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Barsam Global Systems Co. 

Tel :+98(21)44 82 2614-15 
Fax: +98 (21) 44 83 76 61 
ZIP Code: 147 87 86 317 
N0.324Unit5North Jan nat 
Abad Blvd . Tehran IRAN 
Web: www.bgsco.net 
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IM6-PM

12÷36 KV - 16÷20 KA

Pole Mounting 
Switch - Sectionalizer

IM6

12÷36 KV - 16÷20 KA

Load Break Switch

WL

12÷36 KV - 630÷1250 A-16÷20 KA

Vacuum Circuit Breaker

Remote Terminal Unit

SCADA System

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

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

Ave. - TEHRAN - 1514644715 - IRAN

Tel:  +98 21 88540208

+98 21 8875691

Fax: +98 21 88732158

sales@azarkelid.com

www.azarkelid.com

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

تلفن : ۸۸۵۴۰۲۰۸ ـ ۸۸۷۵۷۶۹۱   
فکس : ۸۸۷۳۲۱۵۸ 



رانیـن فراینـد
Runin Farayand

Official Integrator
MICOM VAMP SEPAM

Tel :  (021)  77 63 63 61_2

Fax:(021)  77 60 89 10

Email :  info@runinltd. ir
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Smart SF6 Gas Handling

Emission-free. Sustainable. Effi cient.

Head Offi ce:
DILO Armaturen und Anlagen GmbH
Frundsbergstrasse 36  |  D-87727 Babenhausen 
Tel: + 49 (0) 83 33 - 302-0  |  Fax: + 49 (0) 83 33 - 302-52
E-Mail: info@dilo-gmbh.com  |  www.dilo-gmbh.com

Local agent in Iran:
RASANA-Mehr Co.
Unit 202, 2nd Floor, No. 9  
Zagros St., Argentina Sq.  |  IR – 15149 Tehran
Phone No.: +98 21 888 794 33 to 35  
E-Mail: info@rasana-mehr.com  |  www.rasana-mehr.com

Made
in

Germany

Smart SF6 gas handling solutions are required in today’s world of 
energy transmission and distribution. DILO fully complies with this 
demand.

Our philosophy is based on zero emission and maximum SF6 gas re-
use in a fully integrated cycle. For this purpose we offer state-of-the-
art devices with the best effi ciency. DILO SF6 gas handling equipment 
combines environmental protection, low running costs and compli-
ance with international environmental standards.

Opting for DILO means you benefi t from 50 years of experience and 
quality “Made in Germany”. Major service cart models with TÜV SÜD 
certifi ed performance data underscore the high quality and perfor-
mance level. 

DILO. The experts for smart and sustainable SF6 gas handling.

DILO. Sustainably tight.

Made
in

Germany

Everything from a single source:

 Wide range of SF6 service carts for   
 MV and HV applications

 Customized SF6 units for GIS production

  Automatic leak testing units for GIS
components

  Special equipment for SF6 gas monitoring

  Wide range of hermetically tight couplings 
for gas compartments

Advertisement_Rasana-Mehr Iran 2017 290x215mm.indd   1 06.06.2017   16:31:22
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WWW.ELKOPARS.COM 
Info@ Elkopars.com 
Sales@ Elkopars.com 



سازنده کلید و سکسیونر فشار متوسط و قوى

www.parsswitch.com

PDS 245 LTB 420E2 NSA 245

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

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

Rahshad Electric Co.
Electric & Electronic Products Manufacturer

EN 61347
Reg. No. 40017573

EN 60252-1
Reg. No. 135005

خـــــازن Capacitor

COB المپ هایCOB Lamps

جرقه زن اجاق گاز Gas Ignitor

گرانول های مواد پالستیک Plastic Granules
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در این شماره می خوانید:
سرمقاله/سندیکا در آستانه انتخاب

• پرونده / مجمـع و انتخـابـات
نمره قبولی از یک آزمون هفده ساله      

جایگاه تشکل های غیر دولتی در مدیریت اقتصاد   
مطالبه وکالت به جای قیومیت از دولت در تشکل ها   

مصائب کتمان صدای تولید زیر سایه سوداگری غیر مولد   
دوره ششم، دوره سروصدای کمتر و رشد بیشتر     

پیگیری مصرانه، کلید درهای بسته  
هیات مدیره جدید برای سندیکا و اعضای آن وقت بگذارد   
چالش اصلی برق، عدم اتکا به واحدهای تولیدی داخل است  

13 ویژگی تشکل  خوب       

• نگاه ویژه/ کابینه دولت دوازدهم
کابینه دوازدهم چگونه خواهد بود؟    

بایدها و نبایدهای اقتصادی دولت دوازدهم    
اصلی ترین اولویت وزارت نیرو؛ جذب سرمایه های خارجی    

الزام ساماندهی ساختار  گسترده ی وزارت نیرو    

• نگاهی به آنچه در سنـدیکا گذشتـه    

•    یادداشت
سال خروس و آینده پژوهی در صنعت برق    

نیم نگاهی به اقتصاد کشور   

•    مقاالت
تحلیل حقوقی ضمانت اجرایی سکوت مناقصه گزار در مقام رسیدگی به اعتراض مناقصه گر    

اندازه گیری ولتاژ شکست دی الکتریک روغن های عایق الکتریکی    

• اخبـار سندیکا        
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61

صاحب امتیاز/
سندیکای صنعت برق ایران
مدیر مسئوول/
 غالمرضا ناصح
سردبیر/
پرویز غیاث الدین
اعضای شورای سیاست گذاری/
 ولی اله بیات، محمد پارسا، محمد صادق 
جنان صفت، عباس خالدنژاد، بهروز سلطان زاده، 
سید علیرضا سیاسی راد، محمد فارسی، علیرضا 
کالهی، حامد گرشاسبی، غالمرضا ناصح، 
محمد علی وحدتی، سعید مهذب ترابی
دبیر تحریریه/
 سمیه کاظم زاده دهکردی
تحریریه/
آنیتا عابدی، نفیسه زارع کهن، 
زهرا شریفی، نازنین احمدی، عاطفه صبور 
مدیر اجرایی/ سپهر برزی مهر
طراح گرافیک/ مرتضی حق محمدی
سایت/ سجاد قربانی
توزیع/ سپیده گرجی
امور آگهی ها/ بهارک باقرپور
امور اداری ماهنامه/ سمیه برادران
لیتوگرافی، چاپ و صحافی/ فارابی

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

نشـریـه داخلی سنـدیکای صنعت بـرق ایـران
سـال شانزدهم،  شمـاره 108، تیـر و مـرداد   96

بـه نـام خـدا

1



هفدهمیـن سـال فعالیـت سـندیکای صنعـت 
بـرق ایـران رو به اتمام اسـت. تشـکلی که آرام 
آرام بـه پایـان دهـه دوم فعالیـت خـود نزدیک 
مـی شـود. تشـکلی کـه 17 سـال پیش بـا 26 
عضـو کار خـود را آغـاز کرده بود امـروز با بیش 
از 500 عضـو یکـی از بیسـت تشـکل بـزرگ 

اقتصـادی کشـور محسـوب می شـود. 
انتخابات  دوره  آستانه هفتمین  در  حاال سندیکا 
حضور  این که  دارد.  قرار  اش  مدیره  هیات 
حداکثری شرکت های عضو در مجمع عمومی 
که دهم مرداد ماه سال جاری در اتاق بازرگانی 
و صنایع و معادن ایران برگزار می شود، اثربخش 
ترین راه برای انتخاب شایسته ترین افراد خواهد 

بود، امری غیرقابل انکار است.
هیـات مدیره سـندیکا بدون تردیـد باید جمعی 
منسـجم و توانمنـد باشـد که قـدرت نمایندگی 
بیـش از 500 شـرکت را داشـته باشـد. جمـع 
یـازده نفـره ای کـه دهم مـرداد ماه بـه انتخاب 
اعضـا در راس سـندیکا قـرار خواهنـد گرفـت، 

و بیـش از هر چیـز باید صـدای واحد اصناف 
شـرکت هایـی باشـند که در حـوزه های 
مختلـف این صنعـت در حـال فعالیت 

. هسـتند
بـدون  مدیـره  هیـات  انتخابـات 
آغازگـر  توانـد  مـی  تردیـد 
تحـوالت تـازه ای در جامعـه 
اعضـا و پـس از آن صنعـت 

برق کشـور باشـد. سندیکا 
در طول این هفده سـال 
توانسـته بـا شایسـتگی 

جایـگاه خـود را در ایـن صنعـت تثبیت کـرده و 
خـود را بـه عنوان یکـی از بازوهای مشـاوره ای 
نهادهای تصمیم سـاز و سیاسـت گذار کشـور به 

ویـژه وزارت نیـرو معرفـی کـرده اسـت. 
حفـظ این جایـگاه در کنار ایجاد تحـوالت تازه 
بایـد رهاورد حضـور افراد تازه نفـس در ترکیب 
هیـات مدیره باشـد. هـم افزایی تجربـه، دانش 
و تخصـص اعضـای دوره آتـی هیـات مدیـره 
هـای  دوره  دسـتاوردهای  حفـظ  بـر  عـالوه 
گذشـته هیـات مدیـره، می توانـد ایجـاد چشـم 
اندازهـای جدیـد بـرای صنعـت بـرق را هم به 

دنبال داشـته باشـد. 
ششـمین دوره هیـات مدیره سـندیکای صنعت 
بـرق ایـران کـه روزهـای پایانـی فعالیتـش را 
مـی گذرانـد، تـالش کـرد در سـایه انجـام کار 
کارشناسـی و ارائـه راهکارهـا و پیشـنهادهای 
کاربـردی، مطالبـات اعضـا را فـارغ از حاشـیه 
سـازی هـای مرسـوم تشـکل هـا دنبـال کند. 
اسـتمرار ایـن رویـه در دوره آتـی بـدون شـک 
مـی توانـد بیش ازپیـش بـر میـزان اثربخشـی 

بیفزاید.  سـندیکا 

پیگیـری و تدویـن دسـتورالعمل هـای اجرایی 
سـند راهبـردی کسـب و کارهـای صنعت برق 
هـم که یکی دیگر از دسـتاوردهای سـه سـاله 
سـندیکا محسـوب مـی شـود هـم یکـی دیگر 
از مـواردی اسـت کـه می توانـد در دسـتور کار 
اعضـای هفتمیـن دوره هیـات مدیـره سـندیکا 

قـرار گیرد. 
دهـم مـرداد مـاه آغـاز فصـل تـازه دیگـری 
بـرای بـزرگ ترین تشـکل صنعت بـرق ایران 
اسـت و ایـن اعضـا هسـتند کـه مـی تواننـد با 
و  روز  ایـن  فعـال خـود،  مشـارکت و حضـور 
انتخابـات هیات مدیـره را به نقطـه آغاز تحول 
تـازه ای برای سـندیکا بـدل کنند. البتـه ایجاد 
همچنیـن  و  انتخابـات  بـر  نظـارت  کارگـروه 
تـالش گسـترده و برنامه ریزی شـده همکاران 
در دبیرخانه سـندیکا، برای برگـزاری انتخاباتی 
آزاد و سـالم هـم زمینـه سـازی بـرای چنیـن 

انتخـاب اثرگـذاری اسـت. 
انتخــاب مدیرانــی شایســته، اثربخــش و صاحب 
ایــده کــه تشــکل هــا را نــه محلــی برای 
ــه  ــردی بلک ــداف ف ــردن اه ــال ک دنب
محلــی بــرای پیگیــری حقــوق همه 
اعضــا برمــی شــمرند مــی توانــذ 
ــت  ــندیکای صنع ــذاری س اثرگ
بــرق ایــران را بیــش از پیــش 
افزایــش داده و بــرای بهبــود 
کار  و  کســب  محیــط 
اعضــا و توســعه صنعــت 
بــرق کشــور زمینــه 

ــد. ــازی کن س
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مدیران  بود.   1379 سال  پایانی  ماه های  آغاز،  نقطه 
با عنوان  برقی، تشکلی  25 شرکت سازنده تجهیزات 
و  راه اندازی  برقی  تجهیزات  سازندگان  سندیکای 
این  قالب  در  را  خود  حقوق جمعی  و  اهداف  پیگیری 

تشکل پی ریزی می کنند.
در  اقتصادی  تشکل های  سایر  مانند  هم  سندیکا  این 
اقتصاد دولتی و بوروکرات ایران، نمی تواند جایگاه تثبیت 
شده ای برای خود رقم زند، آنقدر که پس از 5 سال هنوز 
هم بسیاری از شرکت های فعال صنعت برق که غالبا در 
حوزه فعالیت خود پررونق و موفق بودند، این سندیکا را 

نمی شناختند. 
می کند.  کمی تغییر   1384 سال  اواسط  از  اما  مسیر 
سندیکا که تا آن زمان قریب به 70 شرکت برقی را در 
بین اعضای خود جای داده بود، روال جدیدی در پیش 
سندیکای  به  سندیکا  نام  تغییر  اقدام،  اولین  می گیرد. 
اولین گام برای  این ترتیب  ایران بود. به  صنعت برق 
برق  در صنعت  تشکلی  منسجم  فراگیری  یک  ایجاد 

برداشته شد. 
تمرکز بر عضوگیری و معرفی سندیکا در بین صاحبان 
صنعت برق، وزارت نیرو و مجلس گام بعدی بود. در 
انرژی  کمیسیون  در  سندیکا  جدی  حضور  حقیقت 
مجلس شورای اسالمی از همین زمان و پس از پیگیری 
و پافشاری اعضای وقت هیات مدیره و دبیر آن زمان 
وزارت  راس  سه  با  که  برق  کمیته  داد.  رخ  سندیکا 
شورای  مجلس  در  سندیکا  و  انرژی  کمسیون  نیرو، 
اسالمی شکل گرفت، دستاورد همین پیگیری مستمر 

بود. 
بعدها سندیکا در وزارت نیرویی که به سختی نام جدید 
سندیکا را پذیرفته بود، هم روابط سازمان یافته و فعالی 
شکل داد. به تدریج نگرانی سندیکا از نگاه وزارت نیرو 
به عنوان اصلی ترین کارفرمای اعضای خود به گالیه 
هایی که عمدتا در قالب پیگیری ها، مکاتبات گسترده، 
عنوان  ای  رسانه  فعالیت های  و  مشترک  نشست های 
می شد، از میان رفت و سندیکا تا اندازه ای به تصمیم 

سازی های وزارت نیرو راه گشود. 
کار برای صنعت برق ایران با چالش های عمده موجود 
در فضای کسب و کار کشور و البته مطالباتی که معوق 
مانده بودند، دنبال می شد اما ظرفیت ها و توانمندی های 
این صنعت تا اندازه ای بود که هیچ یک از این مسائل 

مانع توسعه و پیشرفت آن نبودند. هر چند مساله مطالبات 
زیان های  همچنین  و  آن  از  ناشی  خسارات  و  معوق 
ناشی از عدم اعمال تعدیل نرخ ارز و فلزات اساسی در 
قراردادها، از همان سال ها به شکل جدی مطرح شد. 

و  اقتصادی  ثباتی های  بی  سال ها  همین  طول    در 
تصمیم سازی های نادرست در دولت نهم کار را برای 
همه فعالین اقتصادی و از جمله صاحبان صنعت برق 
ایران دشوار کرد. با این وجود اما صنعت برق همچنان 
پرشتاب به روند توسعه ای خود ادامه داد. اما انباشت 
مطالبات معوق در کنار دامنه دار شدن تدریجی تحریم 
ها، تعریف پروژه هایی بدون پشتوانه مالی و عدم تامین 
منافع بخش خصوصی صنعت برق، به تدریج از توان 

این صنعت کاست. 
چهار سال سکانداری دولت نهم، بی شک بی تکرارترین 
بود.  خواهند  ایران  نفتی  و  اقتصادی  تاریخ  روزهای 
افزایش ناگهانی قمیت نفت و رسیدن بهای هر بشکه 
سرنوشت  می توانست  دالر   100 باالی  به  خام  نفت 
اقتصاد ایران را عوض کند اما ناکارآمدی ها کار دست 

اقتصاد کشور داد. 
همان فرصت طالیی که می توانست صنایع زیرساختی 
ایران را  در مسیر توسعه ای پایدار و پرشتاب قرار دهد، به 
پاشنه آشیل اقتصاد ایران بدل شد. در دوره ای که بانک 
مرکزی از سال 1387 آمار دقیقی از صادرات نفت ارائه 
نداد. این سال ها همزمان با دامنه دار شدن تحریم ها نیز 
بود. ادامه روند افزایش قیمت نفت، بسته بودن دست 
ایران برای مبادالت بانکی و در نهایت ناکارآمدی دولت 
و تصمیم سازی های نادرست، اقتصاد ایران را به سمت 

ویرانی کشاند.
صنعت برقب هم همزمان با سایر بخش های اقتصادی 
به تدریج به روزهای دشوارش نزدیک شد. اما به نظر 
می رسد بلندترین گام برای پیش بردن صنعت برق به 
سمت یک بحران مخرب چند ساله با آغاز پیاده سازی 
طرح هدفمندسازی یارانه ها و پرداخت یارانه های نقدی 
کلید خورد. وزارت نیرو که مجید نامجو سکان هدایت آن 
را در دست گرفته بود، با کاهش سهمش از بودجه های 
و  باقیمانده  بودجه  میزان  همان  تخصیص  و  عمرانی 
درآمدهای حاصل از فروش برق به یارانه های نقدی، 

روزگار بسیار سختی را تجربه کرد. 
پروژه های وزارت نیرو بی پشتوانه به سمت اجرا رفتند 

اخذ  با  که  بودند  پیمانکاران  و  سازندگان  این  و 
تسهیالت بانکی با بهره های بیست و چنددرصدی 
تامین کننده مالی این پروژه ها شده بودند. وزارت 
نیرو حتی اگر دغدغه بدهی چند هزار میلیارد تومانی 
اش به بخش خصوصی را داشت، توانی برای تسویه 

این بدهی ها در خود نمی دید. 
و   89 سال  برق  صنعت  برای  سال  ترین  بغرنج 
همزمان با پیاده سازی طرح هدفمندسازی یارانه ها 
بود. همان سالی که در بودجه مابه التفاوت قیمت 
تمام شده و تکلیفی برق پیش بینی نشد و مجلس، 
دولت و وزارت نیرو هیچیک تقصیر این اشتباه بزرگ 
را نپذیرفتند. وزارت نیرو در سکوت رقمی بالغ بر 3 
هزار میلیارد تومان از بودجه اش را حتی در قانون 
از  تا درآمدهای حاصل  نرساند  به ثبت  بودجه هم 
فروش برق حتی کفاف مطالبات تولیدکنندگان را 

هم ندهد. 
کنار  سندیکا  اما  برق  صنعت  سخت  روزهای  در 
آرام به بیش  آرام  شرکت های عضو که شمارشان 
از 300 شرکت می رسید ماند. پیگیری های گسترده 
از وزارت نیرو در کنار نامه نگاری با سران سه قوه، 
نامه به رهبری و فعالیت های گسترده رسانه ای برای 
رساندن پیام برقی ها به مسئولین تنها بخشی از این 

تالش ها بود. 
اولین نتیجه این پیگیری گسترده در بودجه سال 90 
خودش را نشان داد. پیش بینی یک بند قانونی برای 
پرداخت مطالبات پیمانکاران برقی می توانست نوید 
بهبود شرایط کار باشد اما بی نظمی مالی دولت در 
کنار بی ثباتی تصمیم سازی های کالن کشور اجازه 
نداد که این بخش از بودجه هم مانند بخش اعظم 

بودجه های عمرانی عملیاتی شود. 
ساالنه  بودجه  قانون  در  بند  این  هم  باز  سال 91 
تهاتر  امکان  آن  کنار  در  البته  و  شد  تکرار  کشور 
با سهام دولتی هم پیش بینی  مطالبات شرکت ها 
شد. بندی که فقط دردسرهایش به برقی ها رسید. 
دولت با کاهش تدریجی قیمت نفت، برای پرداخت 
یارانه نقدی که بیشترین سهم را در بحرانی کردن 
شرایط اقتصادی کشور داشت، دست به دامان خزانه 
پول  با چاپ  و  هایش شد  وزارتخانه  درآمدهای  و 
هیزم در آتش نابسامانی های اقتصادی کشور ریخت.

درست در همان روزهایی که باالترین مقام اجرایی 
کشور تحریم ها را کاغذ پاره می خواند، تورم به مرز 
40 درصد نزدیک می شد و سد ارزی که قیمت دالر 
را پایین نگه داشته بود، در حال فروپاشی بود. به این 
ترتیب سال 91 به بحرانی ترین سال اقتصاد ایران 
در چند دهه اخیر بدل شد. بی ثباتی قیمت ها، جهش 
ناگهانی نرخ ارز، نابسامانی بازار، در نهایت شرکت 
هایی که با پروژه های ارزی خود که با قراردادشان 
را با دالر هزار تومانی بسته بودند، زمینگیر و فعالین 

اقتصادی را دچار دردسرهای بسیار کرد.
اساسا  دهم  دولت  دولتمردان  که  بود  آنجا  مشکل 
عامل  مهمترین  نداشتند.  تشکل ها  به  اعتقادی 
از تالش های  توجهی  قابل  بخش  ماندن  ثمر  بی 
این سال های سخت، همین بی  سندیکا در طول 
توجهی مسئولین به تشکل ها بود. صنعت توانمند 
و خودکفای برق در طول هشت سال چنان آسیب 
پذیر شد که بیم ورشکستگی بسیاری از واحدهای 

آن می رفت. 
اگرچه سندیکا پیش از بروز این بحران بارها نسبت 
خبر  برق  صنعت  در  زودهنگام  بحرانی  بروز  به 
داده و بارها اعضا را به صدور کاال و خدمات فنی 
ایجاد  برای  تالش  بود.  کرده  ترغیب  مهندسی  و 
با  اما  ماند  ناکام  اگرچه  هم  صادراتی  کنسرسیوم 

همین هدف صورت گرفت. 
یکی دیگر از اقدامات سندیکا در طول آن سال های 
بحرانی، تالش برای قانونمند کردن بحث کاهش 
تلفات بود. این تالش ها خوشبختانه در سال 91 به 
ثمر نشست و موضوع کاهش تلفات و الزامات قانونی 
آن در قانون بودجه ساالنه کشور گنجانده شد. هر 
چند بعدها دولت در خصوص روند اجرایی کردن این 
قانون با چالش های جدی مواجه شد اما وجود آن 
در متن قانون بودجه روند  کاهش تلفات را سرعت 
بخشید و صنعت برق توانست تلفات بیست و چند 

درصدی را به مرز ده درصد برساند. 
بـا وجـود تمام بی مهری ها در هشـت سـال فعالیت 
دولـت محمود احمدی نـژاد و علیرغم اینکه در تمام 
آن سـال ها مسـاله مطالبـات در راس پیگیری هـای 
ماننـد  موضوعاتـی  امـا  داشـت،  قـرار  سـندیکا 
قراردادهـای تیـپ، فهرسـت بها و رفـع چالش های 

مربـوط بـه رتبه بنـدی پیمانـکاران نیرو هـم دنبال 
شـد هـر چنـد مسـائلی ماننـد انحـالل سـازمان 
برنامـه مانعـی جدی در مقابل پیشـبرد ایـن اهداف 

محسـوب می شـد.
کمی بهبود  یازدهم  دولت  کار  به  آغاز  با  شرایط 
کار  روی  از  پس  محسوس  تغییر  اولین  یافت. 
آمدن دکتر روحانی و تیم همراهش، نگاه مثبت و 
موثر این دولت به بخش خصوصی و تشکل های 
اقتصادی بود. همین امر میزان اثرگذاری تالش ها و 
پیگری های سندیکا در طول چهار سال گذشته را به 
شدت افزایش داد و برخی از پرونده های نیمه تمام 

سندیکایی ها را به نتیجه رساند. 
مساله رتبه بندی پیمانکاران حوزه نیرو، فهارس بها، 
قراردادهای تیپ و قراردادهای متوقف پرونده هایی 
بودند که در طول این دولت به نتایجی رسیدند که 
اگرچه ممکن است چندان منافع بخش خصوصی را 
تامین نکنند اما بدون شک بودنشان باز هم توانست 

گرهی از مشکالت این صنعت بگشاید. 
سندیکای صنعت برق ایران، امروز با عضویت بیش 
یکی  قدرتمند،  ساختاری  و  برقی  شرکت   500 از 
محسوب  کشور  اثرگذار  و  بزرگ  تشکل  بیست  از 
می شود. رسیدن سندیکا به این نقطه بدون تردید 
بیش از هر چیز ناشی از سرمایه اجتماعی حضور و 
مشارکت شرکت ها و مدیران و متخصصانی است 
که همواره در کنار این تشکل بوده اند. سندیکای 
صنعت برق ایران این روزها در َآستانه نقطه عطف 
هفتمین انتخابات هیات مدیره اش، انتظار روزهای 

روشن تری را می کشد. 
قطعا به عملکرد هفده سال گذشته سندیکا انتقاداتی 
وارد است اما اینکه سندیکا به عنوان تشکلی پیشرو 
در بین تشکل های اقتصادی شناخته شده، خود به 
خوبی موید ظرفیت های این صنعت است. فراموش 
نکنیم که سندیکای صنعت برق ایران با تدوین سند 
راهبردی توسعه کسب و کارهای صنعت برق، یکی 
از مهمترین گام هایش را به سمت تکامل و اثربخشی 

گسترده تر برداشته است. 
بدون شک راه سندیکا تا دستیابی به طجایگاه واقعی 
اش طوالنی و دشوار است اما "ما می توانیم" و همین 

یعنی تا رسیدن از پای نخواهیم نشست.

سمیه کاظم زاده دهکردی

مجمـع و انتخـابـات مجمـع و انتخـابـات

روایتـی از یک تشکل اقتصـادی موفـق
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برخی  تفویض  خصوصی سازی،  موضوع  امروزه 
تشکل های  به  دولتی  نهادهای  اجرایی  وظایف  از 
موثر  و  مهم  راهبردی  بعنوان  نهاد  مردم  مردمی  و 
برای رشد و توسعه هدفمند اقتصادی کشور مطرح 
شده است. موضوعی که شروع عملی و جدی آن را 
با فرامین مقام معظم رهبری در ابالغ سیاست های 
اصل 44 قانون اساسی و سپس ابالغ راهبردهای 
اقتصاد  بر  مبتنی  سیاست های  در  ایشان  مهم 

مقاومتی می توان مشاهده کرد.
در شرایطی ما به موضوع خصوصی سازی و تفویض 
امور به بخش های غیر دولتی می پردازیم که سابقه 
بی اعتمادی و کم توجهی به تشکلهای مردم نهاد و 
بخش های غیر دولتی به دوران قبل از انقالب بر 
می گردد. در دوران حکومت پهلوی علیرغم تصور 
عمومی مبنی بر توجه به بخش خصوصی و توسعه 
نهادهای غیر دولتی عماًل ساختارهای غیر دولتی با 
بن بست جدی مواجه شدند و همواره میان حکومت 
و بخش های غیر دولتی و تشکلهای مردم نهاد مثل 
سازمان های صنفی یک نگاه بی اعتمادی و شک و 

تردید وجود داشت.
سال  از  می توان  هم  را  حکومت  رفتار  این  اوج 
بهانه  به  حکومت  که  جایی  کرد،  مشاهده   1354
مقابله با گرانی و گرانفروشی بخش های عظیمی از 
اصناف و بازاریان را مورد برخورد شدید قرار داد. از 

سویی دیگر بخش خصوصی در این دوران هم با 
محدودیت ها و برخوردهای تبعیض آمیز مواجه بود 
و از این دوران است که بخش های مهمی از سرمایه 
برخوردهای  سبب  به  ثروت  و  سرمایه  صاحبان 

نامناسب حکومت از ایران خارج می شود.
ساختارهای  صاحبنظران،  بـرخی  نـظر  بـرخالف 
غیر دولتی هیچ گاه در اقتصاد کشور به عنوان یک 
نتوانستند  و  نشدند  مطرح  گذار  تاثیر  و  مهم  رکن 
جایگاه و منزلتی مناسب و واقعی را به دست آورند. 
جایی که در آن بنگاه های خصوصی و غیر دولتی 
بعنوان زائده ای بر پیکره اقتصاد کشور جایگاه و افق 
باشند.  متصور  برای خود  نمی توانستند  را  مطلوبی 
لذا هیچگاه این امکان را پیدا نکردند تا از مرحله 
تشکیل و تثبیت به مرحله رشد و شکوفایی برسند.

بسـیاری از صنایـع و شـرکت های خصوصـی در 
ایـن دوران یـا دولتـی و وابسـته بـه دولـت بودنـد 
یـا بعنوان سـاختار هایی وابسـته بـه حاکمیت عمل 
می کردنـد. سـازمان گسـترش و نوسـازی صنایـع 
ایـران کـه بـا هـدف توانمنـد سـازی و تفویـض 
بخـش  بـه  واگـذاری  بـرای  دولتـی  شـرکتهای 
خصوصـی تشـکیل شـده بـود بـا چهـار شـرکت 
کار خـود را آغـاز و بـا حـدود 104 شـرکت عمـاًل 

نتوانسـت هیچگونـه واگـذاری را انجـام دهـد.
بهـر حـال تالش هـا و اقدامـات دولت هـای بعدی 

هـم عمـاًل نتوانسـت امکانـی را بـرای حرکـت و 
تکاپـوی واقعـی نهادهای غیـر دولتـی فراهم کند. 
حـال ممکـن اسـت ایـن سـئوال مطـرح شـود که 
ایـن همـه بنگاههـای اقتصـادی و کارخانه هـای 
غیـر دولتـی و شـرکت های بزرگ مختلف وابسـته 
انقـالب  از  قبـل  در  خصوصـی  بخش هـای  بـه 

فعالیـت می کردنـد؟
اقتصادی  بنگاههای  نقش  و  جایگاه  به  نگاهی  با 
خصوصی و موسسات بزرگ اقتصادی غیر دولتی 
در کشورهای توسعه پیشرفته بخوبی قابل مشاهده 
امروزه  کشورها  این  اجرایی  تمام ارکان  که  است 
توسط بخشهای غیردولتی انجام شده و نظام رقابت 
ضمن  تا  شده  باعث  تشکل ها  این  بین  در  کامل 
رشد و پویایی، آنها از روش ها و شیوه های نوین و 
کارآمدی جهت خدمت به افراد جامعه استفاده کنند. 
این ساختارها سیاست های کالن حاکمیت را دریافت 
و راهکارها و برنامه های اجرایی امور را در حوزه های 
مختلف اجرا می کنند. جایی که در نظام توزیع کاال 
در کشوری مثل ایاالت متحده فاصله میان تولید 
تا مصرف کاال فقط یک حلقه بوده و تمام زنجیره 
راهبری  و  هدایت  حوزه  یک  توسط  شده  تعریف 
اقتضائات  و  شرایط  برمبنای  تولید  نظام  می شود. 
زمانی و مکانی و استفاده از شیوه های علمی و به 
دور از هرگونه تحمیل هزینه سربار اجرایی می شود. 

در این سیستم ها نظام رقابت با شدت و حدت تمام 
وجود داشته و هیچگونه انحصار یا شبه انحصاری 
نظام سالمت توزیع را تهدید نمی کند. صرفه جویی 
هزینه ها در همه ارکان قبل از تولید تا بعد از مصرف 
نظام  و  بوده  در عالی ترین سطوح جاری و ساری 
کنترل و نظارت عالیه حاکمیت در باالترین سطوح 
و عالی ترین شیوه ها برای حمایت و پشتیبانی فرایند 

سالمت بازار اجرا می شود.
از طریق  کاال  کمترین  ورود  منظم  این شبکه  در 
غیر شبکه ای با باالترین هزینه همراه خواهد بود. 
خصوصی  بنگاههای  استراتژی های  و  راهبردها 
هم  را  آتی  سال  پنجاه  حد  در  برنامه ریزی  امکان 
روانی  امنیت  و  آرامش  و  بوده  متصور  آنها  برای 
بر گرفته است. جامعه ای  را در  بازار  فضای کلی 
که با داشتن یک بینش آینده نگرانه در شرایط فعلی 

امرار معاش می کنند.
بهرحال رسیدن به این سطح از توسعه و رشد در 
ارکان اقتصادی مستلزم پرداخت هزینه های زمانی 
را  آن  و مادی و معنوی است که بخش مهمی از 
جامعه و بخش دیگری را هم حاکمیت ها پرداخت 
می کنند تا ارکان و ساختارها در یک مسیر صحیح 
و مناسب حرکت کنند. تمام این فرایندها با ورود 
عملی و جدی مردم و تشکلهای مردمی و با اعتقاد 
و توجه حاکمیت به این ساختارها بوجود آمده است.
و  پیشرفت ها  کارشناسان،  از  بسیاری  اعتقاد  به 
ارکان  از  بسیاری  در  آمده  بدست  موفقیت های 
بسیار  ارتباط  یافته  توسعه  کشورهای  اقتصادی 
و  دولتی  پویایی تشکل های غیر  و  با رشد  زیادی 
فعال در تمام امور و خصوصاً امور اقتصادی داشته 
و بخش خصوصی و غیر دولتی هم بخوبی توانسته 
حوزه های  در  گونه  دالل  رفتارهای  از  بدور  است 
واقعی تولید، توزیع، مصرف،خدمات و... فعال شود.

اقتصادی  کارشناسان  جمله  از  ملکی  بهروز  دکتر 
است که نگاهی به مبانی تجربی و نظری اقتصاد 
داشته و در این باره معتقد است :بسیاری از دولتها، 
بنیادی و  اعمال سیاست های اصالحی  به  تمایلی 
بلندمدت که عمدتا هزینه اجتماعی، سیاسی دارند، 
از خود نشان نمی دهند؛ چرا که مطالبه عموم مردم، 
حول سیاست های عینی کوتاه مدت بوده و بالطبع 
موجب  می تواند  بلندمدت  اصالحی  سیاستهای 
کاهش محبوبیت دولتمردان شود؛ به عنوان مثال، 
در فرهنگ اقتصادی عامه مردم به اشتباه، حضور 
موثر دولت برای قیمت گذاری، حتی برای کاالی 
و  تورم  با  مقابله  راهکار  مسکن،  مانند  ناهمگنی 

متاسفانه  که  رویکرد  این  می شود.  پنداشته  گرانی 
نیت  با  است،  دولتمردان هم  از  برخی  وثوق  مورد 
حمایت از مردم)مصرف کننده( صورت می پذیرد؛ در 
و  تولید  بر  آن  منفی  تاثیر  به  توجه  با  صورتی که 
عرضه کاال و خدمات، اثرات ضد تورمی آن محدود 
به دوره کوتاه مدت بوده و این اثرات خیلی زود از 
بین رفته و جای خود را به اثرات ماندگار تورم در 
بلندمدت می دهد؛ به عبارت دیگر این سیاست به 
ضد خود تبدیل شده و باعث شکل گیری یک سیکل 
باخت میان مصرف کنندگان و  باخت-  با ماهیت 

تولیدکنندگان می شود.
که  است  اقتصاد هایی  از  دسته  آن  از  ما  اقتصاد 
همواره دغدغه قیمت در آن وجود داشته است، البته 
این بدان معنا نیست که اقتصادهای دیگر دغدغه 
قیمت ندارند؛ تفاوت در نوع مواجهه با این دغدغه 
است. در اقتصادهای بازارمحور، وظیفه دولت، بهبود 
فضای کسب و کار و فراهم کردن پیش نیازهای 
رقابت و سپردن قیمتها به مکانیزم بازار است. در 
و  کاال  گذاری  قیمت  محور،  دولت  اقتصادهای 
خدمات، حق طبیعی دولت به منظور دفاع از حقوق 
مصرف کنندگان تلقی می شود؛ غایت این حق را 
از  پس  شرق،  بلوک  اقتصادهای  در  می توان  هم 
جنگ جهانی دوم مشاهده کرد. البته در کشورهای 
درمان  جای  به  نفت،  برون زای  درآمدهای  دارای 
بیماری های اقتصاد، از مسکن نفت استفاده شده و 
ناکارآمدی سیاست ها تا مدتی از دید مردم و حتی 
سیاستگذاران پنهان می ماند؛ تا اینکه سرانجام وضع 
بیماری به مرحله ای می رسد که جراحی با هزینه ها 

و تبعات مترتب بر آن اجتناب ناپذیر می شود.
ایشان معتقدند که در این خصوص از دولت تدبیر و 
امید انتظار می رود با صراحت، پارادایم فکری خود 
را در خصوص سیستم اقتصادی کشور روشن کند؛ 
داشتن یک  پیشرفت،  و  توسعه  نیاز  پیش  چرا که 
بینش نظری قوی، منسجم، صریح و البته صحیح 
و منطبق بر واقعیت در خصوص توسعه اقتصادی 
قدم،  اولین  هم  خصوص  این  در  است؛  کشور 
مشخص کردن کمیت و کیفیت مداخله دولت در 

اقتصاد خواهد بود.
دکتر ملکی معتقد است : اقتصاد ایران تجربه سال  ها 
اقتصاد دستوری و دولت ساالر را پشت سر گذارده 
اکنون بیش  ناتوانی چنین رویکردی  ناکارایی و  و 
و  مظلومیت  البته  است.  شده  آشکار  زمانی  هر  از 
محجوریت علم اقتصاد در کشور ما هم مزید بر علت 
است. درحالیکه در کشورهای پیشرفته، اقتصادیون، 

نقش محوری را در تبیین راهکارهای رشد و توسعه 
کشور بر عهده دارند، درکشور ما این نقش، عمدتا 

بر عهده غیر اقتصادیون، خصوصا مهندسان است.
وی ادامه می دهد : طی سالهای گذشته با پررنگ 
توسل  ضمن  اقتصاد،  در  مهندسی  رویکرد  شدن 
معلولهای  و  ظواهر  با  بر،  میان  حل های  راه  به 
شده  برخورد  آنان،  علل  نه  و  اقتصادی  مشکالت 
سیاستهای  از  بسیاری  همسویی  بطوریکه  است؛ 
اقتصادی کشور با رویکرد زودبازده مهندسی مشهود 
بوده و عقالنیت بلندمدت اقتصادی، کمرنگ است.

پس از ابالغ سیاست های کلی اصل 44 و مشخص 
اراده نظری عالی ترین سطوح تصمیم گیری  شدن 
کالن  مدیریت  رویکرد  اصالح  بر  مبنی  نظام 
انتظار می رفت شاهد شکل گیری  اقتصادی کشور 
با  اقتصادی  بلندمدت  منافع  براساس  سیاستها، 
محوریت حضور حداقلی دولت در اقتصاد و افزایش 
و  اجرا  جایگاه  در  خصوصی  بخش  تأثیرگذاری 
سیاستگذاری باشیم؛ با این حال اصل44 بیشتر به 
نهادهای  به  دولتی  شرکت های  مالکیت  واگذاری 

شبه دولتی محدود شده است.
امید  از دولت تدبیر و  دکتر ملکی متذکر می شود: 
تصادفی،  روشهای  از  پرهیز  ضمن  می رود  انتظار 
سیاستگذاری را بصورت سیستماتیک و بر اساس 
سوی  از  دهد.  انجام  مشخص  اقتصادی  پارادایم 
دیگر نتایج ناهمسوی سیاستهای اقتصادی در کوتاه 
مدت و بلندمدت با مردم در میان گذاشته شده و به 
منظور کاهش فشار بر کفه سیاستهای کوتاه مدت، 
در  که  موضوعی  شود.  مردمی مدیریت  انتظارات 
خصوص فعالیت دولت در موضوع انصراف مردم از 

دریافت یارانه ها به شکلی نامتکامل اجرا شد.
و  دولتی  غیر  بخشهای  به  امور  تفویض  بهرحال 
تشکلهای مردم نهاد فعال در حوزه های اقتصادی 
جدا  با  تا  داده  دولت  به  را  فرصت  این  می تواند 
بال  فراغ  با  گیر  پا  و  دست  اجرایی  امور  از  شدن 
از  متناسبی  و  مناسب  راهکارهای  اتخاذ  به سمت 
سیاست گذاری و راهبری امور بپردازد. موضوعی که 
بخشهایی از آن را می توان در بعضی از تشکلهای 
مردم نهاد فعال در حوزه های اجتماعی، فرهنگی و 

هنری به شکل نسبتاً مناسبی مشاهده کرد.
البته در حوزه اقتصادی هم تشکلهای مناسب و تاثیر 
گذاری مثل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی 
اتاق اصناف و تشکلها، انجمن ها و سندیکاهای  و 
تولیدی را می توان مشاهده کرد که بعنوان نمایندگان 
و  امکان  این  اقتصاد،  گذار  تاثیر  و  مهم  بخشهای 

غالمعلی رموی؛ کارشناس ارشد از پژوهشکده امام خمینی و انقالب اسالمی
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بضاعت را به شکل بالقوه برای دریافت نقش های 
تا رسیدن  جدید دارا هستند، ولی این تشکلها هم 
به استاندارد های مناسب و مطلوب نیاز به اعتماد و 
حمایت منطقی و مناسب و ادامه این شیوه در دولت 
داشته و دولتهای بعدی راه نسبتاً طوالنی پیش رو 
خواهند داشت.البته در این میان نقش این بنگاه ها و 
تشکلها هم در جهت دهی به ساختارهای دولتی برای 
توسعه و پیشرفت بسیار مهم و حائز اهمیت است. این 
حوزه ها هم باید به دور از هرگونه انجام رفتارهای 
فرصت طلبانه منفی و غیر منطقی با ارائه کارنامه های 
مناسب از عملکردخود در پیش رو و قضاوت مردم و 
مسئولین بتوانند عالی ترین دفاع را از عملکرد خود 
بصورت عینی ایجاد کنند. بخصوص در حوزه های 
اقتصاد که بعنوان بخشی که با نظام معیشت مردم 
ارتباط مستقیم دارد، این اصل از اهمیت و اعتبار بسیار 

باالتری برخوردار است.
در حوزه تنظیم بازار و راهبری آن به سبب فقدان 
حلقه های رابط در حوزه قبل از تولید تا بعد از مصرف 
هنوز بسترهای اولیه و مناسب جهت رشد و پویایی 
بخشهای غیر دولتی برای تفویض وظایف مناسب و 
بایسته فراهم نشده است. لذا بسیاری از هزینه های 
ناروای موجود بین حوزه تولید تا مصرف بر دوش 
مردم و مصرف کنندگان است. حال سئوالی که اینجا 
مطرح می شود این است که درچنین فضایی دولت 
در این حوزه چه تدبیر و راهکاری را باید بیاندیشد؟

در پاسـخ بـه ایـن سـئوال دکتـر ملکـی می گوید: 
پدیده هـای  و  موضوعـات  بـا  اسـت  دولـت الزم 
نامطلـوب اقتصـادی فقط با بینـش و راهکار مبتنی 
بـر علم اقتصاد بپردازد و از هرگونه اقدام مهندسـی 
شـده و میانبر بشـدت پرهیز کند.مثـاًل در خصوص 

موضـوع گرانـی و احتـکار و عـدم عرضـه کاال و... 
فقـط از طریق ابزارها و راهبردهـای اقتصادی وارد 
شـده و فضـای امـن و مناسـبی را بـرای فعـاالن 

واقعـی عرصـه تولیـد تـا مصرف فراهـم کند.
از منظری دیگر در تدوین و ابالغ قوانین و مقررات 
یک بینش جامع و مانعی را همراه با ثبات در تدوین 
و ابالغ آنها مد نظر قرار داده و از روزمرگی قوانین 
و مقررات در این فرایندها بشدت جلوگیری کند. از 
سوی دیگر از اتخاذ هرگونه رفتار و اقدام مثل تهیه و 
تنظیم تفاهم نامه های بی ثمر و بی ارزش میان خود 
با سندیکاهای مختلف تولیدی، توزیعی و خدماتی 
بشدت اجتناب کرده و راهبرد اصلی خود را در این 
مسیر فقط قانون و مقررات قراردهد. هرگونه اقدام 
و حرکت که شبه انحصار و حس برتری جویی را 
میان ارکان اقتصادی غیر دولتی ایجاد کند را کنار 
گذاشته و فضا را برای یک رقابت پایدار و مناسب 
برای همه و در شرایطی عادالنه فراهم آورد. در حوزه 
نظارت وکنترل از تمام مبادی در راستای تقویت و 
توانمندی بخش خصوصی داخلی اهتمام مناسبی را 
داشته باشد. روند کنترل و نظارت خود را در سطوح 
عالی و قوانین و مقررات شفاف، دقیق، منسجم کند.
در  را  امکانات  و  اطالعات  رانت  هرگونه  همچنین 
کشور از بین برده و شبکه منظم اطالعاتی خود را 
برای بهره مندی تمام فعاالن کشور به شکل مناسب 
در اختیار آنها قراردهد. بانکداری و نظام بانکی را از 
ورود به عرصه های داللی و نظام ربوی بشدت نهی 
کرده ونظام بانکداری را شفاف و مناسب و فقط در 
خدمت جریان تولید تا مصرف مدیریت، هدایت و 
راهبری کند.همچنین با عنایت به راهبردهای اقتصاد 
مقاومتی الزم است راهکارهای نظارت و کنترلی خود 

را نه بعنوان یک فرایند برخوردی بلکه باید بعنوان 
یک مکانیسم روان کننده در جهت تسهیل امور باز 
تعریف و باز بینی کند.حوزه ها و تشکلهای غیر دولتی 
را برای تفویض وظایف و مسئولیت های جدید مورد 
تشویق و ترغیب قرارداده و به این ساختارها نه با نگاه 
شک و تردید بلکه با نگاهی حمایت کننده و منطقی 
نگاه کند. البته در این فرایند انجام هرگونه اقدام غیر 

کارشناسی و شتاب زده بشدت نهی می شود.
اعتقاد  به  دولتی  غیر  تشکل های  و  سازمان ها 
بسیاری از صاحنظران اقتصادی دارای ویژگی هایی 
هستند که می تواند آنها را از نهاد های دولتی متمایز 
جوش  خود  ویژگی ها  این  جمله  از  کند.  ممتاز  و 
اجرای  در  بودن، تخصص گرایی، کاهش هزینه ها 
پروژها، وجود بینش خالقانه و مبتکرانه در خصوص 
نبود ساختارهای  نیاز،  با  اتخاذ تصمیمات متناسب 
دست و پا گیر اداری در ارکان و انعطاف پذیری بسیار 
باالی این تشکل ها که باعث می شود تا آنها بتوانند 
در یک بستر مناسب و عادالنه و وجود یک فضای 
و  سریع تر  مراتب  به  فعالیت هایی  منطقی  رقابتی 

دقیق تر از دولت انجام دهند.
برخورداری  با  ما  کشور  اقتصادی  ساختار  بهرحال 
از اسناد مهم و اساسی مانند سند چشم انداز ایران 
1404 و راهبردهای اقتصاد مقاومتی از ارائه هرگونه 
و  بوده  نیاز  بی  این سطوح  در  برنامه ای  و  راهبرد 
را  دولت  اجرایی  و  عملی  راهکارهای  تا  می طلبد 
با وجود  در این مسیر داشته باشیم. موضوعی که 
اقتصادی  حوزه های  در  موجود  خردمندان  و  عقال 
دولت تدبیر و امید دور از دسترس نبوده و می تواند 
امیدبخش آینده روشن، مناسب و نوید بخش را از 

نوعی مدیریت ایرانی اسالمی ارائه نماید.

