــت غلطـــی می دهنـــد، میـــزان مصـــرف خـــود را 

نمی کنـــد. تنظیـــم 

فعـــاالن بخـــش خصوصـــی و صاحبـــان صنعـــت 
چـــه  تحریم هـــا  تخریبـــی  آثـــار  درمـــورد  بـــرق 

دارنـــد؟ دیدگاه هایـــی 
ســـندیکای صنعـــت بـــرق ایـــران یـــک نظرســـنجی 
ــرق در  ــت بـ ــران صنعـ ــه در آن از مدیـ کـ ــب داده  ترتیـ
کـــه  می شـــود  پرســـیده  ســـوال  بخش خصوصـــی 
در  بـــرق  صنعـــت  مخاطـــرات  مهمتریـــن  اساســـا 
کلیـــدی  شـــرایط تحریـــم چیســـت؟ چهـــار مســـئله 
ــد از  کردنـ ــی  ــی پیش بینـ ــاالن بخش خصوصـ ــه فعـ کـ
ایـــن قـــرار بـــود: »اختـــال در واردات و صـــادرات«، 
تامیـــن«،  زنجیـــره  تجهیـــزات  تامیـــن  در  »اختـــال 
ـــکار از صنعـــت  »خـــروج بنگاه هـــای ســـازنده و پیمان
پروژه هـــای  مالـــی  تامیـــن  در  تی  »مشـــکا و  بـــرق« 

توســـعه ای«.

کنـــون تصویـــر روشـــنی از مشـــکالت صنعـــت بـــرق  تا
بـــرای  حـــال  شـــد.  ترســـیم  تحریم هـــا  دوران  در 
برون رفـــت از ایـــن چالش هـــا راهـــی اســـت؟ آیـــا 
ـــود؟ ـــبین ب ـــت خوش ـــن صنع ـــده ای ـــه آین ـــوان ب می ت
کـــه چگونـــه مســـائل صنعـــت  محـــور ســـوم ایـــن اســـت 
کـــرد. دیـــدگاه مدیـــران  بـــرق در شـــرایط تحریـــم را حـــل 
بخش خصوصـــی بـــرای حـــل مســـئله صنعـــت بـــرق 
کامـــا در تقابـــل  بـــا دیـــدگاه مدیـــران بخـــش دولتـــی 
کـــه بـــه نظـــر شـــما چـــه  اســـت. از مدیـــران پرســـیدیم 
راهبـــردی بـــرای حـــل مســـئله تحریـــم و مقابلـــه بـــا 
ــا دو  ــه بـ کـ ــم  کردیـ ــت  ــد درخواسـ ــود دارد و بعـ آن وجـ
ــت  ــد. نخسـ کننـ ــدی  ــوع را رتبه بنـ ــن موضـ ــار ایـ معیـ
کـــه بیشـــترین مطلوبیـــت را داشـــته باشـــد  راهبـــردی 
ــامل  ــری را شـ ــترین تحقق پذیـ ــرد بیشـ ــن راهبـ و دومیـ
میشـــد. نتایـــج نظرســـنجی نشـــان میدهـــد موضوعـــی 
کـــه بخش خصوصـــی بـــه عنـــوان راهبـــرد مطلـــوب 
کـــرده، از نظـــر انـــان توســـط دولـــت قابـــل  شناســـایی 
دیـــد  از  کـــه  موضوعـــی  برعکـــس  و  نیســـت  اجـــرا 
بخش خصوصـــی توســـط دولـــت انتخـــاب و بـــه اجـــرا 
کمتـــری دارد. ایـــن موضـــوع  در مـــی آیـــد، مطلوبیـــت 
و  سیاســـت گذاری  نظـــام  کـــه  معناســـت  ایـــن  بـــه 
تصمیم گیـــری در حوزه هـــای اقتصـــادی، دســـتکم 
را  خصوصـــی  بخـــش  کارشناســـی  عقانیـــت 
نمی پذیـــرد. از نـــگاه بخش خصوصـــی راهکارهایـــی 
کمتریـــن اثرگـــذاری بـــرای حـــل مســـئله در دوران  کـــه 
در  »انعطاف پذیـــری  ماننـــد  دارنـــد،  را  تحریم هـــا 
احتمـــاال  محصـــول«  آزمون هـــای  و  اســـتانداردها 
ــرار می گیـــرد،  ــتر مـــورد توجـــه سیاســـت گذاران قـ بیشـ
ـــی  ـــذاری بخش خصوص گ ـــت  ـــه در اولوی ک ـــی  در حال
بیانگـــر  شـــواهد  ایـــن  دارد.  را  مطلوبیـــت  کمتریـــن 
و  ایـــران  اقتصـــاد  سیاســـت گذاران  کـــه  اســـت  آن 
حـــوزه انـــرژی بـــا یـــک منطـــق دیگـــری بـــه مســـائل 
بخش خصوصـــی  حـــال  ایـــن  بـــا  می کننـــد.  نـــگاه 
راهکارهایـــی بـــرای حـــل مســـائل صنعـــت بـــرق در 
ــه  ــا را در سـ ــرده و آنهـ کـ ــتخراج  ــم را اسـ ــرایط تحریـ شـ
اینکـــه  نخســـت  اســـت.  کـــرده  جانمایـــی  دســـته 
راهکارهـــای  برون مـــرزی«  »تجـــارت  مســـئله  بـــرای 
ـــده شـــود. در حـــال حاضـــر ســـاختار  جایگزینـــی برگزی
بنگاهـــی مـــا تـــوان حـــل ایـــن مســـئله را نـــدارد تـــا بتوانـــد 
کنـــد. ایـــن  روابـــط تجـــاری خـــود را بـــا دنیـــا حفـــظ 
مســـئله نیازمنـــد حمایـــت یـــا مداخلـــه دولـــت اســـت. 
برخـــی ظرفیت هـــا  از  اســـتفاده  راهکارهـــا  از  یکـــی 
ـــرکت های  ـــا ش ـــی ی ـــرکت های SME اروپای ـــت. ش اس
کـــه ســـهم عمـــده ای در بازارهـــای جهانـــی  فرعـــی 
تجـــاری  تعامـــات  بـــرای  خوبـــی  بســـتر  ندارنـــد، 
جدیـــد هســـتند. اســـتفاده از ظرفیـــت معاهـــدات 
ــرای  ــن بـ ــیه و چیـ ــه، روسـ ــورهای منطقـ کشـ ــاری  تجـ
کارگشـــا باشـــد. مبـــادالت پولـــی و مالـــی نیـــز می تـــوان 
ــا نقـــش دولـــت در ایـــن بیـــن چیســـت؟ سیســـتم  امـ
ــای  ــن تامین کننده هـ ــه بهتریـ ــران بـ ــرق ایـ صنعـــت بـ
تحریمـــی  وقـــت  هـــر  اســـت.  کـــرده  خـــو  خارجـــی 
ـــش  ـــرکت ها افزای ـــن ش ـــزات از ای ـــوده، واردت تجهی نب

نظـــام  کـــه  اســـت  حالـــی  در  ایـــن  اســـت.  یافتـــه 
کنـــد و  بازرگانـــی دولـــت در بخـــش بـــرق بایـــد تغییـــر 
ــکان  ــر امـ ــه دیگـ کـ ــت  ــود را پذیرفـ ــرایط موجـ ــد شـ بایـ
تامیـــن نیازهـــا از ســـوی شـــرکت های معتبـــر خارجـــی 

ــت. ــم نیسـ فراهـ
زنجیـــره  مســـئله  حـــل  راهکارهـــا،  دوم  دســـته  امـــا 
ــرایط فعلـــی اســـت.  ــا در شـ ــرای پروژه هـ تامیـــن و اجـ
ــد  ــرار می گیرنـ ــک قـ ــا در ریسـ ــای مـ ــه پروژه هـ در اینکـ
هیـــچ تردیـــدی وجـــود نـــدارد. امـــا ســـوال اساســـی 
مســـیر  ایـــن  در  کـــرد؟  بایـــد  چـــه  کـــه  اســـت  ایـــن 
»شناســـایی نقـــاط حســـاس و آســـیب پذیر زنجیـــره 
تامیـــن و اجـــرای عملیـــات ویـــژه بـــرای مقابلـــه بـــا 
مقـــررات  و  قوانیـــن  »اصـــاح  آســـیب پذیر«،  نقـــاط 
قراردادهـــای بیـــن دولـــت و بخـــش  خصوصـــی بـــرای 
پوشـــش ریســـک قراردادهـــا )اصـــاح مفـــاد تعدیـــل، 
ـــن  ـــم(«، »تامی ـــژه تحری ـــرایط وی ـــا ش ـــخ ب ـــه، و فس خاتم
مالـــی زنجیـــره تامیـــن و لجســـتیک صنعـــت بـــرق 
ارزی«  ذخایـــر  محـــل  از  اولویـــت دار  طرح هـــای  در 
و »جـــذب نقدینگـــی خـــرد و هدایـــت بـــه ســـمت 
و  ســـرمایه  بـــازار  ابزارهـــای  توســـعه  بـــا  پروژه هـــا 
تضمیـــن بـــازده توســـط دولـــت« می تـــوان به عنـــوان 
ـــد. گیرن ـــرار  کار ق تاثیرگذارتریـــن راهکارهـــا در دســـتور 
دســـته ســـوم راهکارهـــا نیـــز بـــه بخـــش »مدیریـــت 
از  می تـــوان  مســـیر  ایـــن  در  بازمی گـــردد.  تقاضـــا« 
راهکارهـــای عملیاتـــی ماننـــد »اصـــاح نظـــام تعرفـــه 
پروژه هـــای  »اجـــرای  مصـــرف«،  مدیریـــت  بـــرای 
بهینه ســـازی مصـــرف بـــرق در بخـــش خانگـــی« و 
»اســـتفاده از روش هـــا و مدل هـــای مدیریـــت تقاضـــا« 

کـــرد. اســـتفاده 
کشـــور  بـــه عنـــوان نکتـــه پایانـــی الزم میدانـــم بـــه رویکـــرد 
بـــرای حـــل مســـئله نیـــز توجـــه ویـــژه ای نمایـــد. بـــر 
کـــه امـــروزه از نظـــام نهـــادی بخـــش  اســـاس شـــناختی 
کـــه رویکـــرد تغییـــرات  یـــم، معتقـــدم  بـــرق و انـــرژی دار
کـــه  اســـتراتژیک بـــرای حـــل مســـئله صنعـــت بـــرق 
ــی  ــن مـ ــع بنادیـ ــع موانـ ــز و رفـ ــد اصـــاح از مرکـ نیازمنـ
مـــی  پیشـــنهاد  باشـــد.  نمـــی  امکانپذیـــر  باشـــد، 
اســـاس  بـــر  غیرمتمرکـــز  تغییـــرات  رویکـــرد  از  کنـــم 
یـــع یافتـــه بـــه مســـئله صنعـــت بـــرق  هوشـــمندی توز
ــای  ــه جـ ــی بـ کتیکـ ــای تا ــا راهکارهـ ــا بـ ــود تـ ــگاه شـ نـ
کان، و بصـــورت موضعـــی بـــه عارضـــه  راهبردهـــای 
یابـــی و مقابلـــه بـــا چالـــش هـــای صنعـــت بـــرق در 
یـــم. چنیـــن رویکـــردی، نیازمنـــد  شـــرایط تحریـــم بپرداز
ارائـــه  راهکارهـــای موضعـــی  بکارگیـــری  و  اعتمـــاد 
ــای  ــش هـ ــر در بخـ ــای متکثـ ــوش هـ ــط هـ ــده توسـ شـ
مختلـــف اکوسیســـتم حـــوزه بـــرق و انـــرژی اســـت 
کار بـــه جـــای اجمـــاع در راهکارهـــا،  و بـــرای ایـــن 
نیازمنـــد اجمـــاع در مســـائل و اســـتفاده از خاقیـــت 
هـــای خـــرده سیســـتمی هســـتیم. ایـــن دیـــدگاه مـــی 
ـــارج و  ـــردی خ ـــت راهب ـــن بس ـــرق ار ب ـــت ب ـــد صنع توان

بـــه اصاحـــات عملـــی، نزدیـــک ســـازد.▪

برگرفته از روزنامه دنیای اقتصاد 
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سناریوهای سال 98 
صنعت برق

ســـخت ترین  گذشـــته  ســـال  در  ایـــران  اقتصـــاد 
کـــرد. »تحمـــل نوســـانات نـــرخ  روزهـــای خـــود را ســـپری 
ـــازار«، »از ســـرگیری تحریم هـــا«  ارز و التهـــاب شـــدید ب
کـــه  و »افزایـــش چشـــمگیر تـــورم« بـــرای اقتصـــادی 
گرفتـــار  گذرانـــده و  بیـــش از یـــک دهـــه را در رکـــود 
کمبـــود شـــدید نقدینگـــی اســـت، ســـخت تر از آن بـــود 

ــید. ــر می رسـ ــه نظـ ــه بـ کـ
ســـایر  ماننـــد  هـــم  بـــرق  صنعـــت  میـــان  ایـــن  در 
ســـر  پشـــت  را  دشـــواری  بســـیار  ســـال  بخش هـــا 
کـــه بـــر ســـر اقتصـــاد  کنـــار همـــه آنچـــه  گذاشـــت. در 
ــا معضـــل  ــال 97 بـ ــرق در سـ ــران آمـــد، صنعـــت بـ ایـ
مواجـــه  هـــم  تابســـتان  گســـترده  خاموشـــی های 
کـــه  بـــود. نشـــانه ای آشـــکار از پیامدهـــای بحرانـــی 
سال هاســـت فعـــاالن ایـــن صنعـــت از آن صحبـــت 
کـــه  قیمت گـــذاری  کارآمـــد  نا مکانیـــزم  می کننـــد. 
تعـــادل  بـــرق  تقاضـــای  و  عرضـــه  بیـــن  نمی توانـــد 
کـــه ناشـــی از عـــدم  کســـری بودجـــه  کنـــد و  برقـــرار 
تـــوازن در درآمدهـــا و هزینه هـــا اســـت و بـــه رقمـــی 
هـــر  در  تومـــان  میلیـــارد  ســـه هزار  حـــدود  بـــر  بالـــغ 
تنهـــا  اســـت،  رســـیده  نیـــرو  وزارت  بـــرای  ســـال 
کشـــور  بـــرق  صنعـــت  ابرچالش هـــای  از  بخشـــی 
هســـتند. ایـــن صنعـــت بـــا افزایـــش بدهـــی دولـــت 
بـــه بخش خصوصـــی اعـــم از تولیدکننـــدگان بـــرق، 
بزرگ تـــری  معضـــل  بـــه  ســـازندگان  و  پیمانـــکاران 
ــه  کـ ــت  ــیده اسـ ــرمایه گذاری رسـ ــش سـ کاهـ ــام  ــه نـ بـ
کاهـــش منابـــع مالـــی  بیـــش از هـــر چیـــز ناشـــی از 
شـــرکت های صنعـــت بـــرق اســـت. بـــا ایـــن حـــال 
ــپری  ــال سـ ــری درحـ ــا چنیـــن تصویـ ــرق بـ صنعـــت بـ
کـــردن ســـال ســـخت 97 اســـت، امـــا ســـال 98 چـــه 
رویدادهایـــی در انتظـــار ایـــن صنعـــت اســـتراتژیک 
ــزارش پیـــش رو افـــق  گـ ــاد« در  اســـت؟ »دنیای اقتصـ

ــرار  یابـــی قـ ــورد ارز ــال آینـــده را مـ ــرق در سـ صنعـــت بـ
اســـت. داده 

می دهـــد  نشـــان  کارشناســـی  یابی هـــای  ارز
ــی  ــتراتژیک، حیاتـ ــت اسـ ــرق یـــک صنعـ ــت بـ صنعـ
کـــه بنیان هـــای اساســـی اش  و زیرســـاختی اســـت 
دچـــار اختـــاالت جـــدی هســـتند. بـــه اعتقـــاد فعـــاالن 
بخش خصوصـــی صنعـــت بـــرق، ایـــن اختـــاالت 
اســـت  باقـــی  قـــوت خـــود  بـــه  درحالـــی همچنـــان 
کـــه بـــه نظـــر می رســـد اراده چندانـــی بـــرای رفـــع ایـــن 
گام اول  ـــدارد. ایـــن بی توجهـــی در  چالش هـــا وجـــود ن
گســـترده تابســـتان 97 منجـــر شـــد.  بـــه خاموشـــی های 
ــر و  کـــه فعـــاالن بخش خصوصـــی پیش تـ عارضـــه ای 
کـــرده و نســـبت بـــه  بـــا صراحـــت آن را پیش بینـــی 
پیامدهـــای آن هشـــدار داده بودنـــد. بـــا ایـــن همـــه امـــا 
ــد  ــه بایـ کـ ــا  ــرق آنقدرهـ ــران صنعـــت بـ ــم بحـ ــوز هـ هنـ
گـــر چـــه امســـال دولـــت  گرفتـــه نشـــده اســـت. ا جـــدی 
میـــزان  بـــه  بودجهســـاالنه  از  را  نیـــرو  وزارت  ســـهم 
بـــرای  تصمیـــم  ایـــن  امـــا  داده  افزایـــش  درصـــد   21
ـــر 25هـــزار میلیـــارد تومـــان  ـــغ ب کـــه رقمـــی بال صنعتـــی 
از ســـرمایه گذاری های ضـــروری خـــود عقـــب مانـــده 
کـــه صنعـــت  کارســـاز نیســـت. بایـــد پذیرفـــت  اســـت، 
بـــرق ایـــران در زنجیـــره تامیـــن خـــود بـــا چالش هـــای 
بزرگ تـــری نســـبت بـــه راهکارهـــای پیش بینـــی شـــده 
کاهـــش ســـرمایه گذاری در بخـــش  مواجـــه اســـت. 
یـــع،  توســـعه زیرســـاخت های تولیـــد، انتقـــال و توز
ـــار  ـــرق را دچ ـــت ب ـــبکه صنع ـــب وکارهای ش کس ـــازار  ب
کـــه در قریـــب بـــه یـــک  کـــرده  رکـــودی شـــدید و مخـــرب 
دهـــه گذشـــته، گریبانگیـــر ایـــن صنعـــت شـــده اســـت. 
بـــه عـــاوه به دلیـــل تاخیـــر در پرداخـــت مطالبـــات 
دولـــت،  توســـط  بخش خصوصـــی  شـــرکت های 
کمبودنقدینگـــی  ـــره تامیـــن دچـــار  شـــرکت های زنجی

گزیـــر بـــه پرداخـــت جریمـــه دیـــون خـــود  شـــده و نا
بـــه  البتـــه  هـــم  یکجانبـــه  قراردادهـــای  شـــده اند. 
بـــرق نمـــک می پاشـــند. ایـــن  زخم هـــای صنعـــت 
کـــه عمدتـــا فاقـــد مکانیزم هـــای تعدیـــل  قراردادهـــا 
دیرکـــرد پرداخـــت و تعدیـــل فهـــارس بهـــا اســـت، 
دیرکـــرد  از  ناشـــی  خســـارات  تمامـــی  نهایـــت  در 
کارفرمـــای دولتـــی و افزایـــش هزینـــه نهاده هـــا را بـــه 
ــیر  ــن مسـ ــد. در ایـ ــل می کنـ ــی تحمیـ بخش خصوصـ
اولیـــن رخـــداد توقـــف پروژه هـــا اســـت. درحقیقـــت بـــا 
توجـــه بـــه جهـــش نـــرخ ارز و قیمـــت فلـــزات، قیمـــت 
تمام شـــده پروژه هـــا افزایـــش یافتـــه و به دلیـــل عـــدم 
ــرارداد متوقـــف  ــزار قـ ــه هـ ــا، قریـــب بـ ــران هزینه هـ جبـ
شـــده اســـت. فعـــاالن صنعـــت بـــرق حتـــی در تامیـــن 
و  تحریم هـــا  به دلیـــل  هـــم  فلـــزات  و  اولیـــه  مـــواد 
آشـــفتگی بـــازار، دچـــار مســـائل عدیـــده ای هســـتند. 
محدودیت هـــای  کنـــار  در  چالش هـــا  ایـــن  همـــه 
کاهـــش 70  کشـــور،  بین المللـــی تحمیـــل شـــده بـــه 

ــته اســـت. ــال داشـ ــه دنبـ ــادرات را بـ ــدی صـ درصـ
  سه سناریوی پیش بینی شده

ـــا ســـابقه ای  ـــرق ب کـــه صنعـــت ب واقعیـــت ایـــن اســـت 
ـــرای  ـــر ب گ ـــدارد و ا ـــرار ن ـــی ق درخشـــان، در شـــرایط خوب
خـــروج آن از بحـــران چـــاره اندیشـــی نشـــود، بـــدون 
نحـــوی  بـــه  کـــه  کشـــور  بخش هـــای  همـــه  تردیـــد 
بـــرق،  ایـــن صنعـــت یعنـــی  بـــه محصـــول نهایـــی 
و  گـــزاف  هزینه هایـــی  متحمـــل  هســـتند،  وابســـته 
ــی  ــد نگاهـ ــر چنـ ــد. هـ ــد شـ ــران خواهنـ ــل جبـ غیرقابـ
بـــه پیش بینی هـــای انجـــام شـــده بـــرای ســـال 98 بـــه 
گشـــایش  کـــه قـــرار نیســـت  درســـتی نشـــان می دهـــد 
دهـــد.  رخ  کشـــور  اقتصـــادی  شـــرایط  در  جـــدی 
به عنـــوان مثـــال بانـــک جهانـــی، نـــرخ رشـــد اقتصـــادی 
ـــی 8/ 3  ـــر منف ـــغ ب ـــی بال ـــال 1398 رقم ـــران را در س ای

/ پیام باقری؛ / نایب رییس هیات مدیره سندیکای صنعت برق ایران  
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درصـــد تخمیـــن زده اســـت. ایـــن نهـــاد همچنیـــن 
میـــزان تـــورم ایـــران در ســـال آتـــی را رقمـــی بالـــغ بـــر 1/ 
کـــرده اســـت. البتـــه ســـایر  34 درصـــد پیش بینـــی 
ـــی هـــم ارقامـــی مشـــابه را  ـــی و مال موسســـات تحقیقات
ــاد  ــد اقتصـ ــان رشـ ــن میـ ــد. در ایـ کرده انـ ــی  پیش بینـ
ایـــران در ســـال 98 از نـــگاه صنـــدوق بین المللـــی 
پـــول رقمـــی نزدیـــک بـــه منفـــی 6/ 3 و از نـــگاه مرکـــز 
پژوهش هـــای مجلـــس شـــورای اســـامی منفـــی 5/ 4 
درصـــد خواهـــد بـــود. البتـــه بـــرای پیش بینـــی آنچـــه 
در ســـال 98 در انتظـــار اقتصـــاد ایـــران اســـت بایـــد دو 
گرفـــت؛ سرنوشـــت نـــرخ ارز  کلیـــدی را در نظـــر  مســـاله 
و شـــرایط تحریم هـــا. بـــرای نـــرخ ارز و تاثیـــرات آن بـــر 
صنعـــت بـــرق، ســـه ســـناریوی اصلـــی قابـــل انتظـــار و 

پیش بینـــی اســـت.
ســـناریو اول؛ هدایـــت اقتصـــادی بـــازار ارز و عـــدم 
توافـــق پایـــدار بین المللـــی: براســـاس ایـــن ســـناریو 
دولـــت توانســـته بـــا به کارگیـــری اصـــول اقتصـــادی، 
شـــکل  بـــه  را  هدفمنـــدی  ارزی  سیاســـت گذاری 
باثبـــات بـــه اجـــرا رســـاند و تـــا حـــدودی بـــازار ارز را 
ـــت و نوســـانات شـــدید  ـــازار شـــناور هدای ـــه ســـمت ب ب
کنـــد. بـــر مبنـــای شـــرایط پیش بینـــی  کنتـــرل  ارزی را 
بـــا محدودیـــت  شـــده در ایـــن ســـناریو عرضـــه ارز 
ــه  ــازار ارز بـ ــوری در بـ ــزم رگوالتـ ــه اســـت، مکانیـ مواجـ
ــود و  ــرا می شـ ــش اجـ ــتماتیک و اثربخـ ــکلی سیسـ شـ
کاهـــش  انگیـــزه ســـفته بازی و ســـوداگری در بـــازار ارز 
گرفتـــه  صـــورت  پیش بینی هـــای  گـــر  ا می یابـــد. 
ــود در  ــه رکـ ــر چـ گـ ــود، ا ــی شـ ــناریو عملیاتـ ــن سـ در ایـ
ــد  ــداوم می یابـ ــعه ای تـ ــای تولیـــدی و توسـ فعالیت هـ
امـــا بـــازار ارز بـــرای فعـــاالن اقتصـــادی پیش بینی پذیـــر 
ــم  کـ ــبی حا ــفافیت نسـ ــازار ارز شـ ــود و در بـ ــد بـ خواهـ
کاهـــش خواهـــد یافـــت.   شـــده و فرصت هـــای رانتـــی 
کارفرمایـــی تولیـــد،  در ایـــن شـــرایط، شـــرکت های 
کشـــور و عـــدم  ـــود ارزی  کمب ـــع به دلیـــل  ی انتقـــال و توز
نیـــاز،  مـــورد  ارز  مناســـب  تخصیـــص  و  دسترســـی 
فعالیت هـــای خـــود را بـــه ســـمت پروژه هـــای تعمیـــر 
و نگهـــداری ســـوق می دهنـــد. بـــه ایـــن ترتیـــب بـــا 
توجـــه بـــه مشـــکات شـــرکت های بـــرق منطقـــه ای 
یـــع در توســـعه زیرســـاخت ها، صنعـــت بـــرق بـــا  و توز
ـــد خاموشـــی و مدیریـــت  مـــواردی همچـــون ادامـــه رون
اتـــاف بـــرق شـــبکه مواجـــه خواهـــد بـــود. فعـــاالن 
تی  ــکا ــا مشـ ــز بـ ــرق نیـ ــت بـ ــی صنعـ بخش خصوصـ
ــود  ــد و رکـ ــای جدیـ ــاد قراردادهـ ــدم انعقـ ــون عـ همچـ
در پروژه هـــا، افزایـــش تمرکـــز قراردادهـــای پیمانـــکاری 
حفـــظ شـــبکه فعلـــی و عـــدم دسترســـی و تخصیـــص 
ـــت  ـــا اف ـــه قاعدت ک ـــد  ـــد ش ـــه خواهن ـــب ارز مواج مناس
تولیـــد، مشـــکل تامیـــن مـــواد اولیـــه و افـــت تقاضـــا را 

بـــرای ســـازندگان به دنبـــال خواهـــد داشـــت.
و  ارز  بـــازار  اقتصـــادی  هدایـــت  دوم؛  ســـناریوی 
توافـــق پایـــدار بین المللـــی: در ایـــن ســـناریو از یـــک 
کارگیـــری اصـــول  ــا بـــه  ــو دولـــت توانســـته اســـت بـ سـ
را  هدفمنـــدی  ارزی  سیاســـت گذاری  اقتصـــادی، 
بـــه شـــکل باثبـــات بـــه اجـــرا رســـاند و از ســـوی دیگـــر 
در بعـــد روابـــط بین الملـــل، بـــه یـــک توافـــق پایـــدار بـــا 
ـــزرگ جهانـــی دســـت یافتـــه اســـت. در  اقتصادهـــای ب

ایـــن شـــرایط ضمـــن اجـــرای سیاســـت ارزی مناســـب 
به دلیـــل  ارز،  تخصیـــص  بهینـــه  مکانیزم هـــای  و 
و  کمبـــود  مشـــکات  بین المللـــی  توافـــق  وجـــود 
اقتصـــادی  بنگاه هـــای  و  نـــدارد  ارز وجـــود  عرضـــه 
کمـــی  ــا مشـــکل  ــتر تجارتبین الملـــل بـ ــا و بسـ در فضـ
مواجـــه خواهنـــد بـــود. بـــر ایـــن مبنـــا عرضـــه بـــدون 
محدودیـــت ارز، تنظیـــم بـــازار بـــا رگوالتـــوری موثـــر، 
هدایـــت شـــدن بـــازار ارز بـــه ســـمت بـــازار شـــناور، 
ــه ارز، از بیـــن  دسترســـی آســـان فعـــاالن اقتصـــادی بـ
بـــازار  در  ســـفته بازی  و  ســـوداگری  فعالیـــت  رفتـــن 
ارز، قابـــل پیش بینـــی شـــدن نوســـانات بـــازار ارزی، 
در  ارز  قیمـــت  تدریجـــی  افزایـــش  و  ثبـــات  ایجـــاد 
نهایـــت بـــه توســـعه و رونـــق فعالیت هـــای اقتصـــادی 