برق  صنعت  سندیکای  مانند  خصوصی  بخش  تشکل های  نقش   
ایران را در مسائلی چون بهبود فضای کسب وکار و سازوکار این اثرگذاری 

را چه طور ارزیابی می فرمایید؟ 
براساس نظریه های رایج، وظیفه تشکل ها بسترسازی برای توسعه کسب وکار اعضا است . 
اولین سوابق مکتوبی که از وجود این تشکل ها در دنیا در دست است به سال 1914 باز 
می گردد که  از استمرار حضور 100 ساله این تشکل ها در عرصه اقتصاد، حکایت دارد و 

ادامه حیات آنان در این صحنه به لحاظ زمانی نشان از موثر بودن آن ها دارد . 
سندیکای صنعت برق ایران هم به عنوان یک تشکل مسئولیت هایی را بر عهده دارد 
که اساس آن بسترسازی برای توسعه کسب وکار اعضای خویش است . این کار به طرق 
مختلف قابل انجام است که یکی از آن ها توسعه  فضای اطالع رسانی است . بر همین 
اساس است که  مسئولین این تشکل با ایجاد بولتن های هفتگی و ماهانه  و مجالت دو 
ماه  یکبار و یا برقراری جلسات سخنرانی، سمینار ها و امثالهم سعی می کنند تا اعضا را در 
متن فضای فعالیت های کسب وکار قرار دهند و در صددند تا حرکت هایی ساختاریافته  و 

مطالعات تطبیقی ملی و بین المللی را برای نیل به این اهداف شکل دهند . 
بنابراین تشکل ها در واقع نقش آسان سازی و روان سازی فضایی را بر عهده  دارند 
که اعضا در آن مشغول به کار و خلق ارزش هستند . هر چه این اطالع رسانی بهتر، 
حرکت ها ساختاریافته تر، مطالعاتشان در سطح ملی و بین المللی کاملتر بوده  و با 
از طریق اطالع رسانی در اختیار  انجام و  از دانش و تجربیات دیگران  بهره گیری 
اعضا خود قرار دهند، بستر بهتر و روان تری برای اعضای تشکل خود ایجاد کرده اند . 
یکی از کار هایی که  می توان در این راستا انجام داد، تشویق و ترغیب اعضا اعم از 
تولیدکنندگان و پیمانکاران در حرکت  به سمت دانش بنیان نمودن فعالیت ها است . 
تشویق به صادرات خدمات، محصوالت و فعالیت ها و اشاعه این فرهنگ که در جهان 
امروز تنها با ارتقاء سطح تکنولوژی می توان رقابت پذیر شد و حیات خود را چه در 

اگر زمانی دغدغه بخش خصوصی صنعتی چون برق تشکل یابی 
به هر نحو جهت تصنیف صدایی در مقابل یکه تازی دولت بود، 
امروز اما پرسش های عمیقتری از طرف این تشکل  مطرح است که 
شجاعانه جویای جایگاه و نقش اساسی خود در صحنه اقتصاد کشور و 
بهبود فضای کسب وکار اعضای خود است . پرسش هایی که ستبران 
را در آستانه هفتمین دور از انتخابات هیات مدیره سندیکای صنعت برق 
ایران بر آن می دارد تا در پیشگاه  متخصصین امر اقتصادی از بودها و 
بایدهای پیش روی این تشکل صنعتی حاضر شود و از مرتضی عمادزاده  
به عنوان یکی از اقتصاددانان شناخته شده ساحت کسب وکار نه تنها در 
خصوص وظایف و حقوق خود بلکه در رابطه با چالش هایی که برای 
تحقق این وظایف و حقوق با آن روبرو است و راهکار مقابله با آن کسب 
راهنمایی کند . در ادامه این گفتگوی اختصاصی را خواهید خواند:

گفت و گو با مرتضی عمادزاده؛
 اقتصاددان و استاد دانشگاه

* برگرفته از روزنامه رسالت
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بازار های ملی و چه  در پهنه  بین المللی دوام بخشید، 
از دیگر مواردی است که تشکل ها باید بر انجام آن 
استمرار و اصرار داشته باشند . پس نقش سندیکای 
صنعت برق مانند دیگر تشکل هایی که در حوزه های 
مختلف به وجود آمده اند، تقویت بیشتر و بهتر بستری 
برای  ارزش آفرین  و  ثمر  مثمر  ادامه حیات  برای 

اعضای خود است . 

این  مناسب  نقش آفرینی  سازوکار   
تشکل ها در اقتصاد کالن را چگونه  می دانید؟

در اقتصاد کالن، یکی از وظایف اصلی برنامه ریزان 
مدیریت تقاضا است . مدیریت تقاضا و یا بهینه کردن 
اینکه  مگر  نمی شود  حرفه نیزمحقق  این  در  تقاضا 
تشکل ها به صورت قوی در آن تاثیر گذار باشند . به این 
صورت که کمپین هایی تشکیل  شود که هدفشان 
و  مقررات  و  قوانین  بهبود  و  اصالح  برای  تالش 
آیین نامه ها از طریق واضعان و مبادی ذی ربط آن ها 
است . پرواضح است که در تشکل ها کسی مسئولیت 
قانون گذاری ندارد و مبادی دیگری در کشورهستند 
این  اما  می کنند .  مدیریت  را  قانون گذاری  امر  که 
تشکل ها  به نهاد های قانون گذاری کمک می کنند تا 
به وضع مناسب ترین قوانین اقدام کنند  . قوانینی مانند 
قانون کار، قانون مالیات ها، تامین اجتماعی و  .. .که 
صنایع را برای انجام کار بهتر و مثمر ثمرتر کمک 
می کنند . از طرفی یکی دیگر از کارهایی که سندیکا با 
انجام آن می تواند آثار مثبت زیادی را در اقتصاد کالن 
برجای بگذارد کمک به اعضا برای تالش جهت جذب 
سرمایه های خارجی است . سندیکا باید اعضایش  را 
راهنمایی کند تا به دنبال طرف های تجاری خارجی 
باشند که حاضر به حضور و سرمایه گذاری در صنعت 
برق و ارتقاء سطح تکنولوژی و نیز ارتقاء شیوه های 
مدیریتی هستند . تشکل ها می توانند برای گسترش 
بهره گیری اعضایشان از تکنیک های مدرن مدیریت 
پروژه  و پیمانکاری و تولیدی، فعالیت های تحقیقاتی 
منجر  اعضا  کارایی  به ارتقاء  دهندکه  انجام  موثری 
تاب  باز  کالن  اقتصاد  در  نهایتا  اثرش  و  می شود 
می یابد . یقینا این کار احتیاج به منابع مالی زیادی دارد 
که معموال از محل حق عضویتی که از اعضا دریافت 

می کنند تامین می شود . 
 همان طور که اشاره کردم بحث اصلی در وظایف 
این  در  تقاضا  مدیریت  اقتصاد کالن  در  تشکل ها 
این  با  مرتبط  حوزه های  است .  فعالیت ها  حوزه از 
موضوع در اقتصاد کالن تقاضای بخش خصوصی 
اعضا  محصوالت  از    دولتی  بخش  تقاضای  و 

که  است  واردات  و  صادرات  و  سرمایه گذاری  و 
را  این محصوالت  تولید  زمینه  انسجام  می بایست 
فراهم آورد . روشن است که تشکیالت سندیکایی 
در حوزه فعالیت ها وارد نمی شوند و فقط  در بهبود 
ایجاد  می کند .  اثرگذاری  امور  هدایت  و  فرآیندها 
ارتباطات مناسب، اصرار به وضع قوانین و مقررات 
و آیین نامه های ساده  و اثربخش، پیگیری مطالبات 
تسهیل  برای  مرکزی  بانک  با  هماهنگی  و  اعضا 
مراودات مالی بین المللی اعضا از جمله مصداق های 
بهبود این فرآیند ها است که ما آن را از رسالت های 
تشکل ها قلمداد می کنیم . به این ترتیب در بلندمدت 
شاهد توسعه  در اقتصاد کالن خواهیم بود چون  از 

این هم افزایی ها منافع فراوانی حاصل می شود . 

پیش  در  که  چالش هایی  مهم ترین   
اهداف مذکور  برای تحقق  این تشکل ها  روی 
این  رفع  برای  چه راهکاری  و  بوده  چیست 

چالش ها پیشنهاد می کنید؟
 در ایران حدود 19 هزار بنگاه که شامل نهاد های 
عمومی، بنگاه های غیر دولتی، بنگاه های شبه دولتی 
و خصولتی می شوند مشغول فعالیت اند . بعضی از این 
بنگاه ها فضای کسب وکار را برای بخش خصوصی 
)اعضای تشکل ها( تنگ می کنند و هر زمان تشکلی 
مانند سندیکا بخواهد برای توسعه  و رونق فضای 
تالش  خصوصی  بخش  در  اعضایش  کسب وکار 
کند، این نهاد ها مانع برزگی در این مسیر هستند 
می کاهند .  سندیکا ها  فعالیت های  ثمربخشی  از  و 
رسالت  صحیح  انجام  و  ادامه کار  برای  بنابراین 
به خوبی  را  نهاد ها و موانع  این  بایستی  سندیکایی 
شناسایی کرد _که البته همین شناخت هم به خودی 
خود چالش بزرگی است_ و در مرحله  بعد سندیکا 
هماهنگ  حرکت های  و  تیم سازی ها  تمام  باید 
خصوصی سازی  تحقق  راستای  در  فعالیت هایشان 
برای  به کار  اشتغال  توسعه فضای  کرده  و  منسجم 
چالش های  از  چالش  این  شاید  گیرد .  به کار  اعضا 
که  زمانی  تا  اما  باشد  تشکل ها  فراروی  بزرگ 
و  توسعه کسب وکار  مقابله  نشود  آن  با  به درستی 
جامه عمل  تشکل ها  اعضای  بلندمدت  موفقیت 
انجام  ارتباط،  برقراری  پوشید .  نخواهد  به خود 
البی های منطقی و موثر و هر نوع ابزار دیگر باید 
به کار گرفته  شود تا خصوصی سازی به صورت واقعی 
انجام شود و فضا برای توسعه کسب وکار اعضا در 
که شرکت های  چرا  شود  فراهم  بخش خصوصی 
خصوصی با انگیزه  سود و منافع حرفه ای می توانند 

بدون اتالف منابع  یک فعالیت کامال اقتصادی و 
بهره ور را در کوتاه ترین زمان ممکن محقق کنند 
در صورتی که می دانیم بنگاه های بخش دولتی یا 
خصولتی دغدغه  و انگیزه ای تا این حد برای تحقق 

ارزش آفرینی و سوددهی ندارند . 

 اصوال نقش تشکل ها را در قالب بازوی 
اعتقاد  یا  و  می کنید  ارزیابی  دولت ها  مشورتی 

به مطالبه گری تشکل ها در برابر دولت دارید؟
بـاور داشته باشـیم کـه دولـت وکیـل ملت اسـت و 
بایـد بـا توجه به خواسـته ها و مطالبـات مـوکل خود 
عمل نمایـد . اگر به ایـن نکته به درسـتی توجه کرده و 
بدانیـم کـه بـا مشـاورت درسـت به دولـت می توان 
ایـن نهـاد را بـرای ایفـای نقـش موثـر و کارآمـد 
وکالتـی خودش کمک کـرد، در آن صورت می توان 
امـا  آمـد .  نیـز  دولـت  مشـاوره به کمک  مقـام  در 
هیچـگاه در مقـام مشـاوره نمی توان و نباید کسـوت 
مطالبه گـری خـود را فرامـوش کنیـم . مـا دولـت را 
بـا آرای عمومی انتخـاب کرده ایم و مطالباتـی از آن 
داریـم . بـرای انجـام و تحقق این مطالبات سـندیکا 
بایـد به دولـت در ظرفیـت یـک مشـاورکمک کند . 
بنابرایـن در اینجـا مشـاور بـودن و مطالبه گـر بودن 
بـا هـم متضـاد و مغایر نیسـت . تشـکل های بخش 
خصوصـی در پـی تحقـق اهـداف ا عضـای خـود 
هسـتند و بـا همیـن نگاه به پـای صندوق هـای رای 
می رونـد و  در واقـع  از ایـن حیـث کارفرمای دولت 
محسـوب می شـوند . بنابرایـن در مقـام مشـاوره این 
تشـکل ها به دولـت کمـک می کننـد تـا در مسـیر 
خواسـته ها و اهـداف  آنـان عمـل کنـد . اگـر ایـن 
رابطه دولـت- ملـت در ذهن هـای مـا شـفاف شـود 
و پایـدار باقـی بمانـد، به بسـیاری از این پرسـش ها 
پاسـخ داده  خواهـد شـد . مشـکل ایـن اسـت که در 
باورهـای خودمان همواره دولت را در باالدسـت خود 
دیده ایـم . قیـم فـرض کردن دولـت مانـع از طرح و 
پیگیری درسـت مطالباتمان خواهد شـد . این چالش 
سـندیکا اسـت و بایـد در مقابـل دولـت خواسـته ها 
و مطالبـات را محکـم مطـرح کنـد و بـرای تحقـق 
این خواسـت ها کـه نفع همگانـی، رشـد اقتصادی، 
ارتقاء نام کشـور و توسـعه صنعتی را در پی دارد باید 

همه به دولـت کمـک کنیـم . 

 به جز قیم فرض کردن دولت آیا آسیب 
احتمالی دیگری را می شناسید که ممکن است 

تشکل ها را درگیر کند؟

که  داریم   نیاز هایی  مجموعه  خود  خواسته های  در  ما 
معتقدیم دولت باید با اولویت به آن ها بپردازد . از جمله  آنکه 
با فساد و  از دولت بخواهیم که  زیاد  باید به شدت و اصرار 
سرمایه گذاری  فرصت های  انحصار  از  و  مبارزه کند  رانت 
متعادل  فرصت های  تا  کند  جلوگیری  خاص  گروه های  در 
دولت  که  می دانیم  شود .  فراهم  همگان  برای  کسب وکار 
برای اقناع این خواسته ها محدودیت هایی دارد . اینجا است 
که باید در کنار پیگیری خواسته ها به دولت کمک کنیم این 
مجموعه خواسته های بخش خصوصی را مورد پیگیری خاص 
قرار دهد . البته زمینه های سالمت کسب وکار را از ابتدا سندیکا 
باید در بین اعضای خود بسترسازی کند، سپس با سندیکاها 
و تشکل های دیگر هماهنگ شود تا هسته قدرت و مقاومت 
و مطالبه  در برابر دولت را بزرگتر کنند و نشان دهند که در 
واقع با بزرگتر شدن این هسته گروه  یاران دولت برای مبارزه  با 
فساد و رانتجویی هم بزرگتر و اثرگذارتر خواهد شد،کسب وکار 
توسعه  می یابد و دولت موفق می شود برای اجرای برنامه های 
توسعه ای امکانات بیشتری در اختیار داشته  باشد و وضعیتی 

پیش می آید که  فضایی برد-برد را به ارمغان می آورد . 

 چنـان کـه دیگـر صاحبنظـران نیـز تاکیـد 
ماننـد سـندیکای صنعـت  داشـته اند، تشـکل هایی 
بـرق همواره بـا ایـن چالـش مواجه بوده انـد کـه یـا 
بـا ائتالف بیـن تجـار، تولیدکننـدگان، پیمانـکاران و 
مشـاوران گروه و تشـکل بزرگـی را شـکل دهند و در 
عیـن حـال تضـاد درونی داشته باشـند و یا هـر کدام 
تبدیـل به تشـکلی مسـتقل بـا صدایـی واحـد امـا با 
تعـداد اعضـای کمتـری باشـند . راهـکار مواجهه این 

چه می دانیـد؟ را  چالـش 
اگر  دغدغه باشد .  ما  برای  هیچگاه   نباید  کوچکی  و  بزرگی 
سندیکا حدود 500 عضو ار طیف های مختلف دارد به این تکثر 
نباید به چشم چالش نگریسته شود . این تعداد هر کدام پتانسیل 
و قدرتی خاص به تشکل می بخشند و به طور بالقوه هم افزایی 
باالیی دارند . این به شرطی است که ساختاردهی مناسبی ایجاد 
کنیم . این ساختاردهی است که در واقع تالشی برای ممکن 
شدن هم افزایی می شود . وجود زیر تشکل ها درون یک تشکل 
بزرگ امر بسیار مثبتی است . زیر تشکل هایی برای صادرات، 
برای توسعه تکنولوژی، برای آموزش وتوسعه مهارت ها و  ... از 
جمله این موارد می تواند باشد . اما انجام این کار نیاز به بلوغ یافتگی 
و درک متقابل و ارتباط بیشتر دارد . ارائه آموزش های کاربردی 
و مدیریتی برای سطوح کارشناسی و مدیریتی راه حل این 
مشکل است . ترویج فرهنگ اخالق حرفه ای از جمله مواردی 
است که در تشکل های خارج کشور به وفور مشاهده می شود اما 
در ایران هنوز جای کار بیشتر دارد و تشکل ها باید بر روی آن 
متمرکز شوند . پایبندی به تعهدات و فرهنگ اخالق و فرهنگ 

کار حرفه ای باعث روشن و شفاف شدن مواضع می شود و 
تقابل جای خود را به همکاری و هم افزایی خواهد داد . مرزهای 
حرکت  خود  منافع  به سمت  افراد  که  می شود  باعث  تضاد 
کنند اما آموزش اخالق حرفه ای باعث می شود که تجار و 
تولیدکنندگان بتوانند قدرت درک این مطلب را داشته  باشند که 
ادامه حیات هریک مستلزم حفظ منافع متقابل است . بنابراین 
تقابل به تعامل و توسعه منافع مشترک تبدیل خواهد شد . امروز 
در دانشگاه های دنیا مدیرانی تربیت می شوند که از اولویت های 
آموزشی آن ها توسعه فرهنگ و اخالق حرفه ای است . تنها با 
توسعه این تفکر است که سندیکا می تواند با این 500 عضو  و 
با ساختاردهی مناسب و تشکیل کمیته ها و ایجاد هم افزایی به 
 شکوفایی برسد . از بین بردن نگاه های کوتاه مدت و یادگرفتن 
نگاه به مدل های بلند مدت می تواند مشکالت را تقلیل دهد . با 
این کار اثرات هم افزایی آنچنان بر اثرات تقابل فزونی و توفق 
پیدا می کند که خود به خود مشارکت در منافع و بهبود کلی را 
در پی خواهد داشت . همواره  توسعه یافتگی جامعه  و اقتصاد در 
گرو بنگاه های توسعه یافته  است و تحقق بنگاه های توسعه یافته 
 در گرو مدیران توسعه یافته است . این امر که از مسیر آموزش 
و صرف وقت و بودجه  و انرژی نیل به این اهداف امکان پذیر 

خواهد بود ، باید از اولویت های سندیکا باشد . 

 با توجه به شناخت خوبی که جنابعالی از صنعت 
برق و سندیکای صنعت برق دارید، چه میزان عملکرد 
این تشکل را در سال های گذشته موفق ارزیابی می کنید 

و چه پیشنهادهایی برای بهتر شدن آن دارید؟
 پاسخ این سوال از خودارزیابی به دست خواهد آمد . اطالع از 
اینکه چه مقدار سندیکا در توسعه  و تلطیف فضای کسب وکار 
اعضای  برای  ارزش  ایجاد  و  درآمد  به افزایش  منتج  که 
می شود موفق بوده، مستلزم مطالعه میدانی است . سندیکا باید 
از اعضا بخواهد در کمال صراحت و صمیمیت بیان کنند که 
سندیکا چه میزان یار و یاور آن ها در کسب وکارشان بوده است 
و حضورش چه مقدار اثر بخش بوده است  . متاسفانه در برخی 
می دانند .  خود  کار  مزاحم  را  سندیکا  اعضا ،  تشکل ها ،  از 
گرفتن  به کار  و  جامع  و  مستقل  مطالعه   یک  در  بایستی 
شاخص هایی که به دقت طراحی شده  باشند میزان رضایت 
شامل  می تواند  شاخص ها  این  کرد .  اندازه گیری  را  اعضا 
میزان رشد ساالنه درآمد بنگاه ها و توسعه و تنوع فعالیت ها 
بازارهای  در  و حضور  و خدمات جدید  ارائه  محصوالت  و 
جهانی و توفیق در رقابت پذیری و  ... باشد . بایستی از اعضا 
پرسید چقدر سندیکا را در رسیدن به اهداف تعیین شده  موفق 
می دانند و راهکارها و پیشنهادهایشان برای تقویت و تصحیح 
روش ها چیست . به نظرم ستبران می تواند مرکز مناسبی باشد 
تا چنین پروژه ای آغاز شود و در شماره های متوالی خود نتایج 

حاصله را در هر مرحله  به اطالع اعضا برساند . 

مشکل این است که در  
باورهای خودمان هموار 

دولت را در باالدست 
خود دیده ایم. قیم فرض 

کردن دولت مانع از طرح و 
پیگیری درست مطالباتمان 

خواهد شد. این چالش 
سندیکا است و باید در 

مقابل دولت خواسته ها و 
مطالبات را محکم مطرح 

کند و برای تحقق این 
خواسته ها که نفع همگانی، 

رشد اقتصادی، ارتقاء نام 
کشور و توسعه صنعتی را در 

پی دارد باید همه به دولت 
کمک کنیم.
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تشکل های تولیدی باید 
ظرفیت هایی را جهت باال 

بردن قدرت چانه زنی ایجاد 
کنند. این در حالی است که 

شرایط امروز در کشور ما 
به این صورت نیست و این 
ضعف عالوه بر صنعت برق 
در دیگر صنایع نیز مشهود 
است. به نظر من در اولین 

اقدام بایستی تشکلی مانند 
اتاق بازرگانی به تشکل های 

مرتبط با تجارت و صنعت 
و تولید تجزیه شود تا 

تولید و صنعت کشور بتواند 
دغدغه های خود را به 

صورت شفاف بیان کند

گفت وگـو  ابتـدای  در  لطفـا   
بخـش  تشـکل های  نقـش  بفرماییـد 
خصوصـی را در مسـائلی چـون بهبود 
فضـای کسـب وکار را چطـور ارزیابـی 

می کنیـد؟ 
واقعیت امر آن است که تشکل های تولیدی 
در کشور بی سامان و رهاشده هستند و علت 
اصلی آن سلطه تجار بر آن ها است. نمونه 
آن اتاق بازگانی است که در آن به وضوح 
به  کرد.  احساس  را  تجار  سیطره  می توان 
خود  می بایست  تولیدکنندگان  می آید  نظر 
تشکل  این  و  باشند  داشته  مجزا  تشکلی 
در  چانه زنی  برای  کافی  قدرت  از  باید 
جهت  در  کالن  سیاست های  بهبود  جهت 
بایستی  واقع  باشد. در  برخوردار  تولید  رشد 
بین  که  شود  روشن  وضوع  به  نکته  این 
تشکل های تجاری و تولیدی تفاوت وجود 
به  اتخاذشده  از سیاست های  بسیاری  دارد. 
آن  از  تولیدی  بخش  و  است  تجارت  نفع 
از تجارت  منتفع نمی شود. در واقع بخشی 
قابل قبول است که به نفع تولید ملی عمل 
کند. تجارت به صرف تجارت و برای کسب 
کاالی مصرفی  واردات  به خصوص  و  سود 

کشور  منابع  تخصیص  در  انحراف  نوعی 
است. تشکل های تولیدی باید ظرفیت هایی 
ایجاد  زنی  چانه  قدرت  بردن  باال  را جهت 
کنند. این در حالی است که شرایط امروز در 
کشور ما به این صورت نیست و این ضعف 
نیز  دیگر صنایع  در  برق  بر صنعت  عالوه 
اقدام  اولین  در  من  نظر  به  است.  مشهود 
به  بازرگانی  اتاق  مانند  تشکلی  بایستی 
و  صنعت  و  تجارت  با  مرتبط  تشکل های 
تولید و صنعت کشور  تا  تولید تجزیه شود 
بتواند دغدغه های خود را به صورت شفاف 
بیان کند. آنچه از اتاق بازرگانی کنونی در 
محافل مخالف شنیده می شود مسائل مربوط 
به تجارتی است که در خدمت تولید نیست. 
در بسیاری از کشور های صنعتی نوعی توازن 
قوا بین صنعت گران و دولت قابل مشاهده 
است که مانع از تصمیمات دولتی زیان آور 
تصمیمات  مقابل  در  و  است  تولید  برای 
تولید  و  تولیدکننده  نفع  به  عمومی   بخش 
هدایت می شود. این یک ضرورت تام است 
که بخش خصوصی صنعت و تولید بتواند از 
منافع خود که همسو با منافع ملی است دفاع 
کند. در غیر این صورت همچنان شاهد این 

تفاوت های فاحش خواهیم بود.

 جناب دکتر فکر نمی کنید با انشقاق تشکلی 
مانند اتاق بازرگانی، همگرایی بین بخش خصوصی و 
امروز مشاهده  آنچه  از  به تبع قدرت چانه زنی آن ها 

می کنیم کمتر شود؟
به نظرم این طور نیست، چون مسائل تولید کامال متفاوت 
بوده و به ویژه در شرایط کنونی مالحظات بخش تولید تحت 
تاثیر مالحظات بخش تجارت است.تا جایی که عمال نه 
تصمیمات  از  بسیاری  در  تولیدکنندگان  رای  و  صدا  تنها 
بانک مرکزی و وزارتخانه هایی چون صنایع شنیده نمی شود 
و جنبه های تجاری توجه بیشتری را نسبت به بخش تولید 

به خود جلب می کنند.

چه  با  خصوصی  بخش  تشکل  نظرتان  به   
و  تعیین کننده  کالن  اقتصاد  در  می تواند  سازوکاری 

تاثیرگذار باشد؟ 
تجربه بسیاری از کشور ها از جمله کره جنوبی نشان دهنده 
نوعی موازنه قوا بین دولت و صنعت است. به این ترتیب 
که گرچه صنعت کامال خصوصی است، اما تعامل سازنده 
و نزدیکی با دولت دارد و منویات و هدف گذاری های دولت 
را دنبال می کند. دولت نیز از صنعتی حمایت می کند که 
برنامه های توسعه صنعتی کشور را دنبال کند. در این تبادل 
و همکاری، نیازمندی های بخش صنعت در سیاست های 
از  بسیاری  دارد.  بخش عمومی منعکس می شود و حضور 
تصمیماتی که امروز در کشور اخذ می شود بیشتر معطوف به 
حمایت از سفته بازی و سوداگری است تا حمایت از تولید.  
به طور کلی توجه به مساله تولید و برقراری موازنه می تواند 
به صورت شنیده شدن رای تولیدکننده ها در سیاست های 
و  بهره  نرخ  تعیین  ارز،  نرخ  تعیین  مانند  اقتصادی  کالن 
تسهیالت بانکی و سهمیه بندی این تسهیالت خود را نشان 
دهد. ضمن آنکه در تولید بخش ها و گروه های کوچک اما 
پتروشیمی   سیمان،  فوالد،  خودروسازان،  مانند  قدرتمندی 
را نیز داریم که تشکل های قدرتمندی تشکیل داده اند اما 
سیاست ها را در جهت حفظ انحصار خود پیش برده اند. عمده 
آن ها هم به جای تولید واقعی به مونتاژ می پردازند و یا به 
نوعی با مواد خام ارتباط تنگاتنگی دارند که این خود ویژگی 
اقتصاد ایران یعنی تکیه منابع طبیعی است. این در حالی 
است که ما باید به سمت صنایع دارای ظرفیت مولد و مبتنی 
بر خالقیت و کارایی حرکت کنیم و در تالش باشیم صدای 
این بخش از صنعت که آینده صنعت ما است شنیده شود. 

بین  سازنده  همکاری  تبادل  به  دکتر  جناب   
بخش خصوصی و دولتی در برخی از کشور ها اشاره 

داشتید، الزمه این امر را چه می دانید؟ چه چالش هایی 
پیش روی بخش خصوصی در ایران بوده که نتوانسته 

این تعامل را به وجود آورد؟
علت آن سلطه سرمایه های تجاری و مالی در اقتصاد کشور 
بوده که بخش های مولد و تولیدی به ویژه تولیدات صنعتی 
را رقیب خود دیده اند و برای تضعیف آن کوشیده اند. اما این 
مسئولیت خود این تولیدکنندگان است که برای تعریف یک 
تشکل مستقل برای خود گام بردارند. در غیر این صورت 
تمام ساخت و ساز های اقتصاد کشور ما از جمله نرخ بهره 
و  به سود سوداگران زمین  و  تولید  زیان  به  بانکی شدیدا 
مستغالت است. صاحبان این سرمایه ها در مجامع مختلف 
نفوذ دارند و مانع از واگذاری این نقش به صنایع مولد و 
دارای ارزش افزوده باال و اشتغال زا می شوند. به دلیل نفوذ 
پررنگ این سوداگران و تجار در نظام تصمیم گیری، صدای 
تولید و تولیدکننده ما تا کنون به طور بایسته شنیده نشده 
است. تولید با مخاطرات متعددی در کشور دست و پنجه نرم 
می کند و بسیاری از نهاد ها نه تنها نسبت به تولید بی تفاوت 
هستند، بلکه کامال ضد تولید فعالیت می کنند. سیاست هایی 
نحوه  بانکی،  بهره  نرخ  ارز،  نرخ  نوسان شدید  که موجب 
می شود  وارداتی  کاال های  تعرفه  و  تسهیالت  اختصاص 
باعث و بانی به وجود آمدن این مخاطره ها بوده اند که اکثرا 
بنابراین  است.  کرده  عمل  سوداگران  و  تجار  خدمت  در 
تولیدکنندگان بایستی به دنبال تشکیل یک سندیکا مستقل 

و قوی برای افزایش نفوذ خود در تصمیم گیری ها باشند.

مطالباتی  و  مسائل  چه  می کنید  فکر  اصوال   
قابل  خصوصی  بخش  تولیدی  تشکل های  جانب  از 
پیگیری است و چه آسیب های احتمالی جهت تحقق 

این مطالبات متوجه این تشکل ها خواهد بود؟
به نظرم هیچ گونه آسیبی متوجه تشکل ها وجود نخواهد داشت. 
تشکل های  خصوصا  موجود  تشکل های  فعلی  شرایط  در 
نزدیک به تولیدکنندگان تا حدود زیادی محافظه کارانه برخورد 
می کنند. مقام معظم رهبری امسال را با عنوان تولید و اشتغال 
نام گذاری کردند و این فرصت خوبی برای تشکل ها است که 
از فضای ایجادشده به نحو احسن استفاده کنند. اما عمال در 
تریبون های رسمی هیچ رای و اثری از تولیدکنندگان دیده 
نمی شود در حالی که این شرایط و تولید این گفتمان می تواند 
فرصت خوبی جهت ایفای سهم و نقش تولیدکننده گان باشد. 
تقسیم اتاق بازرگانی و مستقل شدن تولیدکنندگان می تواند 
امسال با استفاده از همین فضای ایجادشده محقق شود. با 
به وجود آمدن این تشکل هر گونه مطالبه ای که به نفع تولید 
باشد قابل پیگیری است و نمی توان محدویتی برای منافع 
بخش خصوصی تولیدکننده که کامال در خدمت منافع ملی و 

عمومی است، متصور شد.

ائتالف حداکثری بخش خصوصی یا 
تخصص گرایی بر پایه تولید؟ حسین راغفر 
از آن دسته اقتصاددانانی است که صراحتا 
راه دوم را برای مخابره صدایی از بخش 
خصوصی که بر مدار تولید می چرخد پیشنهاد 
می کند و فراتر از یک پیشنهاد به منزله 
هشداری برای بقا و نقش آفرینی تشکل های 
بخش خصوصی در شرایطی می داند که به 
گفته او شاید فرصتی تکرار ناشدنی را پیش 
پای تولیدکنندگان قرار می دهد. در ادامه 
مشروحی از گفت وگویی با این اقتصاددان 
نام آشنا را خواهید خواند:

گفت و گو باحسین راغفر، اقتصاددان و استاد دانشگاه
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حمایت همه جانبه از فعاالن یک صنف و احیای حقوق آنان از 
رسالت های مهم تشکل های صنفی است و اصال مهم ترین هدف 
تاسیس آن ها به حساب می آید. سندیکای صنعت برق ایران نیز 
سال هاست که برای تحقق اهداف فعاالن صنعت برق کشور تاسیس 
شده و صدای این صنف مهم محسوب می شود. براساس اساسنامه، 
در سندیکای صنعت برق ایران هر سه سال یک بار انتخاباتی برگزار 
می شود تا هیات مدیره، یعنی مهم ترین الیه آن تجدید قوا کند. اما 
انتخابات نباید صرفا جنبه سخت افزاری داشته باشد؛ بلکه بایستی از 
شکلی محتوایی هم برخوردار باشد؛ چراکه برای هر گروه و جامعه ای 
می توان ظرفیت های پیشرفت را متصور شد و سندیکای صنعت برق 
نیز از این قاعده مستثنی نیست. در این شماره که مقارن با برگزاری 
مجمع عمومی ساالنه سندیکا و برگزاری انتخابات دوره هفتم هیات 
مدیره چاپ و توزیع می شود، به گفتگو با علیرضا کالهی صمدی، 
رییس هیات مدیره دوره ششم سندیکا نشسته ایم تا جوانب مثبت و 
منفی فعلی سندیکا و اهداف آتی آن را از او جویا شویم. 

 به عنوان رییس هیات مدیره در سه سال اخیر، عملکرد هیات 
ارزیابی  چگونه  را  ایران  برق  صنعت  سندیکای  ششم  دوره  مدیره 

می کنید؟ 
ایـن سـه سـال بـرای سـندیکا دوره خاصـی محسـوب می شـد؛ چراکـه بـا 
عمیق تریـن رکـود اقتصـادی پـس از انقـالب مواجـه بودیـم و از طـرف 
دیگـر شـرایط بـه گونـه ای بود کـه با توجـه به مشـکالت بودجـه ای دولت 
و مشـکالتی کـه وزارت نیـرو بـا آن دسـت و پنجه نرم می کرد ـ مشـکالتی 
ماننـد بدهی هـای معوقـه کـه از دولت دهـم برای دولـت یازدهم بـه یادگار 
مانـده بـود  ـ دسـت و پـای مـا بسـته بـود و نمی توانسـتیم یـک رویکـرد 

معمولـی اتخـاذ کنیم. 
از طریق  نمی توانستیم  این دوره  در  نیرو  وزارت  دلیل شرایط خاص  به  ما 
سیستم سنتی فشار به وزارت نیرو نتیجه بگیریم؛ بنابراین برای اینکه هم 
آبی به آسیاب مخالفان دولت نریخته باشیم و هم فشار بی مورد و بی نتیجه به 
وزارت نیرو وارد نساخته و وجهه سندیکا را از بین نبریم، تالش کردیم رویکرد 
انتقاد سازنده را در پیش گیریم. خوشبختانه نتیجه این رویکرد بسیار مفید بود 
و یکی از نمونه های آن تدوین سند راهبردی کسب و کار در سندیکا بود که 
به گفته نایب رییس اتاق ایران برای اولین بار در کشور یک تشکل صنفی 

یک کار مطالعاتی عمیق انجام داد. 
اغلب تشکل های صنفی ایران به صورت سنتی تنها بلندگوی اعضای خود 
هستند و از همان سیستم واردسازی فشار بر دولت و بهره گیری از مصاحبه 
و مطبوعات درجهت انتقاد به دولت استفاده می کنند. ما از این سیستم خارج 
شدیم و کاری عمیق و زمانبر در حوزه مطالعاتی انجام دادیم. مقرر است در 
سال جاری 8 سند اجرایی از سند راهبردی کسب و کار استخراج شود تا به 
اقتصاد صنعت برق به  مباحثی نظیر توسعه صادرات صنعت برق کشور و 

صورت تخصصی پرداخته شود. 
البته فعالیت های زیربنایی ماهیتی زمانبر و دیربازده دارند اما اصولی تر هستند. 
امیدوار هستیم از این حرکت زیربنایی و جدی یک نتیجه مثبت بگیریم و 
بعدی سندیکا  دوره های  در  فعالیت سیستماتیک  برای  راهی  نقشه  حداقل 
ایجاد کنیم. در چنین شرایطی هیات مدیره جدید سندیکا نیز دچار روزمرگی و 
فشارهای مقطعی نمی شود و ناچار به اتخاذ تصمیمات مقطعی و آنی نخواهد 

شد. 
حرکت دیگری که در این دوره از هیات مدیره سندیکا انجام شد و به دلیل 
فشار بودجه ای که وارد ساخت کلیه فعالیت های سندیکا را تحت الشعاع قرار 
داد، خرید ساختمان خیابان سیندخت شمالی بود. نهایی شدن ساختمان و 
گرفتن سند اداری آن هم با گرفتاری های بسیار همراه بود و هم فشار مالی 

به سندیکا وارد ساخت. 
هیات مدیره دوره ششم تالش داشت با شفافیت کامل حرکت کند و نگذارد 

برخی از شایعات که در دوره های پیشین وجود داشت تکرار شود. 
با  نزدیک  بیشتر و همکاری  تعامل  راه  این دوره در  همچنین هیات مدیره 
انجمن ها و تشکل های مشابه مانند سندیکای تولیدکنندگان برق اهتمام به 
خرج داد. متاسفانه این انجمن ها تصویر روشنی از سندیکای صنعت برق ایران 
نداشتند؛ مضاف بر اینکه برخی شایعات مبنی بر این بود که سندیکا تمامیت خواه 
است و قصد بازی دادن سایر تشکل ها را ندارد. ما در این دوره تالش کردیم با 

هم گرایی با تشکل های هم سو این فضای منفی را تلطیف کنیم. 

مـن از طرف سـندیکا به اتـاق بازرگانـی نرفتم؛ بلکه 
حضـور مـن در اتاق جنبه شـخصی داشـت امـا تمام 
تالشـم ایـن بـود کـه جایـگاه سـندیکا را در اتـاق 
بازرگانی تقویت کنم. در دوره های پیشـین سـندیکای 
صنعـت بـرق ایـران تنهـا در وزارت نیرو رفـت و آمد 
و  صنعتـی  جامعـه  و  وزارتخانه هـا  سـایر  و  داشـت 
تجاری کشـور شـناخت درسـتی از این تشکل و حتی 
اهمیت و توانمندی صنعت برق کشـور نداشـتند. این 
یکـی از نواقـص سـندیکا محسـوب می شـد کـه مـا 
در ایـن دوره سـعی کردیـم در تریبون هـای مختلـف 
مثـل نطـق پیـش از دسـتور در اتـاق ایـران و ارائـه 
تدویـن سـند راهبردی کسـب و کار در جلسـه هیات 
نماینـدگان اتاق تهران و مرکـز پژوهش های مجلس 
شـورای اسالمی سـندیکا را به جامعه اقتصادی کشور 

شناسـانده و موقعیـت آن را تثبیـت کنیم. 

 ضعف های هیات مدیره دوره ششم را در 
چه موضوعاتی می بینید؟

تصور می کنم در این دوره درگیری های گوناگون اندکی 
سرعت حرکت ما را کند کرد. من به شخصه کمال گرا 
هستم و به راحتی از شرایط رضایت حاصل نمی کنم. از 
دیدگاه من یکی از نقاط ضعفی که وزارت نیرو داشت 
و ما می توانستیم روی آن کار کنیم، بحث استفاده از 

ظرفیت های ماده 12 قانون رفع موانع تولید بود. 
نیرو  وزارت  عملکرد  به  ما  که  انتقادی  اصلی ترین 
داشتیم نیز همین موضوع بود. درست است که وزارت 
نیرو بدهی دارد و درگیر مشکالت مختلف است اما 
ماده 12 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر ظرفیت های 
خوبی تعریف کرده است. وزارت راه و شهرسازی در 
راستای ماده 12 این قانون نزدیک 19 میلیارد دالر 
مصوبه شورای عالی اقتصاد گرفته است و وزارت نیرو 
نیروگاه ها و  ترکیبی  نیز می توانست در حوزه سیکل 
بهبود شرایط توزیع کشور از ظرفیت های این قانون 
بهره برداری کند که هم به اعضای ما و هم به کشور 

منفعت رسانی شود اما چنین نکرد. 
رابطه ضعیف عمل  این  در  نیز  ما  بتوان گفت  شاید 
کردیم و موفق نشدیم به حد کفایت سهم خواهی کنیم. 
نقدی که در این خصوص به وزارت نیرو می کنیم، به 

خودمان نیز وارد است. 

 از دیدگاه شـما مشکالت فعلی سندیکا 
اعـم از مشـکالت مالـی و عـدم پرداخـت حق 
عضویـت از سـوی اعضـا تا چـه اندازه ناشـی 
از کوتاهـی هیـات مدیره سـندیکا بوده اسـت؟ 

به هر حال سندیکای صنعت برق ایران تشکلی است 
مدیران  از  آن  مدیره  هیات  اعضای  از  بسیاری  که 
شرکت های بزرگ محسوب می شوند و در سندیکا به 
صورت غیرموظف فعالیت می کنند. نمی توان از اعضای 
هیات مدیره درخواست کرد خود را به صورت تمام وقت 
وقف سندیکا کنند؛ چراکه آنان دغدغه بنگاه های خود 

را نیز دارا هستند. 
قرار  نظر  تجدید  مورد  دوره  این  در  سندیکا  ساختار 
گرفت و اصالح آن هنوز کار می برد. مسائل بودجه ای 
نیز در این میان مشکل ساز است که باید تالش کرد با 

سیاست های درست برطرف شود. 

ایجاد  در  ششم  دوره  مدیره  هیات  آیا   
ارتباط با رسانه های خارج از سندیکا موفق عمل 
تاثیرگذاری  به  توانستیم  دوره  این  در  آیا  کرد؟ 

مطلوب در میان رسانه ها دست یابیم؟ 
کمتر  که  بود  این  دوره  این  در  ما  سیاست  اساسا 
باشیم  داشته  مطبوعاتی  و  رسانه ای  سروصدای 
شاید  باشیم.  داشته  مناسبی  خروجی  درعوض  و 
کاهش سروصدا تا حدی عامدانه بود؛ چراکه پس از 
هفت ـ هشت سال سروصدا بر سر موضوع مطالبات و 
خاموشی برق و غیره و ذلک، برداشت برخی این شده 
بود که سروصدای بدون ارائه راهکار و بدون پیگیری 
را  سندیکا  اعتبار  و  شده  نخ نما  نتیجه  وصول  تا  کار 
خدشه دار می کند. مضاف بر اینکه وازرت نیرو در این 
دوره دچار مشکالت جدی بود و اگر ما فشار زیادی به 
آن وارد می کردیم، خود زیر سوال می رفتیم. به همین 
دلیل تصمیم گرفتیم از شیوه های سنتی دور شده و به 

ارائه راهکار بپردازیم. 

نتیجه  یادشده  جدید  شیوه های  از  آیا   
مطلوب گرفتید؟

همانگونه که اشاره شد کار ریشه ای مقداری زمانبر و 
دیربازده است. من تصور می کنم موضوع سند راهبردی 
از  یکی  عنوان  به  می تواند  آن  اجرایی  سندهای  و 
دستاوردهای مهم سندیکا در این دوره محسوب شود. 
دسـتاورد بـزرگ دیگری که می تـوان برای ایـن دوره 
از سـندیکا بـه آن اشـاره کـرد، بحـث قـرارداد تیـپ 
اسـت. اعضـای مـا از قراردادهـای ناعادالنه یک طرفه 
در دوره هـای پیشـین ضرر زیـادی کردند و مـا در این 
دوره تـالش کردیـم بـرای از بین بـردن ایـن روند به 
بازنگـری قراردادهای تیپ بپردازیم که خوشـبختانه از 

آن نتیجـه گرفتیم. 

چه  مدیره  هیات  جدید  اعضای  برای   
خصوصیاتی را مهم و الزامی می دانید؟

امیدواریـم اعضـای هیـات مدیـره جدید سـعی کنند 
از هـر نـوع کاری کـه بـه ایجـاد شـائبه درخصـوص 
بی عدالتـی و نابرابـری نسـبت بـه اعضـا و تمایـل به 
گروهی خـاص بینجامد بپرهیزند و موضوع شـفافیت 
و بی طرفـی را بـا وسـواس دنبـال کننـد. ایـن کاری 
اسـت کـه مـا در ایـن دوره بـه آن اهتمـام ورزیدیم و 
بـه هیچ کس اجازه ندادیم مسـائل شـخصی شـرکت 
خـود را در جلسـات عمومی هیات مدیره عنـوان کند. 
پیگیری حضور پررنگ و موثر سندیکا در حوزه های 
تصمیم گیری از دیگر مواردی است که انتظار می رود 
حال  در  بگیرند.  جدی  جدید  مدیره  هیات  اعضای 
حاضر جایگاه سندیکا در اتاق بازرگانی بسیار تثبیت 
شده و هیچ جلسه ای در حوزه برق و شورای گفتگو 
آن  در  سندیکا  نظر  اینکه  مگر  نمی شود؛  برگزار 
دخیل است. هیات رییسه اتاق جایگاه ویژه ای برای 
سندیکای صنعت برق ایران قائل است و این نتیجه 
کار سیستمی و همان بی طرفی است که اکنون سندیکا 
به آن شهرت یافته است. حفظ این جایگاه و شهرت 

بسیار مهم است. 
تدوین  سندیکا  در  که  استراتژیکی  مسیر  پیگیری 
کرده ایم بسیار حائز اهمیت است. گاهی پیش می آید 
که برخی شرکت ها به دلیل مشکالت خود به سندیکا 
فشار می آورند و باعث اتخاذ تصمیمات آنی از سوی 
سندیکا می شوند. ما مسیر استراتژیک سندیکا را تدوین 
کردیم تا به رغم رسیدگی به مشکالت آنی و فوری 

اعضا، سندیکا نقشه راه اصلی خود را ادامه دهد. 

گفت و گو با علیرضا کالهی، رییس هیات مدیره سندیکا

اساسا سیاست ما در این دوره این بود که 
کمتر سروصدای رسانه ای و مطبوعاتی 
داشته باشیم و درعوض خروجی مناسبی 
داشته باشیم. شاید کاهش سروصدا تا 
حدی عامدانه بود؛ چراکه پس از هفت 
هشت سال سروصدا بر سر موضوع 

مطالبات و خاموشی برق و غیره و ذلک، 
برداشت برخی این شده بود که سروصدای 

بدون ارائه راهکار و بدون پیگیری کار تا 
وصول نتیجه نخ نما شده و اعتبار سندیکا 

را خدشه دار می کند
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متاسفانه گاهی در میان 
اعضا انتظاراتی ایجاد 

می شود که بعضا تحقق آنها 
در توان سندیکا نیست. 
وظیفه سندیکا انعکاس 

مطالبات اعضا به ارگان های 
دولتی است؛ به عنوان مثال 

سندیکا وظیفه دارد مطالبات 
اعضا را به وزارت نیرو و 

توانیر منعکس کند و برای 
وصول آنها تالش کند اما 

برخی از اعضا استنباطشان 
این است که سندیکا باید 

مطالبات را وصول کرده و به 
دست آنان برساند، اما این 

تصور درستی نیست

ششم  دوره  مدیره  هیات  عملکرد   
سندیکای صنعت برق ایران را چگونه ارزیابی 

می کنید؟ 
از دید اعضای سندیکا نقدهایی به عملکرد اعضای 
معنا  آن  به  این  اما  دارد  وجود  فعلی  مدیره  هیات 
نیست که هیات مدیره لزوما در انجام وظایف خود 
کوتاهی داشته اند. بسیاری از اهداف سندیکا در این 
عدم  این  از  زیادی  بخش  اما  نشد  محقق  سال ها 
توفیق به دلیل مقاومت طرف مقابل یعنی وزارت 
و  منطقه ای  برق  توانیر، شرکت های  نیرو، شرکت 

سایر ارگان های دولتی بوده است. 
به عنوان مثال موضوع قرارداد تیپ که همه اعضا از 
تحقق آن خرسند شدند، پس از هفت ـ هشت سال 
زمانی  فاصله  این  و  شد  ابالغ  تالش  و  پیگیری 
به  مدیره  هیات  که  نیست  آن  معنای  به  طوالنی 

وظایف خود عمل نکرده است. 
ما بسیاری از موضوعات را در جلسات متعدد دنبال 
مطلوب  و  ایده آل  نتیجه  به  متاسفانه  اما  کردیم 
نرسیدیم. اکنون مصوبه آخر شورای گفت وگو یکی 
خوبی  بسیار  مصوبه  که  ماست  اندک  امیدهای  از 
مشکالت  رسد  اجرایی  قانون  مطابق  اگر  و  است 

زیادی حل می شود.
به جرات می توان گفت هیات مدیره به هیچ یک 
از خواسته های ذی نفعان سندیکا با بی توجهی نگاه 
اعضا  از  برخی  سوی  از  گاهی  حتی  است.  نکرده 
شائبه هایی مطرح می شود مبنی بر اینکه در هیات 
دنبال  شرکت ها  برخی  منافع  تنها  سندیکا  مدیره 
می شده است اما چنین نگاهی بسیار کم رنگ و در 

حداقل بوده است. 
من به طور کلی عقیده دارم هیات مدیره دوره ششم 

نمره قابل قبولی کسب کرده است. 

 ضعف های هیات مدیره دوره ششم را 
در چه موضوعاتی می بینید؟

طبیعتا هیچ فعالیتی بدون ضعف نخواهد بود. به هر 
حال اعضای هیات مدیره سندیکا مدیریت واحدهای 
اقتصادی خود را نیز به عهده دارند و به میزانی که 
برای  نشود  وارد  صدمه  شخصی شان  کارهای  به 
سندیکا وقت و انرژی می گذارند؛ چراکه این افراد 
از سندیکا عایدات مالی ندارند. شاید اگر این افراد 
وظایفی  انجام  به  مالی موظف  عایدات  واسطه  به 
می شدند و از دغدغه شرکت های خودشان رهایی 

داشتند، بهتر و پیگیرتر عمل می کردند.
سندیکا  مدیره  هیات  برای  را  این ضعف  می توان 
آن  در  و شاید  باید  که  آن سماجتی  قائل شد که 
با  وجود نداشت. زمانی که یک نقصان یا مشکل 
دولتی  ارگان های  و  نیرو  وزارت  به  درست  منطق 
منعکس می شود، از سوی آن ها پذیرفته می شود و 
نیازی به پیگیری آنچنانی نیست؛ اما برای آن که 
عملکردها تسریع شود، نیاز به پیگیری وجود دارد. 
حتی نیاز به افرادی وجود دارد که در دفاتر دولتی 
بست بنشینند و سندیکا را به هدف نزدیک کنند؛ 
ولی چنین ظرفیتی به دالیلی که اشاره شد، در هیات 

مدیره سندیکا وجود ندارد. 

 از دیدگاه شما مشکالت فعلی سندیکا 
از  ناشی  اندازه  چه  تا  مالی  مشکالت  نظیر 

کوتاهی هیات مدیره سندیکا بوده است؟ 
اعضا،  عضویت  حق  محل  از  سندیکا  درآمد  البته 
که  است  نمایشگاه هایی  و  نشریه  آگهی های 
سندیکا متصدی برگزاری آن ها می شود. من تصور 
از  کمتر  سندیکا  درآمدهای  دوره  این  در  نمی کنم 
دوره های قبل بوده باشد. اما هر بنگاهی می بایست 

میان هزینه ها و درآمدهای خود موازنه ایجاد کند تا دچار 
مشکالت مالی نشود. 

هیات مدیره در درآمد سندیکا اثرگذاری مستقیم ندارد. آنچه 
به هیات مدیره سندیکا مربوط می شود این است که منافع 
اعضای سندیکا را به خوبی دنبال کند تا اعضا با مشاهده 
تالش هیات مدیره نسبت به منافع انتشار آگهی، شرکت در 

نمایشگاه ها و پرداخت حق عضویت توجیه شوند. 
که  نمایشگاه هایی  شرایط  و  امکانات  می کنم  گمان  من 
و سایر  بود  مناسبی  در سطح  برگزار شد  دوره گذشته  در 
فعالیت های سندیکا نیز به خوبی پیش رفت. اما یک موضوع 
اعضا  اشاره است. متاسفانه گاهی در میان  قابل  اینجا  در 
توان  در  آن ها  تحقق  بعضا  که  می شود  ایجاد  انتظاراتی 
انعکاس مطالبات اعضا به  سندیکا نیست. وظیفه سندیکا 
ارگان های دولتی است؛ به عنوان مثال سندیکا وظیفه دارد 
مطالبات اعضا را به وزارت نیرو و توانیر منعکس کند و برای 
وصول آن ها تالش کند اما برخی از اعضا استنباطشان این 
است که سندیکا باید مطالبات را وصول کرده و به دست 

آنان برساند. این تصور درستی نیست.
دبیر  که  داشته ایم  مواردی  سندیکا  پیشینه  در  ما  گرچه 
اصرار و پیگیری شدید به خرج داده و حتی شب عید برخی 
مطالبات اعضا را وصول کرده است اما چنین کاری همیشه 
مقدور نیست. گاهی مانند مثال یادشده به دلیل انتظارات باال 
زمزمه های نارضایتی ایجاد می شود؛ درحالی که این نشانگر 

ضعف سندیکا نیست. 

 آیا هیات مدیره دوره ششم در ایجاد ارتباط 
با رسانه های خارج از سندیکا موفق عمل کرد؟ آیا در 
میان  در  مطلوب  تاثیرگذاری  به  توانستیم  دوره  این 

رسانه ها دست یابیم؟ 
شاید نتوانیم بگوییم ارتباط هیات مدیره ششم با رسانه ها 
در حد کفایت بوده است. شاید می شد بیش از این ها ارتباط 
بگیریم؛ ولی مطمئن نیستم اگر ارتباطمان بیشتر می شد، 

لزوما موفق می شدیم به نتیجه مطلوب برسیم یا خیر. 
شاید در صورت ارتباط بیشتر هیات مدیره با رسانه ها اعضا 
احساس می کردند درد دل آن ها به گوش همه رسیده است 
اما این به حال کسی سود نداشت. حقیقت این است که 

کسانی که باید درد را می شنیدند، شنیده اند. 
بیشتر  مراتب  به  مختلف  کمیته های  فعالیت  دوره  این  در 
از دوره های قبل بوده و کمیته های مشترک با ارگان های 

دولت نیز به خوبی عمل کرده اند. 
می توان گفت در این دوره سروصدای سندیکا کمتر بود اما 

درد اعضا به گوش مسئوالن ذی ربط رسید. 

 آیا می توان امیدوار بود انتخابات دوره هفتم 

سندیکا  رگ های  به  را  تازه ای  نفس  مدیره  هیات 
دوانده و شتاب بیشتری به فعالیت ها بدهد؟ 

کار  روی  که  کسانی  که  دارد  این  به  بستگی  مساله  این 
می آیند تا چه حد آمادگی دنبال کردن و پیگیری موضوعات 
مبتالبه را داشته باشند؛ موضوعاتی که لزوما خود اشخاص 
از آن نفعی نمی برند و برای عموم اعضا منفعت خیز است. 

همواره امید به بهبود وجود دارد و همه کشورها با هر سطح 
از پیشرفت و توسعه یافتگی شعار بهبود مستمر را پیشه کار 
امید به بهبود  نیز  بنابراین حتما در سندیکا  خود می کنند. 

وجود دارد. 
ما امیدوار هستیم کاندیداهای هیات مدیره از دغدغه نفع 
در صورتی که  و  باشند  برخوردار  توسعه صنعت  عمومی و 
باشد،  تضاد  در  آنان  اقتصادی  بنگاه  منافع  نفع عمومی  با 

پایشان نلغزد. 

 بـرای اعضـای جدیـد هیـات مدیـره چـه 
الزامی می دانیـد؟ و  مهـم  را  خصوصیاتـی 

بـه عقیـده مـن درد آشـنا بـودن بایـد یکـی از واجب ترین 
خصوصیـات هیـات مدیـره جدید باشـد. همچنیـن ترجیح 
منافـع عمومی بـه منافـع شـخصی از دیگـر خصوصیـات 

قابـل توجه اسـت. 
عالوه بر این انتظار می رود کاندیداهای محترم حرف دل 
خود را به زبان بیاورند. گروه های فعال در سندیکا بعضا منافع 
مشترک ندارند و برخی از منافع آنان با یکدیگر در تضاد 
است. انتظار می رود کاندیداها صراحتا دغدغه قلبی خود را 

اعالم کنند تا اعضا با چشم باز به آنان رای دهند. 
اشاره  مثالی  به  منافع در سندیکا  برای شفاف سازی تضاد 
که  است  این  دولت  حمایتی  قوانین  از  یکی  می کنم. 
تعرفه های وارداتی به نفع تولیدکننده باشد. در سندیکا دو 
گروه متضاد وجود دارد که یکی از آن ها با افزایش تعرفه های 
وارداتی به نفع تولیدکنندگان موافق است و دیگری افزایش 
تعرفه های وارداتی را به ضرر خود می بیند. از کاندیداهای 
تصور  اگر  که  دارم  را  تقاضا  این  مدیره  هیات  انتخابات 
می کنند خط مشی های سندیکا یا اهدافی که دنبال می شود 

با بنگاه آنان در تضاد است، اعالم کنند. 
اینکه کاندیداها در تبلیغات خود صداقت نداشته باشند و آرای 
اعضا را با ظاهرسازی کسب کنند، به نفع هیچ کس نیست؛ 
چراکه در میدان کار عملکرد آنان ناقض سخنانشان خواهد 

بود و زمینه ساز بروز مشکالت می شود. 
شاید اگر ما با صراحت عقاید حقیقی خود را به زبان بیاوریم و 
به اعضا اجازه دهیم با شناخت کافی رای دهند، متوجه شویم 

عقیده و اهداف ما طرفداران بیشتری دارد. 
بـه هر حـال امیدوار هسـتیم در دور هفتـم انتخابات هیات 

مدیره سـندیکا شـاهد رقابتی صادقانه و سـالم باشیم. 

دهم مرداد هم زمان با برگزاری مجمع عمومی ساالنه سندیکای 
صنعت برق ایران اعضای هیات مدیره نیز پس از یک دوره 
سه ساله تغییر می کنند. هر انتخاباتی امیدهای تازه ای را برای یک 
گروه و اجتماع ایجاد می کند و آنان را به آینده خوشبین تر می کند. 
شرکت های عضو سندیکا نیز در تکاپو هستند تا خود را برای 
موعد انتخابات آماده کنند؛ انتخاباتی که طی آن 11 عضو اصلی و 
4 عضو علی البدل هیات مدیره انتخاب می شوند و سرنوشت سه 
سال آینده سندیکا را رقم می زنند. در این میان برای برگزاری 
انتخاباتی درست و آگاهانه بهترین کار بررسی فعالیت های 
گذشته است تا چراغ راه آینده روشن شود. بی گمان گذشته نقاط 
مثبت و منفی زیادی داشته است و عبرت گیری از آن در اینکه چه 
شیوه ها و چه اشخاصی برای رسیدن به اهداف کمک بیشتری 
خواهند کرد، موثر است. ولی اهلل بیات، عضو هیات مدیره سندیکا 
در گفت وگو با ستبران در این رابطه به شفاف سازی می پردازد. 

گفت وگو با ولی اهلل بیات؛ عضو دوره ششم 
هیات مدیره سندیکا

مجمـع و انتخـابـات مجمـع و انتخـابـات
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دوره  مدیـره  هیـات  عملکـرد   
ششـم سـندیکای صنعـت بـرق ایران 

را چگونـه ارزیابـی می کنیـد؟ 
هیـات مدیـره در ایـن دوره تـا آنجـا کـه 
در تـوان داشـت تـالش فعاالنـه ای کـرد و 
نتایـج خوبـی هم گرفـت. یکـی از توفیقات 
تالش هـای هیـات مدیره و سـندیکا در این 
دوره نهایـی کـردن قـرارداد تیـپ بـا وزارت 
نیـرو بـود. وزارت نیـرو در ایـن دوره ایـن 
قـرارداد را از طریـق توانیـر به شـرکت های 
بـرق منطقه ای و شـرکت های توزیع نیروی 
بـرق ابـالغ کـرد و یکـی از خواسـته های 
مهـم اعضـا را پـس از سـال ها تـالش و 

اسـتمرار محقـق سـاخت. 
این  تا  باشند  داشته  توجه  باید  اعضا  البته 
از  یکی  اگر  و  شود  اجرایی  حتما  قرارداد 
شرکت های دولتی تخلفی انجام داد، گزارش 
سندیکا  از سوی  مختلف  به طرق  تا  دهند 

مورد پیگیری قرار گیرد. 

دوره  مدیره  هیات  ضعف های   
ششم را در چه موضوعاتی می بینید؟

بلکه  مدیره  هیات  از  دوره  این  در  تنها  نه 
اعضا در  در همه دوره ها و هیات مدیره ها، 
و  مدیره  هیات  سطح  در  خود  شرکت های 

همین  دارند.  زیادی  مشغله های  مدیرعامل 
موضوع سبب می شود این افراد کمتر بتوانند 
برای اهداف سندیکا و کمیته های مختلف آن 

وقت بگذارند. 
طبیعتا اعضای هیات مدیره نمی توانند مثل 
افراد موظف کارهای سندیکا را دنبال کنند 
داده  ارجاع  دبیرخانه  به  که  مواردی  تنها  و 
می شود آنگونه که باید و شاید مورد پیگیری 

قرار می گیرد.  
علی رغم این ضعف، هیات مدیره نقاط قوت 
زیادی داشته است. سندیکا در مدت حیات 
خود در تصمیم گیری های کالن کشور از نظر 
یافته  مشورتی به جایگاه های باالیی دست 
هیات  زحمات  مرهون  جایگاه  این  و  است 
مدیره و سایر دست اندرکاران سندیکاست. 

ششم  دوره  مدیره  هیات  آیا   
از  خارج  رسانه های  با  ارتباط  ایجاد  در 
سندیکا موفق عمل کرد؟ آیا در این دوره 
توانستیم به تاثیرگذاری مطلوب در میان 

رسانه ها دست یابیم؟ 
اذعان می کنم که جا برای ارتباط با رسانه ها 
اما  داشت  وجود  افتاد  اتفاق  آنچه  از  بیش 
شاید مقارن بودن مدت زیادی از این دوره از 
هیات مدیره با سروصدای انتخابات ریاست 

کم کاری  سبب  دست  این  از  مسائلی  و  جمهوری 
سندیکا در این رابطه شد. 

بـه هـر حـال ایـن امـکان وجود داشـت کـه از هر 
صحبـت یـا مصاحبـه ای سـوء برداشـت شـود و 
منافع سـندیکا تحت الشـعاع قرار بگیـرد. به همین 
دلیـل شـرط احتیاط حکـم می کرد هیـات مدیره از 

مصاحبه هـای غیرواجـب پرهیـز کند.

 از دیدگاه شما مشکالت فعلی سندیکا 
حق  پرداخت  عدم  و  مالی  مشکالت  نظیر 
عضویت از سوی اعضا تا چه اندازه ناشی از 

کوتاهی هیات مدیره سندیکا بوده است؟ 
حق عضویت از درآمدهای عمده سندیکا بوده و برای 
بقای این تشکل فوق العاده حیاتی است. من تصور 
می کنم عدم پرداخت حق عضویت از سوی اعضا تا 
حد زیادی به دلیل وضعیت اقتصادی ناهنجار کشور 
و به تبع آن شرکت های عضو سندیکاست. بسیاری 
از اعضای ما حتی در امور روزمره خود درمانده اند؛ تا 

چه رسد به پرداخت حق عضویت. 
در حـال حاضـر پروژه هـای موجـود در صنعت برق 
کشـور اندک اسـت و بسیاری از شـرکت های فعال 
در ایـن حوزه که کارفرمای اصلـی آن ها وزارت نیرو 
اسـت، در بیـکاری به سـر می برند. همیـن موضوع 
شـرکت های عضـو مـا را نیز ضعیف کرده اسـت.

 برخـی می گوینـد عـدم پرداخت حق 
عضویـت از سـوی اعضا بـه دلیـل نارضایتی 
ایـن  آیـا  سندیکاسـت.  عملکـرد  از  آن هـا 

موضـوع صحـت دارد؟
زمانی که یک جامعه از یک روند نابه سامان ناراضی 
و دلخور است، آن را به برخی عوامل ربط می دهد. 
درواقـع سـندیکای صنعـت بـرق ایـران کار خـود 
را بـه نحـو احسـن انجـام داده اسـت؛ ولـی اعضـا 
دچار مشـکالت مالی هسـتند و در چنین شـرایطی 
انسـان ها بـه دنبال این هسـتند که بهانـه ای یافته 

و برون ریـزی کننـد. 
از دیدگاه من هیات مدیره در این دوره فوق العاده 
سندیکا  جاری  درآمدهای  با  و  کرد  عمل  خوب 
توانست از حق اعضا دفاع کند. ما حتی تالش کردیم 
از طرقی مثل برگزاری نمایشگاه، جذب آگهی در 
مجله ستبران و تشکیل کالس های آموزشی درآمد 
خود را تامین کنیم و دچار کمبودهای مالی نشویم. 
نافرجام،  و  برزخ  شرایط  یک  در  حال  هر  به  اما 

اعتراضاتی از این دست طبیعی است. 

 در برخی از برهه های زمانی از سوی 
برخی از اعضا این مطلب شنیده می شد که کفه 
برخی از شرکت ها در سندیکا سنگین تر از بقیه 
است و برخی سیاست های سندیکا تابع منافع 
آن هاست. آیا چنین موضوعی را تایید می کنید؟ 
من به شرکت هایی که تصور می کنند برای بعضی 
از اعضا وقت بیشتری در سندیکا گذاشته شده است، 
پیشنهاد می کنم تماس و ارتباط بیشتری با سندیکا 
برقرار کنند. به هر حال سندیکا زمانی که بیشتر در 
جریان مشکالت یک شرکت باشد، تالش بیشتری 
باقی  اگر  می دهد.  انجام  آن  برطرف سازی  برای 
شرکت ها نیز سندیکا را در جریان مشکالت خود 
بگذارند می توانند مطمئن باشند مسائل آنان مورد 

پیگیری قرار خواهد گرفت. 
اعضا باید خواسته های خود را مرتبا تکرار کنند و به 
یک بار و دو بار بسنده نکنند. این تکرار، پیگیری و 
ارتباط بیشتر سبب خواهد شد به کمک همکاران 

سندیکا مشکالت آن ها حل شود. 

 برای اعضای جدید هیات مدیره چه 
خصوصیاتی را مهم و الزامی می دانید؟

از زمان خود  امیدوارم کسانی که می آیند، بخشی 
را به فعالیت های مرتبط با سندیکا اختصاص دهند؛ 
این مهم ترین عامل در پیشبرد اهداف سندیکاست. 
انتظار می رود اعضای جدید هیات مدیره ارتباط خود 
را با اعضای سندیکا گسترش دهند و به فعالیت های 
دبیرخانه سندیکا بسنده نکنند. به هر حال دبیرخانه 
سندیکا آنقدر با مشکالت و مسائل گوناگون مواجه 
است که حتی اگر 11 عضو هیات مدیره به کمک 

آن بیایند نمی توانند رضایت کامل را ایجاد کنند. 
می کنیم  درخواست  مدیره  هیات  جدید  اعضای  از 
ایده ها و اهدافی را که در انتخابات اعالم می کنند، 
انتخابات،  در  بُرد  از  پس  و  کنند  انتخاب  دقت  با 

ایده های خود را یک به یک به کار بندند. 

 آیا می توان امیدوار بود انتخابات دوره 
هفتم هیات مدیره نفس تازه ای را به رگ های 
سندیکا دوانده و شتاب بیشتری به فعالیت ها 

بدهد؟ 
نبوده  نیز کم  تا کنون  به زعم من شتاب سندیکا 
است. به عقیده من نفس وجود سندیکا به تنهایی 
بسیار مفید است؛ چراکه سنیکا وزنه ای برای تعادل، 
تعامل و صحبت کردن با سایر ارگان هاست و این 
تنهایی  به  نمی تواند  شرکت  یک  که  است  کاری 

انجام دهد. 
اعضـای سـندیکای صنعـت بـرق ایـران همیشـه 
می تواننـد روی تعامـل بـا ارگان هـا در جهت حفظ 
منافـع خـود حسـاب کننـد؛ کمـا اینکـه بسـیاری 
مالیاتـی،  بیمـه ای،  امـور  در  مـا  شـرکت های  از 
قراردادهـای متوقـف و سـایر مـوارد دچار مشـکل 
بودنـد و توانسـتند از طریـق سـندیکا بـا ارگان هـا 
مرتبـط شـده و مشـکالت خـود را مرتفـع کننـد. 

 در پایان اگر نکته ای ناگفته باقی مانده 
است، لطفا بفرمایید.

و  تمامی قوانین  شده  تالش  امسال  انتخابات  در 
موازین سندیکا و شرایطی که در اساسنامه قید شده 
است، رعایت شود. خوشبختانه در کمیته ای هم که 
برای رسیدگی به انتخابات تشکیل شده است، تعهد 
به قوانین و اساسنامه سندیکا پررنگ است. در این 
کمیته تالش می شود از نظرات پویا درجهت هرچه 

بهتر برگزار شدن انتخابات بهره گیری شود. 
برگزار  شکل  بهترین  به  انتخابات  هستیم  امیدوار 

شود و رضایت اعضا را در پی داشته باشد. 

سه سال دیگر از عمر سندیکای صنعت برق ایران سپری شد و دوباره موعد انتخابات 
و تغییر هیات مدیره سندیکای صنعت برق ایران سررسید. انتخاباتی که مهم ترین 

انتخابات سندیکا محسوب می شود و می تواند در کلیه هدفگذاری ها و خط مشی های 
سندیکا منشاء اثر باشد. اما در این دم آخر باید بررسی کرد هیات مدیره دوره ششم 

چگونه بوده و ضعف ها و قوت های آن چیست. اکنون پس از سه سال سندیکا به 
یک ارزیابی جامع نیاز دارد تا معلوم شود کجاها خوب عمل کرده و کجاها ضعف 

داشته است. انتخابات می تواند نقطه عطفی برای یک تشکل صنفی باشد تا با یک 
خودپاالیی کامل نفسی دوباره گرفته و حرکت آغاز کند. در این شماره محمد فارسی، 
خزانه دار و عضو هیات مدیره سندیکای صنعت برق ایران در گفت وگو با ستبران به 

ارزیابی این سه سال پرداخته است.

گفت وگو با محمد فارسی، عضو هیات 
مدیره سندیکا

حق عضویت از درآمدهای عمده 
سندیکا بوده و برای بقای این 

تشکل، فوق العاده حیاتی است. 
من تصور می کنم عدم پرداخت 

حق عضویت از سوی اعضا تا حد 
زیادی به دلیل وضعیت اقتصادی 

ناهنجار کشور و به تبع آن 
شرکت های عضو سندیکاست. 

بسیاری از اعضای ما حتی در امور 
روزمره خود درمانده اند؛ تا چه رسد 

به پرداخت حق عضویت
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به عقیده من اصلی ترین چالش های قابل پیگیری از 
سوی سندیکای صنعت برق ایران عبارتند از دیرکرد 
در دریافت مطالبات از وزارت نیرو و اعمال فشارهای 
نامنطبق با چرخه مالی کشور از جانب وزارت اقتصاد 
و دارایی، سازمان تأمین اجتماعی و وزارت کار، رفاه 
در  باید  برق  صنعت  سندیکای  اجتماعی.  تأمین  و 
راستای برطرف سازی این چالش ها و تسهیل شرایط 

کسب و کار برای شرکت های عضو تالش کند. 
ارزیابی عملکرد سندیکا باید به صورتی جامع انجام 
گیرد. برای این ارزیابی نیاز به برگزاری مرتب جلسات 
وجود  مدیره  هیات  محترم  اعضای  با  هم اندیشی 
دارد. همچنین برای تکمیل این ارزیابی می بایست 
شرکت های عضو از طریق بولتن روزانه و ماهنامه 
ستبران از عملکرد هیات مدیره مطلع شوند. حضور 
اعضای هیئت مدیره در جلسات کمیته های تخصصی 
از دیگر راه های اطالع شرکت های عضو از عملکرد 

سندیکاست.
سندیکا در این سال ها دستاوردهای ارزشمندی داشته 
تا چالش های  است  بیشتری الزم  اما تالش  است 
اصلی بنگاه های اقتصادی که در سوال اول به آن ها 

اشاره شد، کامال برطرف شود.
یکی از نقاط قوت سندیکا اطالع رسانی درخصوص 
اقدامات این تشکل از طرق گوناگون مثل مکاتبه با 
اعضا، توزیع بولتن روزانه و چاپ نشریه ستبران است. 
با این وجود آگاهی اعضا از اقدامات کفایت نمی کند و 
آنچه واقعا نیاز اعضا را برطرف می کند، اجرایی شدن 

طرح ها و تحقق اهداف است. 
البته در مسیر تحقق اهداف سندیکا ناهمواری های 
نیرو،  وزارت  در  کار  پیشبرد  دارد.  وجود  بسیاری 
شرکت توانیر، وزارت اقتصاد و دارایی و سایر نهادهای 
و  سختی  با  خصوصی  بخش  برای  سیاستگذاری 
مشقت همراه است و به همین دلیل برای اثربخشی 
بیشتر سندیکا به همتی گسترده و پایدار نیاز است. 

بـه هـر صورت امیـد آن داریم که هیـات مدیره آتی 
سـندیکای صنعـت برق ایـران به رغم مشـکالت و 
ناهنجاری هـای موجود در فضای اقتصادی کشـور، 
در جهـت انتفـاع عمومی شـرکت های عضـو تمـام 
تـالش خـود را بـه کار بنـدد و همـت خـود را در 
راسـتای بهبود هرچه بیشتر شـرایط فعاالن صنعت 

برق کشـور صـرف کند. 

می تـوان اصلی تریـن چالـش بنگاه هـای تولیـدی 
صنعـت بـرق را عـدم اتـکا بـه واحدهـای تولیدی 
داخلـی صنعـت بـرق در تامیـن کاالهـای مـورد 
نیـاز مصرف کننـدگان در ایـن صنعـت یـا عـدم 
توانمندسـازی و کمـک بـه رشـد ایـن بنگاه هـا 
در قالـب حمایت هـای تکنولوژیکـی و مالـی در 
تولیداتـی دانسـت که خریـداران بخـش دولتی در 
آن هـا بـه اطمینـان کامل نسـبت بـه محصوالت 
داخلـی نرسـیده اند. اگـر خریـداران بخـش دولتی 
درخصـوص محصوالت داخلی بـه اطمینان کامل 
می رسـیدند، عرصه بـر جوالن میهمانـان ناخوانده 
در بـازار ملـی تنگ تـر و مجـال بـرای توسـعه و 

رونـق بـازار تولیـدات داخلـی فراهـم می شـد.  
در ایـن میـان نقش سـندیکا به عنـوان یک حلقه 
بنگاه هـای  و  حاکمیتـی  نهادهـای  بیـن  واسـط 
اقتصـادی بخش خصوصـی در هموار کـردن این 
مسـیر و تاثیـر در تغییر نگـرش در مدیریت دولتی 
بـه نفـع بنگاه هـای فعـال در صنعـت برق بسـیار 

مهم اسـت. 
سندیکا به مفهوم واقعی کلمه می تواند با متشکل 
تجمیع  از  متوسط  و  کوچک  بنگاه های  کردن 
دانش، توان، استعداد و سرمایه آن ها امکاناتی را 

حامد گرشاسبی، مدیرعامل شرکت 
رهشاد الکتریک

حمید محمدی؛ مدیر عامل گروه صنعتی الکتروکاوه

در حال حاضر کمبود نقدینگی و عدم پرداخت به موقع مطالبات پیمانکاران از سوی 
وزارت نیرو ازجمله اصلی ترین چالش های قابل پیگیری از سوی سندیکای صنعت 
برق ایران است. عملکرد سندیکا در برخورد با این مشکل و سایر مشکالت نسبتا 
مطلوب بوده است اما باید قدم های بیشتری برداشته شود تا مشکالت به طور کامل 

رفع و رجوع شوند. 
در سه سالی که گذشت سندیکا در نتیجه تالش های خود به دستاوردهای قابل توجهی 
دست یافت که از آن جمله می توان به دریافت نظرات شرکت های عضو درخصوص 
مشکالت و راهکارها، رسیدگی به مشکالت شرکت های پیمانکاری و اتخاذ تصمیم 

درخصوص پاره ای از مشکالت شرکت های عضو اشاره کرد. 
در حال حاضر مهم ترین انتظاری که از سندیکا می رود، این است که به عنوان کانون 
اصلی گسترش رایزنی و مذاکره با مراکز تصمیم سازی کشور در راستای اثربخشی 
بر سیاست های کالن کشور گام بردارد. همچنین سندیکا می بایست در ایجاد ارتباط 
نزدیک اعضا با یکدیگر اهتمام ورزد؛ چرا که در سال های اخیر در میان اعضا ارتباطی 
سازنده وجود نداشته و این موضوع سبب بروز مشکالتی در زمینه ارجاع و سفارش 

پروژه به شرکت های پیمانکاری شده است. 

مجید یوسفی، مدیرعامل شرکت سرآمد برق 
کارکنان امیر افراز )سبکا(

فراهم آورد که با استفاده از آن ها نه تنها قابلیت 
کارهای ملی، بلکه حتی قابلیت کارهای فراملی 
نیز در سطح پروژه های بین المللی به منصه ظهور 
برسد. از طرف دیگر سندیکا می تواند با غفلت از 
این مهم، نقش خود را در حد یک اندازه حداقلی 
به عنوان یک دفتر ارتباطی برای انعکاس خواسته 
یک بنگاه به باالدست و گرفتن پاسخ و انتقال آن 
در حد یک  را  و خود  تقلیل دهد  پایین دست  به 

روابط عمومی  و واحد اطالع رسانی محدود کند.
در راستای تحقق نقش ایده آلی که از سندیکا انتظار 
جایگاهی  چنان  از  می تواند  تشکل  این  می رود، 
برخوردار شود که نام آن معادل توان برخاسته از 
برای حضور  پشتوانه ای  اعضایش  انباشته  قدرت 
آنان در صحنه بین المللی بوده و تاییدیه آن باعث 
اطمینان دولت ها و مراجع تصمیم گیری بین المللی 
شود. البته نیل به چنین جایگاهی نیازمند تهیه یک 

راهبرد و نقشه راه است. 
پرداختن  جای  به  می تواند  سندیکا  است  واضح 
صرف به موضوعات و مشکالت روزمره، ضمن 
غافل نشدن از تقاضای خرد بنگاهی، موضوعات 
نوعی  با  را  برق  صنعت  چشم اندازهای  و  کالن 
کالن نگری مورد توجه قرار دهد و اگر عدم تعادلی 

در این بخش پیدا کرد، به تحلیل و ریشه یابی آن 
برنامه  با مشاوره اعضا  پرداخته و جهت رفع آن 
تنها  نه  آن  قبل  از  تا  ارائه دهد  راهکار عملی  و 
مقدرات یک بنگاه؛ بلکه مقدرات بخش عظیمی از 
هستند  مشابه  سرنوشتی  دارای  که  را  بنگاه ها 

متحول کند. 
بر به  با تمرکز  به نظر می رسد سندیکا می تواند 
نقاط قوت، هم پوشانی  خدمت گرفتن هم افزایی 
به  نسبت  تحلیل  توانایی  بنگاه ها،  ضعف  نقاط 
سیاست ها و قوانین مصوب در مراکز سیاستگذار 
نهادهای  به  مشاوره  ارائه  در  فعال  حضوری  و 
اهداف  سمت  به  خود  اعضای  و  تصمیم سازی 

یادشده حرکت کند.
ماموریتی،  چنین  ترسیم  با  و  نگاه  این  با  قطعا 
ضمن کمک به آماده ساختن زمینه فعالیت برای 
بازیگران صنعت برق کشور، نه فقط به بنگاه ها در 
روان تر ساختن کسب و کار کمک می شود؛ بلکه 
تقویت اقتصاد ملی، افزایش رفاه اجتماعی و صعود 
در شاخص های توسعه ملی نیز محقق می شود که 

از مزایای آن عموم مردم منتفع خواهند شد. 
صنعت  عمومی بنگاه های  چالش های  دیگر  از 
منجر  که  آن هاست  مالی  بنیه  تضعیف  برق، 

از  کامل  بهره گیری  عدم  و  فعالیت ها  رکود  به 
سرمایه و عدم توسعه آن ها می شود. انتظار می رود 
سندیکای صنعت برق ایران جهت خروج از این 
چرخه معیوب و فلج کننده و نجات از چالش کمبود 
بنگاه های  به  به هنگام آن  نقدینگی و تخصیص 
طلبکار با اتخاذ تدبیری مناسب راهکاری گره گشا 

ارائه دهد.
ــندیکا  ــردی پیشــنهادی س ــند راهب ــورد س در م
نیــز توجــه بــه ایــن نکتــه حائــز اهمیــت اســت 
کــه ایــن ســند نمی توانــد بــه صــورت انتزاعــی 
از راهبــرد کالن بخــش انــرژی کشــور طراحــی 
شــود و قبــل از ابــالغ چنیــن راهبــردی از 
ســوی ســندیکا، می بایســت اطالعــات کافــی از 
جایــگاه صنعــت بــرق در نقشــه ترســیمی جامع 
انــرژی کالن کشــور در اختیــار تدوین کننــدگان 

ایــن ســند قــرار گرفتــه باشــد.
و  کار  و  کسب  فضای  به  که  موارد  سایر  در 
بنگاه های  کار  و  کسب  فضای  علی الخصوص 
کوچک و متوسط مربوط می شود، از آنجا که متولی 
اصلی اتاق بازرگانی است، نیاز به هماهنگی وجود 
دارد که در این صورت اعضای سندیکا نیز مانند 

سایر ذی نفعان از مزایای آن منتفع خواهند شد. 
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مجمـع و انتخـابـات

اداره 
تشـکل 

اداره  بـا  محـور  عضـو 
تجـاری  موسسـه  یـا  شـرکت  یـک 
تشـکل  اسـت.  متفـاوت  خصوصـی 
مـادر  اقتصـادی عضومحـور شـرکت 
یـا سـهامی عـام نیسـت کـه در آن 
اکثریت سـهامداران دربـاره فعالیت ها، 
غیـره  و  هزینه هـا  سـرمایه گذاری، 
تصمیم گیـری کنند. همچنین تشـکل 
حـزب  بـا  محـور  عضـو  اقتصـادی 
نیـز اکثریـت در  سیاسـی کـه در آن 
برابـر اقلیـت تصمیم گیـری می کننـد، 
تفـاوت دارد. هـدف تشـکل اقتصادی 
عضـو محـور پیشـبرد منافع مشـترک 
اعضـا در برابـر دولـت، اتحادیه هـای 
کارگـری، سـازمان های مصرف کننـده 
اسـت.  ذی نفـع  گروه هـای  دیگـر  و 
امـا قبـل از هرچیـز بایـد شـناختی از 
اسـتانداردهای تشـکل های اقتصـادی 
آن  اسـاس  بـر  تـا  آورد  دسـت  بـه 
شـناخت تشـکل ها بـه صـورت اولیـه 

کنیـم. اعتبارسـنجی  بتوانیـم، 
در این راستا می توان ویژگی های یک 
تشکل خوب را در 13 بند توضیح داد:

همه  باید  صنفی  تشکل  یک   .1
حوزه  بازرگانی  و  صنعتی  بخش های 
خود را نمایندگی کرده و تمام کاالها، 
را  بخش  آن  فرآیندهای  و  خدمات 
پوشش دهد. یعنی تشکل های صنفی 
باید همه بخش ها اعم از تولیدکنندگان، 
پیمانکاران،  مشاوران،  بازرگانان، 

ارائه دهندگان 
خدمات و... را دور یکدیگر جمع کرده 
تفرق و  نمایندگی کند.  آنها  تمام  از  و 
پراکندگی در یک صنعت باعث تضعیف 
این تشکل ها در همگرایی و گفت وگو 
یک  شد.  خواهد  دولت  با  مذاکراه  و 
در  میالدی   80 دهه  در  کلیدی  اصل 
انگلستان مطرح شد که می گوید مادامی 
پیشنهاد توسط  که در یک صنعت دو 
دو انجمن روی میز دولت قرار می گیرد 
لذا  می نهد.  کناری  به  را  دو  هر  دولت 
صدای واحد در صنعت از اصول فعالیت 

تشکلی است.
2. یک تشـکل خوب تشـکلی است که 
نسـبت قابل توجهی از شـرکت های آن 
صنعـت را نمایندگـی کند یعنـی بتواند 
اکثریـت قریـب بـه اتفاق شـرکت های 
فعـال در آن بخـش از صنعـت را بـه 
عضویـت و زیـر پرچـم خـود درآورد تـا 
میـزان نمایندگی و قـدرت تنظیم گیری 

خـود را افزایـش دهد.
باید  تشکل خوب  هیات مدیره یک   .3
شامل نمایندگانی از بخش های مختلف 
صنعت و شرکت های بزرگ آن صنعت 
تولیدکنندگان،  نمایندگی  یعنی  باشد. 
نمایندگان  البته  و  مشاوران  بازرگانان، 
باید در هیات مدیره  شرکت های بزرگ 
صاحب کرسی نمایندگی بوده و به طور 
منظم و کافی در برنامه ها و استراتژی ها 

حضور و مشارکت داشته باشند.

یـــــک    .4
اقتصادی  تشکل 
تشکلی  خوب 
عضویت  که  است 
دوی  هر  شامل  آن  در 
و  کوچک  و  بزرگ  شرکت های 
بازیگران کلیدی باشد یعنی اعضا یک 
اعم  بنگاه ها  همه  شامل  باید  تشکل 
باشند و  بزرگ  از کوچک و متوسط و 
گروهی از آنان از عضویت و مشارکت 

محروم نشوند.
5. تشکل اقتصادی خوب مشارکت فعال 
نمایندگان همه بخش های مختلف اعضا 
را جلب می کند یعنی در تصمیم گیری ها، 
سازمان،  برنامه های  سیاست گذاری ها، 
نمایندگان همه بخش های صنعت حاضر 
هستند و منافع عده یی به خطر نمی افتد و 

گروهی به حاشیه رانده نمی شوند.
تشکلی  خوب  اقتصادی  تشکل   .6
است که پیشنهادهای مناسب و جامعی 
نهادهای  سایر  و  دولت  به  ارائه  برای 
سیاست گذار و تصمیم گیر تهیه، ترویج و 
به آنها ارائه می کند. یعنی یک تشکل 
خوب باید بتواند نیازها و منافع صنعت 
خود را در همه حوزه های فضای کسب 
حقوق  واردات،  صادرات،  شامل  کار  و 
مالی  کیفیت،  کار،  روابط  و  دستمزد  و 
میز  روی  فرموله  و  شناسایی  بانکی  و 

سیاست گذاران قرار دهد.
7. تشکل اقتصادی خوب تشکلی است 
که منابع مالی کافی در اختیار دارد هم 
در  هم  و  عضویت  حق  تحصیل  در 
فروش خدمات به اعضا و دیگران موفق 
است یعنی تشکل خوب باید بتواند منابع 
نه فقط حق  از  را  نیاز خود  مالی مورد 
عضویت که از فروش خدمات به اعضا، 
و  کند  تامین  ذی نفعان  سایر  و  دولت 

پایداری و قدرت خود را فقط  حیات و 
به حق عضویت گره نزند.

در  خوب  اقتصادی  تشکل   .8
رویکردهایش نسبت به کارکنان حرفه یی 
است یعنی کارکنان با استعداد را جذب و 

حفظ می کند
حضور  باید  خوب  اقتصادی  تشکل   .9
باشد  داشته  عمومی  عرصه  در  فعالی 
یعنی با در اختیار داشتن یا تعامل موثر با 
رسانه ها یا ابزارهای رسانه یی نسبت به 
طرح موضوعات و نیازهای اعضای خود 
در عرصه عمومی تالش مستمر می کند.
برنامه  خوب  اقتصادی  تشکل   .10
در  که  دارد  ساله   3 یا  ساالنه  توسعه 
و  استراژی ها  ماموریت،  اهداف،  آن 
اولویت ها به صورت شفاف در مشورت 
به  یعنی  است  شده  مشخص  اعضا  با 
محیط  در  تشکل ها  حضور  واسطه 
با فضای کسب و کار  کالن، متناسب 
باید برنامه های ساالنه تهیه و مورد اجرا 

قرار گیرد.
11. تشـکل اقتصادی خـوب همکاری 
درون صنعتـی را بیـن تامین کننـدگان 
افزایـش  بـرای  و  مصرف کننـدگان  و 
رقابـت در محیـط بین المللـی ترویـج 
می کنـد یعنی در راسـتای منافع جمعی 
بین المللـی  محیـط  در  خصـوص  بـه 
همـکاری  و  همگرایـی  از  گونه هایـی 

تشـویق و ترغیـب می کنـد.
12. تشـکل اقتصادی خـوب ارتباطات 
موثـری را بـا ذی نفعان شـکل می دهد 
تـا مطمئن شـود که خدمـات به صورت 
کافـی و اثربخـش بـه اعضـا عرضـه 

می شـود.
13. تشکل اقتصادی خوب همکاری و 
فعالیت با غیراعضا و سایر انجمن ها را در 
موضوعات مشترک سازماندهی می کند.

هادی حدادی؛ موسسه پویشگران عرصه سوم
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تهران-  دولت دوازدهم هر چند امتداد مسیر دولت 
کنونی را خواهد پیمود اما در شرایطی متفاوت با 
دست  در  را  کشور  اجرایی  اداره  یازدهم  دوره 
خواهد گرفت. از این رو ضرورت نوسازی در کابینه 

برجسته و انکارناپذیر به نظر می رسد.
 

بـه گـزارش گـروه پژوهـش و تحلیل خبـری ایرنا، 
 29 انتخابـات  نتیجـه  شـدن  مشـخص  از  پـس 
اردیبهشـت ماه و تداوم ریاسـت جمهوری »حسـن 
مهمتریـن  از  یکـی  دوم،  دوره  بـرای  روحانـی« 
مباحـث و گمانه زنی های پسـاانتخاباتی به ترکیب 
کابینـه دوازدهـم و تغییـر و تحـوالت احتمالـی در 

دولـت اختصـاص یافت.
در کنار فعاالن و صاحبنظران سیاسـی و مسـووالن 
دولتی، بررسـی تغییرات کابینه در روزهای گذشـته 
از محورهـای مـورد توجـه رسـانه ها و مطبوعـات 
اعضـای  سـازی  همگام تـر  اسـت.  داشـته  قـرار 
کابینـه بـه ویـژه وزرا بـا خط مشـی کلـی دولت و 
دیدگاه هـای رییـس جمهـوری، توجه بـه مطالبات 
عمومـی و خواسـته های رای دهنـدگان، تمرکـز بر 
اولویت هـای دولـت دوازدهم، به کارگیـری زنان و 
نیروهـای جـوان و کاهش میانگین سـنی کابینه از 
مهمترین مسـائلی اسـت کـه در ایـن زمینه مطرح 

شـده است.

 تصریح رییس جمهوری در زمینه نوسازی 
کابینه

رییس جمهوری در تازه ترین سخنان خود بارها به 
ضرورت نوسازی کابینه اشاره داشته است. روحانی 
در نخستین نشست خبری خود پس از انتخاب به 
عنوان رییس دولت دوازدهم اظهار کرد: ما نیاز به 
در  ما  داریم.  کشور  اداره  برای  تری  جوان   نیروی 
دولت یازدهم در شرایِط اگر نگویم بحرانی که تعبیر 
درستی نیست، سختی بودیم. تحریم و مشکالت 
و رشد منفی وجود داشت و شرایط خاصی داشتیم 
که الزم بود از همه تجربه کشور برای مقابله با آن 

استفاده کنیم.
برای  وی  اصرار  شرایط  این  در  روحانی،  گفته  به 
قبول  سبب  آبدیده  و  مجرب  افراد  از  جویی  بهره 
چهره های  حضور  و  جمهوری  رییس  درخواست 
است.  بوده  یازدهم  کابینه  در  کهنسال  و  باتجربه 
روحانی افزود: البته من در دولت بعدی به دنبال این 
هستم که مدیران ما میانگین سن شان کاهش پیدا 
کند و در واقع سن مدیریت پنج سال کاسته شود. 

ما می خواهیم با حضور همه ملت و جوانان ما در 
سراسر کشور دولت کارآمدتر شود و برای این مهم 

می کوشیم که دولت دوازدهم کمی جوان تر شود.
افطـار سـیزدهم  در ضیافـت  روحانـی همچنیـن 
خردادمـاه بـا وزیـران، اسـتانداران و مدیران ارشـد 
برخـی  متوجـه  را  بـی سـابقه  انتقاداتـی  دولتـی، 
مسـووالن قـوه مجریه سـاخت و از آنهایـی که در 
ایـن مدت به تعبیر وی »پاشـنه گیوه شـان خوابیده 
بـود و ورنکشـیدند و لخ لـخ کردنـد« و از کسـانی 
کـه »سختشـان بـود دفاع کننـد، خیلی نـرم حرف 
می زدنـد و آرام«، »اگـر در تنگنـای 30 خبرنـگار 
قـرار می گرفتنـد، حـرف نمی زدنـد و سـینه سـپر 

نمی کردنـد« آشـکارا گالیـه کـرد.
روحانـی بـا اشـاره بـه مسـوولیتی کـه دولـت در 
پاسـخگویی بـه مطالبـات مـردم بـر عهـده دارد 
کابینـه ای را بـه مجلـس معرفـی خواهـد کرد که 
در تحقـق اهـداف و انجـام تعهـدات وی در برابـر 
ملـت تواناتـر باشـند. رییـس دولـت دوازدهـم در 
مقایسـه بـا دوره پیشـین محـذورات و در مجمـوع 
شـرایطی متفـاوت خواهد داشـت. از جمله مجلس 
دهـم که تاکنـون همـکاری و حمایت ویـژه ای از 
دولـت بـه عمـل آورده، در اعطـای رای اعتمـاد به 
وزیـران مـورد نظر روحانـی نیز رویکـرد همگرایانه 

خود را حفظ خواهد کرد.

نـگاه چهره های سیاسـی و مسـووالن به 
کابینه نوسازی 

نوسازی و بهسازی ترکیب کابینه یکی از مهمترین 
خواسته های جریان و گروه های حامی روحانی بوده 
و این خواسته پیش از انتخابات نیز به شکلی جدی 
شورای  رییس  جمله  از  گرفت.  قرار  توجه  مورد 
عالی سیاستگذاری اصالح  طلبان در همایش طرح 
اردیبهشت  مطالبات نسل جوان که هفته نخست 
عنوان  به  ما  گفت:  زمینه  این  در  شد،  برگزار  ماه 
یک مطالبه جدی باید جوانگرایی را از دولت آقای 
روحانی در دوره دوم بخواهیم. در شوراها هم اگر 
در  بعدها  می توانند  شوند  وارد  شایسته ای  جوانان 
با  مناصب بعدی خدمت کنند و قطعا این نگاه را 

توجه به تخصص افراد دنبال خواهیم کرد.
به  پاسخ  در  مسووالن  نیز  انتخابات  از  پس 
پرسش هایی در مورد ترکیب کابینه از بایسته های 
مشاور  نجفی«  »محمدعلی  گفتند.  آن  نوسازی 
به  پاسخ  در  خردادماه  شانزدهم  جمهوری،  رییس 
پرسش خبرنگاری مبنی بر اینکه به  نظر شما رییس  
جمهوری در کدام بخش از کابینه تغییراتی را ایجاد 
خواهد کرد؟ گفت »باید منتظر ماند، اما پیش بینی 
من این است که 50 درصد کابینه فعلی تغییر خواهد 

کرد.«
»اکبر ترکان« دیگر مشاور رییس جمهوری بود که 
ششم خرداد در گفت  وگو با یکی از رسانه ها با بیان 
این که آن چه مردم از روحانی انتظار دارند، تغییر 
است، گفت: دولت آقای روحانی در دوره دوازدهم 
باید کامل تر شود بنابراین نیاز به نیروهای بهتر و 

البته نیروهای جوان تر است. 
»محمدباقر نوبخت« سخنگوی دولت نیز در نشست 
خبری روز نهم خرداد اظهار کرد: رییس جمهوری 
مصمم است که از افراد با سن کمتری در کابینه 

دولت دوازدهم استفاده کند. 
وی افزود: همچنین درصدیم در دولت دوازدهم در 
کنار مدیران اجرایی از مشاوران جوان استفاده کنیم 

تا تجربه کاری آنها افزایش پیدا کند. 
در  جمهوری  رییس  کرد:  تاکید  دولت  سخنگوی 
صدد است از مشاوران زن و جوان در کابینه آینده 
استفاده کند همانطور که در دولت یازدهم این امر 

صورت گرفته است.

تحلیل های رسانه ای درباره ترکیب دولت 
دوازدهم 

از  گذشته  روزهای  در  سیاسی  جریان های  رسانه 

دوازدهم  کابینه  چینش  به  گوناگون  منظرهای 
روزنامه  خردادماه  شانزدهم  نوشته  به  پرداختند. 
از  یازدهم  دولت  کابینه  بودن  پیر  بحث  »جوان«، 
انتخابات  دوران  در  که  بود  انتقاداتی  مهم ترین 
ریاست جمهوری رقبای روحانی نسبت به وی ابراز 
می کردند. حضور برخی مدیران بازنشسته در کابینه 
دولت یازدهم آنچنان بود که حتی در فضای مجازی 
انتقادات فراوانی نسبت به حسن روحانی ابراز شد. 
این وضعیت موجب شد تا چابک سازی و جوان کردن 
دولت دوازدهم به یک مطالبه عمومی تبدیل شود.