در ایـــن ســـناریو منتهـــی می شـــود.
گشـــایش ارزی و محیـــط  در ایـــن شـــرایط بـــا توجـــه بـــه 
شـــرکت های  دسترســـی  مناســـب،  کســـب وکار 
یـــع بـــه ارز بـــرای  کارفرمایـــی تولیـــدی، انتقـــال و توز
فعالیت هـــای توســـعه ای تســـهیل می شـــود و انجـــام 
جدیـــد  ســـرمایه گذاری  و  توســـعه ای  پروژه هـــای 
اولویـــت  تغییـــر  و  می گیـــرد  قـــرار  کار  دســـتور  در 
عقـــد قـــرارداد از پروژه هـــای اســـتراتژیک و حیاتـــی 
اقتصـــادی  صرفـــه  دارای  پروژه هـــای  ســـمت  بـــه 
ســـودآوری  افزایـــش  بـــا  عـــاوه  بـــه  بـــود.  خواهـــد 
مدیریـــت  بـــر  شـــرکت ها  تمرکـــز  اقتصـــادی، 
و  بـــود  قرار دادهـــا خواهـــد  اقتصـــادی  ریســـک های 
ــا مدیریـــت  کـــه بتواننـــد بـ شـــرکت های پیمانـــکاری 
پروژه هـــا،  اجـــرای  در  بهـــره وری  افزایـــش  و  بهینـــه 
کاهـــش دهنـــد ســـهم بیشـــتری از بـــازار  هزینه هـــا را 
کســـب می کننـــد. براســـاس ایـــن ســـناریو فعـــاالن  را 
امـــکان  به دلیـــل  بـــرق  صنعـــت  بخش خصوصـــی 
عقـــد قراردادهـــای متنـــوع و پربـــازده و از طرفـــی نبـــود 
ــده  ــوردار شـ ــد برخـ ــق تولیـ ــدی از رونـ مشـــکات تولیـ
و امـــکان ارتقـــای فنـــاوری و توســـعه ظرفیت هـــای 
می تواننـــد  و  می کننـــد  کســـب  را  خـــود  ســـاخت 
باشـــند.  داشـــته  حضـــور  صادراتـــی  بازارهـــای  در 
کســـب وکار  ـــه فضـــای رقابـــت و  ـــا توجـــه ب همچنیـــن ب
ســـفته بازی،  فرصت هـــای  نبـــود  در  مناســـب، 
ارزش افـــزوده  بـــا  فعالیت هـــای  روی  می تواننـــد 
ــوند و آن بخـــش از شـــرکت ها  ــز  شـ اقتصـــادی متمرکـ
شـــرکت های  بـــا  تجـــارت  و  توافـــق  امـــکان  کـــه 
داشـــته  را  اروپایـــی   )SMEs( متوســـط  و  کوچـــک 
باشـــند، ســـهم بیشـــتری در بـــازار خواهنـــد داشـــت.
کنتـــرل امنیتـــی و غیراقتصـــادی  ســـناریوی ســـوم؛ 
ــدار بین المللـــی: در ایـــن  ــق پایـ ــازار ارز و عـــدم توافـ بـ
ــی  ــرایط امنیتـ ــا شـ ــد بـ ــعی می کنـ ــت سـ ــناریو دولـ سـ
کنـــد.  کنتـــرل  بـــه شـــکل غیراقتصـــادی بـــازار ارز را 
در ایـــن شـــرایط بحـــران نوســـانات شـــدید ارزی ادامـــه 
اقتصـــادی  بنگاه هـــای  نیازهـــای  می کنـــد،  پیـــدا 
و  خانـــوار  روی  تمرکـــز  و  بـــود  نخواهـــد  اولویـــت  در 

اســـت. مصرف کننـــدگان 
یـــک  بـــا  شـــک  بـــدون  شـــرایطی  براســـاس چنیـــن 
ـــد  ـــم ش ـــه خواهی ـــفافیت مواج ـــد ش ـــازار ارز فاق ـــام ب نظ
کـــه رانـــت اطاعاتـــی ایجـــاد می کنـــد. عرضـــه ارز بـــا 
مشـــکل شـــدید مواجـــه شـــده و تخصیـــص ارز بـــه 

کارآمـــدی انجـــام خواهـــد شـــد. براســـاس  شـــکل نا
بـــرای  ارز  بـــه  دسترســـی  ســـناریو  ایـــن  داده هـــای 
فعالیت هـــای اقتصـــادی مولـــد بـــا مشـــکل مواجـــه 
رانت هـــای  به دلیـــل  ارز  فـــروش  و  خریـــد  و  شـــده 
خواهـــد  ســـوداگری  جذابیـــت  دارای  اقتصـــادی 
بـــازار ارز  بـــود و همیـــن امـــر انگیـــزه ســـفته بازی در 
را افزایـــش داده و بخـــش تولیـــد و ســـاخت بـــا رکـــود 
کـــرد. صنعـــت بـــرق نیـــز در قالـــب  مواجـــه خواهـــد 
کارفرمایـــی تولیـــد، انتقـــال  ایـــن ســـناریو شـــرکت های 
تی ماننـــد  کـــه بـــا مشـــکا یعـــی خواهـــد داشـــت  و توز
پروژه هـــای  قـــرارداد  عـــدم عقـــد  و  پروژه هـــا  توقـــف 
ـــه ارز،  توســـعه ای و ســـرمایه گذاری، عـــدم دسترســـی ب
ـــی  ـــبکه داخل ـــظ ش ـــر حف ـــا ب ـــز آنه ـــده و تمرک ـــه ش مواج
ــا  ــر اولویت هـ ــی و تغییـ ــده خاموشـ ــا پدیـ ــه بـ و مواجهـ
پدافنـــد  ســـمت  بـــه  اقتصـــادی  قراردادهـــای  از 
ـــه ایـــن ترتیـــب  غیرعامـــل و اســـتراتژیک خواهـــد بود.ب
و  کاال  تامین کننـــدگان  و  ســـازندگان  پیمانـــکاران، 
خدمـــات صنعـــت بـــرق بـــا مشـــکات عدیـــده ای 
همچـــون رفتـــن قراردادهـــا بـــه ســـمت قراردادهـــای 
صرفـــا اســـتراتژیک و عـــدم قبـــول قراردادهـــای جدیـــد 
دسترســـی  به دلیـــل  عـــاوه  بـــه  هســـتند.  مواجـــه 
تمایـــل  اصلـــی،  تامین کننـــدگان  بـــه  نداشـــتن 
بـــا  جایگزینـــی  و  معکـــوس  مهندســـی  انجـــام  بـــه 
محصـــوالت داخلـــی بیشـــتر شـــده و ســـازندگان بـــا 
مشـــکل تامیـــن مـــواد اولیـــه و مشـــکات نقدینگـــی در 
ــر  ــا در خطـ ــوند و بخشـــی از آنهـ فـــروش مواجـــه می شـ

می گیرنـــد. قـــرار  ورشکســـتگی 
و  چالش هـــا  بایـــد  ســـناریو  ســـه  ایـــن  کنـــار  در 
مخاطـــرات صنعـــت بـــرق در شـــرایط تحریـــم را هـــم 
مـــد نظـــر قـــرار داد. بـــه نظـــر می رســـد ایـــن صنعـــت 
در شـــرایط تحریـــم بـــا چهـــار چالـــش جـــدی مواجـــه 
کـــه محدودیـــت در مبـــادالت تجـــاری  خواهـــد بـــود 
بـــود.  آنهـــا خواهـــد  از مهم تریـــن  یکـــی  برون مـــرزی 
کمبـــود در زنجیـــره تامیـــن تجهیـــزات،  اختـــال و 
افزایـــش زمـــان و هزینـــه اجـــرای پروژه هـــا و ریســـک 
اصلی تریـــن  جملـــه  از  بـــرق  شـــبکه  ناپایـــداری 
ممکـــن  کـــه  بـــود  خواهـــد  تحریم هـــا  پیامدهـــای 
ــرای اهالـــی  ــوارتر بـ ــالی دشـ ــه سـ اســـت ســـال 98 را بـ
کـــه  کنـــد. واقعیـــت ایـــن اســـت  ایـــن صنعـــت بـــدل 
کار در انتظـــار ســـالی ســـخت  کســـب و  همـــه فعـــاالن 
بـــا رخدادهایـــی غیرقابـــل پیش بینـــی هســـتند امـــا 
کشـــید.  تـــاش  از  دســـت  ناامیـــدی  بـــا  نمی تـــوان 
فعـــاالن صنعـــت بـــرق ایـــران بارهـــا امتحـــان خـــود 
را در روزهـــای دشـــوار پـــس داده انـــد و ایـــن بـــار هـــم 
مهیـــای مواجهـــه بـــا دشـــوارترین شـــرایط هســـتند.به 
گذاشـــت.  کنـــار  اعتقـــاد باقـــری، نمی تـــوان امیدهـــا را 
دوراندیشـــی  بـــرق،  صنعـــت  توانمنـــدی  بـــه  بایـــد 
دولـــت و وزارت نیـــرو و همچنیـــن ایجـــاد یـــک عـــزم 
کـــردن ایـــن صنعـــت اســـتراتژیک  ملـــی بـــرای خـــارج 
از بحـــران امیـــدوار بـــود. بایـــد همـــه دشـــواری های 
ســـال پیـــش رو را پذیرفـــت و بـــا امیـــد بـــه مواجهـــه آنهـــا 

رفـــت.▪
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کشـــور برمبنـــای فـــروش  کـــه اداره  »بچـــه پولدارهـــا، قـــدر پـــول خـــود را نمی داننـــد و آن را بیهـــوده خـــرج می کننـــد 
نفـــت خـــام نیـــز، شـــبیه همیـــن ماجراســـت. » مقـــام معظـــم رهبـــری – 1393/07/30

ـــاز اکتشـــاف  کســـب امتی ـــرای  ـــه تهـــران، ب کســـی اســـترالیایی در ســـال 1901 ب ورود ماریـــوت، نماینـــده ویلیـــام نا
کـــه بـــا بی تدبیـــری و عـــدم دوراندیشـــی، بـــه  و اســـتخراج نفـــت، آغـــازی بـــود بـــرای اســـتفاده از یـــک فرصـــت، 
کمـــک  کـــه می توانســـت بـــه ایجـــاد و توســـعه زیرســـاخت ها، صنایـــع و تولیـــد  تهدیـــد تبدیـــل شـــد. فرصتـــی 
کشـــوری سرشـــار از منابـــع مـــادی  کنـــد امـــا در نقطـــه مقابـــل، تبدیـــل بـــه ســـاحی شـــد در راســـتای نابـــودی آن هـــا! 
ـــفره ی  ـــود، س ـــو ش ـــا لغ ـــوی دنی ـــد از آن، در آن س ـــت خری ـــر معافی گ ـــه ا ک ـــد  ـــی ش ـــپ نفت ـــه پم ـــل ب ـــوی، تبدی و معن

شـــهروندانش در ســـوی دیگـــر، تحـــت تأثیـــر قـــرار می گیـــرد!
ـــار مطـــرح شـــد، چـــه اقـــدام  ـــرای نخســـتین ب ـــام »اقتصـــاد مقاومتـــی« ب ـــه ن کـــه مفهومـــی ب کنـــون  از ســـال 1389 تا
گذشـــت نـــه ســـال، وابســـته تر از قبـــل، بـــه دنبـــال دور  کـــه پـــس از  گرفـــت  کار دولت هـــا قـــرار  مؤثـــری در دســـتور 
کشـــور در اثـــر دور  ک بـــه زیرســـاخت ها و منابـــع  زدن تحریم هـــا باشـــیم و پـــس از اعمـــال خســـارت های وحشـــتنا

کنیـــم؟ ـــا »لبخند هـــای روح خـــراش«، ادعـــای دکتـــری در آن را نیـــز مطـــرح  ـــم، اینـــک ب زدن تحری
کـــه شـــده، اتـــاق  کنونـــی، فرصـــت طایـــی را در اختیـــار تصمیم گیـــران قـــرار داده تـــا بـــرای یکبـــار هـــم  شـــرایط 
فکـــر واقعـــی تشـــکیل داده و از ایـــن مــــوهبت الهـــی، بـــه نحـــو صحیـــح و در راســـتای »رونـــق تولیـــد« بـــه عنـــوان تنهـــا 
ـــه ارمغـــان  کارفرمـــا، همـــان نتایجـــی را ب کارگـــر و  ـــی از  ـــاق فکـــر خال ـــد. ات گیرن ـــم«، بهـــره   ـــا »تحری راه حـــل مبـــارزه ب

 نفتی که »رونق« را  
آتش می زند

/مهدی زارع پور /
کارشناس ارشد مهندسی مکانیک و مدیریت سیستم های اطاعاتی

مدیرکارخانه پرشین تابلو تابان مشهد



63
مقاالت

بهــــــــار   98 118

کارفرمـــا، دربـــر نخواهـــد داشـــت. کارگـــر، فشـــار و دلســـردی  کوچـــک شـــدن ســـفره  کنـــون داشـــته و نتیجـــه ای جـــز  کـــه تا مـــی آورد 
یـــک باشـــد، مــــــدیون انقـــاب  برایـــان تریســـی می گوید:«پیشـــرفت های امـــــروز مـــــا، پیـــش از اینکـــه مدیـــون انقـــاب تکنولوژ

مدیریتـــی بـــوده اســـت. »
مدیـــران ارشـــد ایرانـــی در بخـــش تولیـــد، تـــا چـــه انـــدازه بـــه ایـــن جملـــه مقدماتـــی، از برایـــان تریســـی عقیـــده دارنـــد؟ پاســـخ 
کـــه  کـــه، بســـیار انـــدک! ایـــن در حالیســـت  کنیـــم  گـــر بخواهیـــم نیمـــه ُپـــر لیـــوان را ببینیـــم، بایـــد اعتـــراف  مشـــخص اســـت، ا
کـــه تمرکـــز خـــود را بصـــورت تخصصـــی بـــر مدیریـــت و شـــیوه های آن  کشـــور های صنعتـــی جهـــان، بیـــش از یکصدســـال اســـت 
کاســـیک مدیریـــت بـــه ســـر بـــرده و تـــاش دارنـــد  کمـــال تأســـف، مدیـــران ایرانـــی در قـــرن 21، هنـــوز در دوران  قـــرار داده انـــد. در 

کننـــد.  ـــه شـــیوه »ســـعی و خطـــا«، خلـــق و اثبـــات  ارزش هـــای خـــاص خـــود را ب
کـــه  مـــا بـــاور داشـــته باشـــیم یـــا خیـــر، »تولیـــد«، هماننـــد ســـایر مفاهیـــم ایـــن جهـــان هســـتی، یـــک سیســـتم دارای اجزایـــی اســـت 
ـــه جـــای داشـــتن  ـــان، ب کارفرمای ـــروز، تولیدکننـــدگان و  ـــر ام گ ـــرار دارد. ا ـــر سیســـتم(، در ارتبـــاط تنگاتنـــگ ق ـــا محیـــط خـــود )َاَب ب
کـــه هـــر روز نیـــز بـــه تعـــداد آن افـــزوده  خاطـــری آســـوده و پرداختـــن بـــه وظیفـــه ذاتـــی خـــود، درگیـــر حواشـــی و موانعـــی هســـتند 
کنـــش قاطـــع بـــه محیـــط  ـــر از جـــز قـــوت بخشـــیدن بـــه »سیســـتم درونـــِی« خـــود و اجـــزای آن، جهـــت وا می شـــود، راه حلـــی مؤثرت
کـــم« و تغییـــر در شـــیوه انجـــام امـــور. ـــا تغییـــر »نـــگاه حا مخـــرب، بـــه ذهـــن نمی رســـد و ایـــن تقویـــت حاصـــل نمـــی شـــود، مگـــر ب
کـــه دولـــت و سیاســـت های خـــرد  ُکل نگـــر مطالعـــه شـــود، بـــه همـــان انـــدازه  »رونـــق تولیـــد«، بایـــد در یـــک ســـیر سیســـتماتیک و 
ـــا  ـــه ب ـــم و بلک ـــز مه ـــدی نی ـــد تولی ـــک واح ـــاختار های ی ـــد، س ـــرار می گیرن ـــث ق ـــورد بح ـــذار، م ـــر تأثیرگ ـــوان پارامت ـــه عن کان آن ب و 

گیرنـــد. درجـــه اهمیـــت بســـیار باالتـــری بایـــد مـــورد توجـــه قـــرار 
کـــم بـــر آن، »کارگـــر ســـتیزی« و بی توجهـــی بـــه حداقـــل  کـــه فرهنـــگ حا یـــک مجموعـــه تولیـــدی در هـــر ســـطح و انـــدازه 
گیـــرد، چـــون  کشـــور نیـــز مـــورد عنایـــت قـــرار  گـــر بـــه حجـــم بودجـــه عمرانـــی  اســـتاندارد ها و الزامـــات مدیریتـــی اســـت، ا
ـــه  ـــدارد، تغییـــر شـــگرفی در اوضاعـــش ایجـــاد نخواهـــد شـــد؛ هرچنـــد ممکـــن اســـت ب زیرســـاخت مناســـب اســـتفاده از آن را ن
کتـــب  کـــه مدیـــران ارشـــد مـــا، »علـــم مدیریـــت« را مختـــص  صـــورت مقطعـــی، موفقیت هایـــی نیـــز حاصـــل شـــود. در شـــرایطی 
کره جنوبـــی طـــی ســـی ســـال از فـــروش ســـبزی و ماهـــی خشـــک، خـــود را در  کمپانی هـــای مطـــرح  و ممالـــک غربـــی می داننـــد، 

جمـــع صـــد برنـــد مطـــرح دنیـــا قـــرار می دهنـــد تـــا ســـبب شـــگفتی بـــرای همـــگان را فراهـــم ســـازند.
کاالی بی کیفیـــت یـــا »ُبنجـــل«، یـــد طوالیـــی داشـــت و بـــه همیـــن تخصـــص! در جهـــان شـــهرت  کـــه در تولیـــد  کشـــور ژاپـــن 
کشـــیده و مـــا غافـــل از  کیفیـــت خـــود را بـــه ُرخ جهانیـــان  کاالی با داشـــت، امـــروز تبدیـــل بـــه یـــک غـــول صنعتـــی شـــده تـــا 
اینکـــه در پـــس ایـــن موفقیـــت، مفاهیـــم نـــاب مدیریتـــی نهفتـــه اســـت! تمـــام توجـــه خـــود را بـــه حمایت هـــای دولتـــی معطـــوف 
ــودن دانـــش«  ــر »ســـطحی بـ ــادن بـ ــرپوش نهـ ــرای سـ ــه بـ ــن توجیـ ــی، بهتریـ ــن فرافکنـ ــده، ایـ ــده بنـ ــه عقیـ ــد بـ ــم؛ هرچنـ می کنیـ

خودمـــان اســـت.
در آغـــاز ســـال 1398، همیـــن »نـــگاه فرصـــت ســـوز« و بهره گیـــری از ســـبک های مدیریتـــی خـــود ســـاخته، بـــارش رحمـــت الهـــی 
کـــرده و حـــدود  ــر بـــود، بـــه یـــک تهدیـــد خانمانســـوز تبدیـــل  کم آبـــی، موهبتـــی بی نظیـ کـــه پـــس از ســـال ها خشکســـالی و  را 
ـــه عینـــی اســـت  کشـــور را درگیـــر مســـائل و مشـــکات خـــاص و بعضـــًا لطمـــات زیرســـاختی نمـــود. ایـــن مثـــال، یـــک نمون  %60
ـــد و خســـران  ـــه تهدی ـــز تبدیـــل ب کارآمـــد، حتـــی موهبـــت الهـــی را نی کـــه یـــک زیرســـاخت ضعیـــف و نا ـــرای اثبـــات ایـــن ادعـــا  ب

کـــرد.  خواهـــد 
شـــیوه مدیریـــت منابـــع نفتـــی و نـــگاه غلـــط در حـــوزه مدیریـــت بنگاه هـــای تولیـــدی، هـــر دو بـــه یـــک انـــدازه در شـــکل گیری 
ـــی  ـــچ تاش ـــتند و هی ـــم هس ـــان ه گریب ـــه  ـــت ب ـــا دس کارفرم ـــر و  کارگ ـــوز  ـــا، هن ـــدی م ـــل تولی ـــد. در محاف ـــر دارن ـــی تأثی ـــرایط فعل ش
کـــه بـــا اجـــرای سیســـتم های نویـــن، نـــگاه خـــود  کشـــور، تولیدکنندگانـــی  بـــرای بهبـــود ایـــن شـــرایط نیـــز نمی شـــود. در همیـــن 
را بـــه »کارگـــر« از تفکـــر ماشـــینی بـــه »توجـــه بـــه ابعـــاد انســـانی« تغییـــر داده انـــد، در ســـکوت، عـــاری از شـــکایت و... در حـــال 
ـــا دســـتان خالـــی، بـــه صاحـــب  کـــه از تخـــم مـــرغ فروشـــی ب کننـــده ای را  پیشـــرفت و ترقـــی هســـتند؛ بخوانیـــد سرنوشـــت تولیـــد 

یـــد بـــه سیســـتم مدیریتـــی ایشـــان. کشـــور تبدیـــل شـــده اســـت و نگاهـــی بینداز یکـــی از بزرگ تریـــن هولدینگ هـــای 
کـــه »علـــم مدیریـــت«، مختـــص آن طـــرف آب اســـت و اینجـــا ایـــران اســـت!  اینهـــا مثال هـــای نقضـــی اســـت بـــر ایـــن ادعـــا 
کـــه منجـــر بـــه  کرده انـــد  کـــدام شـــیوه »علمـــی« را اجـــرا  کنـــون  کـــه تا البتـــه هیچکـــدام از صاحبـــان ایـــن ادعـــا، اشـــاره نمی کننـــد 

کـــه ایـــن راه حل هـــا، مصـــرف خارجـــی دارد؟ شکســـت شـــده و در پـــس آن، بـــه ایـــن نتیجـــه رســـیده اند 
راه رونـــق تولیـــد از »تغییـــر در نگـــرش« بـــا یـــک برنامه ریـــزی اســـتراتژیک، مـــدون و منطبـــق بـــر واقعیـــت می گـــذرد؛ ســـاده ترین 
ـــاحل  ـــه س ـــیوه، راه ب ـــن ش ـــه ای ک ـــان داده  ـــه نش ـــار ده ـــه چه ـــا تجرب ـــت، ام ـــاله اس ـــورت مس ـــردن ص ک ک  ـــا ـــائل، پ ـــل مس ـــیوه ح ش

ـــد.  ـــورده می کن ـــم خ ـــمن قس ـــم دش ـــه را، تقدی ـــر لحظ ـــار در ه ـــال فش ـــرای اعم ـــزار ب ـــن اب ـــدارد و بهتری ـــق ن ـــن رون ام
کارگـــران، بیـــش از  کارخانه هـــای دنیـــا نیـــز در نبـــود  کارگـــران، نـــوک پیـــکان تولیـــد بـــوده و هســـتند، مدرن تریـــن و مجهزتریـــن 
کارخانجـــات  ـــه رونـــق باشـــد، ایـــن مهـــم بایـــد از درون  گـــر قـــرار ب گران بهـــا، بـــه حســـاب نخواهنـــد آمـــد؛ ا ـــه لوکـــس و  یـــک مخروب
کارمنـــدان و رونـــق تغییـــر دیـــدگاه در  مـــا آغـــاز شـــود. رونـــق آمـــوزش، رونـــق تغییـــر، رونـــق ارتباطـــات مؤثـــر، رونـــق توجـــه بـــه نیـــاز 

ـــت. مدیری
»ایـــن مشـــکات بـــا حـــرف حـــل نمی شـــود بلکـــه اقـــدام و ابتـــکار می طلبـــد. تقویـــت تولیـــد داخلـــی، ســـتون فقـــرات »حـــل 
کشـــور و تحقـــق اقتصـــاد مقاومتـــی« اســـت. برخـــی می گوینـــد در شـــرایط تحریـــم و فشـــار، رونـــق تولیـــد داخلـــی  مشـــکات 
امکان پذیـــر نیســـت، بـــدون شـــک تحریم هـــای ظالمانـــه در بـــروز مشـــکات تأثیـــر داشـــته اســـت، امـــا تحریـــم و فشـــار بـــدون 
تردیـــد نمی توانـــد جلـــوی تـــاش عمومـــی، ســـازمان یافتـــه و برنامه ریـــزی شـــده را بـــرای »رونـــق تولیـــد داخلـــی« بگیـــرد.« 

حضـــرت آیـــت اهلل خامنـــه ای – 1394/02/09▪

کنون که  از سال 1389 تا
مفهومی به نام »اقتصاد 

مقاومتی« برای نخستین بار 
مطرح شد، چه اقدام مؤثری در 

دستور کار دولت ها قرار گرفت 
که پس از گذشت نه سال، 

وابسته تر از قبل، به دنبال دور 
زدن تحریم ها باشیم
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اخبار 
هیات مدیره

کنسرســـیوم های صادراتـــی بـــرای  ایجـــاد 
اجرایـــی شـــدن همـــکاری صنعـــت بـــرق 

ایـــران و عـــراق

ــره  چهـــل و هفتمیـــن جلســـه دوره هفتـــم هیات مدیـ
دوم  و  بیســـت  ایـــران،  بـــرق  صنعـــت  ســـندیکای 
گزارشـــی  اردیبهشـــت برگزار شـــد. در این جلســـه ابتدا 
گرفتـــه از ســـوی ســـندیکا  از اقدامـــات اخیـــر صـــورت 
گـــزارش بـــه میزبانـــی از  توســـط دبیـــر ارائـــه شـــد. در ایـــن 
هیـــات عراقـــی و جلســـات مشـــترک بـــا مدیـــران وزارت 
بـــرای  یـــع  توز شـــرکت های  عامـــل  مدیـــران  و  نیـــرو 
همـــکاری صنعـــت بـــرق ایـــران و عـــراق، انعـــکاس 
و  تجدیدپذیـــر  انرژی هـــای  بـــه  مربـــوط  مشـــکات 
کنـــده بـــه شـــرکت توانیـــر و احصـــا موانـــع و  تولیدپرا
چالش هـــای رونـــق تولیـــد در صنعـــت بـــرق جهـــت 
ارائـــه بـــه مرکـــز پژوهش هـــای مجلـــس شـــورای اســـامی 
و نیـــز جلســـه بـــا رییـــس اتـــاق بازرگانـــی صنایـــع معـــادن 
کشـــاورزی تهـــران بـــه منظـــور جلـــب حمایت هـــای  و 
اتـــاق بـــرای تحقـــق همـــکاری شـــرکت های عضـــو 
ســـندیکا در توســـعه شـــبکه بـــرق عـــراق اشـــاره شـــد. 
بررســـی  و  اساســـنامه  کارگـــروه  جلســـات  برگـــزاری 
نظـــرات اعضـــا و تطبیـــق آن بـــا اساســـنامه تیـــپ اتـــاق، 

حضـــور ســـندیکا در همایـــش راهکارهـــای افزایـــش 
ســـهم بخـــش خصوصـــی در بازارهـــای بین المللـــی 
انـــرژی، هماهنگـــی بـــا شـــرکت توانیـــر درخصـــوص 
کـــردن  به روزرســـانی و تکمیـــل آنالیـــز بهـــا و قیمـــت دار 
شـــرح ردیـــف رشـــته خطـــوط و پســـت های انتقـــال و 
ـــع  ی ـــا شـــرکت توز ـــع و همچنیـــن هماهنگـــی ب ی فوق توز
نیـــروی بـــرق یـــزد بـــه منظـــور احصـــا دقیـــق درصـــد 
ارزبـــری در دســـتورالعمل جبـــران نوســـانات نـــرخ ارز 
گـــزارش  یـــع محورهـــای دیگـــر  ویـــژه شـــرکت های توز

دبیـــر ســـندیکا بودنـــد. 
یابـــی و تشـــخیص صاحیـــت  گـــذاری ارز موضـــوع وا
شـــرکت های ســـازنده تجهیـــزات صنعـــت بـــرق بـــه 
کـــه بـــا توجـــه  ســـندیکا محـــور دیگـــر ایـــن جلســـه بـــود 
بـــه نهایـــی شـــدن و امضـــای تفاهم نامـــه همـــکاری 
اقدامـــات  از  گزارشـــی  ســـندیکا،  و  توانیـــر  مابیـــن 
صورت گرفتـــه در ایـــن خصـــوص ارائـــه و مقـــرر شـــد 
ـــی  ـــرای ارزیاب ـــندیکا ب ـــل س ـــتقلی در مح ـــر مس ـــه دفت ک
ــه  کـ ــنهاد شـــد  ــود. همچنیـــن پیشـ ــه شـ گرفتـ ــر  در نظـ
ــتری  کمـــک بیشـ ــیر  ــاوران در ایـــن مسـ ــه مشـ کمیتـ از 
گرفتـــه شـــود. همچنیـــن هیات مدیـــره ســـندیکا بـــر 
لـــزوم پیگیـــری مســـتمر مطالبـــات شـــرکت های عضـــو 
کـــرد و بـــا توجـــه بـــه اســـتعام بعمـــل آمـــده  کیـــد  تا
از شـــرکت های  اعضـــا در خصـــوص مطالبـــات  از 
زیرمجموعـــه توانیـــر و دریافـــت پاســـخ از حـــدود پنجـــاه 
ــرای  ــای الزم بـ ــد پیگیری هـ ــرر شـ ــو، مقـ ــرکت عضـ شـ
ـــز  ـــط نی ـــان مرتب کارفرمای ـــات از  ـــه مطالب ـــول تاییدی وص

ــرد.  گیـ ــرار  کار قـ ــتور  در دسـ
بخـــش بعـــدی جلســـه بـــه بررســـی ابـــاغ جـــدول ب 5 
بخشـــنامه جبـــران آثـــار ناشـــی از افزایـــش قیمـــت ارز از 
ــرر  کـــه مقـ ــر اختصـــاص داشـــت  ســـوی شـــرکت توانیـ
کمیتـــه هـــای مرتبـــط در ایـــن خصـــوص  شـــد نظـــرات 
گـــردآوری و بـــه شـــورای هماهنگـــی و ســـازمان برنامـــه 
منعکـــس شـــده و پیگیـــری مســـتمر ایـــن موضـــوع 
بگیـــرد. همچنیـــن  قـــرار  دبیرخانـــه  کار  در دســـتور 
در ایـــن بخـــش از جلســـه، نماینـــدگان ســـندیکا در 
کارگـــروه تدویـــن فهـــارس بهـــای خـــط هوایـــی و زمینـــی 
کارگـــروه تدویـــن  یـــع و انتقـــال و همچنیـــن  فوق توز
یـــع و انتقـــال نیـــروی  فهـــارس بهـــای پســـت فوق توز

ــا  ــای الزم بـ ــد هماهنگی هـ ــرر شـ ــاب و مقـ ــرق انتخـ بـ
شـــرکت توانیـــر در خصـــوص معرفـــی آنهـــا صـــورت 

پذیـــرد. 
بـــا توجـــه بـــه تغییـــرات ایجـــاد شـــده در توانیـــر مقـــرر 
ــا  ــره ســـندیکا بـ ــه ای فیمابیـــن هیات مدیـ شـــد جلسـ
ـــزار شـــود.  ـــر برگ ـــع توانی ی ـــد هماهنگـــی توز معـــاون جدی
همچنیـــن بـــا توجـــه بـــه در پیـــش بـــودن انتخابـــات 
هیـــأت رئیســـه اتاق هـــای بازرگانـــی ایـــران مقـــرر شـــد 
نماینـــدگان  و  هیأت مدیـــره  فیمابیـــن  جلســـه ای 
و  تهـــران  اتـــاق  نماینـــدگان  هیـــأت  در  ســـندیکا 