این روزنامه افزود: معاون پارلمانی رییس جمهور از 
ادغام  و  برخی وزارتخانه ها  احتمال تشکیل مجدد 
و احیای وزارت بازرگانی و وزارت مسکن خبر داده 
بود. در این میان حوزه جوانان نیز صاحب سازمان 

مستقلی می شود. 
با نگاهی به این اظهار نظر معاون پارلمانی دولت به 
خوبی می توان این نکته را دریافت که اتفاقاً حوزه 
اقتصاد که به صورت مداوم مورد تأکید رهبر معظم 
انقالب اسالمی در کوران رقابت های انتخاباتی قرار 

داشت، در معرض تغییر و تحول قرار دارد. 
بر  تمرکز  جوان  اصولگرای  روزنامه  که  حالی  در 
اولویت مسائل اقتصادی را مهمترین انگیزه نوسازی 
دولت دانسته، برخی رسانه ها همراهی نکردن برخی 
سیاست های  و  روحانی  مشی  با  دولتی  مسووالن 

دولت یازدهم را انگیزه اصلی قلمداد کرده اند. 
پس از سخنان سیزدهم خردادماه روحانی، روزنامه 
نگاشت:  چنین  تحلیلی  در  اسالمی«  »جمهوری 
به  ایران زمین  مردم  همه  اینکه  به رغم  متاسفانه 
یک نسبت از خدمات دولت بهره مند بوده اند، آمار 
رقیب  آرای  از  استان  آرای دکتر روحانی در هفت 
این  از  برخی  بوده و حتی در  انتخاباتی وی کمتر 
استان ها مطلق آرای ایشان نیز نسبت به انتخابات 
92 کاهش داشته است، به عبارتی شاهد ریزش رای 
در  نمونه  به عنوان  بوده ایم.  رقیب  سبد  در  ایشان 
استان زنجان تعداد آرای ایشان در سال 1392؛ به 
میزان 281867 رای بوده که در انتخابات سال 96 
به 259981 رای تقلیل یافته است. به نظر می رسد 
این را باید در فقدان یا کمبود یارانی صدیق، عالم، 

کوشا و فداکار در سطوح استانی دانست.
در زمینه اقدام و عمل رییس جمهوری برای تغییر 
ترکیب کابینه، یکی از رسانه های اصالح طلب گفت 
وگویی را با رییس دفتر دولت اصالحات انجام داد 
آمده است: معروف است که  از آن  که در بخشی 
این دوره لحظاتی که  ایشان در  از وزرای  »برخی 

تصور می کردند ممکن است، رقیبان روحانی پیروز 
کنار کشیده  اتفاقات سیاسی  از  را  شوند، خودشان 
جایگاه  نیز  بعدی  احتمالی  کابینه های  در  تا  بودند 
به  روحانی  »آقای  کرد:  تصریح  او  باشند.«  داشته 
روحانی  ابعاد،  همه  در  که  دارد  احتیاج  کابینه ای 

کوچک تری باشند.«
برخـی روزنامه هـا نیـز بـر حسـب برداشـت خـود 
دربـاره  زنـی  بـه گمانـه  یـا زمزمه هـای موجـود 
وزرای ماندنـی و رفتنـی در دولـت پرداختـه انـد. 
از جملـه روزنامـه »خراسـان« روز چهـارم خردادماه 
بـا نـام بـردن از وزیـران و چهره هـای کابینـه کـه 
در طیـف سـنی 65 تـا 72 سـال سـن دارنـد، آنان 
را نامزدهـای اصلـی تغییـر دانسـت. به نوشـته این 
روزنامـه، تغییـر دو چهـره شـاخص کابینـه با سـن 
61 سـال می توانـد بـه کاهـش میانگیـن سـنی 

دولـت دوازدهـم کمـک کنـد.
همزمان، روزنامه »بهار« ادامه کار وزیران سیاسی 
و قضایی کابینه با گرایشات اصولگرایانه در دولت 
زمینه  در  و  دانست  پذیرش  غیرقابل  را  دوازدهم 
عوامل اقتصادی تحول نوشت: انتظار وجود دارد که 
در برخی بخش های تیم اقتصادی تغییراتی را شاهد 
سرعتی  با  اقتصادی  شاخص های  بهبود  تا  باشیم 

بیش از گذشته ادامه یابد.
به  مربوط  رایزنی های  درباره  اما  »شرق«  روزنامه 
خردادماه  هفدهم  آتی،  کابینه  اعضای  انتخاب 
که  است  آن  از  حاکی  شنیده ها  آورد:  گزارشی  در 
حضور  با  جلساتی  باره،  این   در   هم اندیشی  برای 
و  اصالح طلب  چهره های  اصالحات،  دولت  رئیس 
این  در  است.  شده  تشکیل  دولت  از  نماینده  چند 
چه  حول  کابینه  تغییرات  که  این  درباره  جلسات 

وزارتخانه هایی می چرخد، بحث شده است. 
همچنین درباره گزینه هایی که می توانند جایگزین 
بر  است.  شده  صحبت  هم  باشند  فعلی  وزرای 
اساس آن چه از این جلسه ها شنیده شده، جایگاه 
سخنگویی دولت، وزارت کشور، وزارت علوم، وزارت 
رئیس جمهوری،  دفتر  ریاست  پرورش،  و   آموزش  
وزارت صنایع و بازرگانی و وزارت راه  و  شهرسازی، 
از جمله وزارتخانه هایی هستند که دستخوش تغییر 

قرار خواهند گرفت. 
با توجه به زمان به نسبت زیادی که تا موعد تحلیف 
رییس جمهوری و معرفی وزیران پیشنهادی برای 
کسب رای اعتماد نمایندگان ملت باقی مانده انتظار 
می رود، شاهد حجم گسترده تری از گمانه زنی و 

تحلیل ها در زمینه ترکیب کابینه دوازدهم باشیم.
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همچنیـن قلـی یوسـفی در خصوص 
بهتریـن راهکار برای رفع مشـکالت 
فعلـی در حـوزه اقتصـاد اظهـار کرد:  
کـه  اسـت  ایـن  سیاسـت  بهتریـن 
کـه  اقتصـادی  تمامی سیاسـت های 
تـا امـروز اجرایـی می شـد را متوقف 
کنـد. سیاسـت هایی ماننـد افزایـش 
سـود بانکی کـه لطمه های بسـیاری 
بـه بخش هـای تولیـدی زده اسـت 
و االن هـم شـاهد بحران هـای ریـز 
مالـی و  و درشـت در موسسـه های 

هسـتیم. اعتباری 
وی افزود: البته دلیل این بحران ها هم 
مشخص است. اگر در گذشته نظارت 
این  امروز  می گرفت،  صورت  دقیقی 
موسسه و دارندگان حساب با مشکل 
ایران  در  متاسفانه  نمی شدند.  مواجه 
همیشه همین گونه بوده که تا بحران 
هیچ  نرسیده،  اوج  به  و  نشده  ایجاد 
انجام  پیشگیرانه  اقدامات  مسئولی 
به  در خواب غفلت  و همه  نمی دهد 
سر می برن و زمانی که دیگر کار از 
کار می گذرد، سعی می کنند یک راه 

حل پیدا کنند.
این تحلیلگر مسائل اقتصادی  ادامه 
تمرکز  که  است  این  بعدی  گام  داد: 
اقتصادی و واردات  از تورم و رشد  را 
به مسئله رکود تورمی منتقل کنند. زیرا 
ایران  اقتصاد  جدی  و  فعلی  مشکل 
تورمی است. رکود  موضوع  همین 
بنابراین اگر آقای روحانی قصد تغییر در 
کابینه و تیم اقتصادی را دارد باید سعی 
کند به دنبال تخصصی شدن و متمرکز 

عمل کردن باشد.
قلی یوسفی در پایان گفت: متاسفانه 
دنبال  به  که  برخی  اخیر  دهه  در 
تجمیع  باعث  بودند  زودگذر  منافع 
کاسب  االن  و  شدند  خانه ها  وزارت 
این تجمیع هستند. آنها معتقدند که 
دولت  هزینه  کاهش  باعث  تجمیع 
پس  است  اینگونه  اگر  اما  می شود 
سال  چند  در  دولت  هزینه های  چرا 
نشان  این  است؟  شده  دوبرابر  اخیر 
می دهد که هیچ کدام از نظرات این 

افراد نه علمی بود و نه اجرایی و صرفا 
را تجمیع کردند و حاال  وزارتخانه ها 

هم مخالف تفکیک هستند.

ــی  ــرایط فعل ــی در ش روحان
ــتی  ــک دس ــم ی ــد تی می توان

تشــکیل دهــد
همچنین محمود جامساز یکی دیگر 
با  گفت وگو  در  کشورمان  اقتصاددان 
فرارو با اشاره به شرایط شروع دولت 
دوازدهم گفت: این دولت در حالی چند 
ماه دیگر فعالیت خود را آغاز می کند 
که بسیاری معتقد هستند، وعده های 
نشده  عملی  روحانی  آقای  انتخاباتی 
است. به خصوص وعده هایی که مورد 
بودند،  کرده  مطرح  معیشتی  مسائل 

تاحدود زیادی عملی نشد و همچنان 
اکثریت جامعه از طبقات حقوق بگیر 
تا صاحبان درآمدهای کم و ثابت، در 

شرایط فعلی تحت فشار قرار دارند.
اقتصاد  بر  عالوه  داد:  ادامه  وی 
معیشتی مسئله رفا و تامین اجتماعی 
دولت  عمده  چالش های  دیگر  از  نیز 
دوازدهم و جامعه خواهد بود. متاسفانه 
باوجود اینکه قانون جامع رفاه و تامین 
راستای  در   83 سال  در  اجتماعی 
با  رفاهی  جامع  سیاست گذاری های 
هدف توسعه عدالت اجتماعی و حمایت 
تمامی ایرانیان در  از حقوق  و صیانت 
برابر رویدادهای اجتماعی،اقتصادی و 
پیامدهای آنها تصویب شد، اما همچنان 
بازنشستگی،  نظیر  چالش هایی  با 
آسیب های  افتادگی،  کار  از  بیکاری، 
نابرابری های  فقر،  انواع  و  اجتماعی 

اجتماعی و... مواجه هستیم.
دیگر  سوی  از  کرد:  تصریح  جامساز 
مسئله سرمایه های اجتماعی یا موضوع 
بها دادن یا ارزش نهادن به سرمایه های 
همه  عالج  عنوان  به  که  اجتماعی 
شناخته  مدرن  جامعه  مشکالت 
می شود، مورد توجه قرار نگرفته است. 
ضمن اینکه عملکرد دولت ها با دستگاه  
خود    طویل  و  عریض  بروکراسی 
که  متعدد  وزارتخانه های  از  متشکل 
گاهی هم دست خوش تغییر و تحول 
و ادغام و تفکیک می شوند و همچنین 
سازمان های دولتی و نهادهای وابسته 
به دولت جایی برای رشد سرمایه های 

اجتماعی باقی نگذاشته است.
راه حل  در خصوص  اقتصاددان  این 

این  تاکید کرد: راه حل همه  موجود 
مشکالت در وهله اول مستلزم اتفاق 
نظر و همدلی و همکاری جناح های 
سه گانه  قوای  حاکمیت،  در  مختلف 
و سایر ارکان ذی نفوذ است تا بتوانند 
اقتصادی،  بنیادین  مسائل  سر  بر 
دکترین  یک  به  فرهنگی  اجتماعی، 
واحد که هدف آن اعتالی کشور در 
تمامی حوزه های داخلی خارجی است، 

دست پیدا کنیم.
دولت  در  روحانی  آقای  گفت:  وی 
در  که  معظالتی  وجود  با  یازدهم 
و  مجلس  از  کابینه  اعتماد  رای  اخذ 
داشت  متعدد  استیضاح  طرح های 
نتوانست یک کابینه یکدست تشکیل 
وعده های  پاسخگوی  بتواند  تا  دهد 
به  توجه  با  حاال  اما  باشد  انتخاباتی 
نزدیکی دیدگاهی با مجلس و پشتوانه 

از  می رسد  نظر  به  میلیونی  رای 24 
آن درجه از قدرت برخوردار است که 
بتواند یک تیم منسجم و یک دست 
تشکیل دهد و مشکالتی مانند فقر، 

بیکاری و فساد را از بین ببرد.
این اقتصاددان تصریح کرد: بنابراین 
باید دغدغه اول آقای روحانی تشکیل 
کابینه باشد تا بتوانند هماهنگی های 
انجام  را  مختلف  ارگان های  با  الزم 
به  قادر  زمینه ها  همه  در  تا  دهند 
پیشبرد برنامه های از قبل تعیین شده 
با نگاه متحول سازی و تغییر بنیادین 
ساختاری باشند. همچنین برای تامین 
اقتصادی،  اجتماعی،  عدالت  اهداف 
شالوده  است  فرهنگی الزم  سیاسی، 
تمامی این  در  کشور  ساختارهای  و 
حوزه ها تغییر کند و نهادهای متناسب 
با توسعه کشور تاسیس شود و احترام 
حرمت  سرمایه،  مدنی،  نهادهای  به 
گذاری بر بازار و انتقال بخش عمده 
اقتصاد به بخش خصوصی  در اولویت 

قرار گیرد.
جامساز گفت: از سوی دیگر رفع فقر، 
و  مطالبات جدی  از  رکود  و  بیکاری 
با  جز  این  و    است  کشور  در  مهم 
هدایت پس اندازها و منابع مالی خرد 
و کالن به سمت سرمایه گذاری های 
مولد و اشتغال آفرین در یکی فضای 
رقابتی آزاد و سالم با محوریت بخش 
خصوصی امکان نخواهد داشت.اینجا 
عمل  وارد  مرکزی  بانک  که  است 
بسیار  نهاد  این  استقالل  و  می شود 
اهمیت پیدا می کند. به نظر من االن 
که صحبت از جداسازی و تحول در 
است،  مطرح  خانه ها  وزارت  برخی 
یک تغییر و تحول در تعداد و ساختار 
نیازهای  با  متناسب  وزارتخانه ها 
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور 
وزارت  تعداد  شود.افزایش  ایجاد 
خانه های  و موازی کاری و استمرار 
اضافه  هزینه های  بار  فعلی  شرایط 
چابک  می اندازد.  جامعه  دوش  بر  را 
از کادر  نیمی از  با  سازی و بهره وری 

موجود هم عملی است.

فرارو- تــا آغاز کار دولت دوازدهـــم 
زمان کمی باقی مانده است و گمانه 
زنی ها روز به روز افزایش پیدا می کند 
و نام های مختلفی مطرح می شوند که 
بیایند.  است  قرار  یا  بروند  است  قرار 
اما با اینحال مهمترین مسئله تغییر و 
است  دولت  اقتصادی  تیم  در  تحول 
که بازار شایعات را داغ کرده و با توجه 
نگران  بسیاری  حوزه  این  اهمیت  به 
هستند که تصمیمات درستی اخذ شود.
مباحثی  از  اقتصاد  فرارو  گزارش  به 
بود که در انتخابات ریاست جمهوری 
اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته بود. 
تا جایی که کاندیداهای رقیب دولت 
وعده های  ثقل  نقطه  و  محوریت 
انتخاباتی خود را افزایش یارانه و ایجاد 
وضوح  به  زیرا  دادند.  قرار  و..  شغل 
مشخص بود که علی رغم تالش های 
دولت در حوزه اقتصاد همچنان معیشت 
مردم با مشکالت جدی مواجه است.

راستا حسن روحانی وعده  در همین 
تورم  رقمی شدن  تک  از  بعد  که  داد 
اقتصادی که در  و مثبت شدن رشد 

دولت  در  افتاد  اتفاق  یازدهم  دولت 
بعدی خود با تمام توان تالش خواهد 
کرد که مسئله معیشت و بیکاری را 
ماجرا  این  از  بعد  کند.  فصل  و  حل 
اقتصادی  تیم  درباره  زنی ها  گمانه 

دولت آغاز شد.
سـوال اصلـی و مهـم ایـن بـود کـه 
کـدام افـراد از تیـم اقتصـادی دولـت 
جایگزیـن  کسـانی  چـه  و  می رونـد 
میـان  ایـن  در  امـا  می شـوند.  آنهـا 
کارشناسـانی بودنـد که بـه نکته قابل 
توجهـی اشـاره کردنـد. آنهـا عنـوان 
ترکیـب  مسـئله  تنهـا  کـه  کردنـد 
کابینه نیسـت و اقتصاد ایـران نیازمند 
اقدامـات و سیاسـت های فراتر اسـت 
و دولـت بـا چالش هـای جـدی ربـرو 

خواهـد بـود.

تغییر سیاست ها راه حل است 
نه جابه جایی افراد

در همین خصوص  محمد قلی یوسفی 
اقتصاد  علمی دانشکده  هیأت  عضو 
دانشگاه عالمه طباطبایي در گفت وگو 

با فرارو ضمن تائید لزوم تغییرات جدی 
نکته  گفت:  دولت،  اقتصادی  تیم  در 
مهمی که نباید نادیده گرفته شود این 
است که معموال تصمیمات در هیات 
رئیس  اجازه  با  می شود  گرفته  دولت 
بنــابراین  اجرایی می شــود.  جمهور 
اقتصادی  مشکالت  مقصر  نمی توان 
را یک یا چند نفر از تیم دولت دانست. 
بـا  مشـکالت  کـرد:  تصریـح  وی 
جابـه جایـی یـا جایگزینی افـراد حل 
نمی شـود. زیـرا آنچه باعـث بحران و 
ایجـاد معضل هـای اقتصـادی موجود 
در کشـور شـده اسـت، سیاسـت های 
کالن دولـت و نظـام اسـت. به عنوان 
مثـال در دولـت سیاسـت های پولی و 
مالـی کامـال بازدارنـده بـود و همیـن 
مسـئله باعـث شـد بخش هـای مولد 

آسـیب های جـدی ببینـد.
ممکن  البته  افزود:  اقتصاددان  این 
است االن این آسیب ها نمایان نشده 
مشخص  آنها  عمق  حداقل  یا  باشد 
نباشد اما قطعا در آینده نه چندان دور 
شاهد آن خواهیم بود که سیاست های 

مختلف  بخش های  حد  چه  تا  فعلی 
به  خود  حتی  و  کرده  آسیب پذیر  را 
آنها لطمه زده است. بنابراین به نظر 
من اگر دولت به دنبال این است که 
را  اقتصاد  مشکالت موجود در حوزه 
رفع کند، باید سیاست ها را تغییر دهد.
سیاست  تیم  عملکرد  به  اشاره  با  او 
خارجی دولت، گفت: دولت در سیاست 
خارجی عملکرد بسیار قوی و خوبی 
داشت که دلیل آن هم سیاست ها و 
فعاالن این حوزه بود. اما در خصوص 
پولی  سیاست های  و  داخلی  مسائل 
عملکرد  بخش های  سایر  و  مالی  و 
مناسبی نداشته است. شاید الزم باشد 
همه تیم اقتصادی تغییر کند اما هر 
تصمیمی گرفته می شود نباید مانع از 

اقدام رئیس جمهور شد. 
دولت جدید  این یک  داد:  ادامه  وی 
را  روحانی  آقای  دست  باید  و  است 
باز بگذاریم تا کابینه مناسبی تشکیل 
دهد. البته قبل از آن الزم است یک 
منطقی  دقیق،  ارزیابی  و  بازنگری 
عملکرد  و  گذشته  از  تخصصی  و 
بتواند  تا  باشد  داشته  یازدهم  دولت 
مانع از تکرار اشتباهات گذشته شود و 

گام های رو به جلو بردارد.

مشکالت اقتصادی با جابه جایی 
یا جایگزینی افراد حل نمی شود. 
زیرا آنچه باعث بحران و ایجاد 
معضل های اقتصادی موجود در 
کشور شده است، سیاست های 

کالن دولت و نظام است. به عنوان 
مثال در دولت سیاست های پولی 

و مالی کامال بازدارنده بود و همین 
مسئله باعث شد بخش های مولد 

آسیب های جدی ببیند.

دولت در خصوص مسائل داخلی و سیاست های پولی 
و مالی و سایر بخش های عملکرد مناسبی نداشته 

است. شاید الزم باشد همه تیم اقتصادی تغییر کند 
اما هر تصمیمی گرفته می شود نباید مانع از اقدام 

رئیس جمهور شد

کارشناسان بر ضرورت تغییر سیاست های اقتصادی تاکید کردند
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جوی  داشتن شرایط  نظر  در  با   
کشور و کارهایی که وزارت نیرو تاکنون 
در حوزه آب و برق انجام داده است، به 
نظر شما چالش های اصلی حوزه نیرو اعم 

از آب و برق چیست؟ 
آب  زیرزمینی  منابع  بیشتر  کشور  سراسر  در 
استفاده  مورد  کشاورزی  و  شرب  حوزه  در 
قرار  می گیرد که بعد از یک دوره 30 ساله 
در این مسیر دچار افت منابع شده ایم و در 
از طرف  ایم  به شوری رسیده  برخی مناطق 
دیگر کشور ما در سال های اخیر با بارندگی کم 
روبرو بوده و در کنار آن مطالبات کشاورزان 
یافته است که این مسئله  افزایش  برای آب 
را باید از جنبه علمی کارشناسی و برآورد کرد. 

در حالی که زندگی و معیشت مردم به وجود 
آب نیازمند است، برخی مناطق تبدیل به دشت 
ممنوعه شدند و اجازه برداشت  وجود ندارد لذا 
کاهش منابع آب مهمترین چالش وزارت نیرو 
است که باید بیش از پیش مورد توجه باشند 
با  هر چند پیشتر نیز طرح هایی برای مبارزه 
این چالش در نظر گرفته شده است که مسئله 
شیرین کرد آب از خلیج فارس یکی از موارد 
پیش بینی شده بود که هزینه باالیی دارد و 
توجیهی  کشاورزی  مصارف  برای  آن  تامین 
ندارد اما در حوزه آب شرب چاره ای نباشد باید 

به این سمت و سو حرکت کنیم.  
یکی از دشت های کشاورزی لردگان در استان 
چهارمحال و بختیاری دارای هزار حلقه چاه 

بود و محصوالتی از قبل گندم، برنج و لوبیا در آن کشت 
می شد که متاسفانه بسیاری از این چاه ها خشک شده و یا 
منابع آب آنها کاهش یافته است و باید چاره ای برای آنها 

اندیشیده شود. 

 اصلی ترین راهکارهای پیش رو برای برون 
رفت از چالش های پیش رو در حوزه آب و برق که 

شما نیز به تعدادی از آنها اشاره کردید، چیست؟  
به  پاسخگویی  برای  نیرو  وزارت  که  اعتباری  متاسفانه 
برای  باید  نیرو  نیست، وزارت  دارد، کافی  مطالبات مردم 
پاسخگویی به نیازهای مردم چه در حوزه شرب و چه در 
حوزه کشاورزی و صنعتی منابع مشخصی تعریف کند و با 
برنامه ریزی بتواند هزینه و بودجه الزم را برای مقابله با 
رکود در این حوزه تامین کند که تعیین منابع مالی برای 
انتقال آب،  شیرین کردن آب و سدسازی یکی از مهمترین 

موارد است. 

مشکالتی  چه  برق  تامین  حوزه  در  دولت   
دارد و آیا راهی برای برون رفت از رکود در حوزه برق 

اندیشیده شده است؟ 
مشکالتی  با  نیز  برق  حوزه  در  آب  تامین  بر  عالوه  ما 
مواجه هستیم، در کشور ما الگوی رشد مصرف برق قابل 
قلول نیست و تامین بودجه در این حوزه با چالش جدی 
روبروست لذا این الگو باید اصالح شود، وزارت نیرو موظف 
کمبود  مشکل  نیروگاه  و  انتقال  خطوط  احداث  با  است 
کشور  نیروگاه های  از  بعضی  کند.  را حل  کشور  در  برق 
قدیمی شده اند و کارایی الزم را ندارند و این وزارت خانه 
باید در مسیر افزایش تولید برق حتما به مسئله استفاده از 
نیروگاه سیکل ترکیبی، نیروگاه برق آبی و همینطو تولید 
برق از نور خورشید، انرژی هسته ای و گرمای درون زمین 

توجه کند. 
انرژی  وری  بهره  و  تجدیدپذیر  انرژی های  سازمان 
نوایران)سانا(  انرژی های  ادغام سازمان  از  که  برق)ساتبا( 
گرفته  شکل  ایران)سابا(  انرژی  وری  بهره  سازمان  و 
است به منظور ارتقای بهره وری انرژی و استفاده هرچه 
بیشتر از منابع تجدیدپذیر و پاک از طریق فراهم نمودن 
زیرساخت های الزم در کشور و افزایش بهره وری عرضه 

انرژی تاسیس شده است.
دارد  که  باالیی  آفتابی  روزهای  تعداد  علت  به  ما  کشور 
می تواند حداکثر استفاده را از نور خورشید ببرد پس ما باید 
به سمت توسعه انرژی خورشیدی حرکت کنیم و یا وزش 
باید در کشور تولید برق کنیم، شاید هزینه تمام شده برق 
با روش های نو کمی باالتر باشد اما در آینده بهره خوبی آز 

آنها خواهیم برد. 

 دولت برای توسعه و تامین برق تا چه حد 
با چه  ارتباط  این  و  دارد  ارتباط  با بخش خصوصی 

ابزارهایی تقویت خواهد شد؟ 
با  انرژی  باید بتواند برای تامین هزینه تولید  وزارت نیرو 
نوین روی سرمایه گذاری کشورهای خارجی  روش های 
حساب باز کند و توان بازار بین المللی ایجاد کند. وزارت 
نیرو باید با ایجاد مشوق بخش خصوصی را برای سرمایه 
در  کارهایی  که  کند  جذب  نیروگاه ها  احداث  در  گذاری 
این حوزه انجام شده اما به علن فرایند طوالنی و زمانبر 
بودن بوروکراسی موجود در این زمینه، این کار به کندی 
پیش می رود. وزارت نیرو باید این روند را تسهیل کند تا 
بخش خصوصی و کشورهای خارجی به راحتی بتوانند در 
حوزه انرژی های نو و تجدیدپذیر وارد کار شوند و سرمایه 
گذاری کنند مثال کشورهای صاحب تکنولوژ در انرژی های 
خورشیدی همچون آلمان و چین تمایل به سرمایه گذاری 

دارند اما فرایند باید تسهیل شود. 
الگوی  و  کنیم  حرکت  تولید  افزایش  سمت  به  باید  ما 
مصرف انرژی در کشور را تغییر دهیم تا در آینده مجبور 
نباشیم که از کشورهای دیگر برق وارد کنیم که این امر 
باید  دوازدهم  دولت  کابینه  نیروی  وزیر  نیست،  شایسته 
نگاهی حرفه ای و تخصصی به این حوزه داشته باشد و 
با بررسی چارچوب های فنی تصمیم گیری کند و توجه 
داشته باشد که پروسه حل مشکالت باید در زمانی کوتاه 
انجامشود چرا که جبران فرصت های از دست رفته سخت 

خواهد بود.
تولید 5 هزار مگاوات برق از طریق انرژی های نو در برنامه 
ششم پیش بینی شده است و وزیر نیرو باید در مسیر اهداف 
تعیین شده در اسناد باالدستی حرکت کند و در این راه 

اولویت ها را مدنظر داشته باشد. 

واقعی  آب  و  برق  شده  تمام  قیمت  آیا   
است؟ پیشنهاد شما برای واقعی سازی این قیمت ها 

چیست؟ 
پرداخت  برق  و  آب  از  استفاده  بابت  مردم  که  هزینه ای 
در  اما  آنهاست  واقعی  قیمت  از  پایین تر  خیلی  می کنند، 
برق  واقعی  قیمت  پرداخت  امکان  امروز  معیشتی  شرایط 

و آب از سوی مردم وجود ندارد.  
افزایش  و  اشتغال  ایجاد  راستای  در  باید  از سویی  دولت 
درآمدها قدم بردارد تا خانواده ها را توانمند سازیم و سپس 
کاالهای الکترونیک تولید شده را با استانداردهای جهانی 
مطابقت دهد تا مصرف استانداردی داشته باشیم، زمانی که 
هر ایرانی شغل قابل قبولی داشته باشد، واقعی نبودن قیمت 

برق معنایی ندارد. 

متاسفانه اعتباری که وزارت 
نیرو برای پاسخگویی به 

مطالبات مردم دارد، کافی 
نیست، وزارت نیرو باید 

برای پاسخگویی به نیازهای 
مردم چه در حوزه شرب 
و چه در حوزه کشاورزی 

و صنعتی منابع مشخصی 
تعریف کند و با برنامه ریزی 
بتواند هزینه و بودجه الزم را 

برای مقابله با رکود در این 
حوزه تامین کند

گفت و گو با محمد خالدی؛ عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی 

وزارت نیرو یکی از مهمترین وزارت خانه های 
اقتصادی دولت محسوب می شود و تامین 
و توزیع آب و برق با کیفیت مطلوب که از 

حیاتی ترین نیازهای جامعه است، مهمترین 
هدف این وزارت خانه است که نشریه 

ستبران با تاکید بر ضرورت تامین این اهداف 
و کاستی های این حوزه با محمد خالدی عضو 
کمیسیون انرژی و  رئیس کمیته انرژی اتمی و 
انرژی های نو مجلس به گفتگو نشسته است. 
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 اساسی ترین چالشی که وزارت نیرو 
با آن روبروست مربوط به چه حوزه ای است 
و راهکار شما برای برون رفت از این وضعیت 

چیست؟ 
وزارت نیرو طبق برنامه پنجم توسعه قرار بود هر 
سال 5 هزار مگاوات برق تولید کند و زیرساخت های 
الزم را ایجاد و یا تقویت کند که این هدف فقط در 
سال 89 محقق شد، بعد از پایان سال 94 نیز ما 940 
مگاوات برق تولید کردیم. این کاهش تولید نشان 
می دهد که ما از اهداف تعیین شده در برنامه و سند 
چشم انداز 1404 عقب هستیم و اگر همین روال 
ادامه پیدا کند قطعی های گشترده برق در  سطح 

کشور خواهیم داشت.
تقویت  بر  مبتنی  باید  نیرو  وزارت  تمامی فعالیت 
زیرساخت های توسعه برق و افزایش منابع آب باشد 
چرا که تا این زیر ساخت ها تقویت نشود، نمی توان 
گرفتاری های  از  دیگر  یکی  برد.  پیش  از  کاری 
وزارت نیرو ایجاد سد است به طوری که برخی از 
این سد ها مثل سد گتوند باعث شور شدن زمین های 
کشاورزی و از بین رفتن مزارع شده است و گاهی 
عدم برنامه ریزی درست و کارهای کارشناسی نشده 
در ایجاد سدها، خشک شدن چشمه ها را به دنبال 
داشته است، از طرفی هم برداشت های غیرقانونی و 
نادرست از چاه ها و منابع زیر زمینی آسیب جدی به 

حوزه منابع آبی کشور زده است. 
معضل بعدی وزارت نیرو بدهکاری هایی است که 
این وزارت به پیمانکاران و دولت دارد و الزم است 
که تکلیف منابع خود را مشخص کند و برای تسویه 

بدهی و وصول طلب های خود بررسی دقیقی داشته 
باشد تا با ایجاد شفافیت در امور مالی منابع الزم را از 
طریق سرمایه گذاری خارجی فراهم کند. کشورهای 
خارجی و بخش خصوصی هم می توانند با سرمایه 
گذاری و فاینانس در حل مشکالت این حوزه موثر 
باشند لذا وزارت نیرو باید تمام تالش خود را برای 

جذب سرمایه های خارجی کند. 

 کوچک سازی دولت ها تاثیر باالیی در 
مدیریت هزینه ها و انجام وظایف همه ارگان ها 
دارد، وضعیت ساختاری وزارت نیرو در این باره 
از  جلوگیری  برای  اقداماتی  آیا  است؟  چگونه 
موازی کاری در وزارت نیرو صورت گرفته است؟ 
گستردگی شرکت ها و زیرمجموعه های وزارت نیرو 
باعث سختی کار متقاضیان شده است به طوری که 
مردم در حل مشکالت خود دچار سردرگمی هستند و 
نمی دانند باید به کدام شرکت مراجعه کنند که حتما 
باید برای چابک سازی و کوچک کردن این سیستم 
این سردرگمی رها شویم.  از  تا  نامنظم فکری کرد 
تعدد شرکت های وزارت نیرو و رقابت منفی بین آنها 
در نهایت به ضرر مردم و منافع آنها تمام می شود، 
داستان عجیب و غریب این سیستم ساختاری باید 
ساماندهی شود تا کوتاهی و قصور هیچ شرکتی به 
گردن دیگری انداخته نشود و مردم به راحتی امور 
خود را پیگیری کنند. گستردگی سازمانی وزارت نیرو 
عالوه بر ایجاد ناهماهنگی در انجام کار و رسیدگی 
به مشکالت مردم، باعث افزایش هزینه تولید برق 
و همچنین افزایش هزینه های اداره این شرکت ها 

شده است. 
همه مشکالت مربوط به حوزه برق در حوزه آب نیز 
وجود دارد، ما کشوری کم باران هستیم و مصرف بی 
رویه آب از و هدر رفت آن از سوی مردم نیز به افزایش 
مشکالت و کم آبی کمک کرده است به طوری که این 
معضل در شهرهای جنوبی مردم را گرفتار کرده است و 
در روزهای گرم تابستان آنها را با مشکالتی مواجه کرده 
است. وزارت نیرو باید منابع آب در کشور را با اصول 
حرفه ای و فنی شناسایی کند و جلوی برداشت های 

غیرقانونی از چاه های کشور را بگیرد. 

به  توجه  با  می تواند  نیرو  وزارت  آیا   
ارئه  را  واقعی  قیمت  انرژی،  تولید  هزینه های 

دهد و از مردم دریافت کند؟ 
کاهش  برق  و  آب  حوزه  در  نیرو  وزارت  وظیفه 
هزینه های تولید است چرا که با باال رفتن هزینه ها 
دو هزینه جدا بر دوش دولت گذاشته می شود اول 
اینکه هم در تولید باید هزینه باالیی پرداخت کند و 
هم اینکه چون مردم توان پرداخت چنین هزینه های 
باالیی را ندارند باید از سرمایه ملی برای ارائه سوبسید 
به این حوزه اختصاص دهد. لذا دولت باید در قدم 
داشته  نظر  مد  را  تولید  رونق  و  اشتغال  ایجاد  اول 
باشد تا مردم در تامین نیازهای اساسی خود دغدغه 
نداشته باشند و بتوانند قیمت واقعی خدمات ارائه شده 
به آنها را پرداخت کنند در غیر این صورت این دور 
معیوب ادامه دارد و دولت از سرمایه ملی برای تامین 
هزینه های تولید و کمک به مردم استفاده می کند که 

نهایتا همه اینها از جیب مردم هزینه شده است. 

گفت و گو با هدایت اهلل خادمی؛ نایب رییس کمسیون انرژی 
مجلس شورای اسالمی

با نزدیک شدن به روزهای پایانی دولت یازدهم 
بر آن شدیم تا چالش های پیش روی دولت 
دوازدهم در حوزه های مختلف را شناسایی کرده 
و در گفتگو با کارشناسان این حوزه راهکارهایی 
برای حل مشکالت مردم پیدا کنیم. در این میان 
با هدایت اهلل خادمی نایب رئیس کمیسیون انرژی 
مجلس درباره چالش های وزارت نیرو در حوزه 
آب و برق گفت وگو کردیم. 
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شاخص ترین  از  یکی  تردید  بدون  ایران  برق  صنعت  سندیکای 
نگاه  از  تنها  نه  موضوع  این  است.  کشور  اقتصادی  تشکل های 
فعالین صنعت برق بلکه به باور مدیران ارشد اتاق بازرگانی و صنایع 

و معادن و نهادهای سیاستگذار کشور هم انکارناپذیر است. 
ساختار سندیکا، تعدد کمیته های فعال عمومی و تخصصی و نقش 
پررنگ این تشکل در رخدادها و سیاستگذاری های صنعت برق به 
خوبی موید این مساله است. در کنار همه این شاخص ها، بدون 
شک راه اندازی واحد پژوهشی و مطالعاتی در سندیکای صنعت 
برق ایران یکی دیگر از وجوه تمایز این تشکل با سایر انجمن های 

اقتصادی و صنعتی است. 
در حقیقـت این واحـد در قالب معاونت پژوهش و آموزش به منظور 
گـرداوری آمار و اطالعـات صنعت و ارائه گزارش های کارشناسـی 
در سـندیکا راه اندازی شـد تا عالوه بر ایجـاد بانک های اطالعاتی 
و آمـاری صنعـت بـرق کـه بانـک اطالعـات صـادرات و تعرفه از 
جمله آنهاسـت، نسـبت بـه ارائه نظرات و پیشـنهادات کارشناسـی 

جهت طـرح در نهادهای سیاسـتگذار نیز اقـدام کند. 
این معاونت تا امروز تدوین گزارش های تخصصی و آماری اعم 
از آمار تولید، صادرات و واردات، تعرفه و مطالبات را در کارنامه 
کاری خود ثبت کرده است. نظر سنجی از بنگاه ها و شرکت های 
برای  پانل های خبرگان صنعت برق  برگزاری  نیز  صنعت برق و 
شناسایی مشکالت صنعت برق از جمله دیگر اقدامات این معاونت 

در سندیکای صنعت برق ایران بوده است.
شناسایی  آموزش سندیکا  و  پژوهش  معاونت  دستاورد  مهمترین 
مسائل استراتژیک و راهبردهای کالن صنعت برق و تدوین سند 
راهبردی و نقشه راه کسب و کارهای صنعت برق بوده است. این 
بازرگانی  اتاق  سند که در وزارت نیرو، مجلس شورای اسالمی و 
مورد توجه و تحسین بسیاری از مسئولین و تصمیم سازان کشور 
قرار گرفت، حاصل یک مطالعه گسترده و عمیق بر روی جوانب 
مختلف صنعت برق ایران است. گفتنی است که این سند در قالب 

یک کتاب جامع به چاپ رسیده است.
معاونـت آموزش و پژوهش سـندیکا عالوه بر برگـزاری دوره های 
آموزشـی مرتبـط با حـوزه فعالیت اعضا و همچنین پایش مسـتمر 
مسـائل و چالش هـای پیـش روی صنعـت بـرق و ارائـه نظـرات 
کارشناسـی جهـت رایزنـی و تعامـل بـا نهادهـای تصمیـم سـاز 
کشـور، پیاده سـازی راهبردها و تکمیل مطالعات تخصصی سـند 
راهبردی و نقشـه راه کسـب و کارهای صنعت برق کشـور را نیز 

در دسـتور کار خود دارد.

صادرات مواد خام به ویژه در حوزه فلزات اساسی و فروش آن با بهایی باالتر 
از قیمت بین المللی یکی از مشکالتی بود که سازندگان تجهیزات برقی و 

فعالین بسیاری از صنایع دیگر به جز برق را درگیر کرده بود. 
مشکل کار آنجا بود که صنایع بزرگی مانند مس، فوالد و آلومینیوم علیرغم 
یارانه ای و  انرژی  از  بهره گیری  و  منابع ملی و معدنی  از  بهره برداری 
در نهایت قیمت تمام شده پایین تر نسبت به قیمت جهانی این دست از 
محصوالت، صدور این فلزات را برای خود سودآورتر تلقی کرده و بی توجه 
به نیاز داخل و حفظ توان رقابت صنایع داخلی، فلزات اساسی را به عنوان 
مواد خام به کشورهای مختلف صادر کرده و در تقابل با سازندگان داخلی 

حتی بهایی باالتر از قیمت جهانی ارائه می دادند. 
این مساله چنان زوایای گسترده ای پیدا کرده بود که فعالین تشکل های 
اقتصادی را بر آن داشت تا در اقدامی یکپارچه این مساله را به شکل جدی 

دنبال کنند. 
در نهایـت 14 تشـکل اقتصـادی و صنعتی کمپینی با عنـوان چالش مواد 
اولیه تشـکیل دادند که سـندیکای صنعت بـرق ایران یکـی از فعال ترین 
آنهـا بـود. ایـن کمپین عـالوه بر نامه نـگاری گسـترده بـا وزارت صنعت، 
معـدن و تجـارت و دسـتگاه های اجرایـی، نسـبت به برگـزاری کنفرانس 
مطبوعاتـی جهـت انعـکاس موضـوع به عمـوم مردم نیـز اقـدام کرد که 
نتیجـه آن انعـکاس گسـترده این مسـاله در رسـانه ها بود. ایـن امر توجه 

بسـیاری از سیاسـتگذاران را به خـود جلب کرد.
کمپین چالش ضد تحریم در ادامه فعالیت های خود بیانیه ای خطاب به 
ریاست جمهوری در خصوص مشکل تامین مواد اولیه به ویژه در حوزه 
فلزات اساسی تدوین و عالوه بر تقدیم آن به مقام ریاست جمهوری آن را 

در رسانه ها نیز به نشر رساند. 
حاصل تالش یکپارچه و منسجم 14 تشکل اقتصادی و صنعتی برای مقابله 
با خام فروشی و رفع چالش های تامین مواد اولیه برای سازندگان صنایع 
مختلف، انتشار اخبار و گزارش های مربوط به کنفرانس مطبوعاتی در 66 
رسانه و پیگیری جدی موضوع از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت بود. 
البتـه صـدور نامه از سـوی رئیس اتـاق بازرگانـی ایران به معـاون رئیس 
جمهـور بـرای جلوگیـری از از صـادرات مـواد خـام و افزایـش قیمـت و 
انحصـار فلـزات پایـه و مـواد پتروشـیمی هم از دیگـر دسـتاوردهای ایـن 

تـالش گسـترده و یکپارچـه بود. 
اگرچـه فعالیـت کمپیـن چالـش مـواد اولیـه پـس از حل نسـبی موضوع 
تـا انـدازه ای متوقف شـد امـا کمیته حمایت از سـاخت داخل سـندیکای 
صنعـت بـرق ایران همچنـان در قالب همـان فعالیت تـالش خواهد کرد 
ضمـن پایش مسـتمر شـرایط تامین مواد اولیـه برای اعضـا، این موضوع 

را از طریـق مراجـع مرتبـط دنبال کند.

نگاهی به عملکرد کمپین چالش تامین مواد اولیهنگاهی به عملکرد معاونت پژوهش و برنامه ریزی

نگاهی به آنچه در سنـدیکا گذشتـه نگاهی به آنچه در سنـدیکا گذشتـه

3233



چند سال پیش از آنکه رکود بالی جان اقتصاد 
و صنعت کشور شود و درست زمانی که صنعت 
برق ایران علیرغم کسری بودجه اش، روزهای 
پررونقی را می گذراند، سندیکای صنعت برق 
ایران بارها اشباع بازارهای داخلی، کاهش حجم 
شرکت های  تکثر  و  برق  صنعت  پروژه های 
فعال در داخل کشور را دلیلی موجه برای توسعه 

صادرات این صنعت عنوان کرده بود. 
درسـت در همـان سـال ها با راه انـدازی کمیته 
ای بـا نام توسـعه صـادرات تالش کـرد زمینه 
را برای توسـعه صادرات شـرکت های عضوش 
فراهـم آورد. البته صنعت بـرق از همان ابتدای 
پـا گرفتن صـادرات خدمـات فنی و مهندسـی 
یکـی از پیشـتازان ایـن عرصـه بـود و همواره 
سـهمی باالی 70 درصـد در این حوزه داشـت. 
از  یکی  گمان  بی  صادرات  توسعه  کمیته 
کمیته های موفق و پرکار سندیکای صنعت برق 
ایران بوده، به گونه ای که به مدد فعالیت های 
بار به عنوان  امروز سه  تا  این کمیته سندیکا 

تشکل نمونه صادراتی برگزیده شده است. 
کمیته  این  در  اخیر  سال  سه  طول  در  آنچه 
دنبال شده ابتدا در قالب تشکیل کارگروه های 
تخصصی و برگزاری جلسات مستمر و منظم 
در  است.  ریزی شده  پی  کارگروه ها  و  کمیته 
تیزرهای  و  کاتالوگ  چاپ  و  تهیه  آن  کنار 
و  بررسی  هچنین  و  کمیته  اعضای  تبلیغاتی 
توسعه  راهکارهای  و  مشکالت  بندی  جمع 
دستگاه های  به  ارائه  و  برق  صنعت  صادرات 
نیرو،  وزارت  جمله  از  سیاستگذاری  و  اجرایی 
وزارت صنعت و مجلس شورای اسالمی هم از 

دیگر فعالیت های این کمیته بوده است. 
اعضای کمیته توسعه صادرات همچنین تالش 
تصمیم  جلسات  در  مستمر  حضور  با  کردند 
گیری و سیاستگذاری صادرات در وزارت نیرو و 
رایزنی با مقامات اجرایی گامی موثر در راستای 
صادرکنندگان  روی  پیش  چالش های  حل 
صنعت برق بردارند. این کمیته همچنین عالوه 
بر اطالع رسانی نمایشگاه های تخصصی بین 
برای حضور شرکت ها  زمینه سازی  و  المللی 
المللی با جمع آوری و  در نمایشگاه های بین 

بازار کشورهای هدف  اطالعات  روزرسانی  به 
به یکی از مهمترین اهداف خود که بسترسازی 
برای افزایش صادرات این صنعت است جامه 

عمل بپوشاند.
مناقصات  در  شرکت ها  مشکالت  پیگیری 
طرف های  از  مطالبات  وصول  و  المللی  بین 
خارجی و نیز مذاکره و تعامل با مقامات دولتی 
انعقاد  و  هدف  کشورهای  در  برق  صنعت 
تفاهم نامه های همکاری هم از دیگر اقدامات 
اثربخش این کمیته بوده است. گفتنی است که 
کمیته توسعه صادرات سندیکای صنعت برق 
کشورهای  با  نامه هایی  تفاهم  امروز  تا  ایران 

عراق و ترکمنستان امضا کرده است.
به عالوه می توان استعالم و جمع بندی مطالبات 
شرکت های عضو از دولت عراق و انعکاس آن 
به نهادهای مختلف و اعالم روزانه مناقصات 
بین المللی به اعضا را نیز در زمره فعالیت های 

این کمیته گنجاند. 
کمیته توسعه صادرات سندیکای صنعت برق 
در  پررنگ  و  اثربخش  نقشی  توانسته  ایران 
ایفا کند.  افزایش صادرات صنعت برق کشور 
این  در دستیابی  این کمیته  فعالیت  بی شک 
خدمات  صادرات  اول  رتبه  به  امروز  صنعت 
رشد ساالنه  نیز  و  در کشور  مهندسی  و  فنی 
16 درصدی صادرات آن تاثیری غیرقابل انکار 

داشته است. 
با تشکیل ستاد  توانست  این کمیته  به عالوه 
همکاری ایران و عراق در حوزه آب و برق در 
وزارت نیرو با محوریت سندیکا و هچنین کسب 
کرسی در هیات مدیره و کمیسیون های انرژی 
و خدمات فنی مهندسی اتاق مشترک ایران و 
عراق، زمینه صدور تجهیزات و خدمات فنی و 
مهندسی شرکت های ایرانی به عراق را به عنوان 
بزرگترین بازار منطقه بیش از پیش تسهیل کند. 
این کمیته در نظر دارد عالوه بر تالش برای 
تشکیل کنسرسیوم های صادراتی برای حضور 
و  تسهیالت  جذب  المللی،  بین  بازارهای  در 
صنعت  صادرکنندگان  برای  مالی  مشوق های 
شرکت های  مطالبات  وصول  پیگیری  و  برق 
صادرکننده را نیز در دستور کار خود قرار دهد.

کمیته ای با کارنامه ای درخشان

مالیـات شـاید یکـی از مهم تریـن گلوگاه هـای صنایع کشـور باشـد، به 
ویـژه در شـرایطی کـه رکـود بخش هـای گسـترده ای از صنعـت ایران 
را گرفتـار کـرده اسـت. ایـن مسـاله امـا در مـورد صنعـت بـرق زوایای 
پیمانـکاری کـه  و  پیـدا می کنـد. شـرکت های سـازنده  گسـترده تری 
به رغـم عـدم دریافـت مطالباتشـان از شـرکت های کارفرمـا، ناگزیـر به 
پرداخـت هزینه هایـی چون بیمه و مالیات بودند، بدون شـک فشـارهای 
ناشـی از مالیـات را بیشـتر از هر بخـش دیگری درک و لمـس کرده اند. 
همیـن امـر مالیـات را به یکـی از اصلی تریـن چالش های شـرکت های 
فعـال برقـی تبدیـل کـرد که مطالبـات معـوق از دولت، رکـود مخرب و 

انباشـت بدهـی به بخش هـای مختلف زمینگیرشـان کـرده بود. 
بـه همیـن منظور در کمیته حقوقـی قراردادهای سـندیکای صنعت برق 
ایـران کارگروهـی بـا عنـوان مالیات و مالیـات بر ارزش افزوده تشـکیل 
شـد. ایـن کارگـروه بررسـی، تشـخیص و تعییـن مشـکالت مالیـات و 

مالیـات بـر ارزش افـزوده اعضـا را در دسـتورکار خود قـرار داده بود. 
بـه تشـخیص کارگـروه اولین اقـدام تعیین مشـاور مجرب بـرای حضور 
در سـندیکا در کسـوت مشـاور مالیاتـی بـود. بـه ایـن ترتیب مقرر شـد 
عـالوه بـر برگـزاری جلسـات حضـوری، اعضا امـکان مذاکـره تلفنی با 

مشـاور مالیاتی سـندیکا را داشـته باشند. 
در نهایـت دکتـر سید هادی هاشـمی که پیـش از ایـن در سـمت رییـس 
گـروه پاسـخگویی بـه شـکایات سـازمان امـور مالیاتی کشـور و رییس 
گـروه رسـیدگی و اسـترداد مالیـات بـر ارزش افزوده مشـغول به فعالیت 
بـوده بـه عنـوان مشـاور مالیاتی همـکاری خود را با سـندیکا آغـاز کرد. 
وی روزهای سـه شـنبه در سـندیکا حضور دارد و پاسخگوی سئواالت و 

مشـکالت مالیاتی اعضا اسـت.
احصـا، آنالیـز و جمع بنـدی مشـکالت مالیاتـی اعضـا در قالـب 5 محور 
اصلـی کاری بـود کـه در کارگـروه مالیات سـندیکا صـورت گرفت. این 
جمع بنـدی درنهایت در قالب مکاتبات مسـتمر برای رییس کل سـازمان 
امور مالیاتی کشـور ارسـال شـد. حاصل پیگیری ها و مکاتبات گسـترده 
ایـن کارگـروه، حضور نماینده سـندیکا در هیات های حـل اختالف اداره 
کل امـور مالیاتـی شـهر و اسـتان تهران به دسـتور رییس سـازمان امور 

مالیاتی اسـتان تهـران بود. 
ایـن کارگروه همچنیـن در نظر دارد ضمن پایش مدون مسـائل مالیاتی 
اعضا و برگزاری مسـتمر جلسـات ایـن کارگروه با سـازمان امور مالیاتی 
کشـور، برقـراری رابطـه هدفمنـد و سـازماندهی شـده بـا سـازمان امور 

مالیاتـی کشـور را نیز در دسـتورکار خود قـرار دهد.

نگاهی به عملکرد کارگروه مالیات

نگاهی به آنچه در سنـدیکا گذشتـه

کمیته توسعه صادرات در جمع 
سیاست گذاران صادرات صنعت برق

نگاهی به آنچه در سنـدیکا گذشتـه
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روابـط عمومی سـندیکای صنعـت بـرق ایـران از 
سـال 1385 بـه شـکل جـدی نسـبت بـه انتشـار 
نشـریه سـتبران به عنوان اصلی تریـن و مهمترین 
ایـران  بـرق  تریبـون بخـش خصوصـی صنعـت 
اقـدام کـرده اسـت. انتشـار قریـب به 110 شـماره 
از ایـن نشـریه بـه خوبـی اسـتمرار سـندیکا بـرای 
پیگیـری چالش ها و مشـکالت اعضـا و نیز معرفی 

توانمندی هـا و پتانسـیل آنهـا اسـت. 
روابط عمومی سندیکای صنعت برق ایران در طول 
سال های 94 و 95، 13 شماره نشریه از ستبران را 
منتشر کرده است. که البته باید 2 ویژه نامه کنفرانس 

شبکه های توزیع را نیز به این تعداد افزود.
در همین مدت 455 شماره بولتن الکترونیک روزانه 
)رسانا( هم از سوی روابط عمومی به نشر رسیده و 
برای بالغ بر 5000 نفر از متخصصین و مهندسین و 

مدیران صنعت برق ارسال شده است.
شـرکت های  مدیـران  بـا  مصاحبـه   118 انجـام 
عضـو، مدیران سـندیکا، مدیران ارشـد وزارت نیرو، 
اتاق هـای بازرگانـی و سـایر نهادهـای مرتبـط و 

همچنیـن نماینـدگان مجلـس و اقتصاددانان، تهیه 
و انتشـار بیـش از 300 خبر از فعالیت های سـندیکا 
و  چـاپ  و  عضـو  شـرکت های  موفقیت هـای  و 
نشـر قریـب بـه 30 مقالـه علمـی و تخصصـی در 
طـول ایـن 13 شـماره بخشـی از فعالیـت روابـط 
عمومی بـرای پرداختـن بـه موضوعـات پراهمیـت 

بـرای اعضـا بوده اسـت. 
تهیه و انتشار 75 گزارش خبری در بخش دیگری 
از نشریه ستبران به خوبی موید تالش سندیکا برای 
پوشش رخدادهای روز صنعت برق و اطالع رسانی 

گسترده به اعضا است.  
روابـط عمومی سـندیکای صنعـت بـرق ایـران در 
طـول ایـن مـدت عـالوه بـر انتشـار منظم نشـریه 
سـتبران بـه صـورت دو ماهنامه و نیز انتشـار بولتن 
روزانـه بـه صورت منظـم، بـا راه انـدازی دو گروه و 
یک کانال تلگرامی و به روز رسـانی سـایت سـندیکا 
بـه منظور اطالع رسـانی بـه روزتر بـه اعضا تالش 
کـرده رونـد تبادل اطالعـات در بین صاحبان بخش 
خصوصـی صنعـت بـرق را تسـریع و تسـهیل کند 

و اطالعـات مـورد نظـر اعضـا را در کمتریـن زمان 
ممکـن در اختیـار آنها قـرار دهد. 

به عالوه تالش شده با تحلیل محور کردن نشریه 
و  اقتصادی  تحلیل   20 از  بیش  انتشار  با  ستبران 
صنعتی در سال 95 در شماره های مختلف نشریه 
ستبران، راه تا اندازه ای برای ارائه اطالعات و آمار 

کارشناسی و مستند به اعضا هموار شود. 
ــران  ــرق ای ــت ب ــندیکای صنع ــط عمومی س رواب
در کنــار ایــن فعالیت هــا اخــذ مجــوز انتشــار 
سراســری بــرای ســتبران، برقــراری ارتبــاط 
هدفمنــد و اثرگــذار بــا شــرکت های عضــو و 

تعامــل ســامان یافته تــر بــا دهــد. 
همچنین برقراری ارتباط سازمان یافته تر با روابط 
بازرگانی  اتاق  جمله  از  مرتبط  عمومی ارگان های 
کنفرانس های  فصلی  برگزاری  و  نیرو  وزارت  و 
مطبوعاتی به منظور انعکاس مسائل و مشکالت و 
توانمندی های صنعت برق و شرکت های عضو از 
جمله دیگر برنامه های آتی روابط عمومی سندیکای 

صنعت برق ایران محسوب می شود.

صنعت برق به عنوان یک صنعت زیرساختی پیشرو، همواره به پتانسیل ها 
و توانمندی هایش بالیده است. بدل شدن به یکی از ده کشور نیروگاه ساز 
جهان، قرار گرفتن در رتبه چهاردهم بیشترین میزان ظرفیت نصب شده 
برق در جهان، خودکفایی قریب به 100 درصدی در ساخت تجهیزات 
صنعت برق و بدل شدن به یکی از بزرگترین صادرکنندگان خدمات فنی 
و مهندسی در منطقه رهاورد صنعتی است که همه بخش های آن در 
تولید، انتقال و توزیع، اعم از دولتی و خصوصی علیرغم مشکالت عدیده و 
دشواری های بسیار کنار همدیگر ایستادند و از این صنعت محافظت کردند. 
شـاید یکی از مهمترین شـاخصه هایی که صنعت برق ایران را از سـایر 
صنایـع متمایـز می کنـد، همکاری نزدیـک میان تشـکل های اقتصادی 
فعـال در این صنعت اسـت. ایـن صنعت علیرغم تعدد تشـکل هایش در 
بخش هـای مختلـف از جملـه توزیـع و تولیـد و یا انجمن هـای مختلف 
حـوزه سـازندگان تجهیـزات، همچنـان یکپارچگـی و انسـجام خـود را 

حفظ کرده اسـت. 
به عالوه از آنجا که ارتباط با اتاق بازرگانی و صنایع و معادن به عنوان 
پارلمان بخش خصوصی و اصلی ترین رابط این بخش با بخش تصمیم 
ساز دولت هم می تواند برای پیشبرد اهداف سندیکا و شرکت های عضو، 
موثر واقع شود سندیکا همواره تالش کرده که با اتاق رابطه ای فعال و 
هدفمند داشته باشد که این امر در تعامالت گسترده و رایزنی ها، مکاتبات 
و نشست های متعدد انجام شده با مدیران ارشد اتاق بازرگانی ایران و 

تهران امکان پذیر شده است.
بـا همیـن رویکـرد سـندیکای صنعت بـرق ایران بـه عنـوان بزرگترین 
تشـکل اقتصـادی صنعـت برق ایـران همواره تـالش کرده بـا برگزاری 
جلسـات مسـتمر بـا تشـکل های همـکار صنعت بـرق سـهمی در حفظ 

این انسـجام داشـته باشد. 
در حقیقـت همفکـری و تعامـل بـا تشـکل های مرتبط به منظور بسـتر 
سـازی تشـکیل فدراسـیون بـرق و همچنیـن حضـور فعاالنـه در هیات 
نماینـدگان و کمیسـیون های تخصصـی اتـاق بازرگانی ایـران و تهران 
هـم از جملـه فعالیت هـای سـندیکا بـرای ایجـاد ظرفیت هـای جدید و 

هـم افزایـی با سـایر تشـکل ها بوده اسـت.
و  ایـران  بازرگانـی  اتـاق  تولیـدی عضـو  بـا تشـکل های  هماهنگـی 
برگـزاری کنفرانـس مطبوعاتی و تهیه بیانیه مشـترک بـرای جلوگیری 
از صـادرات مـواد خـام و افزایـش قیمـت و انحصار فلـزات پایـه و مواد 
پتروشـیمی مورد اسـتفاده در صنعـت هـم از جمله دسـتاوردهایی اسـت 

کـه در سـایه همیـن تفکـر به دسـت آمده اسـت. 
یکی از مهمترین دستاوردهای سندیکای صنعت برق ایران در خصوص 
همکاری و هماهنگی با تشکل های همکار در صنعت برق، توافق مابین 
این تشکل ها برای ایجاد شورای هماهنگی در این صنعت بوده است که 
البته برگزاری نشست های مشترک و رایزنی و تعامل سازمان یافته با این 

تشکل ها برای رسیدن به این نقطه همچنان ادامه دارد.

نگاهی به عملکرد روابط عمومی

نگاهی به عملکرد سندیکا در حوزه همکاری های تشکلی

نگاهی به آنچه در سنـدیکا گذشتـه نگاهی به آنچه در سنـدیکا گذشتـه
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ساختار سندیکای صنعت برق ایران سه معاونت 
را در کنار دبیر سندیکا به عنوان باالترین مقام 
اجرایی در خود جای داده است. معاونت امور 
کمیته ها، معاونت اجرایی و معاونت آموزش و 

پژوهش. 
معاونت اجرایی به عنوان مهمترین رکن اجرایی 
سندیکا در طول این سال ها توانسته عملکرد 
قابل قبولی برای خود رقم زند. این معاونت که 
بخش عمده ای از فعالیت هایش به حضور در 
نمایشگاه ها و معرفی پتانسیل های شرکت های 
عضو است، توانسته جایگاه سندیکا را در این 

زمینه به خوبی تثبیت کند. 
و  بیستمین  جانبی  نمایشگاه های  برگزاری 
نیروی  توزیع  شبکه های  کنفرانس  یکمین 
بین المللی  کنفرانس  سومین  البرز،  ـ  برق 
ترانسفورماتور و سی امین و یکمین کنفرانس 
بین المللی برق تنها بخش کوچکی از فعالیت 
این معاونت در حوزه برپایی نمایشگاه ها است. 
البته می توان برگزاری پاویون ایران در نمایشگاه 
بین المللی برق خاورمیانه، مشارکت در برگزاری و 
حضور فعال در شانزدهمین نمایشگاه بین المللی 
نمایشگاه  نهمین  همچنین  و  برق  صنعت 
انرژی های تجدیدپذیر را نیز به این فهرست افزود.
نمایشگاه  نخستین  برگزاری  در  مشارکت 
بین المللی خدمات فنی، مهندسی و مشاوره ای، 
حضور در هشتمین نمایشگاه بین المللی صنعت 
برق اصفهان و دریافت تسهیالت برای اعضا و 
نیز حضور در هفتمین نمایشگاه بین المللی صنعت 
برق و مخابرات تبریز و دریافت تسهیالت برای 
اعضا بخش دیگری از فعالیت های گسترده این 

بخش از سندیکا بوده است.
سندیکا همچنین به همت تالش های صورت 
موفق  حضوری  اجرایی،  معاونت  در  گرفته 
و  برق  آب ،  تخصصی  نمایشگاه  سومین  در 
انرژی های نوین استان کرمان داشته و عالوه 
بر معرفی پتانسیل های شرکت های عضو موفق 
به دریافت تسهیالت برای اعضا نیز شده است. 

کنگره  یازدهمین  جانبی  نمایشگاه  در  حضور 
دانشگاه  در  حفاظت  و  اتوماسیون  بین المللی 
تهران و برپایی ضیافت افطار سندیکا با حضور 
انرژی  و  برق  صنعت  فعاالن  و  ارشد  مدیران 
این  فعالیت های  از  دیگری  بخش  هم  کشور 
بخش بوده است که می توان برگزاری مجمع 
عمومی عادی سالیانه سندیکا و نشست پایان 

سال با اعضای سندیکا را نیز به آن افزود. 
ریزی  برنامه  و  هدفمند  تالش  این  نتیجه 
و  ارشد  مدیران  با  اعضا  ارتباط  تسهیل  شده 
و  تسهیل  نیز  و  برق  صنعت  دست اندرکاران 
نمایشگاه های  اعضا در  کاهش هزینه حضور 

مرتبط داخلی و خارجی بوده است. 
البته ذکر این نکته ضروری است که معاونت 
اجرایی سندیکا همچنین عهده دار  برگزاری 
نشست ها، گردهمایی ها و مجامع سندیکا نیز 
هست. نشست هایی که برپایی آنها مستلزم 
پیگیری  و  گسترده  های  ریزی  برنامه  انجام 
های مستمر است. یکی از تجارب موفق این 
از گردهمایی  این دست  برگزاری  در  معاونت 
ها، نشست پایان سال سندیکای صنعت برق 
ایران در روزهای پایانی سال 95 بود. هدف از 
برگزاری این نشست عالوه بر گردهم آوردن 
سند  از  رونمایی  برق،  صنعت  ارشد  مدیران 
راهبردی کسب و کارهای صنعت برق نیز بود. 
این نشست که با حضور  مدیران شرکت های 
عضو برگزار شد، میهمانان بسیاری داشت که 
وزیر نیرو و معاونینش و همچنین نایب رییس 
اعضای  از  تعدادی  و  ایران  بازرگانی  اتاق 
از  اسالمی  شورای  مجلس  انرژی  کمیسیون 

جمله آنها بودند.
ایـن معاونـت در قالـب فعالیت هـای نامبـرده 
در  تومـان  میلیـون   61 بـر  رقمی بالـغ 
هزینه هـای سـندیکا صرفـه جویـی کـرده و 
200 میلیـون تومان از هزینه هـای اعضا برای 
حضور در نمایشـگاه ها و کنفرانس های داخلی 

و خارجـی را کاسـته اسـت. 

سندیکا فعال در برپایی 
نمایشگاه هـا و رویدادهـای 
تخصصی صنعت برق

در  ایران  برق  صنعت  سندیکای 
هفدهمین سال از فعالیت خود به سر 
می برد و به زودی به استقبال انتخابات 
هفتمین دوره هیات مدیره اش خواهد 
رفت. مرور آنچه در سندیکا به ویژه در 
بر  عالوه  شاید  اخیر،  سال  سه  طول 
معرفی دستاوردها، عملکرد و اقدامات 
ششمین دوره هیات مدیره و دبیرخانه 
سندیکا، موید مسائل و مشکالتی است 
که بخش قابل توجهی از اعضا با آن 

دست به گریبانند. 

دستاوردی مبنی بر بخشودگی 
جرائم بیمه ای اعضا سندیکا

شـاید بـه جرات بتوان گفـت که یکی 
از مشـکالت مشـترک شـرکت های 
عضـو بـا سـازمان تامیـن اجتماعـی، 
قوانیـن آن اسـت. بـه همیـن دلیـل 
پیگیـری این موضـوع در دسـتور کار 
کمیته حقوقی و قراردادهای سـندیکا 
ایجـاد  اقـدام  اولیـن  گرفـت.  قـرار 
کارگـروه بیمـه و تامیـن اجتماعی در 
سـندیکا و بررسی، تشخیص و تعیین 
مشـکالت بیمـه و تامیـن اجتماعـی 
اعضـا بـود. اولیـن گام ایـن کارگـروه 
بـرای حل مشـکالت اعضـا در حوزه 
تامیـن اجتماعـی، زمینه سـازی برای 
حضـور مشـاور بیمـه برای بررسـی و 

پاسـخ بـه مشـکالت اعضـا بود.
مجرب  مشاور  تعیین  ترتیب  این  به 
کسوت  در  سندیکا  در  حضور  برای 
کمیته  جلسه  چند  طی  بیمه  مشاور 
و  شد  انجام  قراردادها  و  حقوقی 
افراد  از  یکی  که  آریاپور  ماشااهلل 
خوش سابقه سازمان تامین اجتماعی 
کارشناس  عنوان  به  سال ها  و  بوده 
امور پیمانکاران و مسئول درآمد این 
تامین  عالی  و عضو شورای  سازمان 
تشخیص  هیات های  در  اجتماعی 
عنوان  به  می کرده  فعالیت  مطالبات 
شد  تعیین  سندیکا  ای  بیمه  مشاور 
که عالوه بر استقرار در محل سندیکا 
جلسات  در  شنبه،  سه  روزهای  در 

کارگروه نیز حاضر هستند. 
را  امکان  این  سندیکا  طریق  این  از 
در اختیار اعضا قرار داد تا با برگزاری 
تلفنی  مذاکره  یا  و  جلسات حضوری 
با مشاور بیمه سندیکا، نسبت به حل 
مشکالت خود در این حوزه اقدام کنند.
این کارگروه در طول دوره کوتاهی به 
دستاوردهای قابل قبولی دست یافته 
است که صدور دستورالعمل سازمان 
تامین اجتماعی مبنی بر بررسی دفاتر 
قانونی فقط برای همان سال یکی از 
مهمترین آنهاست که سندیکا توانست 
نیز  و  تشکل ها  از  تعدادی  همراه  به 

مهم  این  به  بازرگانی  اتاق  همکاری 
دست یابد.

سازمان  طرف  از  بخشنامه  صدور 
بدوی  به هیات های  اجتماعی  تامین 
و تجدید نظر در خصوص معافیت از 
پرداخت قراردادهای خرید و تجهیزات 
هم یکی دیگر از دستاوردهای ناشی 
از پیگیری سندیکا و مشارکت آن با 
و  بیمه  کارگروه  بود.  تشکل ها  سایر 
تامین اجتماعی سندیکای صنعت برق 
ایران همچنین در سایه پیگیری ها و 
مکاتبات گسترده توانست بخشودگی 
جرایم حق بیمه بیش از 30 شرکت 
عضو را نیز در کارنامه خود ثبت کند.

استعالم مشکالت اعضا در خصوص 
حق بیمه قراردادهای پیمانکاری و نیز 
آنالیز 32 فقره قرارداد ارسالی از سوی 
اعضای سندیکا توسط کارگروه بیمه 
این  در  شده  انجام  اقدامات  دیگر  از 
گزارش  که  است  گفتنی  بود.  حوزه 
قراردادهای  آنالیز  از  حاصل  جامع 
مذکور به منظور بررسی و انجام کار 
در  کل  مدیر  معاون  به  کارشناسی 
اجتماعی  تامین  و  بیمه  سازمان  آمد 
نیز ارسال شد. به عالوه این کارگروه 
مشکالت  و  موضوعات  کرد  تالش 
و  بیمه  خصوص  در  انعکاس  قابل 
تامین اجتماعی اعضا را با معاون مدیر 

کل درآمد سازمان تامین اجتماعی در 
میان بگذارد. 

اجتماعی  تامین  و  بیمه  کارگروه 
به  ایران  برق  صنعت  سندیکای 
مسائل  پیگیری  و  انعکاس  منظور 
شرکت های عضو در این حوزه جلسات 
و نشست های متعددی را با مسئولین 
امر برگزار کرده که از آن جمله می توان 
به جلسه مشترک نمایندگان سندیکا با 
معاون مدیر کل درآمد سازمان بیمه و 

تامین اجتماعی اشاره کرد. 
فعالیـت  طـول  در  کارگـروه  ایـن 
خـود عـالوه بـر پیگیـری و مطالبـه 
مستمرخواسـته های اعضا از سـازمان 
و  جلسـات  طـی  اجتماعـی  تامیـن 
مکاتبـات متعـدد، در راسـتای معرفی 
شـعب  بـه  عضـو  شـرکت های 
تامیـن اجتماعـی جهـت اسـتفاده از 
بخشـودگی جرایـم حـق بیمـه نیـز 
اقدامـات گسـترده ای داشـته اسـت.
پس  این  از  است  قرار  کارگروه  این 
مشترک  نشست  برگزاری  بر  عالوه 
نیرو و وزیر کار  برای  سندیکا، وزیر 
بیمه ای  مشکالت  حل  و  بررسی 
هماهنگی  شورای  همچنین  و  اعضا 
موضوعات  مستمر  پایش  تشکل ها، 
بیمه ای اعضا را نیز در دستور کار خود 

داشته باشد.

نگاهی به عملکرد کارگروه بیمه و تامین اجتماعی
نگاهی به عملکرد معاونت اجرایی در برگزاری نمایشگاه های تخصصی

نگاهی به آنچه در سنـدیکا گذشتـه نگاهی به آنچه در سنـدیکا گذشتـه
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و  تجهیزات  سازندگان  مشکالت  عمده ترین  از  یکی 
پیمانکاران صنعت برق زیان های ناشی از نوسان قیمت 
ارز و فلزات اساسی است. هر چند پیگیری های سندیکا 
از سوی  ابالغ بخشنامه ای  به  تا 85  در سال های 84 
معاون برق و انرژی وقت منجر شد که بر اساس آن به 
شرکت های تابعه وزارت نیرو اجازه داده شده بود که چهار 
قیمت  نوسان  ارز،  قیمت  نوسان  به  مربوط  تعدیل  نرخ 
فلزات، نوسانات ناشی از تغییر قوانین و مقررات و خسارات 
حاصل از تاخیر در پرداخت مطالبات را به پیمانکاران و 
سازندگان طرف قرارداد خود پرداخت کنند، اما از انجا که 
اجرای این بخشنامه، تکلیف نشده و به سلیقه مدیران 
عامل برق های منطقه ای و شرکت های توزیع سپرده 

شده بود، نتیجه چندانی در پی نداشت. 
از  عضو  شرکت های  شدن  متاثر  کنار  در  امر  همین 
نوسانات نرخ ارز و فلزات اساسی، فهرست بها را به یکی 
البته با توجه  از دغدغه های اصلی سندیکا تبدیل کرد. 
به اینکه صنعت برق تا امروز فهرست بهایی نداشت و 
البته کارشناسان و مدیران ارشد سازمان مدیریت و برنامه 
ریزی آشنایی بسیار اندکی با صنعت برق داشتند، بی شک 
سندیکا برای تدوین فهارس بها راه بسیار دشواری را در 

پیش داشت. 

کار بـا برگـزاری جلسـات کمیته هـای تخصصی جهت 
بـرق  بهـای  فهـارس  ردیف هـای  و  فصـول  تدویـن 
آغـاز شـد. تدویـن ایـن فهـارس بهـا در یـک کارگروه 
تخصصـی چهـار نفـره صورت گرفـت. زمـان و تالش 
بسـیاری برای تدوین نسـخه اولیه این فهرسـت صرف 
شـد چـرا که صنعت بـرق اولیـن تجربه خـود را در این 

زمینـه رقـم می زد. 
ارسال نسخه اولیه فهارس بهای پست های فشار قوی 
بود.  زمینه  این  در  بعدی سندیکا  گام  انتقال  و خطوط 
پیگیری برای تصویب و ابالغ فهارس بهای ارائه شده، 
البته دشوارترین بخش کار بود که کارگروه فهارس بها 
توانست به خوبی آن را به نتیجه برساند. در مرحله نهایی 
فهارس  آنالیز  تدوین  شد،  اجرایی  سال 95  اواسط  که 

بهای برق پست نیز انجام شد. 
به این ترتیب یکی از مهمترین دستاوردهای سندیکای 
صنعت برق ایران در سال گذشته با ابالغ فهارس بها 
)بدون قیمت( به دستگاه های اجرایی از سوی سازمان 

برنامه و بودجه جهت اجرای آزمایشی رقم خورد. 
آنچه که سندیکا در این حوزه در دستور کار خود قرار 
داده، پیگیری برای ابالغ فهارس بهای برق جهت اجرای 

کامل و تدوین آنالیز فهارس بهای خطوط خواهد بود.

از  قراردادهـای تیـپ همـواره یکـی 
مهمتریـن دغدغه هـای شـرکت های 
برقـی در قبـال کارفرمایانشـان بـوده 
اسـت. متاسـفانه صنعت بـرق همواره 
از اعمـال سـلیقه کارفرمایـان در متن 
قراردادهـا و یـک سـویه بـودن آنها و 
عـدم اعمـال تعدیل هـا در قراردادهـا 

رنـج می بـرده اسـت. 
تالش سـندیکا برای تدویـن قرارداد 
تیـپ از قریـب بـه ده سـال گذشـته 
بـرای  تشـکل  ایـن  امـا  آغـاز شـد 
کارفرمـا  توجیـه  و  قـرارداد  تدویـن 
بـرای پذیـرش ایـن متـن راه بسـیار 
طوالنـی و پرفـراز و نشـیبی در پیش 
داشـت. اگر چـه متن قـرارداد تدوین 
شـده در کارگـروه قـرارداد تیـپ بـا 
آنچه در شـرکت توانیـر مورد پذیرش 
قابـل  تفاوت هـای  گرفـت،  قـرار 
توجهـی داشـت امـا باز هـم تصویب 
و ابـالغ قـرارداد تیـپ با وجـود تمام 
ایجـاد  نویـد  موجـود  کاسـتی های 

تغییـر در نگـرش کارفرمایان صنعت 
بود.  بـرق 

تنها  که  ای  سویه  یک  قراردادهای 
منافع کارفرمایان را در خود جای داده 
بود در کنار عدم پیش بینی تعدیل ها 
در متن قرارداد و همچنین جلوگیری 
معوق  مطالبات  میزان  افزایش  از 
متن یک  آن  ریشه های  از  یکی  که 
سویه قراردادها بود، مهمترین الزامات 
تدوین  کارگروه  ایجاد  برای  سندیکا 

قرارداد تیپ محسوب می شد. 
شرکت های  منافع  تامین  البته 
خصوصی سازنده و پیمانکار با لحاظ 
کردن منافع کارفرمایان و نیز تسهیل 
روند اجرای پروژه و ایجاد شفافیت در 
متن قراردادهای موجود هم از دیگر 
جدی  پیگیری  برای  سندیکا  اهداف 

موضوع قراردادهای تیپ بود.
پیگیـری، مکاتبـه، رایزنی و جلسـات 
متعـدد و مسـتمر سـندیکا و کارگروه 
باالخـره در مهـر مـاه 94 بـه ثمـر 

نشسـت. تدوین و ابـالغ قراردادهای 
در  غیرعمرانـی   EPC و   PC تیـپ 
مهـر مـاه 94 و بـه دنبـال آن تدوین 
خریـد  تیـپ  قراردادهـای  ابـالغ  و 
تجهیزات اواسـط سـال 95 مهمترین 
دسـتاوردهای ایـن کارگـروه بودنـد.

پس از آن ابالغ این متون قرارداد از 
شرکت های  به  توانیر  شرکت  سوی 
برق منطقه ای و اعمال تعدیل های 
نرخ ارز، فلزات و دیرکرد در پرداخت 
ایجاد  نهایت  قراردادها و در  در متن 
جرائم  برای  درصدی  ده  سقف 
این  از  پیش  )تا  خرید  قراردادهای 
دست کارفرمایان برای تعیین جرائم 
این  مثبت  کارنامه  است(  بوده  باز 

کارگروه را درخشان تر کرد. 
در  دارد  نظـر  در  کارگـروه  ایـن 
انجـام  خـود  فعالیت هـای  ادامـه 
پیگیری هـای الزم جهـت تصویـب 
 EPC و   PC تیـپ  قراردادهـای 
عمرانـی و رفـع کاسـتی های موجـود 

در قراردادهـای تیـپ تدویـن شـده را 
دهـد. قـرار  خـود  کار  دسـتور  در 

شده  تدوین  تیپ  قرادادهای  قطعا 
منافع  از  بخشی  تامین  علیرغم 
دارد  شرکت های عضو، کاستی هایی 
و  زمان  طول  در  را  آن  می توان  که 

با انجام پیگیری ها رفع کرد:
• علیرغـم پیگیری هـای انجام شـده 
و مکاتبات گسـترده با شـرکت توانیر 
و سـازمان مدیریـت و برنامـه ریزی، 
هنـوز هـم موفـق بـه تصویـب متن 
 EPC و PC قراردادهـای تیپ تیـپ
عمرانـی در حـوزه نیـرو نشـده ایـم 
ولـی قطعا این موضوع از دسـتور کار 

سـندیکا خارج نشـده است. 
• در خصوص قراردادهای تیپ خرید 
کارگروه  در  بند   25 تایید  علیرغم 
متن  در  توانیر،  و  سندیکا  مشترک 
نهایی که به تصویب توانیر رسید و به 
شرکت های برق منطقه ای ابالغ شد 

تنها 5 بند آن اعمال شده بود. 

نگاهی به عملکرد کارگروه فهارس بها

نگاهی به عملکرد کارگروه تدوین قرارداد تیپ

نگاهی به آنچه در سنـدیکا گذشتـه

پیگیـری موضـوع مناقصـات صنعـت بـرق ایـران بـا 
بررسـی مشـکالت اعضا در ارتباط با وزارت نیرو، توانیر 
و همچنیـن مـواردی کـه شـرکت های توزیـع خـالف 
حـدود و عـرف معین عمـل کرده انـد، کلید خـورد. این 
بررسـی ها در نهایـت بـه تشـکیل کارگـروه راه حـل با 
حضـور دکتـر محمدرضـا حقی فـام، معـاون هماهنگی 
توزیع شـرکت توانیر منجر شـد. به ایـن ترتیب فرصت 
بسـیار مناسـبی فراهم شـد تا سـندیکا بتواند عـالوه بر 
شناسـایی مشـکالت شـرکت های عضو در ایـن جوزه، 
چالش هـای  آنهـا،  جمع بنـدی  و  گـردآوری  از  پـس 
موجـود را جهـت پیگیـری تخلفـات شـرکت های تابعه 

وزارت نیـرو در ایـن کارگـروه منعکـس کند. 
کارگـروه راه حـل در همـان گام هـای ابتدایی توانسـت 
حـل مغایـرت و رفـع مشـکل مناقصـه 95/106 را در 

کارنامـه کاری خـود ثبـت کند. 
پایش  بر  عالوه  دارد  نظر  در  همچنین  کارگروه  این 
منظم  پیگیری  و  برق  صنعت  مناقصات  اسناد  مستمر 
جلسات کارگروه راه حل، مشکالت اعضـــا در خصوص 
مناقصــــات را شناسایی کرده و با تدوین راه حل مناسب 
بهبود محیط  برای  را  برای مشکالت موجود، زمینه ای 
برق  کار شرکت های عضو سندیکای صنعت  و  کسب 

ایران فراهم کند. 

نگاهی به عملکرد کارگروه راه حل

نگاهی به آنچه در سنـدیکا گذشتـه
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نگاهی به عملکرد کارگروه مطالبات

حوزه  گستردگی  دلیل  به  ایران  برق  صنعت  سندیکای 
فعالیت هایش همواره دچار تضاد منافع میان اصناف مختلف 
شرکت های عضو خود بوده است. علیرغم این تفاوت ها همواره 
تالش شده تا در صورت تضاد منافع میان اعضا، موضوع به 
شکلی دنبال شود که ضمن تامین منافع گروه های مختلف، آن 

مساله بر روی مسیر منافع ملی کشور دنبال شود. 
یکی از مهمترین موضوعاتی که محل تضاد منافع اعضای 
ایران بوده، تعرفه های وارداتی است.  سندیکای صنعت برق 
سازندگان  شامل  که  سندیکا  اعضای  از  بخشی  حقیقت  در 
را  وارداتی  تعرفه های  افزایش  هستند،  برقی  تجهیزات 
در  داخلی  تولیدکنندگان  از  حمایت  برای  ابزار  مناسب ترین 
سو  دیگر  از  و  می دانند  کشور  اقتصادی  نابسامان  شرایط 
بازرگانان و واردکنندگان که بخش دیگری از اعضای سندیکا 
برای  راهکار  بهترین  را  تعرفه ها  کاهش  می شوند،  شامل  را 
ایجاد فضای رقابتی در کشور و هدایت تولیدکنندگان به سمت 

ارتقای کیفی محصوالتشان می دانند. 
کار  یک  قالب  در  منافع  تضاد  این  شد  تالش  حال  هر  به 
کارشناسی هدفمند به بهترین شکل مدیریت شود. در همین 
راستا اولین اقدام سندیکا استعالم از شرکت های تولیدکننده و 

سازنده تجهیزات عضو بود. نظرسنجی ها در خصوص میزان 
و  برق  تولیدی صنعت  ساخته شده  کاالهای  گمرکی  حقوق 
نیز حقوق گمرکی مواد اولیه وارداتی مورد نیاز صورت گرفت 
و پس از آن فرم کمیسیون ماده یک جهت تکمیل و دریافت 
پیشنهادات اصالح میزان حقوق گمرکی برای اعضا ارسال شد. 
بعدی سندیکا  گام  پیشنهادات  و جمع بندی  اطالعات  پایش 
برای تدوین تعرفه های گمرکی بود که نتایج آن در جلسات 
کارشناسی وزارت صنعت، معدن و تجارت به مسئولین ارائه 
شد. در نهایت سندیکا با تهیه و ارسال نامه به مراجع ذیربط 

جهت، اصالح تعرفه های گمرکی را خواستار شد. 
نتیجـه تالش هـای سـندیکا در ایـن حـوزه اصـالح تعرفـه 
دکل های سـاخته شـده انتقال نیـرو از 10 درصد بـه 30 درصد 
و همچنیـن اصالح تعرفه تابلوهای سـاخته شـده از 26 درصد 

بـه 55 درصـد بود. 
البته پیشنهاد افزایش تعرفه مقره های سیلیکونی ساخت داخل 
تعرفه محصوالت  افزایش  نیز  و  درصد  به 35  درصد  از 15 
ساخته شده فصل 85 کتاب مقررات صادرات و واردات از 15 
درصد به 20 درصد نیز به نهادهای مربوطه ارائه شده و در 

حال پیگیری است.

به عنوان یک معضل شناخته  ایران  در  انرژی  باالی  تلفات 
شده، سال هاست دغدغه ای جدی برای مسئولین محسوب 
می شود. این مساله در حوزه صنعت برق ابعاد گسترده ای دارد. 
اتالف انرژی در حوزه مصرف به دلیل قیمت پایین فروش برق 

تنها بخشی از مساله اتالف انرژی در صنعت برق است. 
تا همین چند سال پیش گمانه زنی ها از اتالف 25 درصدی 
برق در شبکه های توزیع خبر می دادند. اما امروز این اتالف به 
گفته مسئولین وزارت نیرو به رقمی بین 11 تا 14 درصد رسیده 
است. سندیکای صنعت برق ایران سال هاست کاهش تلفات 
از اهداف و دغدغه های اصلی خود دنبال  را به عنوان یکی 
نیرو،  وزارت  پیگیری های  کنار  در  تالش ها  همین  می کند. 
بودجه سال 90  بندهای  از  را در یکی  تلفات  مساله کاهش 
گنجاند که این بند تا امروز هم یکی از بخش های ثابت قوانین 

بودجه ساالنه کشور باقی مانده است. 
کمیته کاهش تلفات و افزایش بهره وری سندیکا نیز در همین 
راستا پس از برگزاری انتخابات و تشکیل دور دوم آن، تنظیم 
مدل نهایی فرمول مالی کاهش تلفات را در دستور کار خود 

قرار داد. 
به عالوه پیگیری های این کمیته پس از هماهنگی با معاونت 
هماهنگی توزیع شرکت توانیر به حضور نماینده سندیکا در 
نهایی  تنظیم  و  تهیه  تلفات و همچنین  ملی کاهش  کمیته 
قرارداد تیپ برای پروژه های کاهش تلفات منجر شده است. 

به عالوه این کمیته در نظر دارد عالوه بر پیگیری اهداف سندیکا 
کاهش  پروژه های  از طریق  اعضا  کار  و  توسعه کسب  برای 
تلفات، این موضوع را به شکل جدی و گسترده از طریق کرسی 

سندیکا در کمیته ملی کاهش تلفات دنبال کند.

بـدون شـک تعویـق وزارت نیـرو و شـرکت های تابعـه اش در پرداخت 
مطالبـات شـرکت های سـازنده و پیمانـکار همـواره یکـی از جدی ترین 

چالش هـای صنعـت برق ایـران بوده اسـت. 
البته ابعاد و گسـتردگی این چالش و همچنین آسـیب های ناشـی از آن 
در دوره هـای مختلـف کامـال متفـاوت بوده اسـت. بدون شـک هشـت 
سـال فعالیـت دولت هـای نهـم و دهـم دشـوارترین سـال های صنعـت 
بـرق از ایـن لحـاظ بـوده انـد. مطالبـات شـرکت های عضو سـندیکای 
صنعـت بـرق ایـران از هزار میلیـارد تومـان در ماه های پایانی سـال 84 
در سـال 92 و هنـگام تحویـل وزارت نیـرو بـه مهندس چیـت چیان به 

مـرز 9 هـزار میلیـارد تومان رسـیده بود. 
بدهـی مخربـی کـه در طـول چهـار سـال دولـت دهـم، همنـوا بـا 
تحریم هـای ظالمانـه بیـن المللـی تیشـه بـه ریشـه صنعـت بـرق زد. 
هـر چنـد بـا روی کار آمـدن دولـت یازدهم و سـپردن مدیریـت وزارت 
نیـرو، بـه حمیـد چیت چیـان، حل چالـش مطالبـات در دسـتور کار این 
وزارتخانـه قـرار گرفـت و طـی چهار سـال گذشـته تا حد قابـل توجهی 

از ابعـاد آن کاسـته شـد. 
امـا بـه هـر حـال و علیرغـم حـل مقطعـی بخشـی از مسـاله مطالبات، 
شـرکت های  از  برخـی  بـه  نیـرو  وزارت  تابعـه  شـرکت های  بدهـی 
سـازنده و پیمانـکار همچنـان به قـوت خود باقـی ماند. بـه همین دلیل 
کارگروهـی بـا عنوان کارگروه مطالبات در سـندیکا پایه ریزی شـد. این 
کارگـروه قـرار بـود عـالوه بـر اسـتعالم مسـتمر مطالبات شـرکت های 
عضـو طـی یک فراخـوان عمومـی از همه اعضـا، پیگیری ایـن موضوع 

را بـه صـورت جـدی در دسـتور کار خـود قـرار دهد. 
بـر اسـاس اسـتعالم و جمـع بنـدی نهایـی کارگـروه مطالبـات، میـزان 
مطالبـات شـرکت های پاسـخ دهنـده رقمی بالغ بر سـی میلیـارد و 536 
میلیـون ریـال بـوده اسـت. در گام بعـدی کارگـروه تـالش کـرد بـرای 
مطالبـه ایـن بدهی سـه هـزار میلیـارد تومانی ضمـن مکاتبـه و رایزنی 
بـا مقامـات وزارت نیـرو و توانیـر، بـا مدیـران عامـل شـرکت های برق 
منطقـه ای و توزیـع نیـروی برقی که به اعضای سـندیکا بدهـکار بودند 

نیـز به صـورت مسـتقیم وارد مذاکره شـود. 
در نهایـت حاصـل تالش هـای ایـن کارگـروه ایـن بـود کـه پـس از 
انجـام مذاکـرات و مکاتبـات گسـترده، 86 شـرکت عضو اعـالم کردند 
کـه مطالبـات خـود را از کارفرمایانشـان دریافـت کـرده انـد. البتـه این 
کارگـروه همچنان در تالش اسـت تا مطالبات سـایر شـرکت های عضو 
را اسـتعالم و پرداخـت آنهـا را از طریـق وزارت نیـرو، توانیـر، برق هـای 

منطقـه ای و شـرکت های توزیـع دنبـال کنـد. 

نگاهی به عملکرد سندیکا در زمینه تعرفه های وارداتی

نگاهی به آنچه در سنـدیکا گذشتـه

نگاهی به عملکرد کمیته کاهش تلفات و افزایش بهره وری

نگاهی به آنچه در سنـدیکا گذشتـه
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تشکل های  حیاتی  شاهرگ  شک  بدون  اعضا 
اقتصادی هستند. اساس فعالیت همه تشکل ها بر 
است.  نهاده شده  بنا  آنها  اعضای  میزان مشارکت 
اثربخش و  اند حضوری  توانسته  تنها تشکل هایی 
باشند  داشته  سیاستگذاری  عرصه های  در  پررنگ 
میان شرکت های عضو  ایجاد هم افزایی  برای  که 
و جذب مشارکت آنها به درستی برنامه ریزی و اقدام 

کرده باشند.
تردید عملکرد  بدون  ایران  برق  سندیکای صنعت 
موفقی در این حوزه داشته است. تشکلی که سال 
1379 با 26 شرکت تأسیس شد، در طول کمتر از دو 
دهه توانست بیش از  500 شرکت فعال در صنعت 

برق کشور را به زمره اعضای خود بیفزاید. 
فراموش نکنیم که این موفقیت در شرایطی برای این 
تشکل حاصل شده که سندیکا نزدیک به نیمی از 
عمر 17 ساله خود را در رکود دامنگستر اقتصادی که 
در صنعت برق عمق بیشتری داشت گذرانده است.

روال عضوگیری سندیکا از همان ابتدا با شیب اندک 
اما رو به صعود بود، به طوری که تعداد اعضایش 
تنها به فاصله 4 سال نزدیک به دوبرابر شد. این 
روند اما از سال 1384 یعنی زمانی که تعداد شرکت 
های عضو سندیکا به مرز 60 شرکت رسیده بود، 
سرعت گرفت به طوری که به فاصله یک سال این 

تعداد به 96 شرکت عضو رسید. 

بود  پاگرفته  پرشتاب عضوگیری تشکلی که  روال 
و جایگاه خود را آرام آرام در نهادهای تصمیم ساز 
تثبیت می کرد تنها به فاصله دو سال یعنی در سال 
1387 به باالی 150 شرکت رسید. واحد عضویت 
و  شکل یافته  ساختاری  سال ها  همین  در  سندیکا 
در  کار عضوگیری  و  بود  گرفته  به خود  مشخص 
قالب یک سیستم نظام مند و برنامه ریزی شده دنبال 

می شد. 
گسترده  و  شده  برنامه ریزی  فعالیت  این  نتیجه 
مرز  به  سندیکا  عضو  شرکت های  تعداد  افزایش 
سال های  در طول  بود.  سال 90  در  300 شرکت 
ابتدایی این دهه و درست در زمانی که صنعت برق 
دشوارترین روزهایش را می گذراند سندیکا توانست 
به اتکا به عملکرد قابل قبول و سیستم عضوگیری 
برنامه ریزی شده اش، باز هم بر تعداد اعضای خود 

بیفزاید. 
برق  صنعت  سندیکای  اعضای   92 سال  پایان  تا 
ایران به 386 شرکت رسیده بودند و این تعداد در 
هم  شرکت  مرز 530  به  گذشته  سال  سه  فاصله 
نزدیک شد. امروز سندیکای صنعت برق ایران جزو 
تشکل های قدرتمند کشور است و این عنوان تنها 
به پشتوانه حضور، مشارکت و هم افزایی اعضایی 
است که هر یک نبض تپنده ای در پیکره این تشکل 

بزرگ اقتصادی هستند.

سپهر برزیمهر
بی نظمی مالی دولت نهم و دهم و انباشت مطالبات شرکت های فعال برقی 
از یک سو و جهش ناگهانی نرخ ارز و افزایش تورم تا مرز 45 درصد بسیاری 
از صنایع را زمینگیر کرد. کاهش ظرفیت تولید صنایع، ورشکستگی بسیاری 
از بنگاه های اقتصادی و متوقف شدن بسیاری از پروژه های زیرساختی تنها 

بخشی از پیامدهای جدی سیاست های دولت نهم و دهم بود. 
صنعت برق اما تقریبا از تمام جهات دچار آسیب شد. از یک سو معوق ماندن 
مطالبات شرکت ها از وزارت نیرو و شرکت های تابعه اش دست این صنعت 
را به شدت بسته بود و از سوی دیگر قراردادهای در حال اجرا یا منعقد شده، 

به دلیل جهش ناگهانی نرخ ارز و سایر نهاده های تولید متوقف شدند. 
در نهایت علیرغم اینکه این قراردادها به دلیل عوامل بیرونی و خارج از 
کنترل بنگاه های اقتصادی متوقف شده بودند، ضمانت نامه های شرکت 
های پیمانکار ضبط و زیان وارده به آنها چند برابر شد. همین امر سندیکا 

را ملزم کرد که کارگروهی با عنوان قراردادهای متوقف راه اندازی کند. 
طی  اعضا  مشکالت  رصد  و  بررسی  هایش  گام  اولین  در  کارگروه  این 
جلسات و مکاتبات متعدد در خصوص قراردادهای متوقف و غیر فعال را 
در دستور کار خود قرار داد. در ادامه دسته بندی قراردادهای واصله از سوی 
شرکت های عضو در کارگروه قراردادهای متوقف انجام شد و مکاتبه و 
برگزاری نشست مشترک کارگروه قراردادهای متوقف با وزیر نیرو به عنوان 

مهمترین اقدامات این کمیته، در کارنامه کاری اش ثبت شد.
این کارگروه عملکرد موفقی در حوزه فعالیت هایش داشت. نتیجه تمام این 
تالش ها حل و فصل 75 فقره قرارداد در فاز اول کارگروه مشترک بود. به 

این ترتیب مشکل تعدادی از شرکت ها در این حوزه حل شد. 
حاال قرار است این کارگروه در فاز بعدی فعالیت های خود، بررسی و حل 
24 مورد کارفرمای باقی مانده و قراردادهای متوقف آنها را در دستور کار 

خود قرار دهد.