برگـــزار شـــود. اســـتان ها 
کمیتـــی  در ادامـــه جلســـه عـــدم ایفـــای دقیـــق نقـــش حا
از ســـوی شـــرکت توانیـــر در قبـــال شـــرکت های تابعـــه 
بررســـی و مقـــرر شـــد ســـندیکا ضمـــن پیگیـــری جـــدی 
موضـــوع، مراتـــب اعتـــراض خـــود را نســـبت بـــه رویکـــرد 
فعلـــی شـــرکت توانیـــر بـــه معـــاون بـــرق و انـــرژی وزیـــر 
کارگـــروه ســـه نفـــره  نیـــرو اعـــام و از ســـرگیری جلســـات 

کنـــد.  را پیگیـــری 
و  ســـاختاری  تغییـــرات  لـــزوم  دربـــاره  تبادل نظـــر 
ایـــن  دیگـــر  بخـــش  هماهنگـــی  شـــورای  اجرایـــی 
کـــه مقـــرر شـــد پیشـــنهادات ســـندیکا در  جلســـه بـــود 
خصـــوص اساســـنامه شـــورا در اختیـــار هیات مدیـــره 
گیـــرد و پیشـــنهادات ســـندیکا بـــرای ســـاختار  قـــرار 
ــه  ــازمان برنامـ ــا هیـــأت اجرایـــی و سـ ــورا بـ اجرایـــی شـ

مطـــرح و پیگیـــری شـــود.  
بـــه  توجـــه  بـــا  هیات مدیـــره  اعضـــای  همچنیـــن 
کیـــد  راه انـــدازی دفتـــر رونـــق تولیـــد در قـــوه قضاییـــه، تا
ــر  ــاختار دفتـ ــی سـ ــن بررسـ ــندیکا ضمـ ــه سـ کـ ــد  کردنـ
مذکـــور، پیگیری هـــای الزم را بـــه منظـــور انعـــکاس 
ـــا مســـئولین  ـــزاری جلســـه ای ب مشـــکات اعضـــا و برگ
ـــن  ـــر ای ـــم ب ـــن تصمی ـــد. همچنی ـــام ده ـــر، انج ـــن دفت ای
ـــور  ـــه ط ـــس، ب ـــای مجل ـــندیکا از ظرفیت ه ـــه س ک ـــد  ش
موثرتـــر بهره گیـــری و ســـطح ارتباطـــی بـــا مجلـــس را 
کنـــد. بـــر همیـــن اســـاس بازنگـــری برنامه هـــا  تقویـــت 
کار  دســـتور  در  مجلـــس  کارگـــروه  سیاســـت های  و 

گرفـــت.  ــرار  ســـندیکا قـ
در ادامـــه مقـــرر شـــد گزارشـــی از قراردادهای فسخ شـــده 
اعضـــا تهیـــه و بـــه معـــاون وزیـــر در امـــور بـــرق و انـــرژی و 
مدیرعامـــل توانیـــر منعکـــس شـــود. همچنیـــن بنـــا شـــد 
برگـــزاری جلســـه بـــا مســـئولین نهادهـــای نظارتـــی در 
گیـــرد و از ظرفیت هـــای  کار ســـندیکا قـــرار  دســـتور 
اتـــاق بـــرای ارتبـــاط بـــا ســـازمان بازرســـی، قـــوه قضاییـــه 

و ســـایر نهادهـــای هـــدف بهره گیـــری شـــود.
بـــه اینکـــه در مجلـــس و هیـــأت دولـــت  بـــا توجـــه 
موضـــوع معافیت هـــای جرایـــم بیمـــه و مالیـــات در 
حـــال بررســـی اســـت، مقـــرر شـــد ســـندیکا مراحـــل 
کـــرده و  تدویـــن و تصویـــب ایـــن طـــرح را پیگیـــری 
حتی االمـــکان مشـــارکتی فعـــال در ایـــن زمینـــه داشـــته 
تســـهیل  از ظرفیت هـــای ســـتاد  و ســـندیکا  باشـــد 
ـــرای پیگیـــری مشـــکات شـــرکت های  کار ب کســـب و 
شـــد  مقـــرر  همچنیـــن  جویـــد.  بهـــره  موثرتـــر  عضـــو 
تامیـــن  ســـوی  از  شـــده  تعییـــن  جدیـــد  مقـــررات 
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گرفتـــه  اجتماعـــی بـــرای رونـــق تولیـــد مـــورد بررســـی قـــرار 
و بـــه اعضـــا اطاع رســـانی شـــود. 

ـــا  در بخـــش پایانـــی جلســـه توافقـــات اخیـــر ســـندیکا ب
کنسرســـیوم  وزارت بـــرق عـــراق در خصـــوص معرفـــی 
طـــرف  بـــه  ایرانـــی  شـــرکت های  از  متشـــکل  هـــای 
ـــه منظـــور پیشـــبرد اهـــداف پیش بینـــی شـــده  عراقـــی ب
کشـــور مـــورد  در تفاهم نامـــه میـــان وزارت نیـــروی دو 
گرفـــت و بـــا توجـــه بـــه اینکـــه  بحـــث و بررســـی قـــرار 
صادراتـــی  هـــای  کنسرســـیوم  ایجـــاد  شـــیوه های 
قبـــا بـــه تصویـــب هیأت مدیـــره ســـندیکا رســـیده، 
یابـــی و نظـــارت متشـــکل از دو  کمیتـــه ارز مقـــرر شـــد 
نماینـــده از اعضـــای هیأت مدیـــره، دو نماینـــده از 
کمیتـــه  کمیتـــه توســـعه صـــادرات و یـــک نماینـــده از 
پـــس از  بـــه ایـــن ترتیـــب  مشـــاوران تشـــکیل شـــود. 
کمیتـــه  رای گیـــری نماینـــدگان هیات مدیـــره در ایـــن 
کمیتـــه مشـــاوران و توســـعه  انتخـــاب و مقـــرر شـــد 

ــد.  کننـ ــی  ــود را معرفـ ــدگان خـ ــز نماینـ ــادرات نیـ صـ

 
تامیــــن  چالــــش های  حـــــــــل  بـــر  تمـــــرکز 

اعضـــا اجتماعـــی 

بیمـــه  خصـــوص  در  اعضـــا  چالش هـــای  بررســـی 
و  چهـــل  محورهـــای  از  یکـــی  اجتماعـــی  تامیـــن 
ششـــمین جلســـه دوره هفتـــم هیـــات مدیـــره ســـندیکا 
کمیتـــه حقوقـــی  کارگـــروه بیمـــه و  کـــه مقـــرر شـــد  بـــود 
بـــا جلـــب مشـــارکت از اتـــاق بازرگانـــی بـــه طـــور جـــدی 
کار قـــرار دهـــد. پیگیـــری ایـــن موضـــوع را در دســـتور 

در چهـــل و ششـــمین جلســـه دوره هفتـــم هیـــات 
کـــه هشـــتم  مدیـــره ســـندیکای صنعـــت بـــرق ایـــران 
اردیبهشـــت در محـــل ســـندیکا برگـــزار شـــد، ابتـــدا 
ســـوی  از  گرفتـــه  صـــورت  اقدامـــات  از  گزارشـــی 
گـــزارش  ســـندیکا توســـط دبیـــر ارائـــه شـــد. در ایـــن 
ــا و مبادلـــه تفاهم نامـــه همـــکاری ســـندیکا  بـــه امضـ
تشـــخیص  و  یابـــی  ارز گـــذاری  وا بـــرای  توانیـــر  و 
ســـندیکا،  بـــه  ســـازنده  شـــرکت های  صاحیـــت 
ســـندیکا  همـــکاری  تفاهم نامـــه  مبادلـــه  و  امضـــا 

ــادرات  ــعه صـ ــاوری توسـ ــش و فنـ ــدوق پژوهـ ــا صنـ بـ
شـــریف بـــرای ارائـــه تســـهیات بـــه اعضـــا، برگـــزاری 
جلســـات بـــا شـــرکت مدیـــران شـــرکت توانیـــر و مرکـــز 
هـــای مجلـــس در خصـــوص مشـــکات  پژوهـــش 

شـــد. اشـــاره  عضـــو  شـــرکت های 
مجمـــع  انتخابـــات  برگـــزاری  از  گزارشـــی  ارائـــه 
آقایـــان  انتخـــاب  و  دانش بنیـــان  تشـــکل های 
بـــازرس  و  عضـــو  عنـــوان  بـــه  میرصـــدری  و  مدنـــی 
هیات مدیـــره ایـــن مجمـــع، انعـــکاس چالش هـــای 
بازرگانـــی،  اتـــاق  بـــه  ســـندیکا  اعضـــای  مالیاتـــی 
پیگیـــری ســـندیکا از نظـــام فنـــی و اجرایـــی ســـازمان 
ـــای  ـــت به ـــی فهرس ـــور بازبین ـــه منظ ـــه ب ـــه و بودج برنام
ـــه  تاسیســـات برقـــی، اســـتعام خســـارات وارد شـــده ب
واحد هـــای تولیـــدی و پروژه هـــای در دســـت اجـــرای 
شـــرکت های عضـــو در مناطـــق ســـیل زده، محـــور 

گـــزارش دبیـــر ســـندیکا بـــود.  دیگـــری از 
ــه ای  ــرایط ناعادالنـ ــه بـــه شـ ــا توجـ ــه بـ در ادامـــه جلسـ
بـــرای  یـــع  توز شـــرکت های  برخـــی  ســـوی  از  کـــه 
مناقصـــات تعییـــن می شـــود و همچنیـــن بـــا توجـــه 
ــنامه ارزی  ــری مکمـــل بخشـ ــه جـــداول ارزبـ ــه اینکـ بـ
یـــزد  یـــع  توز شـــرکت  بـــه  یـــع  توز شـــرکت های  ویـــژه 
ســـپرده شـــده، مقـــرر شـــد ســـندیکا عـــاوه بـــر پیگیـــری 
چارچـــوب  از  خـــارج  مناقصـــات  برگـــزاری  عـــدم 
کوتاه تریـــن زمـــان ممکـــن نســـبت  قـــرارداد تیـــپ، در 
یـــع  بـــه هماهنگـــی بـــا شـــرکت توانیـــر و شـــرکت توز
کـــردن ایـــن بخشـــنامه  بـــرق یـــزد اقـــدام و بـــرای نهایـــی 

و جـــداول ارزبـــری مربوطـــه مشـــارکت نمایـــد. 
بیمـــه  خصـــوص  در  اعضـــا  چالش هـــای  بررســـی 
کـــه مقـــرر  ـــود  تامیـــن اجتماعـــی محـــور دیگـــر جلســـه ب
بـــا جلـــب  کمیتـــه حقوقـــی  کارگـــروه بیمـــه و  شـــد 
مشـــارکت از اتـــاق بازرگانـــی بـــه طـــور جـــدی پیگیـــری 

کار قـــرار دهـــد.  ایـــن موضـــوع را در دســـتور 
گزارشـــی از نتیجـــه پیگیری هـــای توافقـــات  در ادامـــه 
ایـــران و عـــراق در زمینـــه صنعـــت برق توســـط ریاســـت 
کمیتـــه توســـعه صـــادرات  هیـــأت مدیـــره و ریاســـت 
ـــه و مقـــرر شـــد در صـــورت نهایـــی شـــدن ســـاختار  ارائ
ـــرق  کلـــی اجرایـــی تفاهـــم نامـــه وزارت نیـــرو و وزارت ب
کمیته هـــای تخصصـــی در  عـــراق، ســـندیکا بـــا نظـــر 
حوزه هـــای مختلـــف اقدامـــات الزم را انجـــام دهـــد.

نماینـــدگان  نشســـت  از  گزارشـــی  همچنیـــن 

ســـندیکا بـــا شـــرکت توانیـــر در خصـــوص مشـــکات 
و  ارائـــه  کنـــده  تولیدپرا حـــوزه  فعـــال  شـــرکت های 
کنـــده  کـــه در حـــوزه شـــرکت های تولیدپرا عنـــوان شـــد 
دیدگاه هـــای  متعـــددی،  تشـــکل های  و  نهاد هـــا 
ارائـــه  واحـــد  موضـــوع  یـــک  بـــه  نســـبت  متفاوتـــی 
ســـندیکا  کـــه  شـــد  پیشـــنهاد  لـــذا  می کننـــد؛ 
ایـــن  گرفتـــه و  ایـــن حـــوزه را در دســـت  یـــت  محور

کنـــد. هماهنـــگ  هـــم  بـــا  را  تشـــکل ها 
در بخـــش دیگـــری از جلســـه بـــه هماهنگـــی هـــای 
تشـــکیل  بـــرای  توانیـــر  شـــرکت  بـــا  شـــده  انجـــام 
مناقصـــات،  ارز،  حوزه هـــای  در  کارگـــروه  پنـــج 
فهرســـت بهای خـــط و پســـت و نیـــز شـــرایط عمومـــی 
طریـــق  ایـــن  کـــه  شـــد  اشـــاره   EPC پیمان هـــای 
زمینـــه ای فراهـــم شـــود تـــا راهبـــری، تصمیم گیری هـــا 
ســـازمان  از  حـــوزه  پنـــج  ایـــن  در  اجرایـــی  امـــور  و 
برنامـــه بـــه صنعـــت بـــرق منتقـــل شـــود. بـــر همیـــن 
اســـاس مقـــرر شـــد دبیرخانـــه ســـندیکا ایـــن موضـــوع 
کارشناســـان فعـــال بـــرای  را بـــا معرفـــی نماینـــدگان و 
کنـــد. کارگروه هـــا بـــه شـــکل جـــدی و مســـتمر رصـــد 
هـــزار   125 بودجـــه  اختصـــاص  موضـــوع  ادامـــه  در 
چاه هـــای  بـــه  برق رســـانی  بـــرای  تومـــان  میلیـــارد 
در  موضـــوع  ایـــن  شـــد  مقـــرر  و  مطـــرح  کشـــاورزی 
کمیتـــه مشـــاوران قـــرار  کار  اســـرع وقـــت در دســـتور 
ـــه  ـــا همـــکاری معاونـــت پژوهشـــی نســـبت ب ـــا ب گیـــرد ت
ایجـــاد مدل هـــای اقتصـــادی و روش هـــای توســـعه 
کار هـــای اعضـــا در ایـــن پـــروژه اقـــدام شـــود.  کســـب و 
ــات  ــات هیـ ــی از جلسـ ــد در یکـ ــرر شـ ــن مقـ همچنیـ
ــن  ــوزه جهـــت روشـ ــن حـ ــد ایـ ــران ارشـ ــره از مدیـ مدیـ

ــد. ــل آیـ ــه عمـ ــوت بـ ــروژه دعـ ــن پـ ــاد ایـ ــردن ابعـ کـ
کمیتـــه دکل ســـازان مشـــکات  همچنیـــن مقـــرر شـــد 
از  و  پیگیـــری  را  نیـــرو  پژوهشـــگاه  دکل  آزمایشـــگاه 
ظرفیت هـــای ارتباطـــی اعضـــای هیـــات مدیـــره بـــا 
پژوهشـــگاه بـــرای برطـــرف شـــدن مشـــکات بوجـــود 

کنـــد. آمـــده اســـتفاده 
رییـــس  پدیـــدار،  دکتـــر  آقـــای  جلســـه  ادامـــه  در 
کمیســـیون انـــرژی اتـــاق تهـــران مهمـــان هیـــات مدیـــره 
ــارکت و  ــکر از مشـ ــن تشـ ــان ضمـ ــود. ایشـ ــندیکا بـ سـ
همـــکاری فعـــال ســـندیکا بـــا اتاق هـــای بازرگانـــی 
گزارش هـــای  و  تحلیل هـــا  از  تقدیـــر  همچنیـــن  و 
مـــورد  در  ســـندیکا  کاربـــردی  و  کارشناســـی 
کمیســـیون انـــرژی  موضوعـــات مختلـــف، آمادگـــی 
ــاق  ــرق در اتـ ــائل صنعـــت بـ ــرح مسـ ــرای طـ ــاق را بـ اتـ
انـــرژی  کمیســـیون  نیـــز  و  ریاســـت جمهوری  فکـــر 

کـــرد.  مجلـــس شـــورای اســـامی اعـــام 
همچنیـــن از ســـوی وی بـــه یـــک طـــرح 6 مـــاده ای 
و مجلـــس شـــورای  اتـــاق  توســـط  کـــه  اشـــاره شـــد 
اســـامی در حـــال پیگیـــری اســـت و یکـــی از مـــواد آن 
ـــه تنفـــس دو ســـاله فعـــاالن اقتصـــادی و واحدهـــای  ب
تولیـــدی بـــرای پرداخـــت جرایـــم و دیـــون بانکـــی، 
بیمـــه ای و مالیاتـــی آن هـــا مربـــوط اســـت. پدیـــدار 
همچنیـــن از نماینـــدگان ســـندیکا در اتـــاق تهـــران 
ــرژی در  ــیون انـ کمیسـ ــر  ــاوه بـ ــه عـ کـ ــد  کردنـ ــوت  دعـ
ـــاق حضـــوری فعـــال داشـــته  کمیســـیون های ات ســـایر 
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ــند.  باشـ
کوچـــک و متوســـط هـــم  در خصـــوص شـــرکت های 
کـــه در حـــال حاضـــر فهرســـت 114  توضیـــح داده شـــد 
بین المللـــی   )SME( متوســـط  و  کوچـــک  شـــرکت 
فعالیت هـــای  و  شـــده  گـــردآوری  تهـــران  اتـــاق  در 
خوبـــی نیـــز بـــرای ســـاماندهی SMEهـــای داخلـــی 
گرفتـــه اســـت و قـــرار اســـت همایشـــی بـــا  صـــورت 
همیـــن موضـــوع در تابســـتان ســـال جـــاری برگـــزار شـــود 
ــانی  ــندیکا اطـــاع رسـ ــه سـ ــه بـ ــه اطاعـــات مربوطـ کـ

خواهـــد شـــد. 
کمیســـیون انـــرژی اتـــاق  در پایـــان جلســـه رییـــس 
ـــا  ـــندیکا ب ـــی س ـــرح پژوهش ـــه ط ـــاره ب ـــن اش ـــران ضم ته
موضـــوع اصـــاح ســـاختار اقتصـــادی صنعـــت بـــرق 
کار اعضـــا، اعـــام آمادگـــی  کســـب و  و تاثیـــر آن بـــر 
کمیســـیون، طـــرح مذکـــور را در هیـــات  کـــه ایـــن  کـــرد 
ســـندیکا  توســـط  آن  اجـــرای  از  و  مطـــرح  رییســـه 

کـــرد. حمایـــت خواهـــد 

کاری  اولویت هـــای  و  راهبردهـــا  بررســـی 
ســـندیکا در ســـال 1398

در ابتـــدای چهـــل و چهارمیـــن جلســـه دوره هفتـــم 
کـــه  هیـــات مدیـــره ســـندیکای صنعـــت بـــرق ایـــران 
بیســـت و پنجـــم فروردیـــن 98 در محـــل ســـندیکا 
گزارشـــی از اقدامـــات انجـــام شـــده از  برگـــزار شـــد، 
نوزدهـــم اســـفند 97 تـــا 24 فروردیـــن توســـط دبیـــر 
بـــه وصـــول  گـــزارش  ایـــن  ارائـــه شـــد. در  ســـندیکا 
بخـــش ســـوم از مطالبـــات اعضـــا از توانیـــر در روزهـــای 
پایانـــی ســـال، نهایـــی شـــدن امضـــای تفاهم نامـــه 
و  یابـــی  ارز بـــرای  توانیـــر  و  ســـندیکا  همـــکاری 
تشـــخیص صاحیـــت تامین کننـــدگان تجهیـــزات 
صنعـــت بـــرق، دیـــدار نـــوروزی بـــا روســـا و هیـــأت 
رئیســـه اتـــاق بازرگانـــی ایـــران و تهـــران، جلســـه بـــا 
معـــاون برنامه ریـــزی وزارت نفـــت و اعـــام آمادگـــی 
ایشـــان بـــرای همـــکاری در اســـتفاده هرچـــه بیشـــتر 
قانـــون   12 مـــاده  ظرفیت هـــای  از  بـــرق  صنعـــت 
ــرق و  ــر بـ ــرکل دفتـ ــا مدیـ ــه بـ ــع تولیـــد، جلسـ ــع موانـ رفـ

گـــی ایشـــان  الکترونیـــک وزارت صمـــت و اعـــام آما
بـــا ســـندیکا و همچنیـــن  بـــرای همـــکاری بیشـــتر 
ـــا مدیـــرکل برنامـــه ریـــزی و امـــور اقتصـــادی و  جلســـه ب
قـــول مســـاعد ایشـــان بـــرای اولویت بنـــدی قراردادهـــا 
گـــزارش دبیـــر ســـندیکا  تـــا پایـــان فروردیـــن بخشـــی از 

بـــود.
یـــع بـــرق آذربایجـــان  تقدیـــر ســـندیکا از شـــرکت توز
غربـــی بابـــت برگـــزاری مناقصـــه  منطبـــق بـــا الگـــوی 
و  نیـــرو  وزارت  بـــه  آن  انعـــکاس  و  تیـــپ  قـــرارداد 
ــریع در  ــرای تسـ ــده بـ ــام شـ ــای انجـ ــر، پیگیری هـ توانیـ
بـــه شـــرکت های  ابـــاغ  اولویت بنـــدی قراردادهـــا و 
کـــردن اقدامـــات ســـختگیرانه  تابعـــه توانیـــر و مشـــروط 
ــام  ــر، اعـ ــرکت توانیـ ــا شـ ــی بـ ــه هماهنگـ ــراردادی بـ قـ
ــع مشـــکات  ــه رفـ کمـــک بـ ــرای  ــندیکا بـ آمادگـــی سـ
نیـــرو،  وزارت  بـــه  نامه هایـــی  در  ســـیل زده  مناطـــق 
خوزســـتان  یـــع  توز و  منطقـــه ای  برق هـــای  و  توانیـــر 
ــع  ــرای جمـ ــا بـ ــه اعضـ ــی بـ ــن اعـــام آمادگـ و همچنیـ
عضـــو  شـــرکت های  غیرنقـــدی  کمک هـــای  آوری 
بـــود.  ســـندیکا  دبیـــر  گـــزارش  از  دیگـــری  بخـــش 
مشـــکات  احصـــا  بـــه  ســـندیکا  دبیـــر  گـــزارش  در 
مالیاتـــی اعضـــا جهـــت ارائـــه بـــه اتـــاق بازرگانـــی و 
ـــه دلیـــل  ـــرق ب ـــع ب ی کنفرانـــس توز ـــز احتمـــال تعویـــق  نی
شـــرایط بحرانـــی اســـتان لرســـتان و برخـــی دیگـــر از 

اشـــاره شـــد. اســـتان های ســـیل زده 
وضعیـــت  آخریـــن  از  گزارشـــی  جلســـه  ایـــن  در 
کمیتـــه  رئیـــس  توســـط  ارزی  جبرانـــی  بخشـــنامه 
کیـــد  حقوقـــی و قراردادهـــای ســـندیکا ارائـــه و بـــه تا
رییـــس ســـازمان برنامـــه بـــر لـــزوم بازبینـــی و ابـــاغ 
دوبـــاره آن تـــا پایـــان ادریبهشـــت 98 اشـــاره شـــد. 
ــنامه  ــرر شـــد ســـندیکا اصاحـــات بخشـ ــرو مقـ از اینـ
ـــاغ  ـــا اعمـــال و اب ـــا جدیـــت بیشـــتر و ت ـــی ارز را ب جبران

کنـــد.  نهایـــی ایـــن بخشـــنامه پیگیـــری 
در ادامـــه بـــا توجـــه بـــه درخواســـت شـــرکت توانیـــر 
نماینـــدگان  معرفـــی  درخصـــوص  ســـندیکا،  از 
بررســـی  زیرگـــروه  در  حضـــور  منظـــور  بـــه  ســـندیکا 
بـــرق  شـــرکت های  جـــاری  مناقصـــات  مشـــکات 
کارگـــروه بررســـی چالش هـــای  منطقـــه ای و همچنیـــن 
بـــرق،  صنعـــت  مشـــاور  مهندســـی  شـــرکت های 

آمـــد.  عمـــل  بـــه  تصمیم گیـــری 
بـــا توجـــه بـــه اعـــام آمادگـــی مشـــاور معـــاون امـــور 
ـــندیکا  ـــا س ـــکاری ب ـــرای هم ـــت ب ـــع وزارت صم صنای

بـــه منظـــور بـــه روزرســـانی ســـامانه توانمندی هـــای 
ســـاخت داخـــل صنعـــت بـــرق، مقـــرر شـــد ســـندیکا 
هـــای  و هماهنگـــی  اقدامـــات  ایـــن خصـــوص  در 
شـــد  مقـــرر  جلســـه  ادامـــه  در  آورد.  بعمـــل  را  الزم 
تولیـــدی  واحدهـــای  کـــه  عضـــوی  شـــرکت های 
دلیـــل  بـــه  آنهـــا  انجـــام  دســـت  در  پروژه هـــای  یـــا 
ســـیاب های اخیـــر آســـیب دیـــده اســـت، شناســـایی 
و میـــزان خســـارات وارد شـــده بـــه آنهـــا بـــرآورد و بـــه 

شـــرکت توانیـــر منعکـــس شـــود.  
از  شـــده  انجـــام  نظرســـنجی  از  گزارشـــی  ارائـــه 
و  راهبردهـــا  خصـــوص  در  عضـــو  شـــرکت های 
معاونـــت  توســـط  ســـال1398  کاری  اولویت هـــای 
ـــس از  ـــود. پ ـــه ب ـــر جلس ـــور دیگ ـــندیکا مح ـــی س پژوهش
بحـــث و بررســـی در خصـــوص نتایـــج حاصـــل از ایـــن 
نظرســـنجی مقـــرر شـــد بـــه منظـــور دســـتیابی بـــه نتایـــج 
مطمئن تـــر فرم هـــای نظرســـنجی مجـــددا در اختیـــار 
کمیته هـــای  روســـای  و  مدیـــره  هیـــات  اعضـــای 
گرفتـــه و نظـــرات  تخصصـــی و عمومـــی ســـندیکا قـــرار 
یافـــت شـــود. مقـــرر شـــد هیـــات مدیـــره در  ایشـــان در
اســـرع وقـــت بـــر اســـاس نتایـــج نهایـــی نظرســـنجی و 
همچنیـــن برآینـــد نظـــرات اعضـــای هیـــات مدیـــره، 
محـــور  و  اهـــداف  بـــرای  اصلـــی  اولویـــت  پنـــج 
ـــرده  ک ـــن  ـــال 98 را تعیی ـــندیکا در س ـــای س فعالیت ه
بنـــا شـــد  قـــرار دهـــد. همچنیـــن  کار  و در دســـتور 
گـــردآوری  الزامـــات تحقـــق شـــعار ســـال شناســـایی و 
شـــده و نتایـــج نهایـــی آن بـــرای دفتـــر رهبـــری ارســـال 

ــود. شـ
کـــه پیشـــتر  کارگـــروه قـــرارداد تیـــپ  در ادامـــه مقـــرر شـــد 
در ســـندیکا تشـــکیل شـــده بـــود، موضوعـــات مربوطـــه 
تمامـــی  روســـای  از  و  کنـــد  پیگیـــری  جدی تـــر  را 
ایـــن  در  حضـــور  بـــرای  تخصصـــی  کمیته هـــای 
ـــن  ـــد آخری ـــرر ش ـــن مق ـــود. همچنی ـــوت ش ـــروه دع کارگ
وضعیـــت قـــرارداد تیـــپ و رونـــد ابـــاغ و اجـــرای آن 
ـــرق منطقـــه ای بررســـی  ـــع و ب ی توســـط شـــرکت های توز

ــود.   ــره ارائـــه شـ ــزارش آن بـــه هیـــات مدیـ گـ و 
ـــی از  ـــوان یک ـــه عن ـــه ب ـــوع بیم ـــه موض ـــه اینک ـــه ب ـــا توج ب
ـــرح  ـــو مط ـــرکت های عض ـــای ش ـــن چالش ه اصلی تری
کارگـــروه بیمـــه موضوعـــات مرتبـــط  کیـــد شـــد  اســـت، تا
چالش هـــای  حـــل  و  کنـــد  پیگیـــری  جدی تـــر  را 
اصلی تریـــن  از  یکـــی  عنـــوان  بـــه  اعضـــا  بیمـــه ای 
گیـــرد.  کارگـــروه مـــد نظـــر قـــرار  اولویـــت هـــای ایـــن 
همچنیـــن مقـــرر شـــد معاونـــت پژوهشـــی نیـــز در ایـــن 
کنـــد.  همچنیـــن مقـــرر شـــد  کارگـــروه همـــکار  مســـیر بـــا 
کمیتـــه مشـــاوران  در خصـــوص بخشـــنامه جبرانـــی 
ــه  ــازمان برنامـ ــه سـ ــا و بـ ــاوران احصـ ــه مشـ حق الزحمـ

منعکـــس شـــود. 
در بخـــش پایانـــی جلســـه تعییـــن حـــق عضویـــت 
ـــی  ـــث و بررس ـــورد بح ـــال 1398 م ـــاب س ـــی الحس عل
گرفـــت و بـــا توجـــه نـــرخ تـــورم، بـــا افزایـــش 15  قـــرار 
درصـــد حـــق ورودیـــه و حـــق عضویت هـــا بصـــورت 
علـــی الحســـاب و تعییـــن خـــوش حســـابی بـــه میـــزان 
کـــه حـــق عضویـــت خـــود  10 درصـــد بـــرای اعضایـــی 
کننـــد، موافقـــت شـــد. را تـــا پایـــان خـــرداد پرداخـــت 
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قول و قرار سندیکا با کمیسیون انرژی اتاق تهران؛
ارائه طرح اصالح ساختار اقتصادی 