نگاهی به عملکرد کارگروه قراردادهای متوقف

نگاهی به آنچه در سنـدیکا گذشتـه

نگاهی به عملکرد واحد عضویت سندیکا

نگاهی به آنچه در سنـدیکا گذشتـه
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شاید یکی از اصلی ترین چالش های پیمانکاران نیرو، 
عدم آشنایی دقیق سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
با شرایط و ویژگی های آنهاست. این عدم آشنایی 
در شرایطی برای این شرکت ها دردسرساز شد، که 
به  منوط  عمرانی  پروژه های  مناقصات  در  شرکت 

انجام رتبه بندی در این سازمان شد. 
با  نیرو  حوزه  پیمانکاران  میان  فعال  تعامل  ایجاد 
سازمان مدیریت و برنامه ریزی تنها مساله ای بود 
که می توانست پروسه ارزیابی و تشخیص صالحیت 
شرکت های پیمانکار و رتبه بندی آنها را تا اندازه ای 

بر مدار منطق و انصاف قرار دهد. 
آیین  بررسی  تخصصی  کارگروه  منظور  همین  به 
 1392 سال  در  نیرو  پیمانکاران  بندی  رتبه  نامه 

تشکیل شد. 
اعضای  از  سنجی  نظر  اول  گام  در  کارگروه  این 
سندیکا در خصوص مشکالت رتبه بندی و ارزیابی 
و تشخیص صالحیت پیمانکاران را در دستور کار 
دستور  و  ارزیابی  نامه  آیین  سپس  داد.  قرار  خود 
نیرو در  پیمانکاری  بندی  رتبه  رویه  العمل وحدت 
کارگروه های تخصصی رتبه بندی پیمانکاران را نیز 
دنبال کرد. چرا که یکی از معضالت پیمانکاران نیرو 
امتیاز کار شاخص  در چند سال گذشته باال بودن 
بوده است. این مساله موجب شده بود بسیاری از 
پیمانکاران با سابقه نتوانند رتبه های خود را تمدید 
کنند و همین امر، ایجاد وحدت رویه در ارزیابی ها 

را به موضوعی کلیدی برای کارگروه تبدیل کرد.
پس از آن پیشنهادات سندیکا گردآوری شد و این 
و  ارزیابی  نامه  آیین  اصالح  منظور  به  پیشنهادات 
تشخیص صالحیت پیمانکاران نیرو طی مکاتبات 
این  به  برنامه،  سازمان  با  گسترده  رایزنی های  و 

سازمان ارائه شد. 
در  سندیکا  عضویت  تالش ها  این  نتیجه  اولین 
کمیته فنی نظارت بر ارزشیابی و رتبه بندی شورای 

هماهنگی تشکل های صنفی و مهندسی بود. البته 
توانیر  بازرگانی شرکت  و  فنی  کمیته  در  عضویت 
دستاوردهای  دیگر  از  هم  سازندگان  ارزیابی  برای 

این کارگروه تخصصی بوده است. 
یکی دیگر از اقدامات قابل تقدیر کارگروه تخصصی 
نیرو،  پیمانکاران  بندی  رتبه  نامه  آیین  بررسی 
در  سازندگان  مشکالت  بندی  جمع  و  شناسایی 
ارزیابی و تشخیص صالحیت و وندور لیست های 
تالش  همچنین  کارگروه  این  بود.  توانیر  شرکت 
و  مقررات  تغییرات  آخرین  رسانی  اطالع  کرد 
از  را  و تشخیص صالحیت  ارزیابی  بخشنامه های 
طریق وب سایت سندیکا به خوبی انجام دهد. پایش 
و ارزیابی پرونده های شرکت های متقاضی رتبه 1 و 
2 پیمانکاری نیرو در سامانه ساجات هم در فهرست 

فعالیت های این کارگروه جای دارد. 

به طور خالصه می توان گفت که اصالح آئین نامه 
رتبه بندی و تشخیص صالحیت پیمانکاران رشته 
نیرو در سال 1394 مهمترین دستاورد این کارگروه 
تخصصی بوده است. الزم به یادآوری است که پس 
از تالش های گسترده سندیکا و اصالح آیین نامه 
مزبور، در بخشنامه ابالغ شده در تاریخ 1394/6/24 
در تبصره »بند 1 توضیح جدول« معیار کار شاخص 
رشته  زیر  و  نیرو  توزیع  و  انتقال  پست،  رشته  زیر 
درصد  یا 50  یک ششم  به  را  اتوماسیون صنعتی 

سایر رشته ها تقلیل یافت.
پیشنهاد  ارائه  بر  دارد عالوه  نظر  در  کارگروه  این 
اجرایی جهت انجام ارزیابی و تشخصیص صالحیت 
پیگیری  توسط سندیکا،  نیرو  وزارت  به  سازندگان 
صالحیت  تشخیص  و  ارزیابی  واگذاری  برای 
سازندگان به سندیکای صنعت برق را نیز دنبال کند 
تا همه ارزیابی ها در صنعت برق با اتکا به تخصص 

و تجربه و دانش صورت گیرد.

نگاهی به عملکرد کارگروه رتبه بندی پیمانکاران نیرو

نگاهی به آنچه در سنـدیکا گذشتـه
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سـال 95 بـرای صنعـت برق کشـور 
بـا پدیده ای نـادر تحت عنـوان بروز 
خاموشـی هـای ناشـی از ورود گـرد 
وغبـار بـه اسـتان خوزسـتان و خبـر 
مرعـی ماندن تغییر سـاختار اساسـی 
اتمـام  بـه  بـرق  صنعـت  کامـل  و 
عملکـردی  هـای  شـاخص  رسـید. 
صنعـت بـرق در سـال 95 بـه جـز 
بخـش صـادرات بـرق با پیـش بینی 
هـای انجـام شـده تقریبـا یکسـان 
بـود، بدیـن ترتیب کـه نیـاز مصرف 
کشـور بـه حـدود 53 هـزار مـگاوات 
رسـید و فـروش بـرق تقریبا بـه بالغ 
بـر 240000 میلیـون کیلوواتسـاعت  
تعـداد  و    شـد  خواهـد  منتهـی 
مشـترکین جدیـد حـدود 1200000 

مشـترک خواهـد بـود.
طول شبکه های جدید  فوق توزیع و 
انتقال بالغ بر 2000 کیلومتر مدار شد 
و ظرفیت اضافه شده به پست های 
فوق توزیع و انتقال به بالغ بر 8000 
مگاولت امپر رسیده است. طول شبکه 
های توزیع اضافه شده نیز به حدود 
به  است.  رسیده  کیلومتر   20000
تعداد پست های توزیع حدود 30000 
در بخش  است.  اضافه شده  دستگاه 

نیز  تجدیدپذیر  های  انرژی  توسعه 
نگرفته  صورت  مالحظه  قابل  اتفاق 
مرحله  در  ها  پروژه  عمدتا  و  است 
ساخت، آن هم با مشکالت ناشی از 

کمبود نقدینگی هستند.
میزان صادرات برق نسـبت به سـال 
قبـل با کاهـش 34 درصـدی مواجه 
بوده اسـت. شـاخص های عملکردی 
فـوق بـا اندکـی تغییـرات طـی یک 
دهـه اخیـر به جز در بخـش صادرات 
بـرق ثابت بـوده و از رشـد یکنواختی 
از  دیگـر  یکـی  کنـد.  مـی  پیـروی 
شـاخص هـای عملکـردی صنعـت 
بـرق کـه جنـاب آقـای وزیـر از آن 
بـه عنـوان شـاخص تریـن عملکـرد 
یـاد کردنـد، کاهـش تـا 11 درصدی 
تلفـات بـرق اسـت کـه در صـورت 
ماندگاری و پایداری شـاخص بسـیار 
خـوب وماندگاری بـرای صنعت برق 

بود. خواهـد 
چنانچه اقتصاد برق در آینه شاخص 
آماری  تحلیل  فقط  عملکردی  های 
 5000 حدود  با  تولید  بخش  شود، 
را  عملکرد  بیشترین  تومان  میلیارد 
و  توزیع  فوق  بخش  و  است  داشته 
انتقال با حدود 2500 تا 3000 میلیارد 

 1500 حدود  با  توزیع  بخش  تومان 
ترتیب  به  تومان  میلیارد   2000 تا 

عملکرد مالی داشته اند. 
نظر  اساس  بر  نیز  جاری  بخش  در 
تمام  هزینه  که  برق  صنعت  مدیران 
سوخت  بدون  کیلواتساعت  هر  شده 
را حدود 100 تومان مطرح می کنند، 
 24000 حدود  های  هزینه  ظاهرا 
میلیارد تومان شود. در حالیکه درآمد 
حاصل از فروش برق در سال 95  قطعا 
کمتر ار 15000 میلیارد تومان براورد 
می شود. به عبارتی دیگر صنعت برق 
درسال 95 فقط در بخش جاری خود با 
حدود 8000 تا 10000 کسری مواجه 
بوده که هیچ منبع جدیدی نیز برای 
تامین ان   پیش بینی نشده است و این 
پنچم  برنامه  در طول  موازنه  کسری 

توسعه کشور وجود داشت.
نقدینگی در صنعت  اعتبار و  کسری 
برق طی یک دهه اخیر تقریبا عادی 
اکثر  اینکه  وجود  با  و  است  شده 
بازیگران این صنعت، به نحوه بازی 
ولی  اند  کرده  عادت  شرایط  این  در 
به علت سخت بودن این نوع بازی، 
و  بازی  زمین  و  بازیکنان  تدریج  به 
تجهیزات و تکنولوژی دچار فرسودگی 

و آسیب دیدگی می شوند و با پدیده 
هایی از قبیل خاموشی های خوزستان 
مواجه خواهیم شد که به شدت صنعت 

برق را با چالش مواجه می کند.
یک  معمول  روال  رسد  می  نظر  به 
دهه اخیر صنعت برق در سال 96 نیز 
هم از نظر شاخص های عملکردی و 
هم از نظر مالی ادامه یابد وحتی در 
طول برنامه ششم نیز تغییری نکند.

نیاز  حداکثر  شود  می  بینی  پیش 
مصرف برق کشور در تابستان 96 به 
حدود 55000 مگاوات برسد و میزان 
فروش برق به حدود 260 هزار میلیون 
به  توجه  با  و  شود  بالغ  کیلواتساعت 
تعداد  کشور،  مسکن  اقتصاد  شرایط 
مشترکین برق جدید کشور بیشتر از 
مشترک  هزار  سیصد  و  میلیون  یک 
نشود و کماکان افزایش طول شبکه 
هزار  بیست  حدود  برق  توزیع  های 
افزایش طول شبکه های  و  کیلومتر 
حدود 2000  به  انتقال  و  توزیع  فوق 

کیلومتر مدار برسد.
میـزان بـرق صادراتـی کشـور نیز در 
سـال 96 بـه حـدود 8000 میلیـون 
کیلواتساعت می رسـد  و در شاخص 
هایـی از قبیل تلفات بـرق و راندمان 

نیـروگاه ها نیـز تغییر زیـادی حاصل 
نخواهـد شـد. پیـش بینی هـا حاکی 
 500 حداقـل  آمـدن  مـدار  بـه  از 
مـگاوات ظرفیـت جدیـد در بخـش 

انـرژی هـای نو اسـت. 
باتوجه به شرایط اقتصادی کشور بعید 
به نظر می رسد که معجزه خاصی در 
برق  واقتصادی صنعت  مالی  شرایط 
ایجاد شود و اگر نرخ متوسط فروش 
برق با حداکثر 20 درصد رشد آن هم 
فقط برای شش ماهه دوم مواجه شود، 
درآمدهای صنعت برق به سختی به 
رسید.  خواهد  تومان  میلیارد   17000
تا  بودجه 8000  کسری  کماکان  لذا 
برق  صنعت  تومانی  میلیارد   10000
با فرض رشد 10 درصدی در قیمت 

تمام شده فعلی حفظ می شود. 
لذا بازیگران بخش خصوصی صنعت 
درب  باشند  امیدوارم  باید  فقط  برق 
مشابه  حداقل  برق  صنعت  اقتصاد 
سال 95 بچرخد و ضمنا باید همزمان 
فنی  خدمات  صادرات  به  نگاهی 
توجه  با  که  باشند  داشته  ومهندسی 
جای  نیرو  وزارت  مثبت  تحرکات  به 
طرفی  از  است.  بیشتری  امیدواری 
گذاری  سرمایه  عدم  فرض  با  دیگر؛ 
مستقیم  صنعت برق در بخش تولید، 
با توجه به ضرورت حداقل 5000  تا 
6000 میلیارد تومانی سرمایه گذاری 
مورد نیاز در بخش توزیع، فوق توزیع 
و انتقال و درامدهای ناشی از فروش 
انشعاب، این بخش از صنعت برق نیز با 
کسری  تا 30 درصدی نقدینگی طبق 
روال سنوات اخیر مواجه خواهد بود. 

درآمدهای  رسد  می  نظر  به  ضمنا 
ناشی ازعوارض تعیین شده در قانون 
هزینه  پاسخگوی  96؛  سال  بودجه 
انرژی  های  نیروگاه  از  برق  خرید 
های نو حتی با فرض به مدار امدن 
سال  در  جدید  مگاوات   500 حداقل 

جدید باشد.
همانگونه که عنوان شد طی سال های 
اخیر کسری نقدینگی در صنعت برق 
به صورت رسمی نهادینه شده است. 

میزان  حالی  در  نیرو  محترم  وزیر 
بدهکاری صنعت برق را قریب به 30 
هزار میلیارد تومان اعالم کرده اند که 
تدوین   نظام  در  موجود  سازوکارهای 
ساختار  همچنین  و  برق  های  تعرفه 
هیچ  به  برق  صنعت  در  وری  بهره 
عنوان فرمول و حتی کشش اجتماعی 
و سیاسی جبران کسری فوق را ندارد 
و از این رو مدیران ارشد صنعت برق 
برای اجرای طرح های حداقلی مورد 
به رویکرد فاینانس و یا انجام پروژه به 
صورت epcf  و مدل های تامین مالی 

دیگر سوق پیدا کرده اند. 
بینی  امر در صورت وجود پیش  این 
برق  اقتصاد  واقعیت،  بر  مبتنی  های 

برگشت  منابع  تامین  برای  کشور 
و  پسندیده  بسیار  اقدامی  سرمایه، 
پتانسیل  از  استفاده  است.  منطقی 
های تعریف شده در ماده 12 قانون 
از  دیگر  یکی  نیز  تولید  موانع  رفع 
ظرفیت های مورد توجه صنعت برق 
بوده است و پیگیری ها و طرح های 
مختلف و متنوعی نیز تا کنون در این 
از  هنوز  ظاهرا  که  شده  ارایه    مورد 
فیلتر شورای اقتصاد عبور نکرده است. 
در شرایط فعلی اقتصاد صنعت برق و 
شرایط اقتصادی کشور یکی از بهترین 
تنگاهای  از  رفت  برون  سازکارهای 
این  های  پتانسیل  از  استفاده  موجود 
ماده طالیی است که بخش خصوصی 

طرح  اجرای  در  مشارکت  برای  هم 
های تعریف شده در این ماده قانونی، 
انگیزش و آمادگی الزم را دارد. برای 
تحقق این ماده قانونی نیاز است ابتدا 
مدل ذهنی مشترکی بین  مدیران ارشد 
صنعت برق و مدیران بخش خصوصی 
در مورد چرایی و چگونگی ها تعریف 
برون  رایزنی ها  ایجاد شود وسپس  و 

بخشی صورت پذیرد.
یکـی دیگـراز ظرفیـت هـای پنهان 
اقتصـاد صنعـت بـرق، لـزوم تعریف 
سـاختار تعرفـه ای هوشـمند مبتنـی 
بـر عملکـرد و نتیجـه گـرا اسـت که 
منجـر بـه افزایـش بهـره وری نیـز 
بشـود. )تعریـف تعرفـه هـای بـرق 

بـرق  شـده  تمـام  قیمـت  شـرطی( 
آن هـم از نـوع بـدون سـوخت آن، 
بـا توجـه بـه سـاختار عوامـل موثـر 
انسـانی  نیـروی  آن کـه عمدتـا  در 
اسـت به طـور طبیعی سـالی حداقل 
10 درصـد افزایـش مـی یابـد و بـا 
توجـه بـه عقـب افتادگی حـدود 30 
درصـدی قیمـت تمـام شـده فعلـی 
بـرق )بـدون هزینه سـوخت(؛ امکان 
از  نقدینگـی  کسـری  ایـن  جبـران 
طریـق افزایـش تعرفـه هـا در کوتاه 
مـدت بـه هیـچ عنـوان قابـل تصور 
نیسـت. لـذا بهتریـن مـدل اعمـال 
تعرفه های هوشـمند بـرای اهداف و 
نتایـج خـاص اسـت. در سـاختار این 

مـدل تعرفـه، بـرای اهـداف و نتایج  
مشـخص و در زمـان مشـخص و با 
مـدل مالـی مشـخص، تعرفـه های 

اضافـی اعمـال مـی شـود.
کسری  شد  عنوان  که  همانگونه 
صورت  به  برق،  صنعت  نقدینگی 
این صنعت  بازیگران  به سایر  بدهی 
دیگر،  عبارتی  به  شود.  می  منتقل 
از  بخش خصوصی حدود 30 درصد 
پروژه های صنعت برق را  به صورت 
رایگان تامین مالی می کند. در این 
در  اینکه  علت  به  ها  بانک  میان 
قرص  عوارضی  دارای  مسیرها  تمام 
و محکمی هستند، بیشترین منعفت 
این  بازیگران  سایر  ولی  برند  می  را 
صنعت، خصوصا بخش خصوصی به 
روز شده  به  بدهی  انباشت  با  تدریج 
در قبال مطالبات پرداخت نشده دارای 
به  نشده،  روز  به  اقتصادی  ارزش 
شدت متضرر شده و بالجبار از گردونه 

اقتصاد برق خارج می شوند. 
محترم  ریاست  پیش  یکسال  حدود 
جریان  در  را  فوق  فرآیند  مجلس 
سخنرانی افتتاحیه  یک پروژه، نوعی 
دیگر توصیف کرد، که نکات کلیدی 

ان به شرح زیر بود.
- بدهکاری وزارت نیرو به پیمانکاران 
باعث تاسف است و چرا باید کارهای 

اجرایی این گونه دنبال شود
- پیمانکاران ظرفیت زیادی ندارند و 
باشند  سرپا  پیمانکاران  بخواهیم  اگر 
باید از آنها حمایت کنیم: چرا وزارت 
دولت  در  کتاب  و  حساب  بی  نیرو 
این  وزارتخانه  که  کند  می  هزینه 

میزان بدهکار باشد
پروژه  یک  انجام  کشیدن  طول   -
و  حجم  استهالک،  و  است  به ضرر 
سرمایه گذاری افزایش پیدا می کند

- با توجه به وضعیت آب کشور باید 
و  اصالح  برداری  بهره  های  روش 
سوق  بخش  این  به  گذاری  سرمایه 

داده شود
- توسعه بهره وری سرمایه ونیروی 

کار

سعید مهذب ترابی؛ مدیر عامل شرکت مهندسی قدس نیرو 
و رییس انجمن علمی مدیریت مصرف انرژی ایران

کسری نقدینگی صنعت برق، به صورت بدهی به 
سایر بازیگران این صنعت منتقل می شود. به عبارتی 
دیگر، بخش خصوصی حدود 30 درصد از پروژه های 
صنعت برق را  به صورت رایگان تامین مالی می کند. 
در این میان بانک ها به علت اینکه در تمام مسیرها 
دارای عوارض قرص و محکمی هستند، بیشترین 

منعفت را می برند

یادداشت یادداشت
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بدیهـی اسـت حـل معادلـه پیچیـده 
از  کـدام  هـر  کـه  بـرق  اقتصـاد 
متغیرهـای ان نیـز بـه طـور طاقـت 
پیچیـده  فـوق  شـرح  بـه  فرسـایی 
اسـت با سازوکارهای سـنتی و جاری 
ودسـتوری  امـکان پذیـر نیسـت و 
سـازوکارهای مبتنی بر قوانین کسب 
وکار و بـروز شـده را طلـب می کند و 
از حـق نگذریم صنعت بـرق علیرغم 
همـه شـرایط فـوق تا کنون توانسـته 
است در تامین برق مستمر مشترکین 
و خدمـات دهی گسـترده ؛بـه عنوان 
یکی از متغیرهای تاثیرگذار در توسعه 
کشـور بسـیار خوب عمل کند و نمره 
خوبـی بگیـرد ولـی بـه قـول معاون 
محتـرم وزیـر نیرو امـکان ادامـه این 

نیسـت. روند 
شرایط خاص  لحاظ  به  سال 96  در 
آن خصوصا در شش ماه اول ؛پیش 
بینی می شود، هیچگونه اصالح و یا 
تغییر عمده ای در فرایند های منتهی 
به بهبود اقتصاد برق از قبیل منطقی 
گذاری  سرمایه  ها،  تعرفه  کردن 
وکار  کسب  بیشتر  رونق  خارجی، 
باالخص گردش  و  بخش خصوصی 
شش  از  ولی  نشود،  ایجاد  نقدینگی 
و  اصالحات  قطعا  بعد  به  دوم  ماهه 

بهبود قابل توجهی در ساختار اقتصاد 
برق کشور قابل پیش بینی است. نکته 
قابل توجه لزوم برنامه ریزی وسرمایه 
گذاری برای تامین  نیاز مصرف سال 
نیاز مصرف  قطعا  است، چرا که   97
سال 96 با همت و تالش همکاران 

صنعت سپری می شود.
در  کلیدی  مباحث  از  دیگر  یکی 
تکلیف  تعیین  لزوم  برق  صنعت 
است.  بنایی  زیر  این صنعت  ساختار 
فعلی  مدیران  رسد  می  نظر  به 
دو  تفکیک  قصدشان  برق،  صنعت 
و  برق  صنعت  از  باقیمانده  بخش 
در  با  آن  حاکمیتی  جایگاه  تقویت 
هستند  الزم  اختیارات  گرفتن  دست 
که شاید این اتفاق خارج از خوب یا 
بد بودن آن در دولت یازدهم وصال 
ندهد و دولت دوازدهم نگاه دیگری 
به تغییر ساختار داشته باشد. یکی از 
تعیین  برای  قبولتر  قابل  پیشنهادات 
ادغام  برق،  صنعت  ساختار  تکلیف 
تشکیل سه  و  توانیر  با  برق  معاونت 
شرکت مادر تخصصی ذیل آن است 
که بخش تولید آن اخیرا تشکیل شده 
است و شرکت بعدی نیز شرکت مادر 
تخصصی توزیع و شرکت دیگر می 
های  برق  پوشش  تحت  از  تواند 

مدیریت  شرکت  ذیل  ای  منطقه 
شبکه شکل گیرد.

شرکت  فعلی  ساختار  با  که  آنجا  از 
استمرار  و  ادامه  امکان  توزیع  های 
سازوکارهای  و  نیست  آنها  توسعه 
بودجه ای و منابع فعلی آنها به هیچ 
یا  و  منطقی  نیاز  پاسخگوی  عنوان 
حرص گونه آنها را نیست، لذا تشکیل 
شرکت مادر تخصصی توزیع در سال 
96 از ضرورت های غیر قابل اجتناب 
است. این مدل ساختار، تجربه موفقی 
داشته است و مقبولیت بیشتری را در 

بین نخبگان صنعت برق دارد.
با ادغام سابا وسانا وتشکیل سازمان 
وزیر  معاونت  جایگاه  در  که  ساتبا 
محل  از  امسال  حداقل  و  دارد  قرار 
عوارض،  اخذ  از  ناشی  های  درآمد 
می  حساب  به  نیز  پولداری  سازمان 
آید، پیش بینی می شود که سال 96 
عمدتا صرف تدوین ساختار وتعریف 
راهبردها وروابط آن شود. در این بین 
تعریف روابط با مجموعه صنعت برق 
که قسمت عمده ای از وظایف آن با  
ساتپا به نوعی هم پوشانی و یا تداخل 
نیز کار ساده ای نخواهد بود و  دارد 
تعریف  باید  می  اکنون  هم  از  قطعا 
روابط  این  برای  مشخصی  و  دقیق 

صورت پذیرد.
ضمنا سازمان ساتبا با توسعه فعالیت 
و  کارایی  افزایش    به  منجر  های 
وظایف  از  که  نیز  مصرف  مدیریت 
نوعی  به  هست  سازمان  این  ذاتی 
این    پاسخی برای چند بعدی بودن 

سازمان خواهد داشت.
تعییـن تکلیـف منطقـی و مشـوقی، 
نـرخ خریـد بـرق از تولید کننـدگان و 
یـا متقاضیـان احـداث نیـروگاه های 
تولیـد بـرق یکـی دیگـر از مباحثـی 
اسـت کـه امیدواریـم در سـال 96 به 
آن پرداختـه شـود. در این میان  ایجاد 
نهـاد تنظیـم کننـده بـازار معامـالت 
اسـت  موضوعـی  )رگالتـور(  بـرق 
کـه در صـورت تحقـق، یـک رونـق 
مناسـب و منطبـق بـر رقابـت و بازار 
متعـادل در خرید و فـروش برق ایجاد 

شـود. می 
در سال 96 که با نماد خروس شناخته 
می شود بر اساس تعالیم فنگ شویی، 
اغلب زمان رسیدن به موفقیت های 
و  صبر  که  کسانی  و  بوده  درخشان 
پیشه  ها  سختی  تحمل  در  بردباری 
موفقی  مسیر  به  اند  توانسته  کردند 
برای  موضوع  این  امیدوارم  و  برسند 
صنعت زیربنایی برق نیز صدق کند.

تمام وقایع اخیر در دنیا ، از انتخاب دونالد 
ترامپ گرفته تا خروج انگلیس از اتحادیه 
ژئوپولیتیکی  تغییرات  همچنین  و  اروپا 
منطقه ، همه حاکی از قوت گرفتن ارزش 
دالر، در برابر سایر ارزهای رایج و ثبات 
یا کاهش قیمت مواد اولیه ، طال و نفت 
در بازارهای جهانی است. انتخاب مجدد 
دکتر روحانی نیز نویدبخش ثبات سیاسی 
این  با همه   . بود  اقتصادی در کشور  و 
سفینه  که:  اینجاست  پرسش  تفاسیر 
سرگردان اقتصاد ایران در کدام مدار قرار 
خواهد گرفت؟ آیا رونق بازار و در نتیجه 
شاهد  را  بیکاری  سطح  کاهش  و  تورم 
خواهیم بود و یا بالعکس باید منتظر بقای 
رکود حاکم بر بازار و افزایش نرخ بیکاری 
بود. واقعیت این است که یک تضاد مانع 
الجمع وجود دارد که روند خروج از رکود 
 . است  روبرونموده  بزرگ  چالشی  با  را 
در کشورما »کالن پول« هایی )ابر پول( 
وجود دارد که اگر به انها آزادی حرکت 
بدهیم، چنان تورم غیر قابل مهاری ایجاد 
خواهد نمود که یک شبه هزاران نفر را 
بی خانمان و سفره اکثر مردم را درهم 
داستان  این  واویالی   . پیچید  خواهد 
اینجاست که این کالن پولها دست افراد 
انگشت شماری است که عالوه بر اینکه 
نیست  دروجودشان  دوستی  میهن  هیچ 
به جریان های قدرت طلب بی خرد هم 
وصل هستند. پول این افراد به مثابه سیاه 
چاله عمل خواهد نمود و همه چیز را در 

خود خواهد بلعید. راستی چه باید کرد؟ 
آنچه مسلم است نبود رونق اقتصادی و 
گرمی بازار چنان موجودیت اقتصاد کشور 
نبود  متقاباًل  که  انداخته  مخاطره  به  را 
رکود و یخ زدگی واختناق وکسادی بازار، 
اقتصادکشور را تهدید میکند . فهم این 
پیچیدگی و مدیریت این رویداد به طوری 
پدیده  دو  این  بین  منطقی  تعاملی  که 
کشور  اقتصاد  اصلی  چالش  آید ،  بوجود 
است.  که امید است با استفاده از تجربه، 
دانش، برنامه ریزی و دوری از حرکات 
احساسی و پوپولیستی به نظام اقتصادی 

پایدار دست یابیم . 
مزید  و  بانکی  سپرده  سود  بودن  باال 
پول  نمودن  سپرده  به  مردم  تمایل  آن 
در بانکها به جهت از دست رفتن اعتماد 
ذهنیت  از  ناشی  بازار  ثبات  به  مردم 
تاریخی در عملکرد اقتصادی دولت نهم 
و دهم و همچنین عدم تخصص گرایی 
و به جای آن دون مرتبه  نمودن دانش 
زده  سیاست  اقتصاد  در  آن هم  اقتصاد 
ایران همه حاکی از ظهور مبحثی جدید 
و بی سابقه در اقتصاد ایران دارد . روند 
کنونی و اعمال سیاستهای دولت یازدهم 
عمدتا  که  را  پول ها  کالن  حدودی  تا 
هستند  کشور  بانکی  سیستم  از  خارج 
را مهار نمود بطوریکه شاهد انسجام و 
از  خارج   . هستیم  اقتصاد  نسبی  تعادل 
روحانی  دولت  بگوییم  نیست که  لطف 
نجات  پرتگاه  لب  از  را  کشور  اقتصاد 

می توانست  تورمی که  کنترل  با  و  داد 
خانمانسوز باشد انسجام و تعادل نسبی 
کوچکتر  از  و  آورد  همراه  به  را  اقتصاد 
 . نمود  جلوگیری  مردم  سفره  شدن 
بگذارید بگویم این دستاورد بزرگی بود 
. در ادامه دالیل آن را بر خواهیم شمرد.
با  چگونه  که  اینجاست  بزرگ  چالش 
توسعه  سوی  به  دستاورد  این  حفظ 
مسیر  بطوریکه  برویم  پیش  اقتصادی 
اقتصاد در افق رویداد این کالن پولهای 
شود  چنین  اگر  که  نگیرد.  قرار    سیاه 
واز  است  محال  امری  تورم  کنترل 
اقتصادی  آشوب  پدیده  ظهور  رو  این 
ثباتی سیاسی- بی  آن  نهایی  نتیجه  و 
اجتماعی قطعی خواهد بود . پس بیایید 
با مشکالت  به خود شجاعت بدهیم و 
بجای فرار از آن مقتدرانه روبرو شویم. 
که  درد  این  درمان  نسخه  درباره ی  و 
همان »اقتصاد مقاومتی« است تحلیلی 

موشکافانه داشته باشیم.   
باشند  نخواسته  مردم  تا  باورم  این  بر 
با مردم  .دراینجا روی سخنم  نمی شود 
است و اینکه مردم باید با آگاهی پا به 
عرصه اقتصاد بگذارند و این بارگران را 
خود به دوش بکشند . دولت به تنهایی 

توان تحمل این بار را ندارد.
درمان  مراتب  از  یکی  مقاومتی  اقتصاد 
ما  نظرم  است.به  ایران  بیمار  اقتصاد 
و  ایم  نکرده  درک  خوب  را  جمله  این 
نخواهیم  باور  به  نکنیم  درک  خوب  تا 

رسید. امیدوارم با مثالی موفق به تعریف 
کامل از اقتصاد مقاومتی گردم . به خاطر 
دارم که پزشک معالج مادرم مدام به او 
گوشت  خوردن  از  که  می کرد  سفارش 
قرمز پرهیز نماید واین را هم می گفت 
فشار  و  قلب  برای  مصرف،  ادامه  که 
خون او بسیار مضر است و نتیجه خوشی 
ندارد. مادرم به اجرای این دستور پایبند 
به  را  او  چگونه  که  گفتم  خود  .با  نبود 
این باور برسانم که ناگهان جرقه ای در 
ذهنم زده شد و اینگونه برای او تشریح 
کردم که حیواناتی که گوشت قرمز دارند 
دارای سیستم کلیه و مثانه و ادرار هستند 
از  مقداری  آنها  گوشت  خوردن  با  .لذا 
کراتینین  جمله  از  آنها  عناصرخون 
کلیه  به  و  می شود  او  بدن  وارد  اوره  و 
کم کارش فشار وارد می نماید و ضمنا 
گفتم که ماهی و مرغ و پرندگانی از این 
قبیل، ادرار ندارند و لذا خون آنها عاری 
از سموم بوده و می تواند مصرف کند . 
این موضوع اورا تکان داد و هرگز گوشت 
به  این مثال  نکرد.با ذکر  قرمز مصرف 
تعریف اقتصاد مقاومتی بازگردیم.اقتصاد 
منابع  از  بهینه  استفاده  یعنی:  مقاومتی 
هر  و  کار  راندمان  و  خروجی  حفظ  و 
فرایندی با کاهش هزینه ها وجلوگیری 

از ریخت و پاش .
مثالی میزنم تا مطلب روشن شود .شما 
با  می کنید  استفاده  نازک  میخ  از  وقتی 
اندک نیروی می توانید میخ را در درون 
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چوب فرو نمایید و فرو کردن چند عدد 
میخ به مراتب کم دردسر تر از یک میخ 
ضخیم است . این یعنی نیروی مقاومتی 
کمتر در برابر هر فعالیت و اقتصاد مقاومتی 
نیز چنین است و مثال تخصصی دیگر: 
اگر ما هیتر 250 وات نیاز داشته باشیم 
از مقاومت 250 اهم با جریان  میتوانیم 
می توانیم  یا  و  نماییم  استفاده  امپر   1
با مقاومت 10 اهم و جریان 5  از هیتر 
آمپر استفاده نماییم . خروجی یکی است 
.گرمایی معادل 250 وات . ولی آن کجا 
و این کجا . استفاده از هیتر مدل اول که 
بسیار جریان کمتری نسبت به هیتر دوم 
استفاده میکند آینه تمام نمایی از مثال 
با  را  . همان کار  اقتصاد مقاومتی است 
 . انجام دادیم  افزوده  500 درصد ارزش 
از  خیلی  میتوان  خالق  اندیشه  با  پس 
کارها را کرد .چه در زندگی شخصی و 
چه در کارگاه و یا کارخانه تولیدی شما . 
واضح شد که در اقتصاد هم داستان چنین 
است و می توان به گونه ای عمل نمود که 
به هدفمان با عملکرد خالقانه وکمترین 
ذهنیت  کافیست  فقط   . برسیم  هزینه 
قبلی و قدیمی را کامال پاک نموده و با 
نهادینه نمودن مفاهیم اقتصاد مقاومتی، 
برای انجام امور از روش های خالقانه و 

نو بهره بگیریم.
ویرانگر  که سیل  زمانی  تا  حال  هر  به 
این کالن پولها را نتوانیم با تغییر اساسی 
و بنیادین فرایند اقتصاد به مسیر صواب 
و  رویداد  که  ای  گونه  کنیم ،به  هدایت 
ظهور این کالن پولهای سیاه، در بازار 
تورم زا نباشد، باید به همین روند ادامه 
برای  مناسب  فرصتی  منتظر  باید  داد. 
تغییر بنیادین این اقتضاد بیمار نشست. 

روی  روند  این  ادمه  به  بیاییم  پس 
فرصت  این  از  و  دهیم  نشان  خوش 
فکر  به  و  بکنیم  را  استفاده  بهترین 
سازی  بهینه  فکری،  ساختاری  تغییر 
سیستم ها و ماشین آالت و افزایش بهره 
وری نیروی کار باشیم و با ایجاد زمینه 
مساعد و تعهد به تأمین امنیت سرمایه 
و سرمایه گذار، نسبت به اعتماد سازی 
و جذب سرمایه های خارجی اقدام کنیم 

و هرچه بیشتر نسبت به صدور کاال و 
خدمات به خارج از کشور  همت کنیم تا 
بدینوسیله کالن پولهای سیاه جایگاهی 
این  البته  باشند.  نداشته  جوالن  برای 
دارد  گوناگونی  و  گسترده  ابعاد  فرایند 
تاثیر  تمامی مؤلفه های  است  الزم  که 
گذار که به سان حلقه های زنجیر به هم 
بیافتد . یک  اتفاق  وصل هستند ،با هم 
وادادگی کافی است مسیر این جریان را 
به کلی عوض شود ،بنابراین باید بسیار 

هوشمندانه در این مسیر حرکت کرد. 
به  بانک ها  ورود  و  بانکی  سود  کاهش 
امنیت  حفظ  و  گذاری  سرمایه  عرصه 
داخلی و پرهیز از حرکات پوپولیستی و 
میلیتیاری و نهادینه نمودن رویکرد واقع 
گرایانه، جهت جذب سرمایه های خارجی 
سرمایه  به  مردم  ترغیب  و  تشویق  و 
در  گذاری  سپرده  از  دوری  و  گذاری 
بانکها و ارزش دادن به وام گیرنده برای 
رونق سرمایه گذاری و همراه و همدلی 
دولت با مردم و بالعکس همرا با اصالح 
سیستم بانکی، همه و همه میتواند سفینه 
سرگردان اقتصاد ما را از قربانی شدن در 
مسلخ مطامع نوکیسه گان و ابر ثروتمندان 
نوظهور و دارنده کالن پولهای سیاه و که 

قبال توضیح داده شد حفظ نماید. 
با  همراه  که  ضروریست  بسیار     
کار  اقتصادی  سازنده  حرکت های 
نظام  در  شود.  انجام  نیز  فرهنگی 
این است که رؤسای    ما ،درد  بانکداری 
به  دست  گذار  سپرده  برابر  در  بانک ها، 
سینه می ایستند و تعظیم می کنند و در 
عوض به  وام گیرنده که سود به بانک 
نگاه  حقارت  چشم  با  می کند  پرداخت 
می کنند. درد ما این است که وقتی دولت 
برای کاهش بار مالی یارانه ها که اکنون 
مثل خوره ای به جان  اقتصاد ما افتاده ، 
فراخوان ثبت نام جدید می دهد به امید 
کاهش تعداد دریافت کنندگان یارانه ،تعداد 
ثبت نام کنندگان نه تنها کاهش نمی یابد 
بلکه  3 درصد افزایش پیدا می کند )عدم 
همدلی دولت و مردم( . درد ما این است 
که در 60 درصد خانه هایمان لوازم خانگی 
با برندهای خارجی داریم و دور از شان 

خود می دانیم کاالی ساخت داخل با برند 
ایرانی استفاده کنیم. درد ما این است که 
بدون مطالعه یارانه دادیم وگاز و برق و 
آب صنعت را گرانتر کردیم بدون اینکه 
آیا  بدانیم  و  باشیم  بازار  فکر کشش  به 
می تواند،مزیت  همچنان    کننده  تولید 
رقابتی خود را در این شرایط حفظ کند 
تا  بفروشد  گرانتر  را  خود  تولید  باید  یا 
جبران گرانی حاملهای انرژی  را بنماید 
. بگذار بگویم که تمام واحد ها ی تولیدی 
به گل نشسته ،حاصل  اشتباه در فرایند 
پیاده سازی پرداخت نقدی یارانه هستند.  
تومان  میلیارد   4000 ماهانه  سویی  از 
نتوانستیم  دیگر  ازسوی  و  نمودیم  خرد 
انجام رسانیم  به  را    پروژه های عمرانی 
و مجبورشدیم هزاران پروژه را نیمه کاره 
رها کنیم وهزاران میلیاد تومان پرداخت 
به بخش خدمات به تعویق افتاد. در نتیجه 
صدها شرکت خدماتی عظیم منحل شد 
و از بین رفت. تولید کنندگان را با گران 
نظر  در  بدون  انرژی  حامل های  نمودن 
گرفتن کشش بازار به خاک سیاه نشاندیم 
و خیل جمعیت  بیکار به سیلی در اجتماع 
به  دیگر  آسیب  صدها  و  شدند  تبدیل 
جای گذاشته شد. بگذار شجاعانه بگویم 
که یادگار دولت دهم چه بر سر اقتصاد 
این کشور آورد، اقتصاد کشور را ویران  و 
حداقل 100 سال به عقب راند. براستی 
دولتمردان نهم و دهم که این حجم از 
ویرانی را به جای گذاشتند مستحق جایزه 
همواره  بودند.  زیرساختها  تخریب  نوبل 
مهلکترین ضربات از  ناحیه حرکت های 
است  شایسته   . است  بوده  پوپولیستی 
نماییم  داده ،اعتراف  رخ  اشتباه  به  یکبار 
به  تا  و  تا کی  را عوض کنیم.  و مسیر 
زیر  به  سر  و  ایم  بسته  را  چشم  کجا 
برف برده ایم و منتظر گشایش هستیم. 
گویا جرأت و شجاعت دیدن واقعیت را 
نداریم. بدانیم  تا واقع گرا نشویم، وضع 
به همین منوال است و در روی همین 
پاشنه خواهد چرخید و آش همان آش 
و کاسه همان کاسه!!!.کلید حل مشکل 
خود ما هستیم . تا ما نخواسته باشیم ،نظام 
از  یکی  شد .  نخواهد  اصالح  اقتصادی 

عوامل عمده رکود،تفکر و سبک زندگی 
خود ماست! چرا آنانی که بضاعت مالی 
دارند در چنین شرایطی غالف می کنند 
و مصرف خود را به حداقل می رسانند؟ 
فرهنگ مصرف گرایِی خردمندانه امری 
پسندیده است.متأسفانه مصرف را بسیار 
بد تعریف کرده و همواره آن را نکوهیده 
واحد  هر  با  دانست  باید    ایم.  برشمرده 
پول    تکاثری  اثر  واحد  الاقل 5  خرید، 
را می توانیم در چرخه بازرا شاهد باشیم 
وضعی  چنین  شاهد  آلمانی  یک  اگر   .
بود و قدرت خرید داشت مطمئن باشید 
اقتصادی ،  رونق  ایحاد  برای  فوری  که 
اش  خانه  تجهیزات  نوسازی  به  نسبت 
اقدام می کرد . میهن پرستی تنها در شعار 
نیست. به امید روزی که فرهنگ مصرف 
داخلی با رویکرد احترام به خود و ایجاد 
خودباوری ، نهادینه شود و نگرش میهن 
پرستی در تمامی رفتارهایمان بروز کند  و 
به امید روزی که تجمعات اعتراض آمیز 
نا خالص  تولید  پایین  به خاطرحجم  ما 
افزایش قیمت  به دلیل  نه  باشد و  ملی 
یک کیلو مرغ و به امید روزی که تمام 
دارند  متوسط  زندگی  که سطح  کسانی 
دولت  یاری  به  در یک حرکت جهادی 
بشتابند و یارانه های خود را برای همیشه 
به دولت برای افزایش توان دولت و رونق 
اقتصادی هدیه نمایند. به امید روزی که 
اگر من زودتر به اداره رسیدم از پارکینگ 
دورتر استفاده نمایم و پارکینگ نزدیک تر 
به ساختمان اداره را برای کسانی بگذارم 
که به هر دلیل دیرتر می رسند، و به امید 
آنروز که روی خط سفید آسفالت رانندگی 
نکنم تا منابع مالی کشورم حیف و میل 
تیم  وقتی  که  روز  آن  امید  به  و  نگردد 
محبوبم باخت را تجربه می کند، صندلی 
اتوبوس های خط  واحد را پاره پاره نکنم و 
به امید آن روز که از محیط شهری مثل 
محیط خانه ام نگهداری کنم  و خود را در 
جامعه  در هر پست و لباس و مقامی ، 
مسئول بدانم ، و به امید آنروز که بهشتی 
بسازیم از این خاک تا فرزندان ایران زمین 

همه فرشته باشند.
به امید آن روز 
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چکیده
مناقصه گر2ِ   مناقصات،  برگزاری  قانون  در  مقّنن 
در الیۀ  مناقصه3 را،  برگزاری  فرآیند  به  معترض 
مقام  باالترین  سوی  اعتراض،  به  رسیدگی  اول 
دستگاه مناقصه گزار4 داللت نموده است. از طرفی، 
قانون اساسنامۀ هیأت رسیدگی به شکایات قانون 
بـرگزاری مناقصات، بــا پیش بینی هر دو فرض 
پاسخگویی و عدم پاسخگویی به اعتراض از ناحیۀ 
دستگاه مناقصه گزار، حّق طرح شکایت مناقصه گر 
به  رسیدگی  هیأت  یعنی  رسیدگی،  دّوم  الیۀ  در 
را، محفوظ و  برگزاری مناقصات  قانون  شکایات 
محترم دانسته است. آنچه در این مقاله مورد بحث 
بر سکوِت  مترتّب  آثار حقوقی  است،  قرار گرفته 
دستگاه مناقصه گـــزار )عدم پاسخگویی(، نسبت 
به اعتراض مناقصه گر و تأثیر آن در الیۀ بعدی 

رسیدگی است. 

مقّدمه
تلّقی  رضا  عالمت  را،  »سکوت«  عام،  عرف 
»سکوت«5   حقوق،  عالم  در  آنکه  حال  می نماید؛ 
فی نفسه، عالمت ابراز اراده به شمار نمی آید. به 
بیان دیگر، علی االصول سکوت تأثیری بر روابط 
حقوقی اشخاص و تنظیم و انعقاد قراردادها ندارد؛ 
زیرا سکوت، چیزی جز نوعی حالت سکون و عدم 
تحّرک نیست، به همین علّت نمی تواند مبیِّن و 
»ماّده  چنان که  باشد.6  ساکت  ارادۀ شخص  مبرز 
249« قانون مدنی اشعار می دارد »سکوِت مالک 
محسوب  اجازه  عقد،  مجلس  در  حضور  با  ولو 
نمی شود.« لیکن سکوت در مواردی و به صورت 
ارادۀ ضمنی شخص ساکت  بر  استثنائی، داللت 

مدخلّیت  بررسی  به  نگارنده  مقاله،  این  در  دارد. 
سکوت مناقصه گزار در مقام رسیدگی به اعتراض 

مناقصه گر، در استثناء پیش گفته پرداخته است.

طرح مسأله
همانطور که پیش تر بیان شد، قانونگذار در »بند 
قانون   »7 »ماّده  به  ناظر   »25 »ماّده  از  الف« 
رسیدگی  نحوۀ  باب  در  مناقصات 7  ،  برگزاری 
از  یک  هر  »چنانچه  می دارد  بیان  شکایات،  به 
از  موادی  نشدن  اجرا  به  نسبت  مناقصه گران، 
باشد،  داشته  اعتراض  مناقصات  برگزاری  قانون 
مناقصه گزار  دستگاه  مقام  باالترین  به  می تواند 
شکایت کند.«؛ از این رو، اولین الیۀ رسیدگی به 
مقام  »باالترین  اداری،  بوروکراسی  در  اعتراض 
اعتراض  وصول  با  است.  مناقصه گزار8«  دستگاه 
به باالترین مقام دستگاه مناقصه گزار، مطابق »بند 
مکلّف  مناقصه گزار  »دستگاه  ماّده،  از همان  ب« 
است، در مهلت پانزده روز کاری از تاریخ دریافت 
و  آورده  عمل  به  را  رسیدگی های الزم  شکایت، 
در صورت وارد دانستن اعتراض، مطابق مقّررات 
مربوط اقدام نماید و در صورتی که شکایت را وارد 
تشخیص ندهد، ظرف مهلت تعیین شده جوابیه 

الزم را به شاکی اعالم کند.«
وارد  صورت  در  می شود،  مشاهده  که،  همانطور 
مناقصه گزار،  دستگاه  سوی  از  شکایت  ندانستن 
ارائۀ  به  مکلّف  را،  مشاٌرالیه   ،1383 سال  مقّنن 
)مناقصه گر(  شاکی  به  مقّرر  مهلت  در  جوابیه 
معتقدند،  حقوقی9  صاحبنظران  است.  نموده 
از  »بند ب«  در  الزم«،  جوابیۀ  »اعالم  از  منظور 
»ماّده 25« قانون، پاسخ مستدل و قانع کننده از 

سوی باالترین مقام دستگاه مناقصه گزار است. به 
عبارت دیگر، باید دلیل قانونی رّد شکایِت شاکی، 

به اّطالع وی برسد.
ذیل  تبصرۀ  چون  می نمایند،  تصور  برخی  لیکن 
به  رسیدگی  هیأت  اساسنامۀ  قانون   »5 »ماّده 
»مصّوب  مناقصات  برگزاری  قانون  شکایات 
1388« که، بیان می دارد »مراجعه به هیأت منوط 
به این است که، مناقصه گر ابتدا در قالب ماّده 25 
قانون برگزاری مناقصات اعتراض مکتوب خود را، 
به باالترین مقام دستگاه مناقصه گزار تسلیم کرده 
باشد و پس از رسیدگی و دریافت جوابیه کماکان به 
اعتراض خود باقی باشد، یا اینکه به رغم انقضای 
مهلت پانزده روز کاری برای پاسخ گویی دستگاه، 
پاسخی دریافت نکرده باشد. معترض ده روز کاری 
از زمان دریافت جوابیه یا از زمان انقضای مهلت 
پانزده روزه و عدم دریافت جوابیه، برای مراجعه به 
هیأت مهلت دارد.«، ذّمۀ مناقصه گزار را، از تکلیف 
به پاسخگویی به مناقصه گر )شاکی( فارغ نموده و 
ِص منفصل »ماّده 25«  حکم اخیر به نوعی مخصِّ

قانون برگزاری مناقصات است.
اما این تصور فاقد وجاهت حقوقی است چه؛

مـاّده  در(  مقنِّـن  نـگاه  زاویـۀ  )و  مدلـول  اّواًل، 
اخیـر، ناظـر بـه مناقصه گـزار و مدلـول )و زاویـۀ 
نـگاه مقنِّـن در( تبصـره مورداالشـاره، ناظـر بـه 
مناقصه گر اسـت و اساسـاً طـرح بحث تخصیص، 
سـالبه بأنتفـاء موضـوع اسـت. در واقـع قانونگذار 
سـال 1388، حکـم حالتـی را پیش بینـی نمـوده 
اسـت که، با وجـود تکلیف به پاسـخگویی پانزده 

روزه، مناقصه گـزار جوابیـه ای ارائـه ننمایـد.
ثانیاً، در صورتی که، وضعیت و جایگاه مناقصه گزار 
با اوصاف پاسخگو و ساکت، نزد قانونگذار یکی  
برای  موصوف  حاالت  تفکیک  لزومی به  می بود، 
دیگر،  عبارت  به  نبود.  مقنِّن  ناحیۀ  از  مشاٌرالیه، 
قانونگذار فرض پاسخگویی و سکوت را یکسان 
)صرفنظر  واحدی  حکم  دو  هر  برای  و  تلّقی 
سوی  از  پاسخ  دریافت  پاسخ/عدم  دریافت  از 

مناقصه گزار( وضع می نمود.

بررسی مسأله
به  تکلیف  وجود  با  که،  است  آن  مسأله  اکنون 
پاسخگویی دستگاه مناقصه گزار، سکوت وی، چه 
تأثیری بر فرآیند رسیدگی به اعتراض مناقصه گر 

خواهد داشت.؟
از آنجایی که وفق »بند ج« از »ماّده 25« قانون 
پذیرش  عدِم  صورت  »در  مناقصات،  برگزاری 
نتیجه توسط شاکی، هیأت رسیدگی به شکایات، 
موضوع را بررسی و رأی قطعی را طی پانزده روز 
اعالم خواهد کرد.«، فلذا ارائه و عدم ارائه پاسخ 
مناقصه گزار، حّق رجوع مناقصه گر به الیه بعدی 
رسیدگی را زائل نمی نماید و در هر صورت وی 
در  را  شکایت  مسیر  شکوائیه،  طرح  با  می تواند 
»ماّدتین 1  به شکایات، موضوِع  هیأت رسیدگی 
و 2« قانون اساسنامه هیأت رسیدگی به شکایات 
پس  نماید.  دنبال  مناقصات10  برگزاری  قانون 
سکوت مناقصه گزار تاثیری در امر شکلی فرآیند 
رسیدگی ندارد. لیکن به دالیلی که در ادامه به آن 
پرداخته ایم، این امر، در جابه جایی بار اثبات دعوی 

موثر خواهد بود.
شارح قانون برگزاری مناقصات11 ، بی پاسخ گذاشتن 
به  مناقصه گزار  باالترین مقام دستگاه  یا سکوت 
اماراِت درستِی  از قرائن و  را،  شکایت مناقصه گر 
شکایت شاکی تلّقی و استدالل نموده است که، 
باالترین مقام دستگاه مناقصه گزار در صورت ردِّ 
شکایت مناقصه گر می توانست به طور مستدل آن 
اما سکوت در برابر شکایت شاکی تا  را رد کند، 
حدودی [ به طور ظّنی، نه قطعی]، صّحت اظهارات 
مناقصه گر را مدلل می دارد. چه، همان طور که در 
مقدمۀ بحث هم مطرح شد، استثنائا در مواردی 
سکوت، داللت بر ابراز اراده به صورت ضمنی دارد. 
در واقع سکوتی که همراه با یک قرینه )اعم از 
مقالیه/لفظیه و مقامیه/حالیه( باشد، نوعی ابراز ارادۀ 

ضمنی محسوب می گردد.
لساکت  َینسب  »ال  قاعدۀ  مطابق  چند  هر  لذا 
ابراز  نمی توان  که،  است  آن  بر  اصل  قول12« ، 
اراده ای را به فرد ساکت نسبت داد، لیکن استثناء بر 
قاعده بیان می دارد »الّسکوت فی معرض الحاجه 
قانون،  اساس  بر  که  صورتی  در  یعنی  بیان«؛ 
مقرره، قرارداد، عرف و عادت، شخص موظف به 
پاسخگویی یا به نوعی در »مقام بیان« 13و14  باشد 
و از پاسخگویی استنکاف ورزد، سکوت وی، دلیِل 
بیان )رضایت( می باشد. در واقع زمانی که ساکت 
نماید[، در  اختیار  باشد و ]سکوت  به تکلّم  ملزم 
این صورت عدِم تکلّم وی به منزلۀ بیان و اقرار 
محسوب می شود15.  چرا که، مطابق قاعده، »تأخیر 
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قول )یعنی بشخصی که سکوت اختیار می کند، اِسناد قولی نمی دهند و از سکوت 
او کشف قصد و رضا نمی کنند.( با این حال، در فقه می گویند: در عقد نکاح، 
سکوت باکره در حکم رضا است؛ ولی این نکته بحسب عرف زمان فرق می کند.
6 . یزدی، امید، »سکوت در قراردادها«، انتشارات کتاب آوا، چاپ دّوم، 1391، 

ص.7
7 . ماده 7 قانون برگزاری مناقصات: هیأت رسیدگی به شکایات: به منظور 
تشکیل  رسیدگی  هیأت  مناقصه گزار،  و  مناقصه گر  بین  دعاوی  به  رسیدگی 
شورای  مجلس  تصویب  به  شکایات،  به  رسیدگی  هیأت  اساسنامه  می گردد. 

اسالمی خواهد رسید.
8 . باالترین مقام در شرکت های دولتی، با توجه به اینکه این شرکت ها [از 
حیث بازرگانی]، مشمول قانون تجارت هستند و مطابق ماده 107 این قانون، 
هیأت مدیره مسئول اداره شرکت است، هیأت مدیره خواهد بود که با تفویض [
اختیار] به مدیرعامل، در این امور تسریع خواهد شد. )قره داغلی، علی؛ »مجموعه 
قوانین و مقّررات برگزاری مناقصه و مزایده«، انتشارات ره آورد مهر، چاپ هشتم، 

زمستان 1395، ص.66(
9 . اسماعیلی هریسی، ابرهیم؛ »حقوق صنعت احداث، شرح قانون برگزاری 

مناقصات«، نشر دادگستر، چاپ اول، زمستان 1392، ص.411
برگزاری  قانون  شکایات  به  رسیدگی  هیأت  اساسنامۀ  قانون  یک  ماده   . 10
منـاقصه گزار،  و  مناقصه گر  بین  دعـاوی  به  رسیدگی  منظور  بـه  مناقصات: 
»مصوب  مناقصات  برگزاری  قانون  مواد  از  یک  هر  نشدن  اجراء  به  مربـوط 
ماده  مناقصات، موضوع  برگزاری  قانون  به شکایات  رسیدگی  1383« هیأت 
)7( قانون یادشده که در این قانون به اختصار »هیأت« نامیده می شود، در مرکز 

کشور و هر یک از استانها تشکیل می شود.
ماده2 قانون اساسنامۀ هیأت رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات: 

ترکیب هیأتها به شرح زیر است:
الف. اعضاء هیأت مرکزی برای رسیدگی به مناقصاتی که، توسط دستگاه ملّی 
برگزار می شود، عبارتند از: معاون ذی ربط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور؛ 
نماینده وزیر یا رئیس سازمان ذی ربط در سطح معاون؛ معاون هزینه وزارت 
امور اقتصادی و دارایی و خزانه داری کل؛ معاون حقوقی رئیس جمهور؛ نماینده 
تشکل صنفی مربوط با توجه به نوع مناقصه؛ یک نفر قاضی مجرب با معرفی 
رئیس قوه قضائیه. * تبصره: دبیرخانه هیأت مرکزی در سازمان مدیریت و 

برنامه ریزی کشور تشکیل می شود.
در  که  مناقصاتی  به  رسیدگی  برای  استانها  از  یک  هر  در  هیأت  اعضاء  ب. 
دستگاههای اجرائی استانی برگزار می شود، عبارتند از: استاندار یا یکی از معاونان 
دارایی  و  اقتصادی  امور  سازمان  رئیس  مناقصه گزار؛  دستگاه  رئیس  ذی ربط؛ 
استان؛ رئیس تشکل صنفی مربوط با توجه به نوع مناقصه؛ یک نفر قاضی 
به انتخاب رئیس قوه قضائیه. * تبصره1. دبیرخانه هیأت استان در استانداری 
تشکیل می شود. * تبصره2. رسیدگی به شکایات مربوط به دستگاههای ملی 
مستقر در استان و مناقصاتی که توسط دستگاههای استانی انجام می شود در 

هیأتهای استانی انجام می گیرد.
11. اسماعیلی هریسی، ابرهیم؛ »حقوق صنعت احداث، شرح قانون برگزاری 

مناقصات«، نشر دادگستر، چاپ اول، زمستان 1392، ص.411
12 . یعنی سکوت حمل بر چیزی نمی شود و دلیل بر چیزی نمی تواند باشد؛ 
این یک قاعده است و قاعدۀ »تأخیر بیان از وقت حاجت قبیح است« استثناء 
بر قاعدۀ باالست و سکوت باکره هم مشمول قاعدۀ مذکور اخیر است. سکوت 
فی حّد ذاته داللتی ندارد و اگر در موردی مفید مقصودی است، حتماً به کمک 
قرائن است؛ بنابراین از سکوت بعنوان جزء امارۀ قضایی )که همیشه مرّکب 
است( می توان استفاده کرد. )دکتر جعفری لنگرودی، محّمدجعفر؛ »ترمینولوژی 

حقوق«، انتشارات گنج دانش، چاپ بیست و سوم، 1390، ص. 783(
13. سکوت در مقام بیان )فقه(: هر گاه مقّنن در مقام گفتن مطلبی باشد و نسبت 
بقسمتی از آن مطلب، سکوت اختیار کند این سکوت را، سکوت در مقام بیان 
گویند. و چون سکوت در مقام بیان از عاقل متعارف هم درست نیست، بنابراین 
باید بتناسب مقام، برای آن سکوت معنی خاصی را منظور نمود و آن معنی را 
مقصود مقّنن باید تلّقی کرد. بهمین جهت است که گفته اند: سکوت در مقام 
بیان، بیان است. مثال: قوانین امور حسبی در مقام بیان طرق اعتراض به حصر 
وراثت بوده و با این حال نسبت به واخواهی سکوت اختیار کرده و این سکوت 
داللت می کند که، نسبت بتصمیم دادگاه راجع به حصر وراثت نمیتوان واخواهی 
داد. )دکتر جعفری لنگرودی، محّمدجعفر؛ »ترمینولوژی حقوق«، انتشارات گنج 

دانش، چاپ بیست و سوم، 1390، ص.360(

1 . نگارندۀ مقاله، دارای تحصیالت آکادمیک، در حوزه های مهندسی، حقوق، 
MBA )بازاریابی(، مدیریت بازرگانی بین الملل و آمار می باشد. وی، عضو بنیاد 

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

کارنامۀ فّعالّیت حرفه ای خود دارد.
2 . جزء دّوم »بند ب« از »ماده 2« قانون برگزاری مناقصات: مناقصه گر: شخصی 
حقیقی یا حقوقی است که، اسناد مناقصه را دریافت و در مناقصه شرکت می کند.
3 . »بند الف« از »ماده 2« قانون برگزاری مناقصات: مناقصه: فرایندی است 
رقابتی، برای تأمین کیفیت مورد نظر )طبق اسناد مناقصه( که، در آن تعهدات 
موضوع معامله به مناقصه گری که، کم ترین قیمت متناسب را پیشنهاد کرده 

باشد، واگذار می شود.
از همین رو، برخی )قره داغلی، علی، دبیر کارگروه مناقصه مزایدۀ کشور، مباحثۀ 
شفاهی اسفند ماه 1395 ایشان با نگارندۀ مقاله( معتقدند که، مناقصه، رقابت 
بر سر قیمت و کیفیت است و بناء علی هذا، هیأت رسیدگی به شکایات قانون 
برگزاری مناقصات، تنها صالحیت رسیدگی به فرآیندهایی را دارد که، حتماً رکن 
رقابت بر سر قیمت در آن ها موجود باشد؛ لذا، به طور مثال، روش انتخاب مشاور 
مبتنی بر کیفیت )QBS( که، دعوت به ایجاب است و رقابت مبتنی بر قیمت 

نمی باشد، خروج موضوعی از حیطۀ صالحیت هیأت دارد.
4 . جزء نخست »بند ب« از »ماده 2« قانون برگزاری مناقصات: مناقصه گزار: 

دستگاه موضوع بند »ب« ماده یک این قانون که مناقصه را برگزار می نماید.
جمهوری  سه گانه  قوای  مناقصات:  برگزاری  قانون  یک  ماده  از  ب«  »بند 
دولتی،  وشرکت های  مؤسسات  و  سازمان ها  وزارتخانه،  از  اعم  اسالمی ایران 
دولتی،  اعتباری  مؤسسات  و  بانک  ها  دولت،  به  وابسته  انتفاعی  مؤسسات 
شرکت های بیمه دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی )در مواردی که 
آن بنیادها و نهادها از بودجه کل کشور استفاده می نمایند(، مؤسسات عمومی، 
بنیادها و نهادهای انقالب اسالمی، شورای نگهبان قانون اساسی و همچنین 
دستگاه  ها و واحدهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، 
اعم از این که قانون خاص خود را داشته یا از قوانین و مقّررات عام تبعیت نمایند، 
نظیر وزارت جهاد کشاورزی، شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملّی گاز ایران، 
شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، 
سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران، سازمان توسعه و نوسازی 
ایران، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران  معادن و صنایع مدنی 
را  قانون  این  برگزاری مناقصه، مقّررات  آنها موظفند در  تابعه  و شرکت های 

رعایت کنند.
اجرائی،  دستگاههای  کار:  و  کسب  محیط  مستمر  بهبود  قانون   »20 »ماده 
مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی که، تحت مدیریت دستگاههای دولتی 
هستند و شرکتها و مؤسسات وابسته و متعلق به این دستگاهها و مؤسسات در 
تمامی معامالت خود صرف نظر از نحوه و منشأ تحصیل منابع آن، مشمول 
قانون برگزاری مناقصات یا آیین نامه های معامالتی قانونی و اختصاصی خود 

می باشند.
5 . دکتر جعفری لنگرودی، محّمدجعفر؛ »ترمینولوژی حقوق«، انتشارات گنج 
دانش، چاپ بیست و سوم، 1390، ص.360: سکوت: خودداری از گفتن است. 
سکوت داللت بر رضا نمی کند، از همین جا معروف شده است: ال ینسب لساکت 

مقاالتمقاالت
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از  سکوت  و  است16«  قبیح  حاجت  وقت  از  بیان 
عاقل متعارف پذیرفته نیست. 

در مانحنُ فیه هم، به دلیل الزام قانونگذار به ارائه 
جوابیه از سوی مناقصه گزار به مناقصه گر، در واقع 
با قرینه مقامیه ای روبرو هستیم که، مناقصه گزار 
را در مقام پاسخگویی قرار می دهد و سکوت وی 
در مقام موصوف، به صورت ضمنی تأئید بدوی 
از سوی  مطروحه  اعتراض  در  مناقصه گر  اّدعای 
وی می باشد. به عبارت دیگر، دلیل بر قبول اّدعای 

مناقصه گر است.
دلیل  مناقصه گر،  َید  در  دلیِل  مسأله،  فرض  در 
مدنی،  قانون  بود.  خواهد  اماره  نوِع  از  و  ظّنی 
می دارد  بیان  اماره  تعریِف  در   »1321 »ماّده  در 
که،  است  احوالی  و  اوضاع  از  عبارت  »اماره17 ، 
امری  بر  یا در نظر قاضی، دلیل  قانون  به حکم 
اماره  بر دو گونۀ  اماره 18،  شناخته می شود«؛ پس 
بحث  موضوِع  و  است  قضایی19  اماره  و  قانونی 
اوضاع  ظّنی  )دلیل  قضایی20  امارۀ  پیرامون  ما، 
مناقصه گر  اّدعای  بدوِی  قبول  بر  احوالی 21(  و 
)شاکی(، از سوی مناقصه گزار است. هر چند، به 
از حقیقت،  کاشفیَّت  در  اماره،  ذاتی  نقص  جهت 
اثبات خالف آن ممکن است؛ چنانکه، ماّده اخیر  
در ادامه تصریح نموده »مگر آنکه دلیل بر خالف 
آن موجود باشد22«  که، منظور از دلیل اخیر، دلیل 
قطعی است و اقامه آن، در فرض مسألۀ حاضر بر 
عهدۀ مناقصه گزار خواهد بود. با اینکه دلیل مذکور، 
ظّنی است و قطعیت ندارد، اما کارکرد دلیل مذکور 
)اَماره(، در وهلۀ نخست جابه جایی بار اثبات دعوی 

خواهد بود. 
شکایات،  به  رسیدگی  هیأت  که  زمانی  واقع،  در 
رسیدگی  هیأت  اساسنامۀ  قانون   »8 »ماّده  وفق 
به  نسبت  مناقصات،  برگزاری  قانون  به شکایات 
تشکیل جلسۀ رسیدگی و به تبع آن صدور رأی 

اقدام می نماید، دو حالت مفروض است.
حالت نخست. مناقصه گزار در موعد مقّرر جوابّیه را، 

به شاکی ابالغ نموده است:
در این حالت، چون این مناقصه گر )شاکی( است 
قاعدۀ  مطابق  لذا  نموده،  اّدعا  اصل،  خالف  که 
»البیِّنه علی الُمدعی«، ناگزیر از اقامه دلیل است و 
از آنجایی که عمدتاً فرض بر پاسخگویی دستگاه 
بوده، مقنِّن نیز از حیث قاعدۀ غلبه، در »ماّده 4« از 
قانون اساسنامه هیأت رسیدگی به شکایات قانون 
برگزاری مناقصات بیان داشته است که، »هیأت 
جلسه  در  شرکت  برای  را،  شاکی  است  موظف 

)بدون  الزم  توضیحات  اداء  منظور  به  رسیدگی، 
حق رأی( دعوت کند.«

حالت دّوم. مناقصه گزار در موعد مقّرر جوابّیه را، به 
شاکی ابالغ ننموده است:

پیش گفته،  موارد  به  نظر  امعان  با  این حالت،  در 
یعنی سکوت مناقصه گزار )در مقام پاسخگویی(، 
حمل بر رضایت مشاٌرالیه شده و دلیل ظّنی )که 
اثبات خالِف آن امکان پذیر است( در َید مناقصه گر 
)شاکی( قرار می گیرد. چون شارع مقّدس و مقّنن، 
اماره را معتبر شمرده اند، فلذا در شروع رسیدگی، 
این بار مناقصه گزار است که، بایستی در مقام اثبات 
خالِف امارۀ مفروض بر آید و در صورت عجز از 

اثبات، اماره مستقر و قطعیت می یابد.
اگر هم گفته شود که، رئیس دستگاه مناقصه گزار، 
مقام  در  اساساً  و  دارد  رأی  حّق  هیأت،  در  خود 
می شود،  داده  پاسخ  نمی گیرد،  قرار  پاسخ دهی 
اّواًل  مقنِّن،  حکم  این  بودن  چالشی  از  صرفنظر 
مذکور  مقام  پاسخگویی  نافی  رأی،  حّق  اعطاء 
به  رسیدگی  کلّی  اصول  مطابق  ثانیاً،  نیست؛ 
اختالفات، بایستی قائل به این باشیم که، جلسه 
رسیدگی  اول،  مرحلۀ  است:  مرحله  دو  دارای 
نخست،  مرحله  در  و  رأی؛  دوم، صدور  مرحلۀ  و 
نقش  در  مناقصه گزار،  دستگاه  مقام  باالترین 
متشاکی، بایستی مطابق اصول کلی حقوقی، در 
مقام دفاع بر آمده و سپس در مرحلۀ دوم، به عنوان 
یک مقام اداری، در صدور رأی، ایفای نقش  نماید.

نتیجه گیری
با بررسی های بعمل آمده در نصوص قانونی و متون 
حقوقی مشخص شد که، هر چند »سکوت« فی 
نفسه، عالمت ابراز اراده به شمار نمی آید و لیکن 
استثنائی داللت  به صورت  و  مواردی  در  سکوت 
سکوت  و  دارد  ساکت  شخص  ضمنی  ارادۀ  بر 
مناقصه گزار در مقام رسیدگی به اعتراض مناقصه گر 
نیز، داخل در استثناء پیش گفته و به نوعی داللت 
بر ابراز اراده دارد و نتیجه و اثر آن جابه جایی بار 
اثبات دعوی در زمان رسیدگی در هیأت رسیدگی 
به شکایات قانون برگزاری مناقصات خواهد بود. 
در  مناقصه گزار  صورتی که  در  دیگر،  عبارت  به 
موعد مقّرر جوابّیه را، به شاکی ابالغ ننموده باشد، 
هم اوست که بایستی بدواً در جلسۀ هیأت، نسبت به 
اقامه دلیل، روبروی امارۀ قبول خویش اقدام نماید؛ 
در غیر این صورت اّدعای مناقصه گر )شاکی( بدون 

توضیح، ثابت و وارد خواهد بود. 23

14 . هر گاه شخص در مقام بیان مطلبی باشد و از سخن گفتن خودداری نماید، 
می بایست به حکم عقل سکوت او را به منزلۀ بیان و حمل بر گفتار کرد. زیرا در 
اوضاع و احوالی که ساکت قرار گرفته، سکوتش امری قبیح است ولی این موارد 
حالت استثنائی و خاّصی داشته و نمی توان آن را به موارد دیگر و مشابه تسری 
داد. زیرا حکم خاص نیاز به مجوز و نص دارد و آن چه که از قواعد استثنایی بر 
می آید سکوِت صرف نیست، بلکه سکوت به همراه قرائن از قبیل ضرورت و نیاز 
است که آن را، از قاعده کلّی »ال ینسب لساکت قول«، خارج می نماید. )یزدی، 

امید، »سکوت در قراردادها«، انتشارات کتاب آوا، چاپ دّوم، 1391، ص.51(
15 . برای مطالعۀ بیشتر و جایگاه بحث از قاعده، ر.ک. البنانی، سلیم رستم باز: 
شرح المجله، ص.47 و زیدان، عبدالکریم، المدخل لدارسه الشریعه االسالمیه، 
چ.6، ساعدت جامعه بغداد علی نشره، ص.94 و کاشف الغطاء، الشیخ محّمد 
المذاهب  بین  العالمی للتقریب  المجمع  چ.1،  ج.1،  تحریرالمجله،  حسین، 
االسالمیه، 1422 ه.ق، ص.177 )به نقل از یزدی، امید، »سکوت در قراردادها«(
16 . مفاد این قاعده عقال بدیهی است؛ زیرا موقع لزوم و نیاز به ذکر مطلبی، 
ناپسند  و  نادرست  تفویت مصالح،  اگر سکوت شود مصلحتی فوت میشود و 
است. بر همین اساس گفته اند: دو چیز طیرۀ عقل است، دم فرو بستن به وقتن 
گفتن و گفتن به وقت خاموشی؛ دم فرو بستن به وقت گفتن، تعبیری است از 
تأخیر بیان از وقت حاجت. نتیجه ای که از این قاعده گرفته می شود، مربوط به 
تفسیر قوانین است، یعنی در مواردی از قوانین جاری دیده می شود که، سکوت 
اینکه مقتضای مقام  مقّنن از نوع سکوت در مقام بیان است، یعنی با وجود 
بیان می کرده معذالک بسکوت برگزار  را  باید مقنن نکته ای  طوری بوده که 
کرده است و از طرف دیگر چون فرض بر این است که، مقنن در سمت وضع 
قانون مرتکب قبیح نمی شود، ناگزیر و برای خالصی از این وضع، باید برای 
آن سکوت، معنی متناسب مقام در نظر گرفت و آن معنی را مقصود و منظور 
مقنن تلّقی نمود. قاعدۀ باال اختصاص به مقنن ندارد. هر عاقلی باید به وقت 
حاجت و ذکر مطالب در مقام بیان برآید و بر همین اساس در قدیم، سکوت 
باکره را حمل بر اذن و رضای او به عقد ازدواج قرار می دادند. )دکتر جعفری 
لنگرودی، محّمدجعفر؛ »ترمینولوژی حقوق«، انتشارات گنج دانش، چاپ بیست 

و سوم، 1390، ص. 781(
17 . هرگاه پدیده ای، بناء بر ظاهر و سیر طبیعی امور، نشانه وجود واقعه ای باشد، 
آن پدیده را، در اصطالح، اماره ی وجود آن واقعه، می نامند. )ر.ک. دکتر ناصر 
کاتوزیان، قانون مدنی در نظم حقوق کنونی، چاپ سی و هفتم، صفحه790، 

بنیاد حقوقی میزان،1392(
18 . A legal presumption is a conclusion based upon a par-
ticular set of facts, combined with established laws, logic or 
reasoning. It is a rule of law which allowing a court to assume 
a fact is true until it is rebutted by the greater preponderance 
of the evidence against it. (http://Definitions.UsLegal.Com)
A legal presumption: n. a rule of law which permits a court 
to assume a fact is true until such time as there is a prepon-
derance (greater weight) of evidence which disproves or out-
weighs (rebuts) the presumption. Each presumption is based 
upon a particular set of apparent facts paired with established 
laws, logic, reasoning or individual rights. (http://Dictionary.
Law.Com)

19 . اماره قضائی: ماده 1324 قانون مدنی- اماراتی که، به نظر قاضی واگذار 
شده، عبارت است از اوضاع و احوالی، در خصوص مورد و در صورتی قابل استناد 
است که، دعوی به شهادت شهود قابل اثبات باشد یا ادله دیگر را، تکمیل کند.
20 . از سکوت بعنوان جزء امارۀ قضایی )که همیشه مرّکب است( می توان 
حقوق«،  »ترمینولوژی  محّمدجعفر؛  لنگرودی،  جعفری  )دکتر  کرد.  استفاده 

انتشارات گنج دانش، چاپ بیست و سوم، 1390، ص. 783(
21. در این گونه موارد، قانونگذار، ظّنی را که، در نتیجه اعتماد به ظاهر، به دست 
می آید، توسعه می دهد و در همه دعاوی آن را، نشانه وجود واقع می  شمرد. 
)ر.ک. دکتر ناصر کاتوزیان، قانون مدنی در نظم حقوق کنونی، چاپ سی و 

هفتم، صفحه791، بنیاد حقوقی میزان،1392(
22 . دلیل تقدم سایر دالیل )منظور دالیِل قطعّیه( بر اماره، داللت مستقیم دلیل 
بر واقع است که، احتماِل خطا کم تر در آن راه می یابد. ولی، اماره بر مبنای ظّن 
و ظاهر استوار است و همیشه احتمال دارد که، واقع، بر خالِف آن باشد. )ر.ک. 
دکتر ناصر کاتوزیان، قانون مدنی در نظم حقوق کنونی، چاپ سی و هفتم، 

صفحه791، بنیاد حقوقی میزان،1392(
23 . منبع: روزنامه مناقصه مزایده، شمارۀ 2158

مقدمه
از این روش برای تعیین ولتاژ شکست دی الکتریک1  
این  می شود.  استفاده  الکتریکی  عایق  مایع های 
روش  برای روغن های پایه معدنی و هیدروکربنها 
در  کننده  خنک  و  عایق  واسط  حد  عنوان  به  که 
کابلها، ترانسفورمرها و دستگاه های مشابه استفاده 
با اصالحاتی  به کار می رود و همچنین  می شوند، 
برای آزمون سیال های سیلیکونی نیز مناسب است. 
اّما برای آزمایش مایع هایی که دارای ویسکوزیته ی 
مناسب  هستند،   )100  SUS(  19  cSt باالی 
روغن های  برای  آزمایش  روش  این  بود.  نخواهد 
نشده اند  آبگیری  و  فیزیکی  تصفیه  که  ای  عایق 
و  واگنها  کامیونها،  تانکر  در  فروشنده ها  توسط  و 
بشکه ها، فرستاده می شوند، توصیه نمی گردد. روش 
ولتاژ  تعیین  و  آزمایش  برای   2 VDE الکترودهای 
شکست روغن های آبگیری شده، گاززدائی شده و 
فیلتر شده که در تجهیزات الکتریکی پر می شوند، به 
کار می رود. شایان ذکر است این روش به تأثیرات 
فیبرهای  که  موقعی  مخصوصاَ  رطوبت  آور  زیان 
باالئی  حساسیت  باشد،  موجود  روغن  در  سلولزی 
داشته و به منظور کارهای تحقیقاتی آزمایشگاهی 
در  روغن ها،  دی الکتریکی  مقاومت  زمینه  در 

سیستم های عایق، مفید می باشد.
 

ولتاژ شکست دی الکتریک
برای مایع های عایق  الکتریک  ولتاژ شکست دی 
به عنوان اندازه گیری توانایی ایستادگی بدون نقص 
آن ها در برابر فلشهای الکتریکی، اهمیت دارد. این 
آزمایش برای تعیین وجود مواد زاید مانند آب، مواد 
خارجی، فیبرهای مرطوب سلولزی و یا اجزاء هادی 
در مایع، به کار می رود. اگر یکی از این مواد بطور 
قابل مالحظه در روغن وجود داشته باشد، مقادیر 
مقاومت دی الکتریک پایین بدست می آید. به هر 

حال، مقادیر باالی ولتاژ شکست دی الکتریک، عدم 
وجود همه مواد اضافی را نشان نمی دهد. این آزمون 
صرفاً معین می نماید که غلظت مواد زاید موجود در 
مایع مابین الکترودها، به اندازه ای بزرگ نیست که 
روی ولتاژ شکست متوسط مایع، موقع آزمایش با 

این روش، تأثیر قابل توجهی بگذارد.

دستگاه ها
1-ترانسفورمر: ولتاژ مصرفی می تواند بطور آماده 
متناوب  برق  منبع  از  که  افزاینده  ترانسفورمر  از 
تجاری با ولتاژ پایین انرژی می گیرد، تهیه گردد. 

2- وسیله قطع جریان: ترانسفورمر آزمایش باید به 
یک وسیله ی قطع کننده ی جریان اتوماتیک مجهز 
شود، چرا که طوالنی شدن مدت جریان در هنگام 
شکست، باعث کربنیزاسیون مایع و گرم و حفره دار 
شدن الکترودها و در نتیجه باعث افزایش مقاومت 
الکترودها و ظرف آزمایش و باال رفتن زمان آزمایش 

می شود.
باید  ولتاژ  افزایش  سرعت  ولتاژ:  کننده  3-کنترل 
می تواند  ولتاژ  کنترل  باشد.   0/5  kV/s±%20

توسط اتو ترانسفورمر با سرعت متغیر انجام گیرد.
4- ولتمتر: ولتاژ باید توسط یک از  روشهایی که در 
استاندارد IEEE شماره ی 4، مشخص شده است،    

اندازه گیری شود.
5- الکترودهـا: الکترودهـا بایـد از جنـس برنجـی 
جـال داده شـده، بـا دماغه هـای کـروی، از نـوع 
VED باشـد. طرحی از الکترود در شـکل 1 نشـان 
داده شـده اسـت. الکترودها باد بر روی محور افقی 

و مقابـل هـم قـرار گیرند.

دارای  آزمایـش  ظـرف  آزمایـش:  ظـرف   -6
تثبیـت  الکترودهایـی هسـت کـه بطـور محکـم 
شـده اند و سـطوح کـروی آنهـا درسـت مقابـل هم 

شاهرخ غفاری ایلخچی و وحید پسوده
شرکت ارم شیمی آذربایجان

1-Dielectric Breakdown Voltage .  
2-Verband Deutcher Elektrotechniker, Specifica-   .
tion 0370,electrodes

VDE شکل1: الکترود

قـرار می گیرنـد. ظـرف باید طوری سـاخته شـود که 
فاصلـه بیـن صفحات الکترودهـا و جـداره داخلی آن 
کمتـر از mm 13 کمتـر نباشـد. وقتـی کـه فاصلـه 
الکترودهـا 1 و 2 میلـی متر اسـت، به ترتیب سـل با 
ظرفیـت 0/5 و 0/95 لیتـر مناسـب می باشـد. جنس 
آن بایـد از مـاده ای بـا مقاومـت دی الکتریـک بـاال 
بـوده و نبایـد توسـط هیـچ یـک از پـاک کننده ها یا 
مایع هـای آزمایـش مـورد حملـه قـرار گیـرد. ظرف 
آزمایـش نبایـد رطوبـت و یـا مایـع آزمایش شـونده 
را جـذب کنـد. قسـمت فوقانـی ظـرف بایـد حداقل 
mm25 و یـا in 1 از قسـمت فوقانـی الکترودهـا، 
باالتر باشـد. سـل آزمایشـی بـه پروانـه ی دو پره ای 
بـا انـدازه  ی حـدود mm 35، کـه پره هـا بـا سـطح 
20 میسـازند، مجهز شـده اسـت. پروانه  افـق زویـه̊ 
با سـرعت rpm 300 الـی 200 می چرخد و موقعیت 
آن، در زیـر لبـه ی پایینـی الکترودها به نحوی اسـت 
کـه روغـن را بـه طـرف تـه ظـرف بـه چرخـش در   
مـی آورد. در شـکل 2 دسـتگاه انـدازه گیـری و در 
شـکل 3 نیـز ظرف آزمایـش و الکترودها نشـان داده 

شـده اند.
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تنظیم و نگهداری الکترودها و ظرف 
آزمایش

دامنه  با  ولتاژ  اگر  الکترودها:  فاصله   -1
مناسب وجود داشته باشد فاصله ی الکترودها 
 0/8 in 2 و یا mm    هنگام آزمایش باید
باشد   50  kV حدود  در  ولتاژ  اگر  و  باشد 
این  بود.  خواهد   1  mm الکترودها  فاصله 
فاصله  توسط گیج های فوالدی پهن، برو 
و نرو، با ضخامت های مخصوص)±0/03( 
تنظیم شود. فاصله بین الکترودها باید بعد 
پاک  بار جال دادن، خشک کردن و  از هر 
کردن که امکان دارد الکترودها جابجا شوند 
و نیز در آغاز هر روز آزمایش بازرسی شود.

2-پاک کردن الکترودها و ظرف آزمایش: 
زر  توسط  باید  آزمایش  ظرف  و  الکترودها 
ورق تازه پاک شوند. باید دقت نمود که از 
تماس الکترودها، ظرف و یا گیج های پاک 
شده، با انگشتان دست جلوگیری شود. بعد از 
تنظیم فاصله، ظرف باید توسط حالل خشک 
استون،  یا  و  کروزین  مانند  هیدروکربنی، 
پایین  جوش  نقطه  با  حالل  شود.  آبکشی 
نباید به کار برده شود چون تبخیر آن موجب 
سرد شدن ظرف و کندانس شدن رطوبت 
بر روی آن می شود. اگر چنین اتفاقی روی 
دهد، ظرف باید به آرامی گرم شده و رطوبت 
آن قبل از استفاده بخار شود. باید دقت شود 
که انگشتان با ظرف و الکترودها، هیچگونه 
تماسی نداشته باشند. بعد از آنکه ظرف به 
آزمون  تمیز شد، توسط روغن مورد  خوبی 
که تازه، خشک و فیلتر شده است، شستشو 
نهایتا آزمایش ولتاژ شکست  داده می شود. 
بر روی این نمونه  روغن به روشی که در 
انجام می گیرد.  بیان شده است،  مقاله  این 
خوب  شرایط  در  روغن  شکست  ولتاژ  اگر 
اندازه گیری شود و مقادیر باالیی نیز بدست 
آید، ظرف را می توان برای آزمایش نمونه 
بعدی آماده در نظر گرفت ولی اگر مقادیر 
پایینی بدست آمد، ظرف باید دوباره به خوبی 
پاک شده و آزمایش با روغن تمیز و خشک 

تکرار شود.

روز  هر  آغاز  در  روزمره:  استفاده   -3
آلودگی،  نظر  از  را  الکترودها  باید  آزمایش، 

و  نموده  بررسی  فاصله  و  بودن  حفره دار 
سپس ظرف آزمایش با روغن خشک و تمیز 

پر شده و آزمایش  انجام می شود.

4- جال دادن الکترودها: اگر روی الکترودها 
باید  شود،  دیده  حفره   و  ریز  خراشهای 
الکترودها را در آورده و با استفاده از پارچه 
داده  پرداخت  نرم،  پرداخت  چرخ  یا  و  نرم 
انجام  شدید  بصورت  اگر  عمل  این  شوند. 
نموده  خراب  را  الکترود  است  ممکن  شود 
صاف  مراحل  در  دهد.  تغییر  آنرا  ابعاد  و 
که  شود  دقت  باید  دادن  جال  یا  و  نمودن 
وجه الکترودها به حالت محوری باقی بماند 
و لبه های آن چرخش نکنند. همه ی بقایای 
الکترودها  که  آن  از  قبل  بایستی  پرداخت 
دوباره به ظرف آزمایش برگردانده شوند از 
سطح آنها تمیز شوند. این عمل می تواند با 
پاک نمودن مکرر الکترودها بوسیله کاغذ زر 
ورق تازه و حالل مناسب )مانند اتر( و سپس 
با آبکشی نمودن با حالل خشک، و یا توسط 
پاک نمودن به روش التراسونیک انجام شود. 
بعد از آنکه الکترودها در داخل ظرف در جای 
خود قرار گرفتند، آنها را به روش ذکر شده 
در قسمتهای قبلی پاک نموده و فاصله آنها 

تنظیم می شود.

که  وقتی  آزمایش:  ظرف  نگهداری   -5
ظرف آزمایش مورد استفاده قرار نمی گیرد 
پر  نو  و  فیلتر شده  با روغن خشک،  را  آن 

نموده و پوشانده می شود.
  

نمونه  برداری
بـا  آزمـون  از روغـن مـورد  نمونه بـرداری 
اسـتفاده از وسـیله ی نمونـه بـرداری از نوع 
 ASTM مایـع و مطابق با روش اسـتاندارد
D923 انجـام می شـود. نمونـه باید در یک 
بطـری تمیز و خشـک نگهداری شـده و تا 
زمـان انجـام آزمایـش از برخـورد مسـتقیم 

نـور محافظت شـود.
توجه: برای آزمایش مرجع 2 لیتر نمونه و 
برای آزمایش روزمره 1 لیتر نمونه باید در 

دسترس باشد.
  

پر کردن ظرف آزمایش 

شکل2: دستگاه اندازه گیری ولتاژ شکست روغن عایق الکتریکی

شکل3: ظرف آزمایش و الکترودها

توسط  است  ممکن  الکتریک  دی  شکست  ولتاژ 
بطور  روغن  داخل  در  موجود  ناخالصی های 
چشمگیری کاهش یابد. به این علت نمونه آلوده، 
دور ریخته شده و ظرف آزمایش قبل از پر کردن 
آزمون  مورد  روغن  با  بار  چند  آن  داخل  در  نمونه 
آبکشی می شود. تکان دادن سریع ظرف آزمایش 
مناسب نیست چرا که ممکن است مقادیر زیادی 
هوا به داخل مایع وارد شود. بعد از آن ظرف آزمایش 
به منظور  آزمون،  آرامی توسط روغن مورد  به  باید 
جلوگیری از گیر کردن هوا در آن، پر شود. روغن 
از  که  شود  پر  آزمایش  ظرف  در  ارتفاعی  تا  باید 
 0/8 in 20 یا mm قسمت باالئی الکترودها حداقل

باالتر باشد.
قبل از اعمال ولتاژ، نمونه به مدت 2 الی 3 دقیقه 
به حال خود گذاشته می شود تا هوای داخل آن آزاد 
شود و اندازه گیری های نیز با فواصل زمانی حداقل 

1 دقیقه انجام می گیرند.
    

دمای آزمایش
با دمای  بایستی  نمونه  آزمایش دمای  انجام  حین 
ظرف آزمایش و دمای اتاق یکسان بوده و در هر 
حالتی نباید دما آن کمتر از F( 20 ˚C˚ 68( باشد. 
نتایج  اتاق،  دمای  از  پایین تر  دمای  در  آزمایش 

متفاوت و نارضایت بخشی می دهد.
  

دستور کار
1- سـرعت افزایـش ولتـاژ: ولتـاژ بایـد ازصفر آغاز 
افزایـش   0/5  kV/s±%20 سـرعت بـا  و  شـده 
یابـد تـا اینکه شکسـت اتفـاق افتـد و مقـدار ولتاژ 
اتفـاق  آنـی  دشـارژ  گاهـاً  می شـود.  یادداشـت 

می افتـد کـه بایـد از آن صرفنظـر نمـود.

2- برای تعیین ولتاژ شکست دی الکتریکی، سل 
را با روغن مورد آزمایش پر نموده و پنج بار ولتاژ 
که  شکست  ولتاژ  کنید.  اندازه گیری  آنرا  شکست 
بدین ترتیب بدست می آید باید در مالک سازگاری 
پایدار که بعداً توضیح داده خواهد شد قرار گیرد. اگر 
پنج مقدار در این مالک بودند میانگین آنها به عنوان 
ولتاژ شکست دی الکتریک نمونه گزارش می شود. 
اگر مطابق این مالک نبود، سل را دوباره پر نموده 
و پنج بار دیگر ولتاژ شکست اندازه گیری می شود، 
میانگین 10 شکست به عنوان ولتاژ شکست دی 
از  کدام  هیچ  می شود.  گزارش  نمونه  الکتریک 

شکست ها نباید حذف شوند.

مالک سازگاری پایدار معیار سازگاری آماری
1- میانگین و انحراف استاندارد پنج ولتاژ شکست را 

به روش زیر محاسبه کنید:
 

که در آن:
 x : میانگین پنج مقدار

 xi : ولتاژ شکست برای هر مورد
 s: انحراف استاندارد

احتمـال  بـود،  از 0/1  بزرگتـر     s/x اگـر نسـبت
مـی رود کـه انحراف اسـتاندارد پنج شکسـت بیش 
از حـد بـوده و بنابرایـن احتمـااًل خطـای میانگیـن 

آنهـا نیـز بیـش از حد باشـد.

محاسبه  را  شکست   5 دامنه ی  دیگر:  مالک   -2
نمایید )کوچکترین شکست را از بزرگترین شکست 
کم کنید( و این مقدار را در 3 ضرب کنید. اگر مقدار 
بدست آمده از ولتاژ شکستی که بعد از کوچکترین 
که  دارد  احتمال  باشد  بزرگتر  دارد  وجود  شکست 
انحراف استاندارد بیش از حد باشد و بنابراین خطای 

میانگین آنها نیز احتمااًل بیش از حد خواهد بود.
  

گزارش
گزارش باید شامل نکات زیر باشد:

1- روش آزمایش استفاده شده
2- ولتاژ شکست متوسط و ولتاژ شکست هر اندازه 

1 kV گیری با دقت
3- اگر آزمایش صرفاً جهت تعیین باال یا پایین تر 
بودن مقاومت دی الکتریکی از یک حد مشخص، 
انجام می گیرد نتیجه باید بصورت یکی از حاالت 

زیر گوارش شود:
الـف( »قبـول« اگر همه پنـج ولتاژ شکسـت اندازه 
گیـری شـده از مقـداری کـه از پیـش تعیین شـده 

بزرگتر باشـد.
ب( »مـردود« اگـر همه ی پنج ولتاژ شکسـت اندازه 
گیـری شـده از مقـداری کـه از پیـش تعیین شـده 

کمتر باشـد.
4- دمای تقریبی روغن هنگام آزمایش

5- فاصله الکترودها

 عوامل مؤثر بر ولتاژ شکست دی الکتریک 
روغن عایق 

عوامل مؤثر بر ولتاژ تخریب دی الکتریک روغن به 
قرار زیر می باشند:

1- درجه یکنواختی میدان الکتریکی
2- سطح الکترودها

3- حجم روغنی که تحت فشار الکتریکی قرار دارد
4- مدت زمانی که روغن تحت فشار الکتریکی قرار 

می گیرد.
5- دمای روغن )مخصوصاً زمانیکه تغییرات دما به 
حدی باشد که بر روی درجه ی اشباعیت رطوبت 

نسبی مایع اثر بگذارد(
گرفتن  قرار  موقع  روغن  گاز  ایجاد  به  تمایل   -6
قرار گرفتن در  بار  زیر  )زمان  الکتریکی  میدان  در 

ترانسفورماتور(
7- غلظت گازهای حل شده در روغن )مخصوصًا 
اگر درجه ی اشباعیت با سرد شدن ناگهانی افزایش 
یابد و با افزایش فشار کاهش یابد و امکان تشکیل 

حبابهای گازی وجود داشته باشد.(
ساختمان  دهنده  تشکیل  اجزای  ناسازگاری   -8

دستگاه الکتریکی
9- سرعت جریان

بـه علـت وجـود تأثیـرات عوامـل فـوق، مقادیـر 
دی  تخریـب  ولتـاژ  بـرای  شـده  اندازه گیـری 
الکتریـک بـا اسـتفاده از ایـن روش، ممکن اسـت 
بـا عمل )هنـگام کارکـرد روغن( مطابقت نداشـته 
باشـد. بـه ایـن دلیـل از روش افزایش پلـه ای ولتاژ 
و اندازه گیـری ولتـاژی کـه تخریـب در آن صورت 
می پذیـرد اسـتفاده شـده و یـا پایین تریـن ولتـاژ 
شکسـت بـه جـای مقـدار متوسـط ولتاژ شکسـت 

می شـود. گـزارش 

  
منابع و مراجع

1. ASTM D877- Standard Test Method 
for Dielectric Breakdown Voltage of In-
sulating Liquids Using Disk Electrodes
2. ASTM D923 Standard Practices for 
Sampling Electrical Insulating Liquids
3. IEC 60156:1995- Insulating liquids 
- Determination of the breakdown volt-
age at power frequency - Test method
4. IEC 60457 Method of sampling insu-
lating liquids
5. ASTM D1816-  Standard Test Meth-
od for Dielectric Breakdown Voltage 
of Insulating Liquids Using VDE Elec-
trodes
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اخبار کمیته توسعه صادرات سندیکا؛
کمیته توسعه صادرات به دنبال تشکیل کارگروه ترکمنستان

پنجمین جلسه  هیات رییسه کمیته توسعه صادرات سندیکای صنعت برق ایران یازدهم تیر ماه 
سال جاری در محل این تشکل برگزار شد.

تشکیل کارگروه ترکمنستان در  وزارت نیرو یکی از مباحث اصلی این جلسه بود. به این ترتیب 
پس از رایزنی های انجام شده با وزارت نیرو در خصوص تسهیل روند صادرات تجهیزات و خدمات 
فنی و مهندسی به کشور ترکمنستان مقرر شد که کارگروهی با حضور نمایندگان سندیکا در 
خصوص ترکمنستان در این وزارتخانه تشکیل شود. قرار است این کمیته چالش های شرکت های 

عضو در زمینه صادرات به کشور ترکمنستان را از طریق وزارت نیرو دنبال کند.
یکی دیگر از مسائل مطروحه در پنجمین جلسه  هیات رییسه کمیته توسعه صادرات تدوین یک 
اولویت  اولین  بازار عراق به عنوان  ایرانی در  سند راهبردی برای تسهیل حضور شرکت های 
شرکت های صادرکننده عضو بود. این کمیته در نظر دارد سند مذکور را به عنوان نقشه راه 
صادرات به کشور عراق با مشارکت معاونت آموزشی سندیکا تدوین کرده و در نهایت نتیجه کار 
را به اتاق بازرگانی و سایر نهادهای مرتبط ارائه دهد. البته اعضای کمیته بر محدود بودن این 
سند به حوزه فعالیت شرکت های عضو سندیکا که عمدتا در زمینه صدور تجهیزات و خدمات فنی 

و مهندسی صنعت برق و انرژی کار  می کنند، تاکید کردند.
برگزاری جلسه عمو می کمیته با حضور مهندس اوحدی، مشاور معاون اول رییس جمهور و رئیس 

ستاد ویژه اقتصادی ایران عراق و سوریه از جمله پیشنهادات مطروحه در این جلسه بودند. 