صنعت برق از سوی سندیکا 

کمیســـیون انـــرژی اتـــاق  دکتـــر رضـــا پدیـــدار، رئیـــس 
تهـــران،  کشـــاورزی  و  معـــادن  صنایـــع،  بازرگانـــی، 
هشـــتم اردیبهشـــت ســـال جـــاری میهمـــان جلســـه 
ـــود.  ـــران ب ـــرق ای ـــره ســـندیکای صنعـــت ب هیـــات مدی
در ایـــن جلســـه مهنـــدس بخشـــی، رئیـــس هیـــات 
کـــه  کـــرد  مدیـــره ســـندیکا ضمـــن خیـــر مقـــدم، اظهـــار 
در چنـــد ســـال اخیـــر بیـــن ســـندیکا و اتـــاق تهـــران 
گرفتـــه  روابـــط بســـیار منســـجم و تاثیرگـــذاری شـــکل 
کمیســـیون انـــرژی در ایـــن امـــر قابـــل توجـــه و  کـــه نقـــش 

تقدیـــر بـــوده اســـت. 
وی ادامـــه داد: ســـندیکا بـــرای تـــداوم ارتبـــاط ســـازنده 
ــی  ــیر اقدامـ ــن مسـ ــی دارد از ایـ ــران آمادگـ ــاق تهـ ــا اتـ بـ
موثـــر در راســـتای رفـــع موانـــع و مشـــکات توســـعه 
ـــه خصـــوص  ـــه پیشـــرفت صنعـــت ب صـــورت داده و ب
کنـــد. ســـندیکا بـــه عنـــوان یـــک  کمـــک  صنعـــت بـــرق 
کمیســـیون انـــرژی  کنـــار  بـــازوری اجرایـــی توانمنـــد در 

کـــرد.  انجـــام وظیفـــه خواهـــد 
ـــراز و نشـــیب هایی  ـــا اشـــاره ف ـــدار ب در ادامـــه دکتـــر پدی
پشـــت  تهـــران  اتـــاق  نماینـــدگان  هیـــات  کـــه 
هیـــات  بیـــن  امـــروز  کـــرد:  تصریـــح  سرگذاشـــته، 
نماینـــدگان اتـــاق تهـــران و دولـــت ارتبـــاط خوبـــی 
بـــرای انعـــکاس مشـــکات بخـــش خصوصـــی شـــکل 
کـــه بخشـــی از ایـــن جایـــگاه ناشـــی از مشـــارکت  گرفتـــه 
موثـــر تشـــکل های موفـــق بـــه خصـــوص ســـندیکای 

صنعـــت بـــرق ایـــران حاصـــل شـــده اســـت. 
ــندیکای  ــارکت سـ ــاید نتایـــج مشـ ــه داد: شـ وی ادامـ
صنعـــت بـــرق بـــا اتـــاق بـــرای بســـیاری از اعضـــای ایـــن 
کـــه  تشـــکل ملمـــوس نباشـــد امـــا واقعیـــت ایـــن اســـت 
در ســـایه مشـــارکت اتـــاق بـــا تشـــکل هـــای قدرتمنـــدی 
کســـب  ـــرای  ماننـــد ســـندیکا، بسترســـازی های الزم ب

و  رئیس جمهـــور  فکـــر  اتـــاق  در  کرســـی  تثبیـــت  و 
دولـــت  تصمیم گیری هـــای  رونـــد  بـــر  تاثیرگـــذاری 
نقشـــی  اتـــاق  امـــروز  کـــه  طـــوری  بـــه  شـــد.  انجـــام 
و  دارد  دولـــت  تصمیم گیری هـــای  در  اثرگـــذار 
از  مشـــکات  حـــل  هـــم  دولتـــی  ارشـــد  مدیـــران 
کمـــک و ارائـــه  پارلمـــان بخـــش خصوصـــی طلـــب 

راهـــکار دارنـــد. 
ــا  ــران بـ ــی تهـ ــاق بازرگانـ ــرژی اتـ ــیون انـ کمیسـ رئیـــس 
نماینـــدگان،  هیـــات  هشـــتم  دور  در  اینکـــه  بیـــان 
جابجایی هـــای متعـــددی در بیـــن منصوبـــان دولتـــی 
کـــه  گفـــت: ایـــن امـــر نشـــان می دهـــد  در اتـــاق رخ داد، 
اتـــاق ارتباطـــی قـــوی و محکـــم بـــا دولـــت دارد و ایـــن 

کـــرده اســـت.  ویژگـــی مســـئوالن دولتـــی را هوشـــیار 
گزارش هـــای  دکتـــر پدیـــدار بـــا اشـــاره بـــه تحلیل هـــا و 
گزارش هـــا،  کـــرد:  اظهـــار  ســـندیکا  کارشناســـی 
کـــه  شـــده ای  کارشناســـی  کارهـــای  و  تحلیل هـــا 
از ســـوی ســـندیکا ارائـــه مـــی شـــود، بســـیار ارزنـــده 
ــرفصل و  ــا از سـ ــه مـ کـ ــوری  ــه طـ ــه ای اســـت. بـ و حرفـ
ــود  ــا در جلســـات خـ گزارش هـ کلیـــدی ایـــن  نـــکات 
اســـتفاده می کنیـــم. تهیـــه و تدویـــن چنیـــن تحلیـــل 
هایـــی در ســـندیکا واقعـــا جـــای تقدیـــر فـــراوان دارد. 
وی بـــا بیـــان اینکـــه ایجـــاد حـــس مشـــترک اولیـــن 
داد:  ادامـــه  اســـت،  مشـــکات  حـــل  بـــرای  گام 
خوشـــبختانه ایـــن حـــس مشـــترک بیـــن ســـندیکا و 
اتـــاق تهـــران ایجـــاد شـــده و همیـــن حـــس تعاملـــی 
مشـــارکت  اســـت.  آورده  پدیـــد  را  قـــوی  و  ســـازنده 
بـــاالی ســـندیکا در انتخابـــات هیـــات نماینـــدگان 
اتـــاق هـــم بـــه خوبـــی مویـــد همیـــن نکتـــه اســـت. مـــا 
ــم  ــار می کنیـ ــاد افتخـ ــی و اتحـ ــن حـــس همدلـ ــه ایـ بـ
بـــه  یـــم ایـــن ارتبـــاط حرفـــه ای همچنـــان  و امیدوار

شـــکلی قدرتمنـــد ادامـــه داشـــته باشـــد. 
ــا  ــران بـ ــی تهـ ــاق بازرگانـ ــرژی اتـ ــیون انـ کمیسـ رئیـــس 
اشـــاره بـــه اینکـــه دوره جدیـــد هیـــات نماینـــدگان 
کمیســـیون های  اثربخشـــی  و  حضـــور  دنبـــال  بـــه 
کثـــری در حـــوزه هـــای سیاســـتگذاری و حـــل  حدا
مشـــکات بخـــش خصوصـــی هســـتند، خاطرنشـــان 

ـــس و  ـــات مجل ـــتمر در جلس ـــورت مس ـــه ص ـــا ب ـــرد: م ک
ـــی  ـــم و تمام ی ـــور دار ـــس حض ـــای مجل ـــز پژوهش ه مرک
را  خصوصـــی  بخـــش  مطالبـــات  و  نظـــرات  نقطـــه 
ـــی  ـــه تازگ ـــم ب ـــتا ه ـــن راس ـــم. در همی ـــس می کنی منعک
قـــرار  کار  دســـتور  در  را  مـــاده ای   6 طـــرح  بررســـی 
کـــه در صـــورت تصویـــب آن، بـــه فعـــاالن  داده ایـــم 
کـــه  می شـــود  داده  مهلـــت  ســـال   2 اقتصـــادی 
تعهـــدات بانکـــی، بیمـــه ای و مالیاتـــی خـــود را بـــدون 
ــن مـــدت  ــد و در ایـ ــه پرداخـــت نکننـ ــال جریمـ اعمـ
بحـــران هـــا را از ســـر بگذارننـــد. تدویـــن و طـــرح ایـــن 
موضـــوع در مجلـــس نشـــان دهنده حضـــور پـــر رنـــگ 
اتـــاق بـــه نمایندگـــی از بخـــش خصوصـــی اســـت. 

نایـــب  باقـــری،  مهنـــدس  جلســـه  ایـــن  ادامـــه  در 
از  تقدیـــر  ضمـــن  ســـندیکا  مدیـــره  هیـــات  رئیـــس 
ـــراز  ـــرد: علیرغـــم ف ک ـــی، اذعـــان  ـــاق بازرگان عملکـــرد ات
ــاق  ــدگان، اتـ ــات نماینـ ــتم هیـ ــای دوره هشـ و فرودهـ
کارنامـــه قابـــل قبولـــی داشـــت واقعیـــت ایـــن  ــران  تهـ
ــل  ــادی تحمیـ ــائل اقتصـ ــی مسـ ــر برخـ گـ ــه ا کـ ــت  اسـ
شـــده نبـــود، قطعـــا عملکـــرد بهتـــری هـــم داشـــت.

کمیســـیون انـــرژی  وی بـــا بیـــان اینکـــه بیـــن ســـندیکا و 
کـــرد: ســـندیکا بـــه  کیـــد  ارتبـــاط خوبـــی وجـــود دارد، تا
عنـــوان نماینـــده فعـــاالن بخـــش خصوصـــی صنعـــت 
ـــرژی در اختیـــارش  کمیســـیون ان کـــه  ـــرق از فرصتـــی  ب
کـــرده و توانایـــی هـــای خـــود را  گذاشـــته، اســـتفاده 
بـــه خوبـــی نشـــان داده اســـت. ایـــن فرصـــت باعـــث 
ـــه  ـــر ب ـــاق بلندت ـــا صـــدای ســـندیکا از مجـــرای ات شـــد ت
گـــوش مســـئوالن برســـد. امیـــداورم در دور نهـــم نیـــز 

ایـــن ارتبـــاط ادامـــه داشـــته باشـــد.
کـــه اتـــاق  یـــم  مهنـــدس باقـــری ادامـــه داد: مـــا امیدوار
یشـــه ای صنعـــت  بازرگانـــی در ایـــن دوره هـــم مســـائل ر
کنـــد. اصـــاح  بـــرق را بـــه شـــکل جـــدی پیگیـــری 
ســـاختار صنعـــت بـــرق و صـــادرات بـــرق  از مـــوارد 
کمیســـیون  کـــه بایـــد در اولویـــت هـــای  مهمـــی اســـت 
کـــه زمینـــه و ظرفیـــت  انـــرژی اتـــاق قـــرار بگیـــرد. چـــرا 
کشـــور وجـــود دارد امـــا نادیـــده  الزم بـــرای صـــادارت در 
گرفتـــه شـــده و بـــه درســـتی از ایـــن ظرفیـــت اســـتفاده 
نشـــده اســـت. ایـــن ظرفیـــت قابـــل توجـــه مـــی توانـــد 
بـــه عنـــوان یکـــی ازمهمتریـــن راهکارهـــای بـــرون رفـــت 
ـــرق مـــورد  از رکـــود و بحـــران در صنعـــت زیرســـاختی ب

گیـــرد. توجـــه قـــرار 
کیـــد بـــر  نایـــب رئیـــس هیـــات مدیـــره ســـندیکا بـــا تا
اینکـــه تکیـــه بـــر صـــادرات راه نجـــات صنعـــت بـــرق 
کـــرد: ســـندیکا بـــه شـــکل جـــدی  اســـت، تصریـــح 
کـــرده و آن را بـــرای بررســـی و  کار  روی ایـــن موضـــوع 
کمیســـیون انـــرژی اتـــاق قـــرار  تصویـــب در اختیـــار 
گـــره  خواهـــد داد تـــا در نهایـــت بـــه دولـــت ارائـــه شـــود و 

ــاید.  ــن صنعـــت بگشـ ــی از مشـــکات ایـ از بخشـ
ــه  ــو هیـــات رئیسـ ــائلی، عضـ در ادامـــه مهنـــدس مسـ
هیـــات مدیـــره ســـندیکا بـــا بیـــان اینکـــه الزم اســـت در 
ایـــن شـــرایط بحرانـــی بـــرای نجـــات بخـــش خصوصـــی 
از بحران هـــای اقتصـــادی برنامه ریـــزی هدفمنـــدی 
کـــه بـــا  گفـــت: امـــروز شـــرکت هایی  انجـــام شـــود، 
هـــای  آســـیب  معـــرض  در  می کننـــد  کار  دولـــت 
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اتـــاق  کـــه  رســـد  مـــی  نظـــر  بـــه  و  هســـتند  جـــدی 
ــرا  ــرد. چـ ــوع را جـــدی بگیـ ــن موضـ ــد ایـ ــی بایـ بازرگانـ
گـــر بـــه مشـــکات آنهـــا رســـیدگی نشـــود، عمـــا  کـــه ا

بخـــش خصوصـــی از بیـــن خواهـــد رفـــت. 
مهنـــدس برزی مهـــر، دبیـــر ســـندیکا نیـــز بـــا اشـــاره بـــه 
گفـــت:  نحـــوه تعامـــل ایـــن تشـــکل بـــا اتـــاق تهـــران 
کمیســـیون  در  بـــرق  صنعـــت  کلیـــدی  مســـائل 
انـــرژی اتـــاق مطـــرح شـــده و خواســـته های بخـــش 
ـــاق در حـــال پیگیـــری اســـت.  خصوصـــی از مســـیر ات
گزارش هـــای تحلیلـــی و مطالعـــات پژوهشـــی  امـــروز 
ســـندیکا مـــورد توجـــه مرکـــز پژوهش هـــای مجلـــس 

ــت.  ــده اسـ ــر شـ ــا منتشـ ــوی آنهـ ــه و از سـ گرفتـ ــرار  قـ
پیگیری هـــای  مســـیر  از  آنچـــه  داد:  ادامـــه  وی 
لـــزوم  دربـــاره  اجمـــاع  شـــده،  حاصـــل  ســـندیکا 
اصـــاح ســـاختار اقتصـــادی صنعـــت بـــرق اســـت 
گـــر  ا کـــه  رســـیدند  بـــاور  ایـــن  بـــه  همـــه  کـــه  چـــرا 
کارهـــای صنعـــت بـــرق حفـــظ  کســـب و  بخواهیـــم 
بـــرق   اقتصـــاد  بایـــد  ابتـــدا  یابـــد،  توســـعه  و  شـــده 
کـــه مـــدل اصـــاح  ـــم  ی اصـــاح شـــود و مـــا آمادگـــی دار
ســـاختار اقتصـــادی بـــرق را در قالـــب یـــک مطالعـــه 
ــم،  ــه دهیـ ــاق ارائـ ــرژی اتـ ــیون انـ کمیسـ ــه  ــی بـ پژوهشـ
کـــه تمـــام بســـترهای مطالعاتـــی و پژوهشـــی ایـــن  چـــرا 

کار در ســـندیکا فراهـــم شـــده اســـت. 
مهنـــدس مدنـــی عضـــو هیـــات مدیـــره ســـندیکا نیـــز 
بـــه اهمیـــت اســـتفاده از ظرفیـــت اتـــاق بـــرای حـــل 
گفـــت:  و  کـــرد  اشـــاره  بـــرق  صنعـــت  مشـــکات 
انتخابـــات  در  عضـــوش  شـــرکت های  و  ســـندیکا 
اخیـــر هیـــات نماینـــدگان اتـــاق مشـــارکت خوبـــی 
ایـــن  درصـــد   50 کـــه  بدانیـــم  بایـــد  امـــا  داشـــتند 
شـــرکت ها خـــارج از تهـــران هســـتند و بایـــد آنهـــا را نیـــز 
در نظـــر بگیریـــم. لـــذا خواســـته مـــا از اتـــاق ایـــن اســـت 
از جملـــه اصفهـــان  اســـتان های مختلـــف  کـــه در 
ــا در  ــد تـ کننـ ــر  ــرژی دایـ ــیون انـ کمیسـ ــز  ــان نیـ و خراسـ
کننـــد.  مســـیر حـــل مشـــکات هـــم افزایـــی ایجـــاد 
انـــرژی  کمیســـیون  در  کـــرد:  اظهـــار  پدیـــدار  دکتـــر 
اتـــاق، صنعـــت بـــرق یکـــی از محورهـــای اجرایـــی 
و بخش هـــای اصلـــی اســـت و مـــا تمامـــی مســـائل 
نشســـت های  در  را  صنعـــت  ایـــن  بـــه  مربـــوط 
کمیســـیون های مجلـــس  هیـــات رئیســـه، جلســـات 
شـــورای اســـامی و دولـــت مطـــرح می کنیـــم. دربـــاره 
اقدامـــات  نیـــز  متوســـط  و  کوچـــک  شـــرکت های 
خوبـــی انجـــام شـــده و در همیـــن راســـتا اواخـــر خـــرداد 
ــزار  ــرکت ها برگـ ــن شـ ــاره ایـ ــی دربـ ــاه همایـــش مهمـ مـ

خواهـــد شـــد. 
کیـــد بـــر اینکـــه مصوبـــه  وی در پایـــان جلســـه بـــا تا
دارد،  اجرایـــی  قابلیـــت  اتـــاق  انـــرژی  کمیســـیون 
بـــه  کمیســـیون  ایـــن  در  کـــه  طرحـــی  هـــر  گفـــت: 
مـــورد  اتـــاق  رئیســـه  هیـــات  در  برســـد  تصویـــب 
ــه  کـ ــم  ــی خواهیـ ــندیکا مـ ــذا از سـ ــرش اســـت. لـ پذیـ
مـــدل اصـــاح ســـاختار اقتصـــادی صنعـــت بـــرق را 

انـــرژی ارائـــه دهـــد. کمیســـیون  بـــه  بـــرای بررســـی 

گسترش همکاری های  دو جانبه وزارت 
صمت و سندیکا

گـــردان، مدیـــرکل دفتـــر صنایـــع بـــرق  کیـــوان  مهنـــدس 
تجـــارت  و  معـــدن  وزارت صنعـــت  الکترونیـــک  و 
ــره  ــات مدیـ ــه هیـ ــان جلسـ ــرداد( میهمـ ــروز )12 خـ امـ
ســـندیکای صنعـــت بـــرق ایـــران بـــود. در ایـــن جلســـه 
ــندیکا  ــره سـ ــات مدیـ مهنـــدس بخشـــی، رئیـــس هیـ
کوتاهـــی  کـــرد: مـــدت  ضمـــن خیـــر مقـــدم، اظهـــار 
از آغـــاز ارتبـــاط بیـــن ســـندیکا و مدیریـــت جدیـــد 
وزارت صمـــت  الکترونیـــک  و  بـــرق  دفتـــر صنایـــع 
بـــرق نمی گـــذرد  بـــرای پیگیـــری مســـائل صنعـــت 
کـــه ســـندیکا  امـــا بـــا توجـــه بـــه پتانســـیل و انـــرژی 
صـــرف پیگیـــری مشـــکات صنعـــت بـــرق می کنـــد 
رابطـــه ای  هـــم،  مـــدت  همیـــن  در  خوشـــبختانه 
کـــه امیـــد  مناســـب و موثـــر بیـــن طرفیـــن برقـــرار شـــده 
ــد.  ــته باشـ ــه داشـ ــتمرا ادامـ ــاط مسـ ــن ارتبـ ــت ایـ اسـ
ـــر ســـندیکا  در ادامـــه جلســـه مهنـــدس برزی مهـــر، دبی
گزارشـــی از اهـــم اقدامـــات و دســـتاوردهای  ضمـــن 
ــر، شـــرحی از وضعیـــت  ســـندیکا در ســـال های اخیـ
موجـــود صنعـــت بـــرق و جایـــگاه ایـــن صنعـــت در 
کـــرد. مســـائل و مشـــکات اصلـــی  اقتصـــاد ملـــی ارائـــه 
کارهـــای صنعـــت بـــرق و اولویت هـــای  کســـب و  در 
کـــه از  راهبـــردی ایـــن صنعـــت محـــور دیگـــری بـــود 

ســـوی وی مطـــرح شـــد. 
ــزات  ــی تجهیـ گمرکـ ــای  ــودن تعرفه هـ ــفاف نبـ وی شـ
فلـــزات  و  اولیـــه  مـــواد  تامیـــن  چالـــش  وارداتـــی، 
بـــه ویـــژه مـــس و آلومینیـــم، فرآینـــد طوالنـــی ثبـــت 
ســـفارش و تخصیـــص ارز، مشـــکات نقـــل و انتقـــال 
گروه هـــاي  اولویـــت  گهانـــی  نا تغییـــرات  ارزی، 
ســـاخت  مشـــابه  دارای  کاالی  واردات  کاالیـــی، 
داخـــل، عـــدم وجـــود وزارتخانـــه متولـــی پیمانـــکاران 
کافـــی بـــودن ســـقف  و مشـــاوران صنعـــت بـــرق، نا
ــار  ــردش و مشـــکات اعتبـ گـ ــرمایه در  ــهیات سـ تسـ
یفاینانـــس و یوزانـــس را از اهـــم چالش هـــا و  اســـنادي ر

کنونـــی واحدهـــای تولیـــدی صنعـــت بـــرق  مشـــکات 
برشـــمرد.

بـــا  همـــکاری  بـــرای  ســـندیکا  آمادگـــی  برزی مهـــر 
وزارت صمـــت جهـــت ایجـــاد ســـامانه تجهیـــزات 
ســـاخت داخـــل صنعـــت بـــرق را مطـــرح و بـــر لـــزوم 
تعریـــف روشـــن و شـــفاف از ســـاخت داخـــل و تبییـــن 
عمـــق ســـاخت داخـــل تجهیـــزات صنعـــت بـــرق و 
همچنیـــن تدویـــن آمـــار و اطاعـــات دقیـــق و شـــفاف 
از وضعیـــت تولیـــد تجهیـــزات داخلـــی صنعـــت بـــرق 

کـــرد.  کیـــد  ایـــران تا
ســـندیکا  مدیـــره  هیـــات  اعضـــای  ادامـــه  در 
مشـــکات اعضـــا را در زمینـــه  تامیـــن مـــواد اولیـــه، 
تجهیـــزات  تعریـــف  در  ابهـــام  ســـفارش،  ثبـــت 
بـــرای  الزم  مشـــوق های  عـــدم  داخـــل،  ســـاخت 
گـــردش،  کمبـــود نقدینگـــی و ســـرمایه در  صـــادرات، 
گمرکـــی، چالش هـــای  عـــدم شـــفافیت تعرفه هـــای 
بیمـــه ای، مالیاتـــی و بانکـــی و ... مطـــرح و خواســـتار 

بـــه آن شـــدند.  رســـیدگی 
مدیـــرکل دفتـــر صنایـــع بـــرق و الکترونیـــک وزارت 
صنعـــت معـــدن و تجـــارت در ادامـــه بـــا اشـــاره بـــر 
نامگـــذاری ســـال 98 بـــا عنـــوان رونـــق تولیـــد اظهـــار 
کیـــدات رهبـــری بـــر رونـــق تولیـــد  کـــرد: بـــا توجـــه بـــه تا
تـــوان  از  اســـتفاده  از ســـاخت داخـــل،  و حمایـــت 
داخلـــی امـــروز اصلی تریـــن رویکـــرد وزارت صنعـــت 
معـــدن و تجـــارت بـــوده و وزیـــر صمـــت بـــر اجـــرای 
کیـــد دارنـــد.  جـــدی تمامـــی قوانیـــن در ایـــن حـــوزه تا
وی بـــا تقدیـــر از  توانمنـــدی  و جدیـــت ســـندیکا در 
پیگیـــری منافـــع ســـازندگان و فعـــاالن صنعـــت بـــرق 
و تـــاش بـــرای بازتعریـــف تجهیـــزات ســـاخت داخـــل 
کـــرد: جدیـــت  و ایجـــاد ســـامانه مربـــوط بـــه آن تصریـــح 
ــری مشـــکات  ــرای پیگیـ ــندیکا بـ ــازماندهی سـ و سـ
کمتـــر در دیگـــر تشـــکل ها دیـــده می شـــود.  اعضـــا، 
ـــرای  ـــاره ســـاخت داخـــل ب دغدغه هـــای ســـندیکا درب
کمـــک هـــم بتوانیـــم در ایـــن  ـــا  ـــا ب ـــا فرصتـــی اســـت ت م

زمینـــه اقدامـــات موثـــری انجـــام دهیـــم. 
کـــه در حـــوزه ســـاخت  کـــرد  کیـــد  گـــردان تا مهنـــدس 
ذی نفعـــان  بیـــن  مشـــترکی  ادبیـــات  بایـــد  داخـــل 
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مرتبـــط ایجـــاد شـــود تـــا ابهام هـــای موجـــود در ایـــن 
زمینـــه بـــه مســـئله تولیـــد ضربـــه نزنـــد و تولیدکننـــدگان 
مســـیر  در  مشـــخصی  و  واحـــد  تعریـــف  یـــک  از 

فعالیـــت خـــود بهـــره ببرنـــد. 
ــال جلســـات  ــزود: از ابتـــدای سـ ــردان افـ گـ مهنـــدس 
لـــزوم  دربـــاره  کشـــور  وزارتخانه هـــای  بـــا  مختلفـــی 
ــل و حمایـــت  ــاخت داخـ ــزات سـ ــتفاده از تجهیـ اسـ
اســـت  شـــده  مقـــرر  و  برگـــزار  داخـــل  ســـاخت  از 
دســـتگاه های  تمامـــی  بـــا  الزم  هماهنگی هـــای 
اجرایـــی انجـــام شـــود تـــا در تامیـــن تجهیـــزات مـــورد 
ـــرار  ـــر ق ـــد نظ ـــی را م ـــزات داخل ـــتفاده از تجهی ـــاز، اس نی

دهنـــد. 
وی در خصـــوص اقدامـــات انجـــام شـــده بـــرای رفـــع 
مشـــکات مربـــوط بـــه تامیـــن مـــواد اولیـــه و منابـــع 
بـــا  متاســـفانه  گفـــت:  تولیـــدی  واحدهـــای  مالـــی 
توجـــه بـــه اعمـــال سیاســـت های خصمانـــه غـــرب 
ــاالن  ــرای فعـ ــادی بـ یـ ــکات ز ــورمان، مشـ کشـ ــه  علیـ
اقتصـــادی و امـــور بانکـــی ایجـــاد شـــده اســـت. در 
ــا بانـــک مرکـــزی  یـــادی بـ ایـــن خصـــوص جلســـات ز
بانـــک  سیاســـت های  تاشـــیم  در  و  شـــده  برگـــزار 
مرکـــزی را بـــا منافـــع فعـــاالن اقتصـــادی و واحدهـــای 
کـــه یکـــی نیازهـــای  تولیـــدی هســـمو نماییـــم، چـــرا 
اصلـــی امـــروز، اصـــاح رویه هـــای تامیـــن منابـــع مالـــی 

ــت.  اسـ
مدیـــرکل دفتـــر صنایـــع بـــرق و الکترونیـــک وزارت 
بـــرای  داد:  ادامـــه  تجـــارت  و  معـــدن  صنعـــت 
کافـــی وجـــود  صـــادرات مشـــوق ها و حمایت هـــای 
ـــا ســـازمان  کـــه مشـــکل اصلـــی در ایـــن زمینـــه ب ـــدارد  ن
کـــه بتوانیـــم مســـئله  برنامـــه بودجـــه اســـت و تـــا جایـــی 
کـــرد. توســـعه  را تـــا حصـــول نتیجـــه پیگیـــری خواهیـــم 
صـــادرات بـــا دســـتور محقـــق نخواهـــد شـــد بلکـــه 
کـــرد. شناســـایی بـــازار  بایـــد بـــرای آن برنامه ریـــزی 
هـــدف و تقویـــت نـــگاه صـــادرات محـــور از مـــوارد 
کـــه بـــرای توســـعه صـــادرات بایـــد مـــد  مهمـــی اســـت 

نظـــر قـــرار بگیـــرد. 
از  ســـندیکا  انتقـــاد  پذیـــرش  بـــا  گـــردان  مهنـــدس 
کـــرد: وزارت  ـــح  کنـــدی فراینـــد ثبـــت ســـفارش، تصری
صمـــت در بحـــث تامیـــن ارز، مـــواد اولیـــه و اجـــزا و 
قطعـــات بـــرق و الکترونیـــک را در اولویـــت  قـــرار داده 
کاالهـــای  اســـت امـــا مـــدت زمـــان ثبـــت ســـفارش 

ــود.  ــاح شـ ــد اصـ ــت و بایـ ــب نیسـ ــی مناسـ وارداتـ
گســـترش  لـــزوم  بـــر  کیـــد  تا بـــا  پایـــان  در  وی 
همکاری هـــای فیمابیـــن ســـندیکا و وزارت صمـــت 
تعرفه هـــای  دقیـــق  تعییـــن  و  شفاف ســـازی  بـــرای 
کـــرد جلســـاتی بـــا هماهنگـــی  گمرکـــی، اعـــام امادگـــی 
ذی نفعـــان  و  تشـــکل ها  حضـــور  بـــا  و  ســـندیکا 
درخواســـت  ســـندیکا  از  و  شـــود  برگـــزار  مرتبـــط 
ســـامانه  ایجـــاد  بـــرای  را  خـــود  پیشـــنهادات  کـــرد 
کار  ـــه  توانمندی هـــای ســـاخت داخـــل جهـــت آغـــاز ب
و اجرایـــی شـــدن، بـــه دفتـــر بـــرق و الکترونیـــک وزارت 

کنـــد. صمـــت ارائـــه 

 کمیته تخصصی اتوماسیون و مخابرات

بررسی حضور شرکت های سازنده 
در مناقصات تجهیزات اتوماسیون و 

مخابرات

جلســـه هیئـــت رئیســـه کمیتـــه تخصصـــی اتوماســـیون 
و مخابـــرات ســـندیکای صنعـــت بـــرق ایـــران، دهـــم 
اردیبهشـــت ســـال جـــاری بـــا حضـــور تعـــدادی از 

اعضـــای هیـــات مدیـــره ســـندیکا برگـــزار شـــد.
در ابتـــدای جلســـه در خصـــوص بررســـی موضـــوع 
اســـپک تدویـــن مشـــخصات فنـــی و روش اجرائـــی 
جامـــع سیســـتم هـــای اتوماســـیون پســـت هـــای فشـــار 
کـــه از ســـوی شـــرکت توانیـــر بـــه شـــرکت بـــرق  قـــوی 
منطقـــه ای خراســـان ارجـــاع و بعـــد از عـــدم پذیـــرش 
ــده  ــودت داده شـ ــر عـ ــال توانیـ ــر انتقـ ــه دفتـ ــددا بـ مجـ

گزارشـــی ارائـــه شـــد. اســـت، 
همچینـــن بـــا توجـــه بـــه انجـــام قرادادهـــای فیمابیـــن 
ســـندیکا بـــا شـــرکت توانیـــر در قالـــب پـــروژه هـــای 
بصـــورت  اســـپک  موضـــوع  شـــد  مقـــرر  خدماتـــی، 
تفاهـــم نامـــه تعریـــف و مراحـــل الزم تـــا انعقـــاد قـــرارداد 

ــود.  ــری شـ ــی پیگیـ نهایـ
ــزاری دوره  ــورد برگـ ــد در مـ ــرر شـ ــه مقـ ــه جلسـ  در ادامـ
کمیتـــه اتوماســـیون و مخابـــرات بـــا  آموزشـــی توســـط 
گاهـــی و دانـــش فنـــی شـــرکت  هـــدف ارتقـــای ســـطح آ

هـــای عضـــو ســـندیکا بویـــژه شـــرکت هـــای فعـــال در 
و  ســـازان  پســـت  مخابـــرات،  و  اتوماســـیون  زمینـــه 
ـــان ســـال  ـــا پای ـــم دوره هـــای آموزشـــی ت مشـــاوران، تقوی

بـــه دبیرخانـــه ســـندیکا اعـــام شـــود.
هـــای  شـــرکت  حضـــور  موضـــوع  جلســـه  پایـــان  در 
ســـازنده در مناقصـــات ســـایر تجهیـــزات  اتوماســـیون 
ایـــن  از  پـــروژه هـــای  و مخابـــرات در مناقصـــات و 
کـــه انجـــام فعالیـــت مهندســـی وزن اصلـــی  دســـت 
کاال قســـمتی از مناقصـــه اســـت،  کار بـــوده و تامیـــن 
بررســـی و مقـــرر شـــد  اســـتناد بـــه تولیـــد بخشـــی از 
ک عمـــل قـــرار  کاالهـــای پـــروژه توســـط شـــرکت هـــا مـــا

ــرد.   نگیـ

کمیته تخصصی  جلسه هم اندیشی 
اتوماسیون و مخابرات سندیکا 

تخصصـــی  کمیتـــه  رئیســـه  هیئـــت  جلســـه 
اتوماســـیون و مخابـــرات ســـندیکای صنعـــت بـــرق 
ایـــران، بیســـت و چهـــارم اردیبهشـــت ســـال جـــاری 

شـــد.  برگـــزار  ســـندیکا  محـــل  در 
توضیحـــات  جلســـه  ابتـــدای  در  کمیتـــه  رئیـــس 
ــه  کمیتـ ــه  ــور در جلسـ ــوطی در خصـــوص حضـ مبسـ
بســـته  بررســـی  و  قراردادهـــای ســـندیکا  و  حقوقـــی 
ـــق تولیـــد  حمایتـــی ســـازمان تامیـــن اجتماعـــی در رون

ــرد.  کـ ــه  ارائـ
اتوماســـیون  کارگـــروه  تشـــکیل  بحـــث  ادامـــه  در 
ــرح  ــم طـ ــه علیرغـ کـ ــد  ــوان شـ ــی و عنـ ــی بررسـ صنعتـ
مجـــدد ایـــن موضـــوع در جلســـه مجمـــع عمومـــی 
ــتقبالی  ــفانه اسـ ــا، متاسـ ــه و درخواســـت اعضـ کمیتـ
ـــورت  ـــوزه ص ـــن ح ـــال در ای ـــای فع ـــرکت ه ـــوی ش از س
تشـــکیل  بـــه  قـــادر  کارگـــروه  ایـــن  لـــذا  نگرفتـــه، 

 . شـــد نمی با
در مـــورد برگـــزاری نشســـت فصلـــی اعضـــا بمنظـــور 
هـــم اندیشـــی و اعـــام مســـائل و مشـــکات شـــرکت 
یـــخ بیســـت و هشـــتم  هـــای عضـــو، مقـــرر شـــد در تار
خـــرداد ســـال جـــاری، جلســـه ای بـــا حضـــور اعضـــای 

اخبار 
کمیته ها

اخبار 
کمیته ها
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 کمیته تخصصی دانش بنیان

نمایندگان سندیکا عضو هیات مدیره 
مجمع تشکل های دانش بنیان شدند 

میرصـــدری  سیدمحســـن  و  مدنـــی  ســـیدمهدی 
بـــه  ایـــران  بـــرق  صنعـــت  ســـندیکای  نماینـــدگان 
عنـــوان اعضـــای هیـــات مدیـــره مجمـــع تشـــکل های 

شـــدند.  انتخـــاب  ایـــران  دانش بنیـــان 
تشـــکل های  مجمـــع  مدیـــره  هیـــات  انتخابـــات 
آن  اعضـــای  و  برگـــزار  گذشـــته  روز  بنیـــان  دانـــش 
انتخـــاب شـــدند. طبـــق نتیجـــه انتخابـــات افشـــین 
کمپانـــی، محمدرضـــا طایـــی،  کاهـــی، محمدرضـــا 
علـــی  نـــوروزی،  عبدالرضـــا  اف،  رســـول  ســـعید 
اصلـــی  اعضـــای  مدنـــی  ســـیدمهدی  مســـعودی، 
اعضـــای  کمـــه  ترا پژمـــان  و  امامـــی  ســـیدعادل  و  
علی البـــدل هیـــات مدیـــره ایـــن مجمـــع هســـتند. 
بـــازرس  عنـــوان  بـــه  نیـــز  میرصـــدری  سیدمحســـن 
یـــا دهقانـــی بـــه عنـــوان بـــازرس علی البـــدل  اصلـــی و رو

انتخـــاب شـــدند. 
دانش بنیـــان  تشـــکل های  اســـت؛ مجمـــع  گفتنـــی 
ایـــران در اســـفند مـــاه 1391 بـــا مشـــارکت »معاونـــت 

»اتـــاق  و  جمهـــوری«  یاســـت  ر فنـــاوری  و  علمـــی 
کشـــاورزی ایـــران« و  بازرگانـــی، صنایـــع، معـــادن و 
ــع،  ــی، صنایـ ــاق بازرگانـ ــاد، در اتـ ــر دو نهـ ــر هـ ــر نظـ زیـ
ـــت.  ـــیده اس ـــت رس ـــه ثب ـــران ب ـــاورزی ای کش ـــادن و  مع
در حـــال حاضـــر ایـــن مجمـــع 23 عضـــو تشـــکلی دارد 
کـــه در مجمـــوع نماینـــده بالـــغ بـــر 2500 شـــرکت عضـــو 

ــتند. هسـ
و  محصـــوالت  صـــادرات  و  تولیـــد  ســـاماندهی 
ســـازماندهی  طریـــق  از  بنیـــان  دانـــش  خدمـــات 
و  حرفـــه ای  تشـــکل های  در  مربوطـــه  فعالیـــن 
نمـــودن  مؤثـــر  و  تقویـــت  زمینه ســـازی،  صنعتـــی، 

نقـــش و فعالیـــت تشـــکل های تولیـــدی، صادراتـــی 
و  مراجـــع  بـــه  مشـــورتی  نظـــرات  ارائـــه  مربوطـــه، 
خصـــوص  در  کمیتـــی  حا ذیربـــط  دســـتگاه های 
محصـــوالت  صـــادرات  و  تولیـــد  بـــا  مرتبـــط  امـــور 
در  گروهـــی  مشـــارکت  بنیـــان،  دانـــش  خدمـــات  و 
و  تهیـــه  تصمیم گیری هـــا،  و  تصمیم ســـازی ها 
کاالهـــا و  ـــا  تنظیـــم پیـــش نویـــس و مصوبـــات مرتبـــط ب
کاری در جهـــت حفـــظ منافـــع ملـــی  خدمـــات حـــوزه 
ــای  ــکل هـ ــای تشـ ــار و حیثیـــت اعضـ ــاء اعتبـ و ارتقـ
ایـــن مجمـــع  و وظایـــف  اهـــداف  از جملـــه  عضـــو 

 . شـــد می با

اخبار 
کمیته ها

کمیتـــه در محـــل ســـندیکا برگـــزار شـــود. 
آموزشـــی  دوره هـــای  برگـــزاری  دربـــاره  نظـــر  تبـــادل 
کـــه مقـــرر شـــد دوره آموزشـــی  محـــور دیگـــر جلســـه بـــود 
هـــای  پســـت  پیشـــرفته مخابـــرات در  و  مقدماتـــی 
کمیتـــه اتوماســـیون و مخابـــرات  فشـــار قـــوی توســـط 
گاهـــی و دانـــش فنـــی  بـــا هـــدف ارتقـــای ســـطح آ
شـــرکت های عضـــو ســـندیکا بویـــژه شـــرکت هـــای 
پســـت  و مخابـــرات،  اتوماســـیون  زمینـــه  در  فعـــال 
ـــخ هـــای 4 و 11 تیرمـــاه در  ی ســـازان و مشـــاوران، در تار

محـــل ســـندیکا برگـــزار شـــود. 
ــه دوره آموزشـــی ایمنـــی در  کـ ــد  همچنیـــن اعـــام شـ
ـــکاری  ـــا هم ـــاه ب ـــی ام خردادم ـــنبه س ـــرق، روز پنجش ب
انجمـــن صنفـــی تابلوســـازان و جهـــاد دانشـــگاهی 
شـــد  بنـــا  لـــذا  می شـــود  برگـــزار  صنعـــت  و  علـــم 
نظرگرفتـــن  در  بـــا  دوره  ایـــن  برگـــزاری  جزئیـــات 
ـــندیکا،  ـــو س ـــای عض ـــرکت ه ـــرای ش ـــژه ب ـــف وی تخفی

متعاقبـــا اطـــاع رســـانی شـــود. 

طرح و بررسی مسئله رتبه بندی 
کنترل و حفاظت  DCS شرکت های

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

ســـندیکا برگـــزار شـــد. 

تدویـــن  و  اســـپک  موضـــوع  جلســـه  ابتـــدای  در 
جامـــع  اجرائـــی  روش  و  فنـــی  مشـــخصات 
قـــوی  اتوماســـیون پســـت های فشـــار  سیســـتم های 
کـــه از ســـوی شـــرکت توانیـــر بـــه شـــرکت بـــرق منطقـــه ای 
ــه  ــده و بـ ــع نشـ ــول واقـ ــورد قبـ ــا مـ ــاع امـ ــان ارجـ خراسـ
دفتـــر انتقـــال توانیـــر عـــودت داده شـــده اســـت، مقـــرر 
شـــد درخواســـت جلســـه ای از ســـوی هیـــأت رئیســـه 
کمیتـــه بـــا مدیـــرکل دفتـــر فنـــی انتقـــال نیـــروی توانیـــر 

کـــرات الزم انجـــام شـــود.  گرفتـــه و مذا صـــورت 
کمیتـــه بـــا  در خصـــوص برگـــزاری جلســـه مشـــترک 
کمیته هـــای تخصصـــی و عمومـــی ســـندیکا  ســـایر 
مقـــرر شـــد هماهنگی هـــای الزم جهـــت دعـــوت از 
ـــان مهندســـین بخشـــی، ســـعادتی و ســـعیدی در  آقای

ــود.  ــام شـ کمیتـــه، انجـ ــه آینـــده  جلسـ
در ادامـــه جلســـه برگـــزاری دوره آموزشـــی ســـمینار 
آشـــنائی بـــا اصـــول مخابـــرات در پســـت های فشـــار 
قـــوی در بـــازه زمانـــی 20 تـــا 30 خردادمـــاه ســـال جـــاری 
ــای  ــط اعضـ ــوع توسـ ــن موضـ ــد ایـ ــرر شـ ــی و مقـ بررسـ
ــه معرفـــی  ــه بررســـی و مدرســـین مربوطـ هیـــأت رئیسـ

شـــوند. 
 DCS شـــرکت های  رتبه بنـــدی  موضـــوع  پایـــان  در 
کنتـــرل و حفاظـــت مطـــرح و مقـــرر شـــد تـــا جلســـه 
کامـــل قـــرار  کارشناســـی  کمیتـــه مـــورد بررســـی  آینـــده 

ــود.  ــال شـ ــندیکا ارسـ ــه سـ ــه دبیرخانـ ــه و بـ گرفتـ
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 کمیته  تخصصی ساخت داخل

ساماندهی بانک اطالعات سازندگان 
و تالش برای تسهیل مبادالت مالی با 

کشورهای منطقه

کمیته هـــای حمایـــت از ســـاخت  جلســـه مشـــترک 
داخـــل و ســـازندگان تجهیـــزات برقـــی ســـندیکای 
صنعـــت بـــرق ایـــران، بیســـت و ســـوم اردیبهشـــت 

ــد.  ــزار شـ ــندیکا برگـ ــل سـ ــاری در محـ ــال جـ سـ
ـــای  ـــن راهبرده ـــه تعیی ـــتور جلس ـــا دس ـــت ب ـــن نشس ای
اطاعـــات  بانـــک  ایجـــاد  خصـــوص  در  کمیتـــه 
بـــا  توانمندی هـــای ســـاخت داخـــل در همـــکاری 
وزارت صمـــت و اتـــاق ایـــران و تعییـــن اولویتهـــای 
کمیتـــه در ســـال 98 و برنامه ریـــزی جلســـات آینـــده 

ــاز شـــد. آغـ
بـــه  کمیتـــه  دبیـــر  و  رئیـــس  جلســـه  ابتـــدای  در 

از  شـــده  اطاعـــات جمـــع آوری  و  فرم هـــا  توضیـــح 
شـــرکت های تولیدکننـــده داخلـــی جهـــت تشـــکیل 
جلســـه  اعضـــای  و  پرداختنـــد  اطاعاتـــی  بانـــک 
گـــردآوری اطاعـــات  پیشـــنهاداتی را در مـــورد فـــرم 

ارائـــه دادنـــد. 
تغییـــرات  بـــه  توجـــه  بـــا  کردنـــد  پیشـــنهاد  اعضـــا 
ـــرکت های  ـــت، ش ـــترده در وزارت صم گس ـــی  مدیریت
جهـــت  صاحدیـــد  صـــورت  در  ســـازنده 
کارخانه هـــا  از  وزارتخانـــه  ایـــن  مقامـــات  بازدیـــد 
وزارت  جدیـــد  مدیریـــت  تـــا  کننـــد  برنامه ریـــزی 
بـــا امکانـــات، مشـــکات و اولویت هـــای  صمـــت 

شـــوند.  آشـــنا  تولیدکننـــدگان 
همچنیـــن بـــا توجـــه بـــه مشـــکات مربـــوط بـــه ثبـــت 
شـــرکت ها در عـــراق، پیشـــنهاد شـــد تاییـــد ونـــدور 
ــرو  ــا وزارت نیـ ــراق بـ ــر توســـط دولـــت عـ لیســـت توانیـ

گیـــرد.  مـــورد طـــرح و تبـــادل نظـــر قـــرار 
و خدمـــات  بـــرق  توجـــه  قابـــل  بـــه صـــادرات  نظـــر 
ــت  ــا عنایـ ــز بـ ــراق و نیـ ــور عـ کشـ ــه  ــی بـ ــی مهندسـ فنـ

بـــه مطالبـــات مالـــی شـــرکت های تولیدکننـــده ایـــن 
نیـــرو،  وزارت  بـــه  وابســـته  شـــرکت های  از  کمیتـــه 
خصـــوص  در  الزم  بررســـی های  شـــد  پیشـــنهاد 
نـــام  بـــه  عـــراق  در  ارزی  بانکـــی  حســـاب  افتتـــاح 
ســـندیکای صنعـــت بـــرق ایـــران صـــورت پذیـــرد. 
اصـــاح شـــرایط برگـــزاری مناقصـــات و قـــرارداد تیـــپ 
شـــامل ارائـــه اطاعـــات بـــه صـــورت غیرکاغـــذی، 
بـــه  مربـــوط  تعدیـــل  غیرمتعـــارف،  پرداخت هـــای 
ارز و فلـــزات و جریمههـــا از اولویتهـــای مطـــرح شـــده 
کمیتـــه جهـــت پیگیـــری در ســـال جـــاری  توســـط 

ــت.  اسـ
بـــا توجـــه بـــه شـــرایط فعلـــی صنعـــت بـــرق پیشـــنهاد 
ضبـــط  هرگونـــه  از  تنفـــس،  اعـــام  بـــا  تـــا  شـــد 
بـــازه  در  خصوصـــی  شـــرکت های  ضمانت نامـــه 
ـــه  ـــا یکســـاله توســـط شـــرکت های وابســـته ب ـــی 6 ت زمان

شـــود.  جلوگیـــری  نیـــرو  وزارت 
بـــا موافقـــت اعضـــا مقـــرر شـــد نامـــه ای از جانـــب 
کمیتـــه مبنـــی بـــر پیگیـــری و جدیـــت در  اعضـــای 
تعامـــل بـــا وزارت نیـــرو و شـــرکت های زیـــر مجموعـــه 
جهـــت دفـــاع از حقـــوق شـــرکت های تولیدکننـــده 
ـــندیکا  ـــره س ـــات مدی ـــس هی ـــه رئی ـــی ب ـــرایط فعل در ش

ــود. ــال شـ ارسـ
گرفتنـــد جهـــت  در پایـــان جلســـه اعضـــا تصمیـــم 
صنعـــت  بـــودن  اســـتراتژیک  و  اهمیـــت  تبییـــن 
ــن صنعـــت،  ــاز ایـ ــورد نیـ ــزات مـ ــرق و تجهیـ ــد بـ تولیـ
ارســـال  و  تهیـــه  مرتبـــط  نهادهـــای  بـــه  نامه هایـــی 

کننـــد. 

 کمیته ارتینگ و حفاظت در برابر صاعقه 

کمیته ارتینگ برای تعیین  تصمیم 
کارگروه تدوین استاندارد راهبردهای 

کمیتـــه ارتینـــگ و حفاظـــت  جلســـه هیـــأت رئیســـه 
ــران،  ــرق ایـ ــت بـ ــندیکای صنعـ ــه سـ ـــر صاعقـ در براب
بیســـت و پنجـــم اردیبهشـــت ســـال جـــاری در محـــل 

ســـندیکا تشـــکیل شـــد. 
در ابتـــدای جلســـه، انتخابـــات رئیـــس و نایـــب رئیـــس 
کمیتـــه برگـــزار و آقایـــان مهندســـین زندیـــه و محرم پـــور 
کمیتـــه  بـــه ترتیـــب بـــه عنـــوان رئیـــس و نایـــب رئیـــس 

انتخـــاب شـــدند.
در ادامـــه جلســـه موضـــوع اســـتانداردهای مرتبـــط 
ــا 5  ــن آنهـ ــان تدویـ ــه از زمـ کـ ــه  کمیتـ کاری  ــوزه  ــا حـ بـ
ســـال ســـپری شـــده اســـت، مطـــرح و مقـــرر شـــد ایـــن 
اســـتانداردها شناســـایی شـــوند تـــا هیـــأت رئیســـه 
اجبـــاری شـــدن آنهـــا را مـــورد بررســـی قـــرار دهـــد. بـــر 
ایـــن اســـاس بنـــا شـــد در ایـــن خصـــوص پیش نویـــس 
نامـــه ای بـــه ســـازمان اســـتاندارد تهیـــه و بـــه اطـــاع 

ــد.  ــه برسـ کمیتـ ــه  هیـــات رئیسـ
هیـــأت  جلســـات  شـــد  مقـــرر  اعضـــا  موافقـــت  بـــا 
کمیتـــه هـــر 2 هفتـــه یـــک بـــار و جلســـات  رئیســـه 
مجمـــع عمومـــی هـــر 6 مـــاه یـــک بـــار برگـــزار شـــود. 
گرفتنـــد بـــا توجـــه بـــه تفاهـــم  کمیتـــه تصمیـــم  اعضـــای 
یابـــی توانیـــر و ســـندیکا، پیشـــنهادی مبنـــی  نامـــه ارز
بـــر اولویت دهـــی بـــه تجهیـــزات ارتینـــگ و حفاظـــت 
ــور  ــه مزبـ کمیتـ ــه  ــی بـ یابـ ــه جهـــت ارز ــر صاعقـ در برابـ

ارســـال شـــود.
کمیتـــه، نماینـــدگان ســـندیکا بـــرای حضـــور  اعضـــای 
انتخـــاب  را  حقوقـــی  و  یابـــی  ارز کمیتههـــای  در 
کلیـــه اعضـــای هیـــأت  ـــد. همچنیـــن مقـــرر شـــد  کردن
اســـتاندارد  ملـــی  ســـازمان  جلســـات  در  رئیســـه 
ـــان جلســـه نیـــز مقـــرر  مشـــارکت داشـــته باشـــند. در پای
ــال  ــه در سـ کمیتـ ــای  ــی اولویت هـ ــه آتـ ــد در جلسـ شـ

ــرد.  گیـ ــرار  ــر قـ ــادل نظـ ــورد بحـــث و تبـ 98 مـ

اخبار 
کمیته ها
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کمیته حقوقی و قراردادها

کمیته  طرح و ارسال پیشنهادات 
درخصوص شرایط عمومی پیمان  

گفتگو  به شورای 

کمیتـــه حقوقـــی و قراردادهـــای ســـندیکای  جلســـه 
اردیبهشـــت  و دوم  بیســـت  ایـــران،  بـــرق  صنعـــت 

ســـال جـــاری در محـــل ســـندیکا برگـــزار شـــد. 
اقدامـــات  از  گزارشـــی  نشســـت  ایـــن  ابتـــدای  در 
ـــدی  ـــت بن ـــوع اولوی ـــوص موض ـــه در خص صورت گرفت
قراردادهـــا و تمدیـــد بخشـــنامه ارز ســـازمان برنامـــه 
ارائـــه و مقـــرر شـــد پیگیری هـــای الزم بـــرای ابـــاغ و 
ــورت  ــه صـ کمیتـ ــر  ــنامه ارز توســـط دبیـ تمدیـــد بخشـ

ــرد.  پذیـ
همچنیـــن مقـــرر شـــد اقدامـــات الزم بـــرای ارســـال 
ــر  ــرکت توانیـ ــل شـ ــه مدیرعامـ ــس بـ ــد تنفـ ــه تمدیـ نامـ
گیـــرد. در خصـــوص موضـــوع اولویت بنـــدی  صـــورت 
ـــا توجـــه بـــه ارســـال نامـــه  پیمان هـــا نیـــز مصـــوب شـــد ب
اولویت بنـــدی قراردادهـــا بـــه شـــرکت توانیـــر موضـــوع 

تـــا حصـــول نتیجـــه پیگیـــری شـــود. 
ابـــاغ بســـته  بـــه  در ادامـــه جلســـه، ضمـــن اشـــاره 
حمایتـــی ســـازمان تامیـــن اجتماعـــی، مقـــرر شـــد بـــا 
توجـــه بـــه ارائـــه طـــرح استانداردســـازی حـــق بیمـــه، 
کارگـــروه بیمـــه و تامیـــن  ایـــن موضـــوع در جلســـات 
حمایتـــی  بســـته  همـــراه  بـــه  ســـندیکا  اجتماعـــی 
ســـازمان تامیـــن اجتماعـــی بررســـی و نقطـــه نظـــرات 
ــا در  ــه ای اعضـ ــل مشـــکات بیمـ ــرای حـ ــی بـ تکمیلـ

گیـــرد. کمیتـــه حقوقـــی و قراردادهـــا قـــرار  اختیـــار 
تبادل نظـــر دربـــاره شـــرایط عمومـــی پیمـــان و قـــرارداد 
کـــه مقـــرر  تیـــپ از دیگـــر محورهـــای ایـــن جلســـه بـــود 
شـــد بـــا توجـــه بـــه بررســـی شـــرایط عمومـــی پیمـــان 
پیشـــنهادات  تشـــکل ها،  هماهنگـــی  شـــورای  در 
گفتگـــوی  بـــه شـــورای  مربوطـــه در ایـــن خصـــوص 
دولـــت و بخـــش خصوصـــی ارســـال شـــود. همچنیـــن 
کمیته هـــا، نقطـــه نظـــرات  بـــا اســـتعام از اعضـــای 

اصاحـــات پیشـــنهادی نیـــز بـــه شـــورای هماهنگـــی 
ارســـال خواهـــد شـــد. 

در خصـــوص قـــرارداد تیـــپ نیـــز مقـــرر شـــد بـــا برگـــزاری 
کارشناســـی ایـــن  کارگـــروه قـــرارداد تیـــپ و بررســـی 
ـــر  ـــرکت توانی ـــه ش ـــنهادی ب ـــات پیش ـــوع، اصاح موض
ارســـال شـــود. همچنیـــن مقـــرر شـــد ایـــن موضـــوع در 
ـــرارداد تیـــپ  کارگـــروه ق نشســـت مشـــترک نماینـــدگان 
یـــع شـــرکت توانیـــر بررســـی  بـــا معـــاون هماهنگـــی توز
و درخواســـت های مـــورد نظـــر در خصـــوص اصـــاح 

گیـــرد. ایـــن قـــرارداد مـــورد بررســـی قـــرار 
ــای  ــرای قراردادهـ ــی بـ ــدام قضایـ ــوع اقـ ــی موضـ بررسـ
کـــه  شـــرکت های عضـــو محـــور دیگـــر جلســـه بـــود 
مقـــرر شـــد ضمـــن برقـــراری ارتبـــاط بـــا امـــور حقوقـــی 
اتـــاق بازرگانـــی، طـــی اقـــدام مشـــترک موضـــوع اقـــدام 
در  خوزســـتان  یـــع  توز پروژه هـــای  بـــرای  قضایـــی 

گیـــرد. کمیتـــه قـــرار  کار ایـــن  دســـتور 
بررســـی  موضوعـــات  شـــد  مقـــرر  جلســـه  پایـــان  در 
حقـــوق و دســـتمزد ســـال 1398، بررســـی موضـــوع 
پذیـــر،  رقابـــت  تولیـــد  موانـــع  رفـــع  قانـــون  مـــاده 12 
بررســـی میثـــاق نامـــه و تعهـــد نامـــه اعضـــای ســـندیکا 
ــورد بحـــث و بررســـی  ــه مـ کمیتـ ــه آتـــی ایـــن  در جلسـ

ــرد. گیـ ــرار  قـ

بررسی معضل قراردادهای نیمه تمام 
کمیته حقوقی و قراردادهای  در جلسه 

سندیکا  

کمیتـــه حقوقـــی و قراردادهـــای ســـندیکای  جلســـه 
صنعـــت بـــرق ایـــران، بیســـت و پنجـــم فروردیـــن ســـال 

ـــد.  ـــزار ش ـــندیکا برگ ـــل س ـــاری در مح ج
گزارشـــی از اقدامـــات صـــورت  در ابتـــدای جلســـه 
گرفتـــه درخصـــوص اولویت بنـــدی قراردادهـــا ارائـــه 
ــد  ــا از فراینـ ــی اعضـ ــزارش و بررسـ گـ ــه پـــس از  کـ ــد  شـ
اقدامـــات درخصـــوص حـــل معضـــل قراردادهـــای 
گیـــری  نیمـــه تمـــام، مقـــرر شـــد بـــا توجـــه بـــه جهـــت 

ــع ایـــن معضـــل،  ــرای رفـ ــر بـ ســـندیکا و شـــرکت توانیـ
پیگیری هـــای الزم از شـــرکت توانیـــر صـــورت پذیـــرد.
ـــا اقدامـــات صـــورت  گزارشـــی در ارتبـــاط ب همچنیـــن 
گرفتـــه بـــرای اصـــاح بخشـــنامه ارزی ارائـــه و مقـــرر 
ـــکل ها  ـــی تش ـــورای هماهنگ ـــق ش ـــب از طری ـــد مرات ش

گیـــرد. و ســـازمان برنامـــه مـــورد پیگیـــری قـــرار 
در ادامـــه موضـــوع محدودیـــت ایجـــاد شـــده بـــرای 
جلســـات  در  ســـندیکا  مالیاتـــی  مشـــاور  حضـــور 
هیات هـــای حـــا اختـــاف مالیاتـــی بررســـی و مقـــرر 
محدودیـــت  ایـــن  رفـــع  بـــرای  الزم  اقدامـــات  شـــد 
گام بعـــد بـــرای آنکـــه تـــا زمـــان رفـــع  صـــورت پذیـــرد. در 
محدودیـــت موجـــود، جلســـات هیات هـــای حـــل 
اختـــاف مالیاتـــی بـــدون نماینـــده ســـندیکا برگـــزار 
نشـــود مقـــرر شـــد افـــراد بـــا ســـابقه مالیاتـــی رزومـــه خـــود 
کننـــد تـــا پـــس از بررســـی از  کمیتـــه حقوقـــی ارائـــه  را بـــه 
کمیتـــه حقوقـــی و قراردادهـــا و مشـــاور مالیاتـــی  ســـوی 
در  حضورشـــان  بـــرای  الزم  اقدامـــات  ســـندیکا، 

هیات هـــای حـــل اختـــاف انجـــام شـــود. 
در انتهـــای ایـــن نشســـت مقـــرر شـــد دربـــاره اقـــدام 
قراردادهـــای شـــرکت های  بـــرای  جمعـــی قضایـــی 
در   1398 ســـال  دســـتمزد  حقـــوق  موضـــوع  عضـــو 
گیـــری قـــرار  جلســـه آتـــی مـــورد بررســـی و تصمیـــم 

گیـــرد.

DG کمیته 

لزوم یک صدایی و هماهنگی بخش 
خصوصی جهت پیگیری مطالبات 

کنده  شرکت های تولید پرا

کمیتـــه DG ســـندیکای  جلســـه مشـــترک نماینـــدگان 
و  برنامه ریـــزی  معـــاون  بـــا  ایـــران  بـــرق  صنعـــت 
اردیبهشـــت  دوم  توانیـــر  شـــرکت  اقتصـــادی  امـــور 
مشـــکات  بررســـی  کار  دســـتور  بـــا  جـــاری  ســـال 
محـــل  در  کنـــده  پرا تولیـــد  در  فعـــال  شـــرکت های 

شـــرکت توانیـــر برگـــزار شـــد. 
در ابتـــدای جلســـه ایـــن نکتـــه از طـــرف نماینـــدگان 
افزایـــش  کـــه  گرفـــت  قـــرار  کیـــد  تا مـــورد  ســـندیکا 
پـــی  در  در ســـال جـــاری  بهره بـــرداری  هزینه هـــای 
شـــدید  کاهـــش  بـــه  منجـــر  ارز  قیمـــت  افزایـــش 
ســـودآوری تولیـــد شـــده اســـت، بطوریکـــه برخـــی از 
ـــا  ـــه بانک ه ـــود ب ـــی خ ـــت بده ـــرای پرداخ ـــرکت ها ب ش
دچـــار مشـــکل شـــده اند و ایـــن موضـــوع طرح هـــای 
کـــرده  خـــارج  اقتصـــادی  توجیـــه  از  را  نیروگاهـــی 
گاز  پـــول  از طـــرف دیگـــر عـــدم پرداخـــت  اســـت. 
گاز ایـــن  نیروگاه هـــای خودتامیـــن، منجـــر بـــه قطـــع 

اســـت. شـــده  نیروگاه هـــا 
کاهـــش زمـــان خریـــد بـــرق  کـــه  در ادامـــه عنـــوان شـــد 
ــرارداد 5  ــه قـ کـ ــی  ــاه در نیروگاه هایـ ــه 4 مـ ــاه بـ از 12 مـ
ســـاله آن هـــا بـــه اتمـــام رســـیده اســـت، مشـــکات 
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کاهـــش شـــدید ســـودآوری و عـــدم  فراوانـــی از قبیـــل 
توجیـــه پذیـــری اقتصـــادی طـــرح و همچنیـــن عـــدم 
امـــکان اســـتخدام نیـــروی فنـــی بـــرای بهـــره بـــرداری 
کـــرده اســـت.  از نیـــروگاه طـــی 4 مـــاه پیـــک را ایجـــاد 
عـــدم پرداخـــت آمادگـــی در دوره ســـه ماهـــه زمســـتان 
گذشـــته بعلـــت  کـــه در ســـال های  بـــه نیروگاه هایـــی 
گاز )کـــه تعهـــد پرداخـــت آن برعهـــده شـــرکت  بدهـــی 
گازشـــان قطـــع شـــده اســـت، بـــه  توانیـــر بـــوده اســـت( 
کـــه  تی مطـــرح شـــد  عنـــوان یکـــی دیگـــر از مشـــکا

ــتند.  ــا آن مواجـــه هسـ شـــرکت ها بـ
فـــوق،  مشـــکات  بیـــان  و  احصـــاء  از  بعـــد 
پیشـــنهادات ســـندیکا جهـــت حـــل آن هـــا مـــورد طـــرح 

کـــه قرارداد هـــای  گرفـــت و تصریـــح شـــد  و بررســـی قـــرار 
کنـــده بـــا وجـــود امـــکان  موجـــود در حـــوزه تولیـــد پرا
بخـــش  خواســـته های  آن،  شـــدن  تعدیل پذیر تـــر 
ضـــرورت  بـــر  و  نمی کننـــد  بـــرآورده  را  خصوصـــی 
کیـــد  کنـــده تا اصـــاح تیـــپ قرارداد هـــای تولیـــد پرا

شـــد. 
بـــه  بـــا اشـــاره  در ادامـــه جلســـه نماینـــدگان توانیـــر 
مکاتبـــات توانیـــر و بانـــک مرکـــزی در مـــورد اعـــام نـــرخ 
یافـــت  ارز بـــر اســـاس ETS قـــول دادنـــد تـــا پـــس از در
ــاز از طـــرف بانـــک  ــورد نیـ پاســـخ و دسترســـی های مـ
بـــه  پرداختـــی  نـــرخ  تعدیـــل  بـــه  نســـبت  مرکـــزی 

نیـــروگاه داران اقـــدام شـــود. 

در پایـــان بـــا موافقـــت حاضـــران جلســـه مقـــرر شـــد 
ــن تشـــکل های  ــترک فیمابیـ ــه مشـ ــزاری جلسـ ــا برگـ بـ
یـــک صدایـــی و هماهنگـــی   DG فعـــال در حـــوزه
جهـــت  خصوصـــی  بخـــش  فعـــاالن  در  بیشـــتری 
گیـــرد و پیشـــنهادات  پیگیـــری مطالبـــات صـــورت 
کامـــل و همـــه جانبـــه ای از طـــرف بخـــش خصوصـــی 
معاونـــت  بـــا  آینـــده  جلســـه  در  طـــرح  جهـــت 
توانیـــر  شـــرکت  اقتصـــادی  امـــور  و  برنامه ریـــزی 
تدویـــن و ارائـــه شـــود. همچنیـــن بـــر لـــزوم افزایـــش 
ـــرو و وزارت نفـــت  هماهنگی هـــا فیمـــا بیـــن وزارت نی
گاز نیروگاه هـــای DG پـــس  جهـــت جلوگیـــری از قطـــع 

کیـــد شـــد. از تاییـــد توانیـــر تا

 کمیته مهندسی بازرگانی

بررسی قراردادهای متوقف و لزوم 
اصالح موضوع ضبط ضمانتنامه ها 

بازرگانـــی  مهندســـی  تخصصـــی  کمیتـــه  جلســـه 
ســـندیکای صنعـــت بـــرق ایـــران، دهـــم اردیبهشـــت 

ســـال جـــاری در محـــل ســـندیکا برگـــزار شـــد.
تخصصـــی  کمیتـــه  نماینـــده  جلســـه  ابتـــدای  در 
و  حقوقـــی  کمیتـــه  در  بازرگانـــی  مهندســـی 
گـــزارش مبســـوطی از حضـــور  قراردادهـــای ســـندیکا، 

کـــرد. ارائـــه  مذکـــور  کمیتـــه  جلســـه  در 
دلیـــل  بـــه  کـــه  متوقـــف  قراردادهـــای  پیگیـــری 
ــا  ــر بـــه ضبـــط ضمانتنامه هـ ــرخ ارز منجـ ــانات نـ نوسـ
ویـــژه  بصـــورت  کـــه  قـــرارداد  بررســـی70  شـــده، 
صنعـــت  شـــبکه  حـــوزه  در  اســـتراتژیک  ماهیـــت 
بـــرق داشـــته اند، تشـــکیل تیـــم ویـــژه جهـــت تســـریع 
کمیتـــه حقوقـــی و قراردادهـــا و لـــزوم اصـــاح  عملکـــرد 
عمومـــی  شـــرایط  در  ضمانتنامـــه  ضبـــط  بحـــث 
پیمـــان از اهـــم مـــوارد مطروحـــه در ایـــن جلســـه بـــود.
هـــای  شـــرکت  وضعیـــت  و  مشـــکات  ادامـــه  در 
مهندســـی بازرگانـــی در خصـــوص عـــدم واردات و 
توانمندی هـــای صادراتـــی شـــرکت  بـــر روی  تمرکـــز 
کمیتـــه بررســـی و مقـــرر شـــد درخواســـت  هـــای عضـــو 
کمیتـــه بـــا متولیـــان امـــر  جلســـه حضـــوری نماینـــدگان 

در وزارت صنایـــع بعمـــل آیـــد.
در پایـــان جلســـه اعضـــا در خصـــوص راهکارهـــای 
یافـــت تائیدیـــه عـــدم  متـــداول در ثبـــت ســـفارش، در
کشـــور،  گمـــرکات سراســـر  کاال از  ســـاخت، ترخیـــص 
گمـــرک  پیگیـــری اقدامـــات از دفتـــر تعییـــن ارزش 
گمرکـــی بـــه  و نحـــوه پرداخـــت حقـــوق و عـــوارض 

بحـــث و تبادل نظـــر پرداختنـــد. 

 کمیته سازندگان یراق آالت توزیع

شرط اعضای کمیته سازندگان یراق آالت 
توزیع برای حضور در مناقصات سال 98 

یـــع  توز یـــراق آالت  ســـازندگان  کمیتـــه  جلســـه 
هفدهـــم  ایـــران،  بـــرق  صنعـــت  ســـندیکای 
اردیبهشـــت ســـال جـــاری در محـــل ســـندیکا برگـــزار 

شـــد. 
مناقصـــه  برگـــزاری  مـــورد  در  جلســـه  ابتـــدای  در 
کردســـتان بحـــث و تبـــادل نظـــر شـــد و بـــا بررســـی 
مناقصه هـــا،  ایـــن  در  حضـــور  شـــرایط  چگونگـــی 

گردیـــد.  فصـــل  و  حـــل  مشـــکات 
در ادامـــه مناقصـــه هـــای اعـــام شـــده از ســـوی شـــرکت 
کردســـتان بررســـی  گلســـتان و  یـــع مازنـــدران،  هـــای توز
ــرارداد  ــرایط قـ ــدم درج شـ ــورت عـ ــد در صـ ــرر شـ و مقـ

ـــه کمیت ـــو  ـــرکت های عض ـــم ش ـــد، تصمی ـــپ خری تی

 بـــرای عـــدم شـــرکت در مناقصـــات جـــاری ســـال 
98، طـــی نامـــه ای از ســـوی ســـندیکا بـــه شـــرکت 

یـــع مذکـــور اعـــام شـــود.  هـــای توز
همچنیـــن در مـــورد مکاتبـــه بـــا دفتـــر تحقیقـــات و 
فنـــاوری اطاعـــات شـــرکت توانیـــر مبنـــی بـــر صـــدور 
یابـــی بـــه  گواهـــی مطابقـــت بـــا اســـتاندارد شـــورای ارز
ـــدگان، بـــا توجـــه بـــه تفاهـــم نامـــه همـــکاری  تولیدکنن
شـــد  مقـــرر  ســـندیکا،  بـــا  توانیـــر  شـــرکت  یابـــی  ارز
ــی و تشـــخیص  یابـ ــه ارز کمیتـ ــا رئیـــس  ــه ای بـ مکاتبـ

صاحیـــت ســـندیکا انجـــام شـــود. 
ادامـــه جلســـه بـــه بررســـی مطالبـــات شـــرکت های 
اخـــذ  پیگیـــری  و  یـــع  توز شـــرکت های  از  عضـــو 
مطالبـــات از ســـوی ســـندیکا اختصـــاص داشـــت 
ــورت تمایـــل  ــه در صـ کمیتـ ــای  ــد اعضـ ــرر شـ ــه مقـ کـ
و در حـــد تـــوان مالـــی خـــود، نســـبت بـــه حمایـــت 
را  و توانمندســـازی مالـــی ســـندیکا اقدامـــات الزم 

انجـــام دهنـــد. 

اخبار 
کمیته ها
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کمیته تخصصی مهندسی مشاور

کمیته مهندسی  رئیس و نایب رئیس 
مشاور سندیکا انتخاب شدند

کمیتـــه  اولیـــن جلســـه چهارمیـــن دوره هیـــأت رئیســـه 
ــاور، هشـــتم اردیبهشـــت  تخصصـــی مهندســـی مشـ

ـــد.  ـــکیل ش ـــندیکا تش ـــل س ـــاری در مح ـــال ج س
در ابتـــدای جلســـه در رابطـــه بـــا اقدامـــات دوره جدیـــد 
کـــه  کـــره و پیشـــنهاد شـــد  کمیتـــه مذا هیـــات رئیســـه 
کلیـــه اعضـــاء نظـــرات خـــود را قبـــل از جلســـه آتـــی 

ارائـــه دهنـــد تـــا بـــا اولویـــت بنـــدی پیگیـــری شـــود. 
گزارشـــی از جلســـه برگـــزار شـــده بـــا معاونـــت  در ادامـــه 
برنامـــه ریـــزی و توســـعه شـــبکه شـــرکت توانیـــر، بـــه 
ــذاری  گـ ــاره وا ــه ای دربـ ــد نامـ ــرر شـ ــه و مقـ ــا ارائـ اعضـ
ـــزی  ـــت برنامه ری ـــه معاون ـــه و ب ـــاوران تهی ـــه مش ـــا ب کاره
امضـــای  بـــا  نامـــه  ایـــن  شـــد  بنـــا  گـــردد.  ارســـال 
مدیرعامـــل شـــرکت توانیـــر بـــرای شـــرکت هـــای بـــرق 
مـــورد  در  تـــا  شـــود  ارســـال  یـــع  توز هـــای  شـــرکت  و 

آورنـــد. بعمـــل  را  تمهیـــدات الزم  واگذاری هـــا 

ادامـــه جلســـه بـــه رای گیـــری بـــرای انتخـــاب رئیـــس و 
نایـــب رئیـــس هیـــأت رئیســـه دور چهـــارم اختصـــاص 
ــر ســـعیدی  ــر عربانـــی و دکتـ ــان دکتـ ــه آقایـ کـ داشـــت 
کمیتـــه  بـــه ترتیـــب بـــه عنـــوان رئیـــس و نایـــب رئیـــس 

انتخـــاب شـــدند. 
در پایـــان دکتـــر عربانـــی اظهـــار امیـــدواری نمـــود تـــا 
ــاوران و  ــکات مشـ ــه مشـ ــه بـ ــا توجـ ــد بـ در دوره جدیـ
کاری مکتـــوب پیشـــنهادی از ســـوی اعضـــای  برنامـــه  

گیـــرد. هیـــات رئیســـه، اقدامـــات موثرتـــری انجـــام 

کمیته مهندسی مشاور 
انتخاب شدند

جلســـه مجمـــع عمومـــی و انتخابـــات دوره جدیـــد 
کمیتـــه مهندســـی مشـــاور ســـندیکای  هیـــأت رئیســـه 
صنعـــت بـــرق ایـــران، بیســـت و ششـــم فروردیـــن ســـال 
جـــاری بـــا حضـــور نماینـــدگان شـــرکت هـــای عضـــو 
کمیتـــه و در محـــل ســـندیکا برگـــزار شـــد. بـــا توجـــه بـــه 
تعـــداد 29 شـــرکت واجـــد شـــرایط حـــق رای و حضـــور 

ــرکت  ــی از شـ ــه نمایندگـ ــا بـ ــا وکالتـ ــا یـ ــر اصالتـ 15 نفـ
هـــای عضـــو، جلســـه بـــه حـــد نصـــاب الزم رســـیده و 

وارد دســـتور انتخابـــات هیـــأت رئیســـه شـــد.
گزارشـــی از اقدامـــات و فعالیـــت  در ابتـــدای جلســـه 
پایـــان ســـال 97  تـــا  از ســـال 1395  کمیتـــه  هـــای 
کمیتـــه ارائـــه شـــد و ســـپس اعضـــای  توســـط ریاســـت 
کمیتـــه بـــه بحـــث و بررســـی در خصـــوص اقدامـــات 
و چالـــش هـــای موجـــود شـــرکت هـــای مهندســـی 

مشـــاور پرداختنـــد.
کمیتـــه بـــا ســـایر  در ادامـــه جلســـه تقویـــت ارتبـــاط 
توســـعه  کمیتـــه  از جملـــه  هـــای ســـندیکا  کمیتـــه 
ـــب و  کس ـــعه  ـــای توس ـــائی راهکاره ـــادرات، شناس ص
کمیتـــه مشـــاوران، افزایـــش  کار شـــرکت هـــای عضـــو 
عضـــو  مشـــاور  مهنـــدس  هـــای  شـــرکت  تعـــداد 
ـــرای بازتعریـــف جایـــگاه مهنـــدس  ســـندیکا، تـــاش ب
مشـــاور در صنعـــت بـــرق و ارائـــه راه حـــل جهـــت 
دســـتیابی بـــه پروژه هـــا در شـــرایط موجـــود، برگـــزاری 
دوره-هـــای آموزشـــی تجهیـــزات پیشـــرفته جهـــت 
مشـــاوران، پیگیـــری مشـــاوره پـــروژه هـــای تعمیـــر و 
نگهـــداری تجهیـــزات بـــرق و ارائـــه راه حـــل هـــا جهـــت 
تامیـــن مالـــی پـــروژه بـــه روش فاینانـــس و غیـــره مطـــرح 

ــد.  ــی شـ و بررسـ
کار انتخابـــات   بخـــش بعـــدی جلســـه بـــه دســـتور 
از  نفـــر  کـــه 8  رئیســـه اختصـــاص داشـــت  هیـــأت 
کـــه  کردنـــد  کاندیداتـــوری  کمیتـــه اعـــام  اعضـــای 
آقایـــان مهندســـین ســـعیدی، امجـــدی، عربانـــی، 
درافشـــان و عبـــاس زاده بـــه عنـــوان اعضـــای اصلـــی 
فرتـــاج  و  موســـوی  مهنـــدس  مهندســـین  آقایـــان  و 
بـــه عنـــوان اعضـــای علی البـــدل انتخـــاب شـــدند. 
همچنیـــن مقـــرر شـــد در جلســـه آتـــی هیـــات رئیســـه، 
کمیتـــه دور جدیـــد  رییـــس و نایـــب رئیـــس مشـــخصو 

ــد.  کنـ ــاز  را آغـ

اخبار 
کمیته ها
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اخبار 
کارگروه ها

کارگروه ها

کارگروه قرارداد تیپ  

بررسی انواع قراردادهای تیپ و ارائه 
پیشنهادات اصالحی به توانیر

کارگـــروه قـــرارداد تیـــپ ســـندیکای صنعـــت  جلســـه 
بـــرق ایـــران، بیســـت وســـوم اردیبهشـــت ســـال جـــاری 
در محـــل ســـندیکا برگـــزار و پیشـــنهادات اصاحـــی 

ـــد.  ـــی ش ـــپ بررس ـــای تی قرارداده
ـــد اقدامـــات  گزارشـــی از رون در ابتـــدای ایـــن نشســـت 
صورت گرفتـــه در خصـــوص ویرایش هـــای پیشـــین 
مجموعـــه  بـــا  مشـــترک  جلســـات  و  تیـــپ  قـــرارداد 
گرفـــت  کیـــد قـــرار  توانیـــر ارائـــه شـــد و ایـــن نکتـــه مـــورد تا
کـــه در تمامـــی مراحـــل اصـــاح قـــرارداد فوق الذکـــر، 
شـــرکت توانیـــر نســـبت بـــه هرگونـــه تغییـــر در قـــرارداد 

کـــرده اســـت.  تیـــپ بســـیار ســـختگیرانه برخـــورد 
گـــزارش مقـــرر شـــد بـــا توجـــه بـــه  پـــس از ارائـــه ایـــن 
ــاالن  ــرای فعـ ــپ بـ ــرارداد تیـ ــی قـ ــه ویرایـــش فعلـ اینکـ
اقتصـــادی موثـــر و راهگشـــا نیســـت، ایـــن قـــرارداد طـــی 
ـــاح  ـــی و اص ـــورد بازبین ـــی م ـــات داخل ـــزاری جلس برگ
گیـــرد و پـــس از جمـــع بندی هـــای صورت گرفتـــه  ـــرار  ق
طـــی  نظـــر  مـــورد  پیشـــنهادات  و  اصاحـــی  مـــوارد 
برگـــزاری نشســـتی بـــا مدیـــران شـــرکت توانیـــر مطـــرح 

شـــود. 
ـــپ  ـــای تی ـــه قرارداده ـــن جلس ـــروه در ای کارگ ـــای  اعض
ــزات  کاال و تجهیـ ــد  ــامل خریـ ــار بخـــش شـ را در چهـ
و  کاال  خریـــد  قـــرارداد  یـــع،  توز شـــرکت های  بـــرای 
یـــع،  توز شـــرکت های  بـــرای  پـــروژه ای  تجهیـــزات 

کاال و تجهیـــزات بـــرای انتقـــال و قـــرارداد تیـــپ  خریـــد 
کاال و تجهیـــزات پـــروژه ای بـــرای انتقـــال مـــورد  خریـــد 

بحـــث و بررســـی قـــرار دارنـــد. 
گام  کارگـــروه مقـــرر شـــد در  کـــرات اعضـــای  پـــس از مذا
کاال و تجهیـــزات بـــرای  نخســـت قـــرارداد تیـــپ خریـــد 
کـــه الگـــوی آن ویرایـــش شـــماره  یـــع  شـــرکت های توز
5 قـــرارداد تیـــپ خریـــد اباغـــی توانیـــر اســـت، بررســـی 
ــرای  ــر نهایـــی ســـندیکا بـ ــوان نظـ و اصاحیـــه آن بعنـ

توانیـــر ارســـال شـــود. 

 کارگروه مجلس 

کثری از  خیز سندیکا برای بهره گیری حدا
ظرفیت کمیسیون های مجلس

صنعـــت  ســـندیکای  مجلـــس  کارگـــروه  جلســـه 
ــاری  ــال جـ ــت سـ ــم اردیبهشـ ــی و یکـ ــران سـ ــرق ایـ بـ
در محـــل ســـندیکا برگـــزار و راهکارهـــای مختلـــف 
جهـــت تقویـــت ارتبـــاط بـــا مجلـــس بررســـی شـــد. 
گزارشـــی از اهـــم مکاتبـــات  در ابتـــدای ایـــن نشســـت 
کمیســـیون های مجلـــس  و نشســـت های اخیـــر بـــا 
ـــه بحـــث و تبادل نظـــر  کارگـــروه ب ارائـــه شـــد و اعضـــای 
درخصـــوص ارائـــه ســـازوکارهای تقویـــت ارتبـــاط موثـــر 

ـــا مجلـــس پرداختنـــد.  ب
تفکیـــک و دســـته بندی موضوعـــات قابـــل طـــرح بـــا 
ــود  ــه بـ ــر جلسـ ــور دیگـ ــیون های مجلـــس، محـ کمیسـ
کـــه مقـــرر شـــد جهـــت جلوگیـــری از طـــرح مســـائل 
غیرمرتبـــط، تمامـــی مشـــکات بـــرای انعـــکاس بـــه 

بـــرای  و  دســـته بندی  اســـامی  شـــورای  مجلـــس 
کارگـــروه قـــرار بگیـــرد. بررســـی در اولویـــت 

اینکـــه  بـــر  کیـــد  تا بـــا  کارگـــروه  اعضـــای  ادامـــه  در 
کارگـــروه مجلـــس و مصوبـــات آن در پیشـــبرد اهـــداف 
ســـندیکا موثـــر اســـت، خواســـتار تشـــکیل مســـتمر 
اعضـــا  منظـــم  حضـــور  و  کارگـــروه  ایـــن  جلســـات 
ــیون های  کمیسـ ــر در  ــرات موثـ ــد نفـ ــرر شـ ــدند. مقـ شـ
مجلـــس شناســـایی شـــده و ارتبـــاط موثـــری جهـــت 
صـــورت  عضـــو  شـــرکت های  مشـــکات  پیگیـــری 

پذیـــرد.
مقـــرر شـــد بـــا توجـــه بـــه پیـــش رو بـــودن انتخابـــات 
کـــه دراســـفند مـــاه ســـال جـــاری  مجلـــس یازدهـــم 
برگـــزار خواهـــد شـــد، بررســـی ها و اقدامـــات الزم بـــرای 
یـــداد صـــورت پذیـــرد. همچنیـــن درخصـــوص  ایـــن رو

کنـــار  کمیســـیون های هـــدف مجلـــس مقـــرر شـــد در 
کمیســـیون های انـــرژی، عمـــران، صنایـــع بـــا توجـــه بـــه 
کمیســـیون های دیگـــر نیـــز در  موضـــوع، ارتباط گیـــری 

گیرنـــد. کار قـــرار  دســـتور 
بنـــا  کارگـــروه  اعضـــای  موافقـــت  و  کیـــد  تا بـــا 
و  مجلـــس  پژوهش هـــای  مرکـــز  بـــا  ارتبـــاط  شـــد 
کار  کمیســـیون های اتـــاق بازرگانـــی ایـــران در دســـتور 
کیـــد شـــد  ـــد. همچنیـــن تا گیرن ـــرار  و مـــورد پیگیـــری ق
از نماینـــدگان پارلمانـــی وزارت نیـــرو و توانیـــر بـــرای 
کمیســـیون های مجلـــس  برقـــراری ارتبـــاط موثرتـــر بـــا 

گرفتـــه شـــود.  کمـــک 
مرکـــز  نماینـــدگان  و  نفـــرات  از  دعـــوت  ادامـــه  در 
و  نیـــرو  وزارت  پارلمانـــی  نماینـــدگان  پژوهش هـــا، 
بـــه دســـته  توجـــه  بـــا  کارگـــروه  توانیـــر در جلســـات 
کـــه در ایـــن  ـــود  بنـــدی موضوعـــات از دیگـــر مـــواردی ب
گرفـــت. همچنیـــن مقـــرر  کیـــد قـــرار  نشســـت مـــورد تا
کارگـــروه مجلـــس بررســـی  شـــد موضوعـــات مربـــوط بـــه 
ـــرژی  ـــرق و ان گـــروه ب ـــا  و همزمـــان برگـــزاری جلســـه ای ب
گیـــرد و در ایـــن نشســـت  کار قـــرار  مجلـــس در دســـتور 
موضـــوع قراردادهـــای نیمـــه تمـــام و اولویت بنـــدی 

پیمان هـــا طـــرح و بررســـی شـــود. 
در  حاضـــر  افـــراد  شـــد  مصـــوب  جلســـه  پایـــان  در 
ــود را  ــنهادی خـ ــات پیشـ ــروه مجلـــس، موضوعـ کارگـ

کننـــد.  بـــرای طـــرح در جلســـات آتـــی اعـــام 
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شرکت های عضو

اخبار 
شعب و

شرکت های 
عضو

کمیسیون انرژی  تصویب طرح تشکیل 
در اتاق بازرگانی اصفهان 

ســـندیکای  مدیـــره  هیـــات  اعضـــای  نشســـت 
اتـــاق  رئیـــس  بـــا  اصفهـــان  شـــعبه  بـــرق  صنعـــت 
بازرگانـــی ایـــن اســـتان، چهاردهـــم اردیبهشـــت ســـال 
کمیســـیون انـــرژی در  جـــاری برگـــزار و طـــرح تشـــکیل 

اتـــاق بازرگانـــی اصفهـــان تصویـــب شـــد. 
در ابتـــدای ایـــن جلســـه مهنـــدس صفرنورالـــه، رئیـــس 
هیـــات مدیـــره شـــعبه اصفهـــان ســـندیکا ضمـــن 
از فعالیت هـــای  بـــه برخـــی  ایـــن تشـــکل،  معرفـــی 
شـــاخص شـــعبه اصفهـــان از جملـــه تشـــکیل شـــورای 
گفتگـــوی بخـــش دولـــت بـــا بخـــش خصوصـــی در 
صنعـــت بـــرق اصفهـــان، همـــکاری بـــا شـــورای شـــهر، 
ــزی و  ــازمان مدیریـــت و برنامه ریـ ــی، سـ ــاق بازرگانـ اتـ

کـــرد.  تامیـــن اجتماعـــی اشـــاره 
کیـــد بـــر اینکـــه ســـندیکای صنعـــت بـــرق  وی بـــا تا
شـــعبه اصفهـــان بـــرای همکاری هـــای دوســـویه بـــا 
اتـــاق آمادگـــی دارد نمـــوده تـــا بـــا ســـینرژی حاصـــل از 
ایـــن همـــکاری بتوانیـــم در پیشـــبرد اهـــداف اســـتان 
ـــع  ـــه و مـــادر صنای ـــرق پای ـــرژی ب ـــزود: ان ـــم، اف ی گام بردار
بـــوده و توســـعه ایـــن مهـــم، راهگشـــای بســـیاری از 
ــاق  ــه اتـ کـ ــود  ــد بـ ــتان خواهـ مشـــکات صنعـــت اسـ
بازرگانـــی و ســـندیکا در ایـــن امـــر در یـــک مســـیر قـــرار 

ــترک دارنـــد.  ــته و اهـــداف مشـ داشـ
رئیـــس  گلشـــیرازی،  مســـعود  مهنـــدس  ادامـــه  در 
اتـــاق بازرگانـــی اصفهـــان در دیـــدار هیـــات مدیـــره 
کـــرد:  بـــرق اســـتان اصفهـــان تصریـــح  ســـندیکای 
حضـــور  زمینـــه  انجمن هـــا  و  تشـــکل ها  حضـــور 
نخبـــگان هـــر بخـــش را فراهـــم و جریـــان دانـــش و 

می ســـازد. نزدیـــک  یکدیگـــر  بـــه  را  تجربـــه 
وی بـــا اشـــاره بـــه فعالیـــت مرکـــز پیمانـــکاری فرعـــی 
کمیتـــه توســـعه فنـــاوری و ســـرمایه گذاری  )SPX( و 
اصفهـــان  بازرگانـــی  اتـــاق  در   )ITDO( اصفهـــان 
بـــه  می توانـــد  بـــرق  صنعـــت  ســـندیکای  گفـــت: 
ـــی در  ـــش مهم ـــش نق ـــن بخ ـــراه ای ـــن و هم ـــوان معی عن
ــته  ــا داشـ ــن بخش هـ سیاســـت گذاری و فعالیـــت ایـ

ــد. باشـ
تشـــکل های  از  اصفهـــان  بازرگانـــی  اتـــاق  رئیـــس 
و  همـــکاری  بـــا  کـــه  خواســـت  اســـتان  اقتصـــادی 
ــاد  ــول در اقتصـ ــه تحـ ــی زمینـ ــاق بازرگانـ ــی اتـ همراهـ
کننـــد و افـــزود: در شـــرایط رکـــود تورمـــی   شـــهر را فراهـــم 
و نـــرخ بـــاالی  بیـــکاری  اســـتان همدلـــی تشـــکل 
ــد  ــهر می توانـ ــاد شـ ــاد تحـــرک در اقتصـ ــرای ایجـ ــا بـ هـ

امیدآفریـــن باشـــد.
بـــرق  صنعـــت  فعـــاالن  از  گلشـــیرازی  مهنـــدس 
ـــع الکترونیـــک  ـــرق و صنای کـــه مرکـــز رشـــد ب خواســـت 
در اســـتان اصفهـــان را بـــا همـــکاری اتـــاق بازرگانـــی 

کننـــد. راه انـــدازی 
دبیـــر  مســـائلی،  مهنـــدس  جلســـه  ادامـــه  در 
ــن  ــان ضمـ ــعبه اصفهـ ــرق شـ ــندیکای صنعـــت بـ سـ

یـــه توجـــه اتـــاق  کیـــد بـــر لـــزوم عملگرایـــی و تغییـــر زاو تا
ــی  ــات فنـ ــوزه خدمـ ــژه در حـ ــه ویـ ــرد بـ ــه خـ کان بـ از 
ــاق  ــد اتـ ــکاری، از ریاســـت جدیـ ــی و پیمانـ مهندسـ
ضمـــن  کـــه  کـــرد  درخواســـت  اصفهـــان  بازرگانـــی 
متوســـط  و  کوچـــک  شـــرکت های  بـــه  ویـــژه  توجـــه 
)SME هـــا( در اتـــاق بازرگانـــی و بازتعریـــف مفهـــوم 
کوچـــک و متوســـط بـــا توجـــه بـــه تعـــدد  شـــرکت های 
کمیســـیون بـــرق و انـــرژی  آنهـــا، نســـبت بـــه تشـــکیل 
یـــده  در اتـــاق اصفهـــان در دوره جدیـــد اهتمـــام ورز

ــود. شـ
کـــرد:  بـــرق و انـــرژی از صنایـــع زیرســـاختی  کیـــد  وی تا
کـــه بازارهـــای آن تمامـــًا از طریـــق ارتبـــاط  هســـتند 
بخـــش خصوصـــی بـــا دولـــت و شـــرکت های دولتـــی 
ایجـــاد  لـــذا  می شـــود  سیاســـت گذاری  و  هدایـــت 
کمیســـیون و یـــا شـــورا می توانـــد ایـــن دســـته از  ایـــن 

کنـــد.  اعضـــای اتـــاق را بهتـــر راهبـــری 
همچنیـــن دبیـــر شـــعبه اصفهـــان ســـندیکا از تشـــکیل 
بعنـــوان  اســـتان  بـــرق  گفتگـــوی صنعـــت  شـــورای 
کشـــور خبـــر داد و از ریاســـت اتـــاق بازرگانـــی  اولیـــن در 
کـــرد تـــا موضوعـــات مطروحـــه در شـــورای  درخواســـت 
گفتگـــوی دولـــت و بخـــش خصوصـــی اســـتان مرتبـــط 
کننـــد تـــا بررســـی  بـــا بـــرق را بـــه ایـــن شـــورا اهالـــه 

کارشناســـی دقیقتـــری روی آنهـــا اعمـــال شـــود.
در پایـــان ایـــن جلســـه همچنیـــن بـــر لـــزوم توجـــه و 
عالـــی  شـــورای  در  اصفهـــان  بازرگانـــی  اتـــاق  ورود 
فنـــی اســـتان بـــه منظـــور حمایـــت از حقـــوق بخـــش 

کیـــد شـــد. خصوصـــی تا

بر اساس تفاهمنامه شرکت مدیریت پروژه 
نیروگاه های سوالر با سازمان فنی حرفه ای صورت 

می گیرد: 
اشتغال زایی 16 هزار نفری در صنعت 

تولید برق خورشیدی

بـــا امضـــای تفاهـــم نامـــه همـــکاری علمـــی، آموزشـــی و 
ـــروژه نیروگاه هـــای  ـــت پ پژوهشـــی بیـــن شـــرکت مدیری
ســـوالر )از اعضـــای ســـندیکای صنعـــت بـــرق ایـــران( 
یـــخ  کشـــور در تار بـــا ســـازمان آمـــوزش فنـــی و حرفـــه ای 
ـــس  ـــر پ ـــزار نف ـــاری، 16 ه ـــال ج ـــاه س ـــت م 11 اردیبهش
گواهینامـــه  کســـب  گذرانـــدن دوره هـــای آموزشـــی و  از 

مهـــارت، توســـط ایـــن شـــرکت جـــذب و مشـــغول بـــه 
فعالیـــت می شـــوند.

تفاهـــم نامـــه مذکـــور بـــه منظـــور همـــکاری، تعامـــل و 
هـــم افزائـــی فعالیت هـــای آموزشـــی و پژوهشـــی در 
رشـــد  و  کشـــور  در  تجدیدپذیـــر  انرژی هـــای  حـــوزه 
و توســـعه اقتصـــادی بـــر پایـــه عدالـــت در راســـتای 
مهـــارت افزایـــی و ارتقـــای دانـــش حرفـــه ای نیـــروی 
کار و اشـــتغال زایی بـــه امضـــای علیرضـــا حاتـــم زاده، 
معـــاون آمـــوزش ســـازمان آمـــوزش فنـــی و حرفـــه ای و 
محمدتقـــی شـــجاع، رئیـــس هیـــأت مدیـــره شـــرکت 

مدیریـــت پـــروژه نیروگاه هـــای ســـوالر رســـید.
ایـــن تفاهـــم نامـــه در راســـتای اجـــرای قانـــون الـــزام 

شعب
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گیـــری آموزش هـــای فنـــی و حرفـــه ای، نیازســـنجی،  فرا
دوره هـــای  اجـــرای  و  ســـاماندهی  ریـــزی،  برنامـــه 
کار  آمـــوزش مهارتـــی و ارزشـــیابی بـــرای تأمیـــن نیـــروی 
ماهـــر در حـــوزه مربوطـــه و اســـتفاده از پتانســـیل ها و 
ـــرای افزایـــش  ـــات علمـــی و اجرایـــی دو طـــرف ب امکان

کیفیـــت دوره هـــای آموزشـــی منعقـــد شـــد.
حـــوزه  در  مهارتـــی  آموزش هـــای  ســـازی  فرهنـــگ 
نیـــروگاه خورشـــیدی بـــا هـــدف ایجـــاد زمینه هـــای 
کار و ارتقـــای مهـــارت شـــغلی  اشـــتغال افـــراد جویـــای 
انتقـــال  کشـــور،  ســـطح  در  حـــوزه  ایـــن  شـــاغان 
فناوری هـــای  و  تکنولـــوژی  بـــه  مربـــوط  دانـــش 
کار و تهیـــه و  کشـــور بـــه نیـــروی  جدیـــد وارداتـــی بـــه 
تدویـــن اســـتانداردهای آموزشـــی مـــورد نیـــاز حـــوزه 
نیروگاه هـــای ســـوالر از دیگـــر زمینه هـــای همـــکاری 
دو طـــرف در راســـتای اجـــرای تفاهـــم نامـــه مذکـــور 

اســـت.
و  بیشـــتر  اطاعـــات  کســـب  بـــرای  عاقمنـــدان 
ــایت  ــه سـ ــز آموزشـــی بـ کـ ــام در مرا همچنیـــن ثبـــت نـ

لینـــک  یـــا    /https://mpn.solar
- و - فنی - ن ما ز ســـا - ی ر همکا - مه نا - هم تفا /

 https://mpn.solar حرفـــه ای/ 

شرکت نیان الکترونیک واحد تولیدی 
نمونه استان خراسان رضوی شد 

امیـــن  ســـی  در  در  الکترونیـــک  نیـــان  شـــرکت 
جشـــنواره امتنـــان، بـــه عنـــوان واحـــد تولیـــدی نمونـــه 

شـــد. انتخـــاب  رضـــوی  خراســـان  اســـتان 

موفقیت شرکت یراق آوران پویا در 
تکمیل آزمایشات ولتاژی مقره های 

سیلیکونی

ــطح  ــی سـ ــه نمکـ ــز آزمایـــش مـ ــام موفقیت آمیـ ــا اتمـ بـ
یتـــی  کامپوز کیلـــو ولـــت بـــر روی مقـــره  ولتـــاژی 400 
ــور  کشـ  Bela ــگاه ــا در آزمایشـ ــراق آوران پویـ ــرکت یـ شـ
ـــات  ـــل آزمایش ـــه تکمی ـــق ب ـــرکت موف ـــن ش ـــپانیا، ای اس
نوعـــی و طراحـــی تمامـــی ســـطوح ولتـــاژی مقره هـــای 

ســـیلیکونی شـــد. 
کلیه تست های مربوط برای سطوح  در حال حاضر 

کیلو ولت با موفقیت به انجام  ولتاژی 63 تا 400 
یابی توانیر  رسیده و اخذ تائیدیه شورای محترم ارز

بروی مقره های مذکور انجام پذیرفته است و 
این شرکت امیدوار است بتواند منشاء خدمات 

بیشتری در عرصه خطوط انتقال کشور باشد. 

موفقیت شرکت یراق آوران پویا در تولید 
دو محصول دانش بنیان جدید

شـــرکت های  از  یکـــی  پویـــا  یـــراق آوران  شـــرکت 
ـــهیات  ـــت تس یاف ـــا در ـــندیکا ب ـــو س ـــان عض دانش بنی
یاســـت جمهـــوری  از صنـــدوق نـــوآوری و شـــکوفایی ر
موفـــق بـــه تولیـــد دو محصـــول دانش بنیـــان جدیـــد 

شـــد.
علیرضـــا فیـــض زاده، مجـــری طـــرح، محصـــوالت 
 « و  رزونانســـه«  دمپـــر 6   « را  ایـــن شـــرکت  تولیـــدی 
خطـــوط  در  کاربـــرد  بـــا  باندلـــه«   6 دمپـــر  اسپیســـر 
انتقـــال نیـــرو و پســـت های فشـــار قـــوی شـــرکت های 
کار اصلـــی دمپـــر  گفـــت:  بـــرق منطقـــه ای دانســـت و 
6 رزونانســـه ماننـــد انـــواع دیگـــر محصـــوالت دمپـــر، 
ـــن  ـــتفاده از ای ـــت و اس ـــن اس ـــات آئولی ـــذب ارتعاش ج
ــر بـــاال  ــرد عـــاوه بـ ــر بـــه دلیـــل بهبـــود عملکـ نـــوع دمپـ
کیفیـــت، باعـــث نگهـــداری بهتـــری از خطـــوط  بـــردن 

انتقـــال نیـــرو می شـــود.
کـــرد: محصـــوالت دمپـــر 6  فیـــض زاده خاطرنشـــان 
رزونانســـه، اسپیســـر دمپـــر 4و 6 باندلـــه و اسپیســـر بیـــن 
کیلـــو ولـــت  یتـــی تـــا ســـطح 500  کامپوز فـــازی و مقـــره 
محصوالتـــی جدیـــد در شـــرکت هســـتند و عمـــده 
مصـــرف برخـــی از ایـــن محصـــوالت در پروژه هـــای 
کشـــور  صادراتـــی از جملـــه خطـــوط انتقـــال نیـــروی 

کســـتان اســـت. پا
اتمـــام  بـــا  کـــرد:  امیـــدواری  اظهـــار  ادامـــه  در  وی 
یتـــی 230 و 400  کامپوز تســـت های نوعـــی مقره هـــای 
کشـــور اســـپانیا بتوانیـــم منشـــأ خدمـــات  کیلوولـــت در 
کیفـــی خطـــوط انتقـــال  بیشـــتری در عرصـــه ارتقـــای 

کشـــور باشـــیم. نیـــروی 
بـــا  رزونانســـه   6 دمپـــر  کـــرد:  اظهـــار  طـــرح  مجـــری 
ـــد  ـــای واح ـــی از پروژه ه ـــگ یک ـــد زن ـــوالد ض ـــنجر ف مس
تحقیـــق و توســـعه شـــرکت بـــه واســـطه مشـــکات 
کاهـــش عملکـــرد  موجـــود در خصـــوص خوردگـــی و 
کســـتان  پا کشـــور  از  خاصـــی  مناطـــق  در  دمپرهـــا 
افزایـــش  آن موجـــب  و ســـاخت  کـــه مطالعـــه  بـــود 
در  شـــده  نصـــب  دمپرهـــای  عملکـــرد  چشـــمگیر 

طوالنـــی مـــدت شـــد.
و  تقاضـــا  نبـــود  دلیـــل  بـــه  اینکـــه  بیـــان  بـــا  وی 
کشـــور عمـــًا مطالعـــه و تولیـــد  پروژه هـــای مشـــابه در 
ــًا  بخشـــی از محصـــوالت دانش بنیـــان شـــرکت صرفـ
بـــا نـــگاه صـــادرات انجـــام پذیرفتـــه اســـت، یـــادآور 
شـــد: در آینـــده بخشـــی از ظرفیـــت تولیـــد محصـــول 
باندلـــه  و 6  باندلـــه  دانش بنیـــان اسپیســـر دمپـــر 4 
کشـــور مـــورد  جهـــت پروژه هـــای توســـعه ای داخـــل 

می گیـــرد. اســـتفاده 
محصـــول  ایـــن  صـــادرات  دربـــاره  فیـــض زاده 
ـــروژه  ـــش از 25 پ ـــل بی ـــه تحوی ـــاره ب ـــا اش ـــان ب دانش بنی
کســـتان و صـــادرات محصـــوالت بـــه  کشـــور پا بـــه 
کشـــور دیگـــر از جملـــه ســـریانکا، مجارســـتان،   15
ترکمنســـتان،  افغانســـتان،  عـــراق،  عمـــان، 
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بنـــگادش،  الجزایـــر،  اتیوپـــی،  تاجیکســـتان، 
و  عربســـتان  لبنـــان،  آذربایجـــان،  ارمنســـتان، 
کـــرد: متأســـفانه در حـــال حاضـــر بـــه  ســـوریه، اظهـــار 
گشـــایش  دلیـــل تشـــدید تحریم هـــا و عـــدم امـــکان 
اعتبـــار اســـنادی، صـــادرات ایـــن شـــرکت بـــه شـــکل 
یـــم بـــا  کـــه امیدوار کاهـــش یافتـــه اســـت  محسوســـی 
رفـــع موانـــع موجـــود رونـــد پیشـــین صـــاردات از ســـر 

گرفتـــه شـــود.
کشـــور در ایـــن حـــوزه  وی همچنیـــن بـــا بیـــان اینکـــه 
بـــا  کـــرد:  خاطرنشـــان  نـــدارد،  وارداتـــی  هیچ گونـــه 
تولیـــد ایـــن محصـــوالت دانش بنیـــان ضمـــن ایجـــاد 
کشـــور،  اشـــتغال بـــرای تعـــدادی از جوانـــان مســـتعد 
بـــا افزایـــش ظرفیـــت تولیـــدی و خریـــد ماشـــین آالت 
یـــم بتوانیـــم نقـــش موثرتـــری در ایجـــاد  جدیـــد امیدوار
کیفـــی محصـــوالت ملـــی  کمـــی و  شـــغل و ارتقـــای 

کنیـــم. ایفـــا 
گفتـــه ایـــن محقـــق، ایـــن محصـــوالت بـــا حمایـــت  بـــه 
صنـــدوق نـــوآوری و شـــکوفایی اجرایـــی شـــده اســـت. 

توسط شرکت مهساب نیرو برگزار شد؛ 
جلسه بررسی نحوه تامین تجهیزات 

کنترل در شرایط تحریمی حفاظت و 

جلســـه همفکـــری و بررســـی نحـــوه تامیـــن تجهیـــزات 
شـــرایط  و  بحـــران  مـــوارد  در  کنتـــرل  و  حفاظـــت 
ـــم توســـط شـــرکت مهندســـین مشـــاور مهســـاب  تحری
از شـــرکت های عضـــو ســـندیکای  نیـــرو )مانیکـــو( 
صنعـــت بـــرق ایـــران، بیســـت و پنجـــم اردیبهشـــت 
ســـال جـــاری بـــا حضـــور مدیـــران وکارشناســـان در 

شـــرکت بـــرق منطقـــه ای آذربایجـــان برگـــزار شـــد. 
در ایـــن جلســـه مـــوارد مدیریتـــی، حقـــوق، مســـائل 
ــات  ــا، الزامـ ــتانداردها، رفرنس هـ ــراه اسـ ــه همـ ــی بـ فنـ
تجهیـــزات  تامیـــن  نحـــوه  در   ... و  توانیـــر  شـــرکت 
کنتـــرل و اســـکادا مـــورد نیـــاز پروژه هـــا در  حفاظـــت، 
مـــوارد بحرانـــی و شـــرایط تحـــرم، از برندهـــای معتبـــر 
و همچنیـــن امـــکان جایگزینـــی در راســـتای ارتقـــای 
کیفیـــت، توانمنـــدی و رعایـــت پدافنـــد غیرعامـــل 

ــریح شـــد.  تشـ

شرکت پارس ساختار برگزیده ششمین 
دوره طرح ایران تک شد

ششـــمین دوره معرفـــی برتریـــن شـــرکت هـــای منطقـــه 
کشـــور، بـــا حضـــور مســـئولین  غـــرب و شـــمال غـــرب 
شـــرکت  صنعتـــی  واحدهـــاى  مدیـــران  و  اســـتانی 
کننـــده، در ســـالن همایـــش هـــای پتروشـــیمی تبریـــز 
ــز  ــوزه حائـ ــاختار در دو حـ ــارس سـ ــرکت پـ ــزار و شـ برگـ

رتبـــه برتـــر شـــد.
اســـاس  بـــر  پـــارس ســـاختار  ایـــن دوره شـــرکت  در 
گرفتـــه در دو حـــوزه رشـــد و  یابی هـــای صـــورت  ارز
در  دارایی هـــا  از  هوشـــمندانه  اســـتفاده  و  بازدهـــی 
ــژه  ــس ویـ ــاب و تندیـ ــک انتخـ ــرق و الکترونیـ ــروه بـ گـ
ایـــن دوره بـــه مهنـــدس جلیـــل نـــواده ابـــاذر، مدیـــر 
گـــروه صنعتـــی پـــارس  عامـــل و رئیـــس هیئـــت مدیـــره 

ــد. ــا شـ ــاختار اعطـ سـ
ـــا بیـــش  ـــارس ســـاختار ب ـــر اســـت شـــرکت پ شـــایان ذک
کشـــور،  از ســـه دهـــه ســـابقه فعالیـــت در صنعـــت بـــرق 
کار و پایـــه یـــک رشـــته نیـــرو در   EPC تنهـــا شـــرکت
کشـــور و تنهـــا شـــرکت صاحیـــت دار از  شـــمالغرب 
ســـوی شـــرکت توانیـــر بـــرای تولیـــد هـــر ســـه نـــوع دکل 
) تـــک پایـــه بتنـــی، تلســـکوپی فـــوالدی و مشـــبک 

فـــوالدی ( اســـت.

به همت شرکت پارس ساختار تبریز؛ 
پروژه پست فوق توزیع و خط انتقال 

شهرستان پلدشت آماده بهره برداری 
است 

پمپـــاژ  ایســـتگاه های  بـــه  رســـانی  نیـــرو  منظـــور  بـــه 
آب  شـــرکت  همـــکاری  بـــا  پلدشـــت،  کرم آبـــاد 
منطقـــه ای آذربایجـــان غربـــی و شـــرکت مهندســـین 
دو  احـــداث  پروژه هـــای  انـــرژی،  نمـــاد  آذر  مشـــاور 
کیلوولـــت توســـط  ـــع 132/20  ی واحـــد پســـت فـــوق توز

شـــرکت پـــارس ســـاختار اجرایـــی شـــد.
 132/20 یـــع  توز فـــوق  پســـت  واحـــد  دو  احـــداث 
کـــرم آبـــاد پلدشـــت،  کیلوولـــت ایســـتگاه های پمپـــاژ 
یـــع شـــیبلو و پـــروژه احـــداث  توســـعه پســـت فـــوق توز
پســـت  از  کیلوولـــت  مـــداره 132  دو  انتقـــال  خـــط 
یـــع شـــیبلو تـــا پســـت های شـــماره یـــک و  فـــوق توز
آبـــاد  کـــرم  پمپـــاژ  ایســـتگاه های  اختصاصـــی  دو 
تاشـــگران  و  متخصصـــان  بدســـتان  پلدشـــت 
شـــرکت پـــارس ســـاختار انجـــام و آمـــاده بهـــره بـــرداری 

ــد. شـ
ایـــن پروژه هـــا بـــه همـــراه 12 پـــروژه دیگـــردر قالـــب 
در  ارس  رودخانـــه  از  بـــرداری  بهـــره  »توســـعه  طـــرح 
کـــه جـــزو طرح هـــای  محـــدوده آذربایجـــان غربـــی« 
ــی  ــده و طـ ــرزی اســـت، اجرایـــی شـ ــای مـ رودخانه هـ

چنـــد روز آینـــده بـــه بهـــره بـــرداری خواهـــد رســـید.

اخبار 
شرکت های 

عضو
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ــرکت  ــوان تنهاتریـــن شـ ــاختار بعنـ ــارس سـ ــرکت پـ شـ
کار و رتبـــه یـــک وزارت نیـــرو در شـــمال  غـــرب   EPC
کـــه ســـابقه اجـــرای بیـــش از 200 پـــروژه  کشـــور اســـت 
ــرای بیـــش از  ــروگاه و اجـ ــداث خـــط، پســـت و نیـ احـ
یـــع نیـــروی  کیلومتـــر خطـــوط انتقـــال و فـــوق توز  3000
بـــرق و صـــادرات خدمـــات فنـــی و مهندســـی بـــه 
کاری خـــود دارد. کارنامـــه  ارزش میلیون هـــا دالر را در 

امضا تفاهم نامه شرکت مدیریت پروژه 
نیروگاه های سوالر با بانک  دی

اعتبـــارات  معـــاون 
از  دی،  بانـــک 
اعتبـــار  تخصیـــص 
و  حمایـــت  بـــرای 
اعطـــای تســـهیات بـــه شـــرکت هـــای دانـــش بنیـــان 
داد. خبـــر  تجدیدپذیـــر  هـــای  انـــرژی  حـــوزه 
بانـــک  اعتبـــارات  معـــاون  پنـــاه،  داور  شـــعبانعلی 
کـــه بـــه منظـــور امضـــای  دی، در حاشـــیه نشســـتی 
تفاهـــم نامـــه مشـــترک بـــا شـــرکت مدیریـــت پـــروژه 
ـــود، از ایـــن شـــرکت  نیروگاه هـــای ســـوالر برگـــزار شـــده ب

بـــه عنـــوان یکـــی از موفق تریـــن شـــرکت هـــای فعـــال 
در حـــوزه انـــرژی هـــای تجدیدپذیـــر و تولیـــد انـــرژی 
گفـــت: در ایـــن طـــرح حمایتـــی، مـــا بـــه  نـــام بـــرد و 
کـــه در بحـــث راه انـــدازی نیروگاه هـــای  متقاضیانـــی 
خورشـــیدی مایـــل بـــه همـــکاری بـــا شـــرکت مدیریـــت 
تی  تســـهیا هســـتند،  ســـوالر  نیروگاه هـــای  پـــروژه 
بـــا  متناســـب  را  آن  اقســـاط  و  می کنیـــم  پرداخـــت 
کـــه هـــر دومـــاه  تولیـــد انـــرژی انجـــام شـــده از وجهـــی 
یـــک بـــار توســـط وزارت نیـــرو بـــه حســـاب صاحبـــان 
ــرد.  کـ ــم  ــر خواهیـ کسـ ــود،  ــی شـ ــروگاه پرداخـــت مـ نیـ
از  پـــس  بانکـــی،  تســـهیات  یافـــت  در متقاضیـــان 
مدیریـــت  شـــرکت  بـــا  همـــکاری  قـــرارداد  انعقـــاد 
پـــروژه نیـــروگاه هـــای ســـو الر، می تواننـــد بـــه شـــعب 
کـــرده و بـــا ارائـــه  کشـــور مراجعـــه  بانـــک دی در سراســـر 
یافـــت تســـهیات، بهـــره منـــد شـــوند. مـــدارک از در

توسط شرکت اطلس افروز شرق 
صورت خواهد گرفت؛

احداث شبکه توزیع نیروی برق 
کشور افغانستان در 

دومیـــن قـــرارداد بین المللـــی شـــرکت اطلـــس افـــروز 

شـــرق )از شـــرکت های عضـــو ســـندیکای صنعـــت 
کشـــور افغانســـتان، بیســـت و پنجـــم  بـــرق ایـــران( در 
ـــر ریاســـت  ـــه در دفت ک ـــاه در جلســـه ای  اردیبهشـــت م

عمومـــی شـــرکت برشـــنا برگـــزار شـــد، منعقـــد شـــد. 
بـــرق  نیـــروی  یـــع  توز شـــبکه  احـــداث  قـــرارداد 
شهرســـتان های چشـــت شـــریف و اوبـــی در والیـــت 
هـــرات افغانســـتان بـــا حضـــور رئیـــس هیئـــت مدیـــره 
عمومـــی  رئیـــس  و  شـــرق  افـــروز  اطلـــس  شـــرکت 

برشـــنا منعقـــد شـــده اســـت.  شـــرکت 

سندیکا +

امضای تفاهم نامه مشترک سندیکا و 
صندوق پژوهش و فناوری صنعت برق 

و انرژی

و  پژوهـــش  صنـــدوق  و  ســـندیکا  بیـــن  تفاهم نامـــه 
ـــا حضـــور مهنـــدس  ـــرژی ب ـــرق و ان فنـــاوری صنعـــت ب
رئیـــس هیـــات مدیـــره ســـندیکا و دکتـــر  بخشـــی، 
صنـــدوق  و  نیـــرو  پژوهشـــگاه  رئیـــس  قاضـــی زاده، 
ــارم  ــرژی چهـ ــرق و انـ ــت بـ ــاوری صنعـ ــش و فنـ پژوهـ
خـــرداد ســـال جـــاری در محـــل ســـندیکا امضـــاء شـــد.
هیـــات  فیمابیـــن  شـــده  برگـــزار  جلســـات  پیـــرو 

ــت  ــندیکای صنعـ ــان سـ ــش بنیـ ــه دانـ کمیتـ ــه  رئیسـ
بـــرق ایـــران و صنـــدوق پژوهـــش و فنـــاوری صنعـــت 
ــوان  ــتای حمایـــت و تقویـــت تـ ــرژی در راسـ ــرق و انـ بـ
ـــاور فعـــال  ـــش بنیـــان و فن شـــرکت ها و موسســـات دان
در حـــوزه صنعـــت بـــرق، از طریـــق تســـهیل دسترســـی 
بـــه ابزارهـــای تامیـــن مالـــی )خـــط اعتبـــاری صنـــدوق 
نـــوآوری و شـــکوفایی و نیـــز ســـایر منابـــع نـــزد صنـــدوق 
ــر  ــرژی(، نظیـ ــرق و انـ ــت بـ ــاوری صنعـ ــش و فنـ پژوهـ
ســـرمایه گذاری  و  ضمانت نامـــه  تســـهیات، 
خطرپذیـــر، تفاهم نامـــه ای بیـــن صنـــدوق پژوهـــش 
ســـندیکای  و  انـــرژی  و  بـــرق  صنعـــت  فنـــاوری  و 

ــد.  ــد شـ ــران منعقـ ــرق ایـ صنعـــت بـ
فـــن آور  شـــرکت های  تفاهم نامـــه  ایـــن  امضـــای  بـــا 
و دانـــش بنیـــان مـــورد تائیـــد ســـندیکا می تواننـــد از 
تســـهیات قابـــل ارائـــه صنـــدوق پژوهـــش و فنـــاوری 

صنعـــت بـــرق و انـــرژی بهره منـــد شـــوند. 

امضای یک تفاهم نامه کلیدی بین سندیکا و توانیر
سندیکا عهده دار ارزیابی و تشخیص 

صالحیت سازندگان شد

یابـــی و احـــراز  تفاهم نامـــه همـــکاری و شـــرکت در ارز
صنعـــت  تجهیـــزات  تامین کننـــدگان  صاحیـــت 
بـــرق دوم اردیبهشـــت ســـال جـــاری فیمابیـــن شـــرکت 
یـــع نیـــروی  ســـهامی مدیریـــت تولیـــد، انتقـــال و توز
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و رویدادها

بـــرق ایـــران )توانیـــر( و ســـندیکای صنعـــت بـــرق ایـــران 
امضـــا شـــد. 

اســـتخراج  و  نامـــه  تفاهـــم  ایـــن  امضـــای  گرچـــه  ا
ـــه هـــر حـــال  ـــا ب ـــه طـــول انجامیـــد ام ـــاه هـــا ب مفـــاد آن م
تشـــخیص  و  یابـــی  ارز اجـــرای  توانیـــر،  نهایـــت  در 
ــه بخـــش قابـــل  کـ ــازنده  ــرکت های سـ صاحیـــت شـ
توجهـــی از آنهـــا از اعضـــای ســـندیکا محســـوب مـــی 

ــرد.  کـ ــذار  گـ ــاد وا ــن نهـ ــه ایـ ــوند را بـ شـ
بـــرای انعقـــاد ایـــن تفاهم نامـــه جلســـات متعـــددی 
کارشناســـان ارشـــد شـــورای  بـــا حضـــور مدیـــران و 
یابـــی و مطابقـــت بـــا اســـتاندارد و دفتـــر تحقیقـــات  ارز
و توســـعه فنـــاوری شـــرکت توانیـــر برگـــزار شـــد. هـــدف 
از ایـــن مشـــارکت، توســـعه همکاری هـــای فیمابیـــن 
تولیـــدات  و  کیفیـــت تجهیـــزات  ارتقـــا  در جهـــت 

صنعـــت بـــرق بـــود. 
بـــر اســـاس ایـــن تفاهـــم از ایـــن پـــس ســـندیکا بـــه 
یابـــی و احـــراز  کارگـــزار شـــرکت توانیـــر در ارز عنـــوان 
صاحیـــت ســـازندگان تجهیـــزات صنعـــت بـــرق، 
ـــوان تولیـــدی  کیفیـــت ت عهـــده دار ســـنجش میـــزان و 
شـــرکت هـــای ســـازنده خواهـــد بـــود. بـــه ایـــن ترتیـــب 
شـــرکت های  صاحیـــت  احـــراز  گـــذاری  وا لـــزوم 
ــه  بخـــش خصوصـــی توســـط تشـــکل صنفـــی مربوطـ
ــران  ــورد پذیـــرش مدیـ ــر مـ ــا نظـــارت شـــرکت توانیـ را بـ

گرفـــت. .  ارشـــد صنعـــت بـــرق قـــرار 
صاحیـــت  احـــراز  و  یابـــی  ارز کـــه  اســـت  گفتنـــی 
تخصصـــی  خدمـــات  و  کاال  تامین کننـــدگان 
صنعـــت بـــرق مطابـــق بـــا ضوابـــط و آیین نامـــه هـــای 
بـــه منظـــور درج در ونـــدور لیســـت  شـــرکت توانیـــر 
یـــا  و  تدویـــن  در  ســـندیکا  مشـــارکت  همچنیـــن  و 
یابـــی  اصـــاح آیین نامه هـــا و دســـتورالعمل های ارز
کاال و خدمـــات تخصصـــی از جملـــه  صاحیـــت 
هســـتند.   تفاهم نامـــه  ایـــن  محورهـــای  مهمتریـــن 
آن  موجـــب  بـــه  کـــه  همـــکاری  نامـــه  تفاهـــم  ایـــن 
صاحیـــت  تشـــخیص  و  یابـــی  ارز کار  ســـندیکا 

شـــرکت هـــای ســـازنده را عهـــده دار مـــی شـــود، عـــاوه 
ایـــن  دســـتاوردهای  مهمتریـــن  از  یکـــی  اینکـــه  بـــر 
ــاد  ــه ایجـ ــود، مـــی توانـــد بـ تشـــکل محســـوب مـــی شـ
و  تخصصـــی  یابـــی  ارز و  یـــه  رو وحـــدت  برابـــری، 

عادالنـــه شـــرکت هـــا منجـــر شـــود.

امضای تفاهم نامه مشترک سندیکا 
و صندوق پژوهش و فن آوری توسعه 

صادرات شریف

تفاهـــم نامـــه بیـــن ســـندیکا و صنـــدوق پژوهـــش و 
فـــن آوری توســـعه صـــادرات بـــا حضـــور مدیرعامـــل 
صنـــدوق و رئیـــس هیـــات مدیـــره ســـندیکا در محـــل 

ســـندیکا  امضـــاء شـــد.
ــه  ــات رئیسـ ــن هیـ ــده فیمابیـ ــزار شـ ــه برگـ ــرو جلسـ پیـ
کمیتـــه دانـــش بنیـــان ســـندیکای صنعـــت بـــرق ایـــران 
و صنـــدوق پژوهـــش و فـــن آوری توســـعه صـــادرات 

شـــریف در خصـــوص خدمـــات قابـــل ارائـــه صنـــدوق 
کمیتـــه دانـــش بنیـــان ســـندیکا شـــامل  بـــه اعضـــای 
از  ارائـــه  قابـــل  تســـهیات  ضمانتنامه هـــا،  ارائـــه 
ــق  ــه از طریـ ــل ارائـ ــهیات قابـ ــدوق و تسـ ــرف صنـ طـ
خـــط اعتبـــاری بانـــک توســـعه صـــادرات و صنـــدوق 
نـــوآوری و شـــکوفایی، امضـــاء تفاهم نامـــه همـــکاری 
مشـــترک بیـــن ســـندیکا و صنـــدوق مذکـــور در دســـتور 

گرفتـــه بـــود.  کار قـــرار 
در همیـــن راســـتا پـــس از انجـــام بررســـی های الزم و 
بیـــن ســـندیکا و  تائیـــد پیش نویـــس، تفاهـــم نامـــه 
صنـــدوق پژوهـــش و فـــن آوری توســـعه صـــادرات بـــا 
حضـــور مدیرعامـــل صنـــدوق و رئیـــس هیـــات مدیـــره 

ــاء شـــد. ســـندیکا در محـــل ســـندیکا  امضـ
شـــایان ذکـــر اســـت اســـت بـــا امضـــای ایـــن تفاهمنامـــه 
تائیـــد  مـــورد  بنیـــان  دانـــش  و  فـــن آور  شـــرکت های 
ارائـــه  قابـــل  تســـهیات  از  می تواننـــد  ســـندیکا 
صـــادرات  توســـعه  فـــن آوری  و  پژوهـــش  صنـــدوق 

شـــوند. بهره منـــد  شـــریف 

در نامه وزیر نیرو به شرکت های مادرتخصصی
 اعالم شد؛ 

تعیین تکلیف مبنای نرخ ارز در حوزه 
قراردادهای سرمایه گذاری

ــرکت   ــه شـ ــه ای بـ ــرو در نامـ ــر نیـ ــان، وزیـ ــا اردکانیـ رضـ
مـــادر  کشـــور، شـــرکت  و فاضـــاب  مهندســـی آب 
تخصصـــی توانیـــر، شـــرکت مـــادر تخصصـــی تولیـــد 
انرژی هـــای  ســـازمان  و  حرارتـــی  بـــرق  نیـــروی 
دربـــاره  )ســـاتبا(  انـــرژی  بهـــره وری  و  تجدیدپذیـــر 
ــا و قراردادهـــای  ــوزه درآمدهـ مبنـــای نـــرخ ارز را در حـ

کـــرد.  تکلیـــف  تعییـــن  ســـرمایه گذاری 
کـــه در نامـــه وزیـــر نیـــرو آمـــده از  بـــر اســـاس آنچـــه 
ابتـــدای ســـال 97، مبنـــای نـــرخ تســـعیر ارز در فرمـــول 

تعدیـــل نـــرخ خریـــد تضمینـــی بـــرق و آب/پســـاب 
نـــرخ  ســـرمایه گذاران،  بـــا  منعقـــده  قراردادهـــای  در 
بـــازار ارز ثانویـــه اعامـــی از طریـــق »ســـامانه معامـــات 

الکترونیکـــی ارز  )ETS(« خواهـــد بـــود. 
شـــرکت های  بـــه  همچنیـــن  اردکانیـــان 
ــرف  ــه طـ ــرکت های زیرمجموعـ ــی و شـ مادرتخصصـ
کـــه پایـــان  کـــرده  قـــرارداد بـــا ســـرمایه گذاران تکلیـــف 
اردیبهشـــت مـــاه ســـال جـــاری، راســـا از طریـــق بانـــک 
مرکـــزی نســـبت بـــه دسترســـی بـــه ســـامانه اشـــاره شـــده 

کننـــد.  اقـــدام 
نـــرخ  مبنـــای  نامـــه  ایـــن  در  همچنیـــن  نیـــرو  وزیـــر 
تســـعیر ارز در فرمـــول تعدیـــل نـــرخ خریـــد تضمینـــی 
از  قبـــل  هـــای  یـــخ  تار بـــرای  را  بـــرق و آب/پســـاب 
گذشـــته تعییـــن  ســـال 1397، براســـاس رویه هـــای 

کـــرده اســـت.  رویدادها
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مهدی مدنی، رئیس هیئت مدیره 
انجمن شرکت های دانش بنیان خراسان 

رضوی شد 

نخســـتین جلســـه رســـمی هیئـــت مدیـــره انجمـــن 
بـــا  رضـــوی  خراســـان  بنیـــان  دانـــش  شـــرکت های 
ایـــن  مدیـــره  هیئـــت  عضـــو  یـــازده  تمـــام  حضـــور 

برگـــزار شـــد. انجمـــن 
بـــرای  رای گیـــری  فراینـــد  از  بعـــد  جلســـه  ایـــن  در 
ــیدمهدی  ــب رئیـــس، دکترسـ ــس و نایـ ــاب رئیـ انتخـ
کمیتـــه  رئیـــس  و  مدیـــره  هیـــات  عضـــو  مدنـــی 
دانش بنیـــان ســـندیکا بـــه عنـــوان رئیـــس و مهنـــدس 
تقوایـــی بـــه عنـــوان  نایـــب رئیـــس انجمـــن شـــرکت های 
دانـــش بنیـــان خراســـان رضـــوی انتخـــاب شـــدند. 
همچنیـــن آقایـــان مهنـــدس روشـــنک و صابـــر هـــر 
بـــه عنـــوان خزانـــه دار و منشـــی  بـــه ترتیـــب  کـــدام 

هیئـــت مدیـــره انجمـــن انتخـــاب شـــدند.
ماموریت هـــای  دربـــاره  مدنـــی  جلســـه  ادامـــه  در 
کـــرد: هـــدف و  ابـــراز  انجمـــن و هیئـــت مدیـــره آن 
اعضـــای  جـــذب  انجمـــن  مدیـــره  هیئـــت  برنامـــه 
کـــره و تعامـــل بـــا دســـتگاه های ذی ربـــط  بیشـــتر و مذا

فنـــاور اســـت. و  امـــر دانش بنیـــان  در 
رئیـــس هیئـــت مدیـــره انجمـــن شـــرکت های دانـــش 
مدیـــره  هیئـــت  در  کـــرد:  عنـــوان  خراســـان  بنیـــان 
ـــا اســـتفاده از ظرفیت هـــای  انجمـــن تـــاش می شـــود ب
قانونـــی، حمایت هـــای الزم و خوبـــی از تمـــام اعضـــا 

صـــورت بگیـــرد.
مدنـــی در خصـــوص اعضـــا هئیـــت مدیـــره منتخـــب 
گفـــت:  انجمـــن شـــرکت های دانـــش بنیـــان اســـتان 
خوشـــبختانه تیـــم خـــوب و متخصصـــی بـــه عنـــوان 
ـــرات  ـــه ج ـــده و ب ـــاب ش ـــن انتخ ـــره انجم ـــت مدی هیئ
ــم  ــارک علـ ــتوانه و حمایـــت پـ ــا پشـ گفـــت بـ ــوان  می تـ
ــره  ــا هیئـــت مدیـ ــاوری خراســـان و تـــاش اعضـ و فنـ
گام هـــای مثبتـــی در  انجمـــن، شـــاهد اقدامـــات و 
بنیـــان  دانـــش  شـــرکت های  از  حمایـــت  جهـــت 

اســـتان باشـــیم.
در  شـــرکت های  عضویـــت  خصـــوص  در  وی 
شـــرکت های  انجمـــن  کـــرد:  تصریـــح  انجمـــن 
اینکـــه  دلیـــل  بـــه  رضـــوی  خراســـان  دانش بنیـــان 
ـــاق بازرگانـــی تشـــکیل شـــده، یکـــی از شـــرایط  ذیـــل ات
داشـــتن عضویـــت بـــا امـــکان حـــق رای در آن، دارا 

اســـت. بازرگانـــی  اتـــاق  عضویـــت  بـــودن 
رئیـــس هیئـــت مدیـــره انجمـــن شـــرکت های دانـــش 

بنیـــان خراســـان در خصـــوص عضویـــت افتخـــاری 
شـــرکت ها در انجمـــن شـــرکت های دانـــش بنیـــان 
گفـــت: بـــرای عضویـــت بـــه صـــورت  خراســـان رضـــوی 
افتخـــاری در انجمـــن نیـــاز بـــه عضویـــت در اتـــاق 
بازرگانـــی نبـــوده و شـــرکت های دانـــش بیـــان، فنـــاور 

کـــز رشـــد پـــارک علـــم و فنـــاوری خراســـان  و عضـــو مرا
از  و  شـــده  انجمـــن  عضـــو  می تواننـــد  راحتـــی  بـــه 

خدمـــات آن بهره منـــد شـــوند.
وی در خصـــوص تفـــاوت اعضـــا رســـمی و عضـــو 
کـــرد: ایـــن دو دســـته از تنهـــا  افتخـــاری انجمـــن بیـــان 
در داشـــتن حـــق رای بـــا یکدیگـــر تفـــاوت دارنـــد امـــا 
گونـــه  در برخـــورداری از ســـایر امکانـــات و مزایـــا هیـــچ 

تفاوتـــی بـــا یکدیگـــر ندارنـــد.

سامانه حمایت حقوقی و قضایی از 
فعاالن اقتصادی )حامی( راه اندازی شد

اجـــرای  پیگیـــری  مرکـــزی  ســـتاد  دبیرخانـــه 
کلـــی اقتصـــاد مقاومتـــی قـــوه قضائیـــه  سیاســـت های 
کلـــی اقتصـــاد  در راســـتای اجـــرای سیاســـت های 
مشـــکات  و  مســـائل  از  اطـــاع  بـــرای  و  مقاومتـــی 
ـــد، ســـامانه »حمایـــت  ـــوزه تولی ـــی ح ـــی و قضای حقوق
را  »حامـــی«  عنـــوان  بـــا  اقتصـــادی«  فعـــاالن  از 

اســـت. کـــرده  راه انـــدازی 
کلـــی اقتصـــاد  در راســـتای اجـــرای سیاســـت های 
مقاومتـــی، اباغـــی مقـــام معظـــم رهبـــری، پیگیـــری 
مقاومتـــی  اقتصـــاد  کلـــی  سیاســـت های  تحقـــق 
مصـــوب مجلـــس شـــورای اســـامی و بـــا هـــدف ایجـــاد 
امنیـــت اقتصـــادی، رفـــع موانـــع حقوقـــی و قضایـــی 
تولیـــد و اشـــتغال و مبـــارزه بـــا مفاســـد اقتصـــادی، 
در چارچـــوب وظایـــف و اختیـــارات قـــوه قضاییـــه، 
ـــی  کل ـــت های  ـــرای سیاس ـــری اج ـــتورالعمل پیگی دس
ــه تصویـــب ریاســـت  ــخ بـ یـ ــی در تار ــاد مقاومتـ اقتصـ

معظـــم قـــوه قضاییـــه رســـید. 
متعاقـــب ابـــاغ دســـتورالعمل یـــاد شـــده و به منظـــور 
دســـتورالعمل   2 مـــاده  »ت«  بنـــد  مفـــاد  اجـــرای 
مذکـــور، در خصـــوص »تعامـــل نظام منـــد و مســـتمر 
از  اطـــاع  جهـــت  خصوصـــی  بخـــش  فعـــاالن  بـــا 
تولیـــد،  قضایـــی  و  حقوقـــی  مشـــکات  و  مســـائل 
سیاســـت های  ســـایر  و  اشـــتغال  ســـرمایه گذاری، 
کلـــی اقتصـــاد مقاومتـــی« و همچنیـــن بنـــد »4« مـــاده 

ــای الزم  ــر »حمایت هـ ــی بـ ــتورالعمل مبنـ ــن دسـ 3 ایـ
جهـــت رفـــع مســـائل و مشـــکات حقوقـــی قضایـــی 
انســـجام  و  هماهنگـــی  ایجـــاد  و  ســـرمایه گذاری 
مربـــوط  داوری  و  کارشناســـی  مشـــاوره،  امـــور  در 
و  تجـــاری  پرونده هـــای  اختافـــات  و  دعـــاوی  بـــه 
پیگیـــری  مرکـــزی  ســـتاد  دبیرخانـــه  اقتصـــادی«، 
کلـــی اقتصـــاد مقاومتـــی قـــوه  اجـــرای سیاســـت های 
»حمایـــت  عنـــوان  تحـــت  را  ســـامانه ای  قضائیـــه، 
کـــرده  از فعالیـــن اقتصـــادی« )حامـــی( راه انـــدازی 

اســـت.
بـــا توجـــه بـــه نامگـــذاری ســـال 98 تحـــت عنـــوان 
تحـــت  اقتصـــادی  فعالیـــن  کلیـــه  تولیـــد«   »رونـــق 
نظـــارت اتـــاق بازرگانـــی تهـــران، نســـبت بـــه ثبت نـــام 
www.hami.در ســـامانه مذکـــور بـــه آدرس اینترنتـــی

کننـــد. adliran.ir  اقـــدام 
پیگیری هـــای  و  هماهنگـــی  جهـــت  عاقمنـــدان 
الزم بـــا شـــماره های 66701613 و 09126839938 

کبـــر حســـینی تمـــاس حاصـــل فرماینـــد.  آقـــای ا

با حکم رئیس اتاق بازرگانی ایران؛ 
مهندس بخشی عضو شورای مشورتی 

تشکل ها شد 

مســـعود خوانســـاری، رئیـــس اتـــاق بازرگانـــی صنایـــع 
کشـــاورزی تهـــران در حکمـــی مهنـــدس  معـــاون و 
علـــی بخشـــی، رئیـــس هیـــات مدیـــره ســـندیکای 
ـــوان  ـــه عن ـــال ب ـــدت یکس ـــه م ـــران را ب ـــرق ای ـــت ب صنع
کـــرد.  عضـــو شـــورای مشـــورتی تشـــکل ها منصـــوب 

جدول ب-5 بخشنامه جبران آثار 
ناشی از افزایش قیمت ارز ابالغ شد 

بـــه  نامـــه ای  در  ایـــران  بـــرق  صنعـــت  ســـندیکای 
مدیـــران عامـــل شـــرکت های عضـــو از ابـــاغ جـــدول 
افزایـــش  از  ناشـــی  آثـــار  جبـــران  بخشـــنامه  ب-5 

ارز خبـــر داد.  قیمـــت 
در ایـــن نامـــه آمـــده اســـت »بـــا توجـــه بـــه پیگیری هـــای 
ســـندیکا و برگـــزاری جلســـات متعـــدد بـــا ســـازمان 
برنامـــه و بودجـــه و شـــرکت توانیـــر، جـــدول میـــزان 
ارزبـــری و نحـــوه انطبـــاق تجهیـــزات بخـــش فـــوق 
یـــع و انتقـــال صنعـــت بـــرق مشـــمول بنـــد ب-5  توز
دســـتور العمـــل نحـــوه جبـــران آثـــار ناشـــی از افزایـــش 
یالـــی فاقـــد تعدیـــل،  قیمـــت ارز در پیمـــان هـــای ر

توســـط مدیر عامـــل شـــرکت توانیـــر ابـــاغ شـــد. ▪

رویدادها



گزارش کمیته عضویت سندیکای صنعت برق ایران، در دوره گذشته 10 شرکت جدید به عضویت این سندیکا پیوسته اند.  به 

83
اخبــار

بهــــــــــار  98  118

مدیریت پروژه نیروگاه های سوالر
حوزه فعالیت: مشاوره، اجرا، طراحی و نصب نیروگاه های خورشیدی

گروه: انرژی های تجدیدپذیر
مدیرعامل: محمدتقی شجاع

تلفن: 62825000
فکس: 62825199

ک 16، واحد 301 آدرس: تهران، خیابان ولیعصر، خیابان بزرگمهر، پا
mpnsolar@gmail.com :ایمیل

www.mpn.solar :وب سایت

نیان الکترونیک
حوزه فعالیت: طراح و سازنده انواع مبدل های انرژی الکترونیکی، طراح و سازنده انواع تابلوهای 

outdoor کابینت باتری برق و 
گروه: سازندگان لوازم و تجهیزات جانبی سیستم های برق

مدیرعامل: محمدعلی چمنیان
تلفن: 051-35412815

فکس: 051-35413614
آدرس: مشهد، شهرک صنعتی طوس، بلوار اندیشه، اندیشه 4، شماره 318

info@nianelectronic.com :ایمیل
www.nianelectronic.com :وب سایت

گستر ک  آتی نیرو پا
حوزه فعالیت: اجراء نیروگاه های خورشیدی

گروه: انرژی های تجدیدپذیر
مدیرعامل: سیدمحمدرضا نوابی

تلفن: 88037362
فکس: 89785328

ک 67، واحد 5 آدرس: تهران، خیابان ماصدرا، خیابان شیراز جنوبی، خیابان سامان، پا
hejazi.mahdi@atnpg.com  info@atnpg.com ,navabi.reza@atnpg.com ,:ایمیل

www.atnpg.com :وب سایت

نوین نیرو بهینه آرکا
حوزه فعالی: تولید یراق آالت خطوط انتقال نیرو و فشار ضعیف و متوسط

گروه: سازندگان یراق آالت انتقال نیرو
مدیرعامل: سعید رشیدی

تلفن:30-56588010
فکس: 56588040

کریم،شهرک صنعتی سبان)ده حسن(، خیابان صنعت، روبروی اخاقی،  آدرس: تهران، رباط 
ک 44 پا

niroobehinehh@gmail.com :ایمیل
www.niroobehineh.com :وب سایت

کارو الکتریک نوین ایرانیان اطلس
حوزه فعالیت: بازرگانی -تجهیزات برق ضد انفجار

گروه: خدمات مهندسی بازرگانی
مدیرعامل: چونگ چوان شو

تلفن: 88926998
فکس: 88927348

ک 1044 کدشت، شهرک صنعتی عباس آباد، خیابان سپیدار، پا آدرس: پا
gmail.com@leesayo45 :ایمیل

کابل مشهد صنایع سیم و 
کیلوولت کابل های فشار ضعیف، متوسط و قوی تا 63  حوزه فعالیت: تولید انواع 

کابل گروه: سازندگان انواع سیم و 
مدیرعامل: محمد طغرایی

تلفن: 051-35413277-9، 051-35414845
فکس: 35414844-051

آدرس: مشهد، شهرک صنعتی توس، بلوار تاش شمالی، خیابان دهم
info@mashadcable.ir :ایمیل

www.mashadcable.ir :وب سایت

پایش صنعت ترانسفورماتور
حوزه فعالیت: خدمات فنی و مهندسی ترانسفورماتور

گروه: خدمات مهندسی، تعمیرات و نگهداری
مدیرعامل: جعفر شریفی

تلفن: -2201851122018712
فکس: 22018763

ک 20، واحد 8 شرقی آدرس: تهران، بلوار نلسون ماندال، خیابان ناهید شرقی، پا
yahoo.com@info@pstco.net، pstco.transformer@gmail.com، sharifi74 :ایمیل

www.pstco.net :وب سایت

آراد انرژی اسپادانا
حوزه فعالیت: طراحی، تامین، نصب و راه اندازی بخش برق ، صنایع و پست

گروه: پیمانکاران عمومی
مدیرعامل: سید احمد حسینی

تلفن: 32665808-031
فکس: 32665808-031

آدرس: اصفهان، خیابان هشت بهشت غربی، چهارراه ملک، ساختمان ملک، واحد 6
aradenergyespadana@gmail.com :ایمیل

www.aradenco.com :وب سایت

فناوران دوراندیش اشراق
حوزه فعالیت: طراحی، ساخت و تولید تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی

گروه: سازندگان لوازم و تجهیزات جانبی سیستمهای برق
مدیرعامل: علیرضا علیخانی

تلفن: 66081898
فکس: 66081878

ک 149، طبقه اول، واحد 22 آدرس: تهران، ضلع جنوب شرقی میدان آزادی، خیابان محمدخانی، پا
info@fdeshragh.com، a.alikhani@fdeshragh.com، k.tajdini@fdeshragh.com :ایمیل

www.fdeshragh.com :وب سایت

عطار الکتریک خراسان
کلید و پریز و قطعات هم ردیف حوزه فعالیت: تولید 

گروه: سازندگان لوازم و تجهیزات جانبی سیستم های برق
مدیرعامل: سید جمال الدین احمدی

تلفن: 43522200-051
فکس: 43522203-051

آدرس: خراسان رضوی، شهرستان فیروزه، بلوار امام رضا، ابتدای جاده قوچان
ceo@attav-e.com، neosahand@gmail.com :ایمیل

www.attav-e.com :وب سایت

10خیر مقدم  به اعضای جدید
عضوجد ید
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جناب آقای مهندس جلیل نواده اباذر
گروه صنعتی پارس ساختار مدیر عامل محترم 

پـــارس  شـــرکت  برگزیـــده شـــدن  ایـــران  بـــرق  ســـندیکای صنعـــت  بدینوســـیله 
ســـاختار را در ششـــمین دوره طـــرح ایـــران تـــک، تبریـــک عـــرض نمـــوده و بـــرای 

دارد. روزافـــزون  موفقیـــت  آرزوی  مجموعـــه،  آن  کارکنـــان  و  حضرتعالـــی 

جناب آقای مهندس محمدعلی چمنیان
مدیر عامل محترم شرکت نیان الکترونیک 

بدینوســـیله ســـندیکای صنعـــت بـــرق ایـــران انتخـــاب شـــرکت نیـــان الکترونیـــک را 
بـــه عنـــوان واحـــد تولیـــدی نمونـــه اســـتان خراســـان رضـــوی، تبریـــک عـــرض نمـــوده و 

کارکنـــان آن مجموعـــه، آرزوی موفقیـــت روزافـــزون دارد. بـــرای حضرتعالـــی و 

جناب آقای دکتر مدنی
کمیته دانش بنیان سندیکا عضو محترم هیات مدیره و رئیس 

بدینوســـیله ســـندیکای صنعـــت بـــرق ایـــران انتخـــاب جنابعالـــی را بـــه عنـــوان 
رئیـــس هیـــات مدیـــره انجمـــن شـــرکت های دانش بنیـــان خراســـان رضـــوی تبریـــک 

عـــرض نمـــوده و بـــرای حضرتعالـــی آرزوی موفقیـــت روزافـــزون دارد.

جناب آقای مهندس معروفی 
مدیرعامل محترم شرکت یراق آوران پویا

ــا  ــراق آوران پویـ ــرکت یـ ــران موفقیـــت شـ ــرق ایـ ــندیکای صنعـــت بـ ــیله سـ بدینوسـ
را در تولیـــد دو محصـــول دانش بنیـــان جدیـــد، تبریـــک عـــرض نمـــوده و بـــرای 

کارکنـــان آن مجموعـــه، آرزوی موفقیـــت روزافـــزون دارد. حضرتعالـــی و 

پیام تبریک

جناب آقای مهندس پیام باقری 
نایب رئیس محترم هیات مدیره سندیکای صنعت برق ایران 

ــلیت  ــان را تسـ گرامیتـ ــدر  ــت پـ ــت وارده و درگذشـ ــف مصیبـ ــر و تاسـ ــال تاثـ کمـ ــا  بـ
عـــرض نمـــوده، بـــرای آن مرحـــوم علـــو درجـــات و بـــرای بازمانـــدگان صبـــر و شـــکیبایی 

آرزومندیـــم.

جناب آقای مهندس محمود دارا 
مدیرعامل محترم شرکت یراق خودنگه دار شبکه 

ــرگرامیتان را تســـلیت  ــر و تاســـف مصیبـــت وارده و درگذشـــت همسـ کمـــال تاثـ ــا  بـ
و  صبـــر  بازمانـــدگان  بـــرای  و  درجـــات  علـــو  مرحومـــه  آن  بـــرای  نمـــوده،  عـــرض 

آرزومندیـــم. شـــکیبایی 

تسلیت سندیکا به مناسبت درگذشت مهندس زیبایی 

ــای مهنـــدس  ــران درگذشـــت جنـــاب اقـ ــرق ایـ ــندیکای صنعـــت بـ ــیله سـ بدینوسـ
زیبایـــی، مدیرعامـــل محتـــرم شـــرکت آذرخـــش را بـــه همـــکاران و خانـــواده محتـــرم 
ـــدگان  ـــرای بازمان ـــو درجـــات و ب ـــرای آن مرحـــوم عل ایشـــان تســـلیت عـــرض نمـــوده، ب

صبـــر و شـــکیبایی آرزومنـــد اســـت. 

جناب آقای مهندس دانشور 
گروه صنعتی پادرعد مدیرعامل محترم 

گرامیتـــان را تســـلیت  کمـــال تاثـــر و تاســـف مصیبـــت وارده و درگذشـــت مـــادر  بـــا 
و  صبـــر  بازمانـــدگان  بـــرای  و  درجـــات  علـــو  مرحومـــه  آن  بـــرای  نمـــوده،  عـــرض 

آرزومندیـــم. شـــکیبایی 

تسلیت سندیکا به مناسبت درگذشت دکتر بامداد 

دکتـــر  آقـــای  جنـــاب  درگذشـــت  ایـــران  بـــرق  صنعـــت  ســـندیکای  بدینوســـیله 
گـــروه دانـــش بنیـــان باســـط پـــژوه را بـــه  اســـفندیار بامـــداد، مدیرعامـــل محتـــرم 
ـــرای آن مرحـــوم علـــو  ـــواده محتـــرم ایشـــان تســـلیت عـــرض نمـــوده، ب همـــکاران و خان

درجـــات و بـــرای بازمانـــدگان صبـــر و شـــکیبایی آرزومنـــد اســـت. 

جناب آقای مهندس سهیل دارا  
مدیرعامل محترم شرکت یراق گستر شبکه

گرامیتـــان را تســـلیت  کمـــال تاثـــر و تاســـف مصیبـــت وارده و درگذشـــت مـــادر  بـــا 
و  صبـــر  بازمانـــدگان  بـــرای  و  درجـــات  علـــو  مرحومـــه  آن  بـــرای  نمـــوده،  عـــرض 

آرزومندیـــم. شـــکیبایی 

جناب آقای مهندس میرشکرایی
عضو هیات مدیره و  دبیر اسبق محترم سندیکای صنعت برق ایران

گرامیتـــان را تســـلیت  کمـــال تاثـــر و تاســـف مصیبـــت وارده و درگذشـــت مـــادر  بـــا 
و  صبـــر  بازمانـــدگان  بـــرای  و  درجـــات  علـــو  مرحومـــه  آن  بـــرای  نمـــوده،  عـــرض 

آرزومندیـــم. شـــکیبایی 

جناب آقای مهندس سهیلی 
رئیس محترم هیات مدیره شرکت همیان فن

گرامیتـــان را تســـلیت  کمـــال تاثـــر و تاســـف مصیبـــت وارده و درگذشـــت بـــرادر  بـــا 
عـــرض نمـــوده، بـــرای آن مرحـــوم علـــو درجـــات و بـــرای بازمانـــدگان صبـــر و شـــکیبایی 

ـــم. آرزومندی

جناب آقای مهندس چمنیان
مدیرعامل محترم شرکت نیان الکترونیک 

گرامیتـــان را تســـلیت  کمـــال تاثـــر و تاســـف مصیبـــت وارده و درگذشـــت بـــرادر  بـــا 
عـــرض نمـــوده، بـــرای آن مرحـــوم علـــو درجـــات و بـــرای بازمانـــدگان صبـــر و شـــکیبایی 

ـــم. آرزومندی

پیام تسلیت