تدوین طرحی برای معرفی کنسرسیوم های صادراتی
ارزیابی و معرفی کنسرسیوم های صادراتی کمیته توسعه صادرات  اجرایی  کلیات طرح روش 

هجدهم تیرماه در  هیات   مدیره سندیکا به تصویب رسید.
یکی از راهبردهای مهم در توسعه صادرات در کشورهای در حال توسعه، بهره گیری از توان 
جمعی شرکت ها در ساختار کنسرسیوم های صادراتی است و معرفی هدفمند آن ها در بازارهای 
هدف توسط سازمان های دولتی و تشکل های صنفی است، طرحی به منظور ارزیابی و معرفی 

کنسرسیوم های صادراتی  در کمیته توسعه صادرات سندیکای صنعت برق ایران تدوین شد. 
این کمیته تدوین این طرح را با تشکیل کارگروه و برگزاری جلسات متعدد با صاحبنظران در 
دستور کار خود قرار داد. در نهایت پس از 8 ماه بررسی و رایزنی های گسترده، طرح ارجایی 
ارزیابی و معرفی کنسرسیوم های صادراتی در کمیته توسعه صادرات جمع بندی و جهت تصویب 

به هیات مدیره سندیکا مورد ارائه قرار گرفت. 
گفتنی است کلیات این طرح با اعمال برخی از نظرات اعضای  هیات   مدیره به تصویب رسیده و 

به زودی در اختیار اعضای سندیکا قرار خواهد گرفت. 

گزارش کمیته های سندیکا

اخبار کمیته حقوقی و قراردادهای سندیکا؛
اصالح آیین نامه تضمین معامالت دولتی در دستور کار کمیته 

حقوقی
جلسه کمیته حقوقی و قراردادها با موضوع بررسی دو خواسته اصلی کمیته سازندگان پست های 

فشار قوی دهم تیرماه سال جاری در محل سندیکای صنعت برق ایران برگزار شد. 
در این جلسه درخواست کمیته سازندگان پست های فشار قوی مبنی بر بررسی و اصالح آیین نامه 
تضمین معامالت دولتی مورد بحث قرار گرفت و در نهایت مقرر شد که با توجه به دولتی بودن 
آیین نامه مذکور، این آیین نامه توسط کمیته پست و سایر کمیته ها بررسی شده و نقطه نظرات 

جهت  جمع بندی نهایی و انعکاس به وزارت نیرو به کمیته حقوقی و قراردادها ارسال شود. 
این کمیته همچنین در خصوص لزوم اصالح ارزیابی های شرکت های برق منطقه ای که یکی 
نیز مقرر کرد که موارد متناقض به همراه  از سوی کمیته پست بود  از موارد مطروحه  دیگر 
پیشنهادهای الزم برای رفع این مشکالت توسط کمیته پست اعالم شود تا نتایج به منظور 
ایجاد وحدت رویه،  جمع بندی و اعالم نظر در کمیته حقوقی و قراردادها مورد بررسی و پیگیری 

قرار گیرد. 
انعکاس آیین نامه داوری و حل اختالف به اعضا نیز از دیگر مصوبات این جلسه بود. گفتنی است 
که این آیین نامه ها پیشتر توسط کمیته حقوقی و قراردادهای سندیکا مورد بررسی و اصالحاتی 

رو آنها صورت گرفته و به تصویب  هیات   مدیره رسیده بودند. 
در پایان نیز پیش نویس آیین نامه برگزاری جلسات  هیات   مدیره توسط اعضای کمیته مورد بررسی 

قرار گرفت و  تصمیم گیری نهایی در این خصوص به جلسه آتی این کمیته موکول شد. 

تدوین دستورالعمل های داوری و حل اختالف

باتوجه به حساسیت باالی موضوع، دستورالعمل های داوری و حل اختالف در جلسات متعدد 
کمیته حقوقی و قراردادهای سندیکا مورد بحث و بررسی قرار گرفت که پس از بررسی ها و 
اصالحات نهایی در جلسات متعدد نسخه نهایی این دستورالعمل آماده و جهت بهره برداری به 

شرکت های عضو ارائه  می شود. 
بر همین اساس با توجه به اختیار سندیکا نسبت به پذیرش امرحکمیت در امور تخصصی خود، 
شرکت های عضو  می توانند بنابر اراده خود دعاویشان را به جای صرف هزینه و زمان بسیار در 

دادگستری برای حل اختالف به افراد مورد اعتماد در این کمیته بسپارند.

اخباراخبار
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کارگروه بیمه و تامین اجتماعی؛
اصالح ضریب بیمه قبل از صدور اسناد

جلسه کارگروه بیمه، سیزدهم تیر ماه سال جاری با حضور اعضای این کارگروه و رییس کمیته 
سازندگان پست های فشار قوی در محل سندیکای صنعت برق برگزار شد.

در این جلسه ضمن پیگیری مشکالت بیمه ای اعضا از طریق سازمان تامین اجتماعی، مقرر شد 
درصورت نیاز به تشکیل جلسات کارگروه در خصوص مشکالت هر یک از کمیته های تخصصی، 
پس از اعالم نیاز به کارگروه توسط این کمیته ها بر اساس موضوعات قابل طرح در جلسه، از افراد 

مرتبط برای حضور در جلسات مشترک دعوت به عمل آید. 
در ادامه جلسه نیز مقرر شد کمیته سازندگان پست های فشار قوی پیشنهادات مشخص خود را در 
خصوص تعیین تکلیف ضریب بیمه قبل از صدور اسناد به کارگروه ارائه دهد تا پس از  جمع بندی 

نهایی در کارگروه، این موضوع به معاونت درآمد سازمان تامین اجتماعی منعکس شود. 
گفتنی است مکاتبه با معاونت درآمد سازمان تامین اجتماعی به منظور تسریع در رسیدگی به 
مشکالت بیمه ای مربوط به قراردادهای اعالم شده اعضا و نیز انجام پیگیری های الزم به منظور 
کسب نتیجه نهایی اجرای بخشنامه 14/5 در جلسه مشترک وزرای کار و نیرو از دیگر مصوبات 

این نشست بود که در دستور کار کارگروه بیمه قرار گرفت.

کارگروه راه حل؛
همکاری تنگاتنگ کارگروه راه حل و کمیته ارتینگ با توانیر کلید 

خورد
جلسـه کارگـروه راه حـل باحضـور مجتبـی خـدرزاده، مدیـرکل دفتـر فنـی و مهندسـی توزیـع 
شـرکت توانیـر و دو عضـو  هیات رییسـه کمیتـه ارتینـگ یکـم خرداد مـاه در محل سـندیکای 
صنعـت بـرق ایـران برگـزار شـد و طـی آن درخصوص همـکاری تنگاتنـگ کمیتـه ارتینگ و 

شـرکت توانیـر رایزنـی به عمـل آمد. 
در ابتـدای ایـن جلسـه بـه مشـکالت کمیتـه ارتینـگ و حفاظـت در برابـر صاعقه اشـاره شـد 
کـه از جملـه آن می تـوان بـه عـدم الزام بـه اسـتاندارد مرجع محصـوالت این کمیتـه، تجهیز 
نبـودن آزمایشـگاه های مرجـع، عـدم وجود دسـتورالعمل های مـدون درخصوص تسـت تطابق 
تجهیـزات بـا اسـتاندارد مرجـع، تعـدد نهادهـای مـوازی قانونگـذار بـا دیدگاه هـای متفـاوت و 
متناقـض، عـدم ارزیابـی صحیـح شـرکت های ارائه دهنـده کاال و خدمـات و همچنیـن عـدم 
اسـتفاده از ظرفیت هـای سـندیکا از سـوی وزارت نیرو جهـت ارزیابی و رتبه بندی شـرکت های 

فعـال و صاحـب صالحیـت در حـوزه ارتینـگ و حفاظـت در برابـر صاعقه اشـاره کرد. 
به دنبال تبادل نظر حاضران درخصوص مشکالت یادشده، مقرر شد کمیته ارتینگ و حفاظت در 
برابر صاعقه با تشکیل کارگروه های تخصصی شامل کارشناسان و خبرگان این صنعت و مطالعه 
دقیق کلیه مستندات، الزامات و استانداردهای مرتبط موجود در وزارت نیرو، آن دسته از موارد را 
که نیاز به اصالح و به روزرسانی دارند یا نیازمند اسناد تکمیلی هستند، مطابق با استانداردهای ملی 

و بین المللی مشخص کرده و به دفتر فنی و مهندسی توزیع شرکت توانیر اعالم کند. 
همچنین مصوب شد کلیه اطالعات تجهیزات و تکنولوژی تست که در صنعت ارتینگ و حفاظت 

در برابر صاعقه موردنیاز است، در سندیکا گردآوری شود تا ضمن شناسایی ظرفیت تجهیزات 
تست موجود در کشور، کمبودها و ظرفیت های موجود به منظور تامین آن ها و تخصیص بودجه 

مورد نیاز به وزارت نیرو اعالم شود. 
تایید صالحیت محصوالت،  و  بازرسی  در  برق  نقش سندیکای صنعت  ایفای  این  بر  عالوه 
ـ که عضو سندیکا  خدمات و شرکت های فعال در صنعت ارتینگ و حفاظت در برابر صاعقه 
هستند    ـ با حضور نمایندگان شرکت توانیر از دیگر مصوبات این جلسه بود. در این راستا مقرر شد 
شیوه نامه ای توسط کمیته ارتینگ و حفاظت در برابر صاعقه تدوین شده و پس از تایید از سوی 

وزارت نیرو، نسبت به عملیاتی شدن آن با همکاری این وزارتخانه اقدام شود. 
در این جلسه مصوب شد پس از تهیه و تایید شیوه نامه کمیته ارتینگ، سندیکا نسبت به رتبه بندی 
کاال، خدمات و شرکت های فعال و صاحب صالحیت اقدام کند. رتبه بندی یادشده مورد قبول 

وزارت نیرو بوده و یکی از الزامات ورود به وندورلیست وزارتخانه خواهد بود. 
شایان ذکر است نامه ارسالی سندیکا به سازمان استاندارد، به دفتر مدیرکل دفتر فنی و مهندسی 
توزیع شرکت توانیر نیز ارسال خواهد شد تا موارد طرح شده از جانب توانیر درصورت صالحدید 
مورد پیگیری قرار گیرد و اهمیت تسریع روند تدوین استانداردهای مغفول از سوی شرکت توانیر 

به سازمان استاندارد اعالم شود. 
همچنین در جلسه کارگروه راه حل مقرر شد نقشه راه، برنامه زمانبندی و منابع مالی و انسانی مورد 
نیاز برای انجام توافقات یادشده از سوی کمیته ارتینگ و حفاظت در برابر صاعقه تهیه و جهت 

بررسی و تایید به وزارت نیرو ارائه شود. 
مقرر است کمیته ارتینگ و حفاظت در برابر صاعقه به منظور تضمین تحقق موارد اشاره شده با 
کارشناسان و پژوهشگران شرکت توانیر و به ویژه معاونت هماهنگی توزیع همکاری و تعامل 

مداوم داشته باشد. 

کارگروه قراردادهای متوقف؛
برگزاری جلسه مشترک با وزیر نیرو در دستور کار 

در جلسه کارگروه قراردادهای متوقف، مقرر شد برگزاری جلسه مشترک با وزیر نیرو مورد پیگیری 
قرار گیرد.

در این جلسه مصوب شد به دنبال برگزاری جلسه مشترک با شورای عالی فنی، برگزاری جلسه 
مشترک با وزیر نیرو به منظور ارائه گزارش جلسات کارگروه مشترک توانیر و سندیکا و همچنین 

بررسی موارد پیش رو پیگیری شود. 
در ادامه جلسه ارسال نامه به مدیرعامل شرکت توانیر درخصوص درخواست برگزاری جلسه 
مشترک با شورای عالی فنی و همچنین تسریع در بررسی 26 کارفرمای باقی مانده در دستور 

کار قرار گرفت.
به عالوه باتوجه به عدم امکان اجرای بخشنامه جبران نرخ ارز مقرر شد جهت حل موضوع مزبور 

و چاره جویی با مدیرعامل شرکت توانیر مکاتبه شود.
در پایان این جلسه باتوجه به ارسال مابقی صورت جلسات از سوی توانیر، صورت جلسات کارگروه 

مشترک مورد بررسی اعضا قرار گرفت و به امضای نمایندگان کارگروه رسید.

اخباراخبار
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اخبار کمیته تخصصی اتوماسیون و مخابرات؛
برگزاری سمینار آموزشی شرکت های پیمانکار توسط کمیته 

اتوماسیون و مخابرات
اعضای هیات رییسه کمیته اتوماسیون و مخابرات طی جلسه ای به بررسی مواردی چون سمینار 
آموزشی شرکت های پیمانکار و مشاور نفتی، موارد ارجاعی توسط کارگروه مخابرات و ICT و 

نهایی سازی آیین نامه شرکت های یکپارچه ساز پرداختند.
در این جلسه مصوب شد نقطه نظرات  هیات رییسه کمیته اتوماسیون و مخابرات در خصوص 
موارد ارجاع شده به آن توسط کارگروه مخابرات و ICT به کارگروه اعالم و همچنین آخرین 
کمیته های  تایید  مورد  نهایی  نسخه  و  یکپارچه ساز  شرکت های  آیین نامه  به  مربوط  تغیرات 
مهندسی مشاور و اتوماسیون و مخابرات، جهت ارسال آماده شود. در ادامه جلسه مقررشد نامه ای 
به شرکت های عضو کمیته اتوماسیون و مخابرات جهت یادآوری سمینار آموزشی شرکت های 
نفتی ارسال و از شرکت هایی که جهت تدریس سمینار اعالم آمادگی کرده اند در جلسه بعدی 

هیات رییسه دعوت شود.

بررسی برگزاری سمینار یک روزه در جلسه اتوماسیون
جلسه هیات رییسه کمیته اتوماسیون و مخابرات به منظور  برنامه ریزی برای برگزاری سمینار 

یک روزه برای شرکت های مشاور و پیمانکار نفت توسط کمیته تشکیل شد.
در این جلسه ضمن  تصمیم گیری در خصوص ارزیابی مدرسان معرفی شده برای شرکت در 
سمینار، مقرر شد ... ابراهیمی یزدی از شرکت ایوردآریا، به عنوان مدرس بخش امنیت سایبری در 

سیستم های اتوماسیون در این سمینار حضور یابد.
این کمیته همچنین مکاتبه با پژوهشگاه نیرو و درخواست مساعدت این مجموعه به منظور 
برگزاری سمینار مذکور در این پژوهشگاه را هم در دستور کار خود قرار داد. در همین راستا 
مقرر شد نمایندگان سندیکای صنعت برق با مقامات پژوهشگاه دیدار کنند تا در خصوص مکان 

برگزاری و خدمات قابل ارائه طرفین به یکدیگر تبادل نظر کنند.

کارگروه تخصصی مخابرات و ICT؛
همگرایی اعضا، توسعه دهنده بازارهای هدف 

در جلسه کارگروه تخصصی مخابرات و ICT بر ضرورت ایجاد همگرایی و رقابت سالم میان 
اعضا و گسترش همکاری های سندیکایی به منظور گسترش و بهبود بازارهای هدف تاکید شد. 
در ابتدای این جلسه اعضا ضمن گالیه از غایبان جلسه، صراحتا بر عدم برخورداری آنان از 

فرصت های به وجودآمده تاکید کردند. 
در بخش دیگر جلسه برخی از خط مشی های پیشنهادی کارگروه تخصصی مخابرات و ICT مورد 
بحث قرار گرفت و بر لزوم ایجاد همگرایی و رقابت سالم بین اعضای کارگروه به عنوان الزمه 

 ICT گسترش بازارهای هدف، تاکید شد. به گفته حاضران جلسه کارگروه تخصصی مخابرات و
برخی از شرکت های عضو سندیکا با عدم هماهنگی و عدم تعامل، ناخواسته در خدمت شرایط 
نامناسب کارفرما و پذیرش شرایط ناعادالنه قرار می گیرند که گسترش همکاری های سندیکایی 

در این رابطه اثرگذاری شایانی خواهد داشت.
اعضای کارگروه به منظور ایجاد همگرایی بیشتر بر لزوم رعایت منافع کلیه شرکت های عضو 
سندیکا اعم از شرکت های بازرگانی، پیمانکاری، سازنده و مشاور در تصمیمات و خط مشی ها 

تاکید کردند. 
در ادامـه ایـن جلسـه، حاضـران به منظـور ارتقای سـطح کیفی کارگـروه پیشـنهاداتی را جهت 
بحـث در  هیات رییسـه کمیتـه اتوماسـیون و مخابـرات ارائه کردند کـه از جمله آن هـا می توان 
بـه انتشـار کتابچـه مربـوط بـه معرفـی اعضـای کمیتـه اتوماسـیون و مخابـرات بـا تفکیـک 
شـرکت های فعـال در ایـن دو بخـش، تهیه و انتشـار دیتابیـس )بانک اطالعاتـی( درخصوص 
زمینـه و حـوزه فعالیـت شـرکت های عضـو بـا همـکاری کلیـه اعضـای کمیتـه اتوماسـیون و 
مخابرات، انتشـار لیسـت شـرکت های عضو کارگروه در سـایت سـندیکا و زیرمجموعه کمیته 
اتوماسـیون و مخابرات به منظور رسـمیت بیشـتر فعالیت های کارگروه، تعیین راهکارهای موثر 
جهـت تاییـد صالحیـت، اعتبارسـنجی و رتبه بندی شـرکت های عضـو کارگروه به منظـور ارائه 
بـه سـندیکا و مراجـع معتبـر و همچنیـن ایجاد یک مرجـع قابل اتکا بـرای جلوگیـری از ورود 

شـرکت های بـدون صالحیـت در این حـوزه اشـاره کرد.

کمیته تخصصی ارتینگ و حفاظت در برابر صاعقه؛
نظرخواهی از اعضا در مورد آیین نامه داخلی کمیته

کمیته ارتینگ و حفاظت دربرابر صاعقه در جلسه ای ضمن بررسی پیگیری نامه اداره استاندارد و 
نتیجه آن، موضوعاتی چون فراخوان و عضوگیری کارگروه استاندارد و تهیه شیوه نامه ارزیابی و 
ارایه تاییده انطباق کاال با استاندارد را در دستور کار قراردادند. اعضای  هیات رییسه در این جلسه 

مقرر داشتند تا شیوه نامه ارزیابی طی 10 جلسه در  هیات رییسه نهایی شود.
اعضای  به  توسط  هیات رییسه  صورت گرفته  اقدامات  اطالع رسانی  ضرورت  بر  جلسه  دراین 
به  اعضا  نظرات  دریافت  جهت  کمیته  داخلی  آیین نامه  پیش نویس  مقررشد  و  تاکید  کمیته 
تما می شرکت های عضو ارسال و جهت معرفی هرچه بیشتر کمیته، نامه هایی به اتاق بازرگانی، 
وزارت کار و وزارت کشور ارسال و در آن مختصری از اطالعات شرکت ها و زمینه فعالیتشان 

پیوست شود.
همچنیـن مقـرر شـد طـی برگـزاری جلسـه ای بـا پژوهشـکده بـرق و الکترونیـک سـازمان 
اسـتاندارد، موضـوع اسـتاندارد  IEC62561 و دیگـر اسـتاندارد های مـورد نیـاز مطـرح شـود. 
در ادامـه جلسـه اعضـا تصمیـم گرفتند نامـه ای به تما می اعضـای کمیته در خصوص تشـکیل 
کارگـروه اسـتاندارد ارسـال و رزومـه کارشناسـان مـورد تاییـد شـرکت ها جهت حضـور در این 
کارگـروه دریافـت شـود. در پایـان نیـز پیگیـری عضویت شـرکت هایی که تمایل بـه عضویت 

در کمیتـه دارنـد، از طریـق واحـد عضویـت سـندیکا در دسـتور کار قـرار گرفت.
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عدم توافق اعضای کمیته ارتینگ با برگزارکنندگان سمپوزیوم
جلسه بعدی  هیات رییسه کمیته ارتینگ و حفاظت در برابر صاعقه بنابر درخواست نمایندگان 
برگزرا کنندگان سمپوزیوم جهت برگزاری دومین سمپوزیوم ارتینگ و با هدف همفکری و 

رایزنی برای شروع همکاری این مجموعه با سندیکا صورت گرفت.
در این جلسه ضمن بررسی نحوه همکاری سندیکا با برگزارکنندگان سمپوزیوم ارتینگ، بر 
نظارت سندیکا برای فعالیت های علمی و رویدادهای مربوطه تاکید و پیشنهاد شد که دبیرخانه 
سمپوزیوم در سندیکای برق مستقر شود. همچنین مشارکت کارشناسان سندیکا در ممیزی و 
بررسی متن مقاالت علمی ارجاع شده به دبیرخانه سمپوزیوم ارتینگ هم از دیگر نکات مطرح 

شده در این جلسه بود.
در این جلسه برگزارکنندگان سمپوزیوم ارتینگ ضمن تاکید بر اعالم پیشنهادات کمیته ارتینگ 
به تشکیل  با توجه  این دوره  را در  پیشنهادات سندیکا  به اعضای سمپوزیوم، عملی شدن 
دبیرخانه، ارسال دعوتنامه ها و معرفی میهمانان خارجی، امکان پذیر ندانستند و پیشنهادات 

کمیته ارتینگ و حفاظت در برابر صاعقه را رد کردند.
در پایان این جلسه نمایندگان برگزار کنندگان سمپوزیوم اعالم کردند که از همه اعضای 
کمیته ارتینگ سندیکای صنعت برق ایران برای حضور در سمپوزیوم ارتینگ دعوت به عمل 

خواهد آمد.

تشکیل کارگروه تدوین استاندارد در کمیته ارتینگ و حفاظت 
در برابر صاعقه

کمیته ارتینگ و حفاظت در برابر صاعقه به برگزاری جلسه ای با محوریت مراحل و فلوچارت 
ارزیابی کاال و دریافت تاییدیه در سندیکای صنعت برق پرداخت.

ارزیابی  در این جلسه ضمن بیان چگونگی نحوه همکاری سندیکا در زمینه اجرایی شدن 
کاالهای مرتبط با ارتینگ مقرر شد اقدامات الزم جهت برگزاری جلسه مشترک با مدیران 

سازمان ملی استاندارد فراهم شود.
در همین راستا در جلسه ای دیگر کارگروه تدوین استاندارد کمیته ارتینگ و حفاظت در برابر 
صاعقه بیست وهشتم تیرماه سال جاری با حضور کارشناسان و شرکت های عالقمند مشارکت 
تشکیل شد. در این جلسه ضمن تبیین اهداف و ماموریت های این کارگروه توسط هیات رییسه 

کمیته، اعضای جلسه به تعیین رییس و دبیر کارگروه پرداختند.
بر این اساس جلیل خدایاری و علی تبیانیان به ترتیب به عنوان رییس و دبیر کارگروه و مسئول 
هماهنگی با کمیته و سندیکا انتخاب شدند. همچنین علی محمودیان، احسان اسدالهی، امیر 

دژوان و فرزین خالقی دیگر اعضای این کارگروه خواهند بود.
در راسـتای اهداف تعیین شـده برای این کارگروه، موضوع شناسـایی و بررسـی اسـتانداردها، 
اسـتانداردهای  بـا  آن  تطابـق  و  موجـود  ملـی  مقـررات  و  آیین نامه هـا  العمل هـا،  دسـتور 
به روزرسانی شـده بین المللـی مرجع در دسـتور کار قـرار گرفت. همچنین تهیـه توصیه نامه ها، 
شـیوه نامه ها و راهنماهـای کاربـردی در خصـوص موضوعـات ارتینـگ و حفاظـت در برابـر 

صاعقـه از اهـداف و ماموریت هـای ایـن کارگـروه در نظـر گرفته شـد.
همچنین گفتنی است هماهنگی جهت برگزاری جلسه ای با رییس پژوهشکده برق و مکانیک 

سازمان ملی استاندارد ایران در دستور کار جلسه بعدی کمیته خواهد بود.

اخبار کمیته تخصصی انرژی های تجدیدپذیر؛
اعالم آمادگی ساتبا برای همکاری با سندیکا

کمیته انرژی های تجدیدپذیر سندیکا چهارشنبه بیست وهشتم تیر ماه سال جاری، جلسه مشترکی 
را با سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری برق ایران )ساتبا( در محل این سازمان و با حضور 
سیدمحمد صادق زاده رییس سازمان ساتبا و معاون وزیر نیرو و نیز نمایندگان هیات رییسه کمیته 

انرژی های تجدیدپذیر سندیکا برگزار کرد.
در ابتدای این جلسه نمایندگان سندیکا ضمن قدردانی از تشکیل این جلسه به معرفی سندیکا و 
کمیته انرژی های تجدیدپذیر پرداختند و با تشریح تجربه و دانش اندوخته در این تشکل آمادگی 

خود را جهت هرگونه همکاری و کمک به ساتبا جهت نیل به اهداف خود اعالم کردند. 
از جملـه مهمتریـن مشـکالت و درخواسـت های مطـرح شـده توسـط کمیتـه انرژی هـای 
تجدیدپذیـر در ایـن جلسـه می تـوان بـه مـواردی چـون بررسـی مجوز هـای تاریـخ گذشـته 
نیروگاه هـای تجدیدپذیـر و تـالش بـرای باز شـدن ظرفیت های جدید جهـت اختصاص زمین، 
انجـام رتبه بنـدی شـرکت های فعـال در حـوزه انرژی هـای تجدیدپذیـر توسـط سـاتبا، وجـود 
مشـکالت در خصـوص تعرفـه گمرکـی پنل هـای فتوولتاییـک، عـدم اجرایـی شـدن مناقصه 
مربـوط بـه خریـد تجهیزات فتولتاییک در اسـفند ماه سـال گذشـته و تعامل بین سـازمان های 

دولتـی جهـت تسـهیل اجرایـی شـدن سـاخت نیروگاه هـای تجدیدپذیر اشـاره کرد.
در ادامه جلسه صادق زاده ضمن استقبال در مشارکت تشکل های خصوصی در تصمیم سازی 
و کمک به مدیران تصمیم گیرنده به خصوص در صنعت تجدیدپذیر به تالش همه جانبه ساتبا 
برای فراگیر شدن استفاده از انرژی های تجدیدپذیر و حل مشکالت شرکت های فعال در این 

حوزه اشاره کرد. 
رییس ساتبا گفت کرد: ورود بخش دولتی به ساخت نیروگاه های تجدیدپذیر مناسب نیست زیرا 
زمان و بودجه مورد نیاز برای این نیروگاه ها  طبق تجربه دو برابر مورد نیاز وروجی و بهره وری آن 
نصف مقدار نرمال خواهد بود. به همین جهت به جای ورود بخش دولتی، سازمان اقدام به انعقاد 

قرارداد تضمینی خرید برق کرده است. 
وی همچنیـن از افتتـاح دو نیـروگاه 20 مـگاوات و 130 مـگاوات در اسـتانهای کرمان و فارس 
در روزهـای آتـی خبـر داد و بـا بیان اینکـه ظرفیت نیروگاه شـیراز تا آخر سـال از 130 به 250 
مـگاوات می رسـد، تصریـح کرد: امسـال ظرفیت کل نیروگاه هـای تجدیدپذیر به حـدود 1000 

مگاوات خواهد رسـید. 
  صادق زاده در بخش دیگر جلسه مشکالت بودجه ای ساتبا را ناشی از عدم همکاری سازمان 
برنامه و بودجه در اختصاص عوارض فروش برق به ساتبا دانست و از ورود سازمان بازرسی به 

این موضوع خبر داد و ابراز امیدواری کرد تا مشکل بودجه سازمان به زودی حل شود.
وی مناقصه مربوط به خرید تجهیزات فتوولتاییک را مربوط به پژوهشگاه نیرو دانست که به علت 
نبود بودجه کافی اجرایی نشده که با بررسی های صورت گرفته در ساتبا این پروژه در شرایط فعلی 

مورد قبول سازمان نیست و متوقف شده است.
  صادق زاده همچنین در رابطه با بند 4 مصوبه ابالغ نرخ خرید تضمینی برق از نیروگاه های 
تجدیدپذیر و پاک در خصوص واحد هایی که از دانش فنی، طراحی و ساخت داخل بهره می برند 
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از تالش ساتبا برای اجرایی شدن بخشی از 30 درصد مشخص شده در این بند اشاره کرد و 
اولویت دولت را استفاده حداکثری از ظرفیت های داخل دانست. 

وی با اشاره به الکترونیکی شدن فرآیند صدور مجوز نیروگاه های تجدیدپذیر و کل زمان صدور 
این مجوز ها را در دو هفته امکان پذیر دانست اما در خصوص موارد خارج از ساتبا مانند جهاد 
کشاورزی فرآیند ها را کند توصیف کرد. هر چند ساتبا کماکان در تالش برای بهتر شدن این 
وضعیت است. همچنین جهت همکاری هر چه بیشتر و تشویق شرکت های توزیع در استان های 
مختلف، لیستی از شرکت های توزیع که بیشترین اتصال به شبکه و همکاری را با مجریان 

نیروگاه های تجدیدپذیر داشته اند در وبسایت ساتبا قرار داده شده است.  
وی با بیان پیگیری ساتبا در باره رتبه بندی شرکت های تجدیدپذیر از سازمان برنامه و بودجه، 
خبر از عدم موافقت سازمان برنامه و بودجه با تفویض رتبه بندی به ساتبا خبر داد. در خصوص 
تعرفه های گمرکی واردات تجهیزات فتولتاییک مانند پنل که در داخل ساخته نمی شوند نیز 
صادق زاده بیان داشت که طبق ماده 119 امور گمرکی اگر واردات با هدف ساخت نیروگاه های 
فتوولتاییک باشد، تعرفه صفر خواهد بود. وی همچنین از تغییر نکردن نرخ قرارداد PPA تا پایان 

سال 96 خبر داد.
کمیته انرژی های تجدیدپذیر پیشنهاد کرد تا جلسه سه جانبه ای با حضور مدیران ساتبا و سازمان 
برنامه جهت حل مشکل رتبه بندی در این حوزه تشکیل دهد که مورد موافقت صادق زاده قرار 
گرفت. در پایان این جلسه تاکید شد تا کارگروه مشترکی مابین ساتبا و کمیته انرژی های تجدید 

پدیر جهت پیگیری مستمر شرکت های عضو سندیکا تشکیل شود.

اخبار کمیته کاهش تلفات؛
تدوین مدلی برای استفاده از ماده 12 قانون رفع موانع تولید

جلسه کمیته کاهش تلفات و افزایش بهره وری با محوریت بررسی مدل تدوین شده در کمیته 
برای بهره گیری از ظرفیت های قانونی ماده 12 رفع موانع تولیدرقابت پذیر، در محل سندیکای 

صنعت برق ایران برگزار شد.
در این جلسه ضمن ارائه گزارشی از مباحث مطروحه در کمیته ملی کاهش تلفات شرکت توانیر، 
اقدامات انجام شده از سوی کمیته برای تدوین روش های الزم به منظور بهره گیری حداکثری 
از ظرفیت های قانونی ماده 12 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر هم مورد ارزیابی قرار گرفت. 

به این ترتیب مقرر شد مدل تدوین شده در کمیته عالوه بر وزارت نیرو و شرکت توانیر به سازمان 
 برنامه ریزی و مدیریت کشور و نیز اتاق بازرگانی و صنایع و معادن نیز ارائه شود. 

برگزاری جلسه مشترک با معاونت فنی و امور زیربنایی سازمان برنامه و بودجه در خصوص 
بررسی ابعاد مختلف مدل مذکور از دیگر مصوبات جلسه کمیته کاهش تلفات و افزایش بهره 

وری سندیکا بود. 

اخبار کمیته سازندگان یراق آالت توزیع؛
تعیین قیمت کانکتور انشعاب مشترکین به صورت آزمایشی

کمیته سازندگان یراق آالت توزیع طی جلسه ای به تعیین قیمت کانکتور انشعاب مشترکین برق 
به صورت آزمایشی  29 هزار ریال پرداخت. 

در ایـن جلسـه رییـس کمیتـه یراق سـازان موضـوع خریدهـای شـرکت های توزیع نیـرو را در 
قالـب بـازار کسـب و کار اعضـا مطرح سـاخت. در همیـن راسـتا توصیه نامه اسـتانداری فارس 
درخصـوص اسـتفاده دسـتگاه های اجرایی اسـتان از تجهیـزات تولیدی داخل اسـتان در فرایند 
اجـرای پروژه هـا قرائـت شـد و باتوجـه بـه خـودداری شـرکت توزیـع نیـروی بـرق شـیراز از 
ذکـر نـام شـرکت بـرق صنعت سـاالر در وندور لیسـت خـود، مقرر شـد در چارچـوب وحدت و 

همـکاری اعضای سـندیکا، بـا این موضـوع برخورد شـود. 
در ادامه جلسه موضوع تعیین قیمت تمام شده محصوالت تولیدی شرکت های سازنده یراق آالت 
توزیع در راستای تهیه جداول گارانتی فنی محصوالت مطرح شد و حاضران خواستار تسریع این 

اقدام از سوی نایب رییس کمیته شدند.  
خراسان رضوی  برق  نیروی  توزیع  نامه شرکت  با  رابطه  در  جلسه  این  در  است  ذکر  شایان 

درخصوص اعالم اسا می برندگان مناقصه شماره 109/95 اطالع رسانی به عمل آمد.

تفکیک ضمانت نامه حسن انجام تعهدات از ضمانت نامه دوره 
گارانتی

 در جلسه اخیر کمیته سازندگان یراق آالت توزیع گزارشی از جلسه مشترک کمیته های سازندگان 
لوازم و تجهیزات برقی و حمایت از ساخت داخل به اعضای کمیته ارایه شد.

با توجه به نزدیکی انتخابات دوره جدید و اتمام دوره ششم  هیات   مدیره سندیکا، دراین جلسه از 
اعضای کمیته درخواست شد نسبت به انتخاب افراد فعال مدنی و با انگیزه به عنوان اعضای 
 هیات   مدیره سندیکا اقدام کنند. عالوه براین مقرر شد سندیکا طی نامه ای اجرایی شدن سریع 

قرارداد تیپ خرید را از شرکت توانیر درخواست کند.
در ادامه جلسه، مقررشد ضمانت نامه حسن انجام تعهدات کمیته سازندگان یراق آالت از ضمانت 
نامه دوره گارانتی مورد تفکیک قرار گرفته و جزو موارد اصالحی به شرکت توانیر اعالم شود. 
همچنین دبیر کمیته نیز تصویر تبصره یک ماده 30 آیین نامه معامالت شرکت توانیر را جهت 

اطالع اعضای کمیته ارائه کند.
در بخش پایانی جلسه تعیین قیمت تمام شده محصوالت تولیدی یراق سازان  مورد بررسی قرار 
گرفت و مقرر شد ابتدا جداول فنی یراق آالت خود نگهدار و فلزی از طریق تلگرام برای اعالم 
نظر در اختیار شرکت های عضو  کمیته قرار گیرد و پس از جمع آوری نظرات و پیشنهادات 
اصالحی و تهیه جداول فنی نهایی شده، نسبت به تعیین قیمت محصوالت دارای مشخصات 

فنی استاندارد اقدام الزم صورت گیرد.

تعیین اعضای سومین دوره هیات مدیره  شعبه خراسان سندیکا
سومین دوره انتخابات  هیات   مدیره  شعبه خراسان سندیکای صنعت برق بیستم خرداد ماه سال 

جاری برگزار شد.
در این جلسه محسن شادمان، رییس هیات مدیره سندیکای صنعت برق خراسان  با ارائه گزارش 
عملکرد سه ساله  و همچنین دستاوردهای این شعبه در دومین دوره  هیات مدیره بیان کرد: 
انعقاد تفاهم نامه همکاری با دانشگاه فردوسی مشهد و سازمان برنامه و بودجه خراسان رضوی، 
تشکیل کمیته انرژی و گارگروه مشترک سندیکا با سازمان تامین اجتماعی، سازمان امور مالیاتی 
و شرکت برق منطقه ای و همچنین حضور در کمیته بازنگری فهرست بها و تجهیزات برقی و 
انتخاب سندیکای صنعت برق به عنوان غرفه برتر در نمایشگاه بین المللی برق، الکترونیک و 
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صنایع وابسته، بخشی از اقدامات شعبه خراسان طی سال های 93 تا 96 بوده است.
وی برگزاری بیش از 10 دوره آموزشی ویژه کارکنان شرکت های عضو را از مهمترین اقدامات 
شعبه عنوان کرد و گفت: برای شناساندن سندیکای صنعت برق در این استان اقداماتی چون 
اعزام نماینده جهت رفع ابهامات احتمالی اعضا به سازمان های مختلف انجام شد که این امر 
سبب شد تا ادارات دولتی مانند استانداری، سازمان صنعت و معدن و ادراه کار شناخت مناسب و 

تغییر محسوسی نسبت به تشکل ما داشته باشند.
محسـن شـادمان، در ارتبـاط بـا پیش بینـی برنامه های شـعبه در سـال 96 بیـان کرد: دیـدار با 
مدیران و مسـئوالن اسـتانی با هدف تعامل و همدلی بیشـتر، انتقال مشـکالت اعضا و پیگیری 
جهـت حل آنهـا با سـازمان های دولتی مرتبط، برگـزاری دوره های آموزشـی و تخصصی برای 
کارکنـان شـرکت ها، شـرکت در نمایشـگاه بـرق و الکترونیـک در سـال جـاری و همچنیـن 
نمایشـگاه های خـارج از کشـور و ارائـه خدمات مشـاوره ای به اعضـا از جملـه برنامه های پیش 

بینی شـده برای امسـال اسـت.
وی در پاسـخ بـه سـوال یکـی از اعضـای سـندیکای صنعـت بـرق مبنـی بـر برنامه هایـی  
پیش بینـی شـده بـرای جذب اعضـای جدید گفت: تـالش کرده ایم تـا میزان حـق عضویت را 
کاهـش دهیـم تـا از ایـن طریـق تعـداد اعضا افزایـش پیدا کنـد، امـا نمی خواهیم با ایـن اقدام 
ارزش و اهمیـت کار را کـم کنیـم. بنابرایـن برای پیشـبرد اهـداف و فعالیت هایمـان روابط خود 

را بـا انجمـن توانیر توسـعه دادیم.
درادامه محمدعلی محمدی، نماینده دبیر سندیکاي صنعت برق ایران با بیان اینکه در راستای 
پیشبرد اهداف سندیکای صنعت برق در شعب اقدامات مطلوبی انجام شده است، اظهار کرد: یکی 
از اقدامات قابل توجه سندیکای صنعت برق ارتباط با قراردادهای متوقف و غیر فعال بوده است.
در پایان جلسه، 9 نفر از اعضای شعبه برای انتخابات دوره سوم  هیات   مدیره اعالم کاندیداتوری 
کردند که پس از رای گیری از بین اعضای حاضر در جلسه سیدمهدی مدنی، محمدرضامعین 
تقوی، عبدالقادرعنانی، محسن شادمان و بیژن شکوهی به عنوان اعضای اصلی و محسن نظری 
فر به همراه سیدرضارضوی زاده به عنوان اعضای علی البدل  واحمد رضا صفار نیز به عنوان 

بازرس این دوره انتخاب شدند.
شایان ذکر است سندیکای صنعت برق شعبه خراسان با بیش از 37 عضو و با حضور شرکت های 
معتبر حوزه صنعت برق کشور در این استان از سال 89 تشکیل شده و یکی از تشکل های فعال 

و صاحب نظر استان شناخته  شده است.

گام اراک، برای بار سوم واحد نمونه صنعتی استان مرکزی شد
شرکت صنعتی گام اراک  براي سومین بار - پس از سال هاي 1388 و 1390- به عنوان واحد 

نمونه صنعتی استان مرکزی برگزیده شد. 
برگزاری مراسمی  در    این شرکت طی  اراک،  به گزارش روابط عمومي شرکت صنعتي گام 
سیزدهم تیر ماه سال جاری، به عنوان واحد صنعتی نمونه استان مرکزی شناخته شد. در این 

مراسم تندیس و لوح تقدیر واحد نمونه صنعتی به شرکت گام اهدا شد.
شرکت گام که در سال هاي گذشته بارها به عنوان واحد فني- مهندسي نمونه انتخاب شده، 
امسال نیز براي سومین مرتبه و به همت و تالش مدیریت و همکاران بخش تولید موفق شده تا 

این عنوان شایسته را در سطح استان از آن خود کند. شایان ذکر است که شرکت گام در سال هاي 
1388 و 1390 نیز موفق به کسب عنوان واحد صنعتي نمونه استاني شده بود.

کسب  تندیس و لوح افتخار واحد صنعتي نمونه استاني مرکزي توسط شرکت صنعتی گام 
اراک که در جمع شرکت هاي مهم همکار و از جانب استاندار محترم استان مرکزي اهدا شد، بار 
دیگر موجب ارتقاي اعتبار و  جایگاه گام نزد نهادها و سازمان هاي متولي صنعت به ویژه وزارت  

صنعت، معدن و تجارت خواهد بود.

با حضور نمایندگان سندیکا در کمیسیون امنیت ملی مجلس صورت گرفت؛
بررسی مشکالت بخش خصوصی در بازار عراق

جلسه »بررسی دالیل کاهش صادرات به کشور عراق« سه شنبه بیست وششم اردیبهشت ماه در 
محل کمیسیون امنیت ملی مجلس با حضور نمایندگان سندیکای صنعت برق ایران برگزار شد.
ایـن جلسـه بـا حضـور سـعید اوحـدی مشـاور معـاون اول رییس جمهـور و رییـس سـتاد ویژه 
اقتصـادی ایـران، عـراق و سـوریه، علیرضا کالهی رییـس  هیات   مدیره سـندیکای صنعت برق 
ایـران و پیـام باقـری رییـس کمیتـه توسـعه صـادرات سـندیکا، به همـراه رییس و تعـدادی از 
اعضـای کمیسـیون امنیت ملی مجلس، نمایندگان بانک توسـعه صـادرات، نمایندگان صندوق 
ضمانـت صـادرات و نمایندگان انجمن صدور خدمات فنی و مهندسـی تشـکیل شـد و طی آن 
درخصوص مشـکالت ناشـی از سررسـید تسـهیالت 200 میلیون دالری بانک توسعه صادرات 
کـه در ازای مطالبـات پیمانـکاران ایرانـی از سـوی دولـت عـراق پرداخـت شـده بـود، بحث و 

تبـادل نظر صـورت گرفت.
در ایــن جلســه نماینــدگان ســندیکا از عــدم تعلــق وام یادشــده بــه مطالبــات معوقــه ناشــی 
از صــدور تجهیــزات و کاال بــه کشــور عــراق ابــراز گالیــه کردنــد و در ادامــه ضمــن تشــریح 
ــه  ــراق، ب ــور ع ــرط کش ــاز مف ــرق و نی ــت ب ــی صنع ــای صادرات ــا و ظرفیت ه توانمندی ه
مشــکالتی از قبیــل عــدم ابــالغ مناقصــات برنــده شــده، پرداخــت قراردادهــای ارزی بــه پول 
محلــی، موانــع صــدور تضامیــن بانکــی و نقــل و انتقــال ارز، نیــاز بــه تامیــن منابــع مالــی در 

پروژه هــای کشــور عــراق، دیپلماســی صادراتــی و نظایــر آن اشــاره کردنــد. 
جمع بندی  سندیکا  صادرات  توسعه  کمیته  در  که  سندیکا  نمایندگان  اشاره  مورد  موضوعات 
شده بود، مورد توجه اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس قرار گرفت و مقرر شد پیمانکاران 

دریافت کننده تسهیالت مورد حمایت حداکثری قرار گیرند.
 همچنین در این جلسه مصوب شد اقدامات مقتضی به منظور افزایش سقف وام جهت پوشش 

مطالبات صادرکنندگان تجهیزات و کاال انجام گیرد. 
گفتنی است ادامه و استمرار جلسات با حضور رییس کمیسیون اقتصادی و سایر مسئوالن ذی ربط 

در ارتباط با مشکالت صنعت برق از دیگر مصوبات این جلسه بود. 

اخباراخبار
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اظهارنامه تسلیمی مبنای محاسبه مالیات شد
بخشنامه سازمان امور مالیاتی در خصوص مالک محاسبه قرار گرفتن اظهارنامه بجای برگ 

تشخیص ابالغ شد.
ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به منظور رفع مشکالت مالیاتی واحدهای کوچک و متوسط، 
برگ  به جای  اظهارنامه  قراردادن  محاسبه  مالک  درخصوص  مالیاتی  امور  سازمان  بخشنامه 

تشخیص مالیاتی را ابالغ کرد.
براساس این بخشنامه به منظور اجرای ماده )219( و تبصره دو ماده )97(  از این پس برگ 

تشخیص مالیاتی براساس اظهارنامه تسلی می جایگزین برگ تشخیص مالیاتی خواهد شد.

درراستای اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی؛
بسته های رونق تولید و اشتغال به تصویب رسید

ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در راستای اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی بسته های 
رونق تولید و اشتغال را برای اجرا در سال 1396 به تصویب رساند.

بسـته های رونـق تولیـد و اشـتغال به منظـور رونق تولیـد و ایجاد رشـد اقتصـادی 8 درصدی، 
تـداوم نـرخ تورم تک رقمی، افزایش سـرمایه گذاری، توسـعه صـادرات و افزایش رشـد صادرات 
غیرنفتـی بـه میـزان 25 درصـد، مدیریـت هدفمنـد واردات، ایجـاد فرصت هـای شـغلی جدید، 
مقررات زدایـی، گسـترش نقـش بخـش خصوصـی و تعاونـی و اسـتقرار مدیریـت کارآمـد و با 
توجـه بـه رویکردهـای پنج گانـه اقتصـاد مقاومتـی )درون زایـی، برون گرایـی، دانش بنیانـی، 

مردمی بـودن و عدالت بنیانـی( بـه تصویـب سـتاد فرماندهـی اقتصاد مقاومتی رسـید. 
تامین مالی و  تولید ملی، بسته  ارتقای توان  اقتصاد مقاومتی شامل بسته  بسته های پنج گانه 
سرمایه گذاری، بسته جذب، توسعه و تعمیق تکنولوژی، بسته تجارت خارجی )توسعه صادرات 

غیرنفتی و مدیریت هدفمند واردات و بسته اشتغال و توانمندسازی نیروی کار است.
براسـاس مصوبـه سـتاد فرماندهـی اقتصـاد مقاومتـی دسـتگاه های اجرایـی مرتبـط مکلـف 
هسـتند نسـبت بـه اجـرای کلیه وظایـف محوله مندرج در بسـته ها اقـدام کننـد. همچنین این 
دسـتگاه ها می بایسـت برنامـه اجرایـی مربـوط را مطابق مفـاد و زمانبنـدی مندرج در بسـته ها 
در قالـب نظـام یکپارچـه پیشـبرد و پایش اقتصاد مقاومتـی )نیپا( تنظیم و از طریق این سـامانه 

بـه دبیرخانه سـتاد ارسـال کنند. 
براسـاس مصوبـه سـتاد فرماندهی اقتصاد مقاومتـی ارائه گـزارش ماهانه اقدامـات به عمل آمده 
بـه طـور مسـتمر از دیگر وظایـف دسـتگاه های اجرایـی مرتبط اسـت. همچنین دسـتگاه های 
اجرایـی همـکار، متناسـب بـا درخواسـت دسـتگاه های مجـری موظـف بـه همـکاری بـا این 

هستند. دسـتگاه ها 
براسـاس دسـتور معـاون اول رییـس جمهـور نظـارت بـر اجـرای مصوبـه یادشـده بـه عهـده 
دبیرخانـه سـتاد فرماندهـی اقتصـاد مقاومتـی اسـت و ایـن دبیرخانـه مکلـف بـه تهیـه و ارائه 
گزارش هـای دوره ای منظـم از ارزیابـی عملکـرد دسـتگاه های ذی ربـط در اجـرای مفـاد ایـن 

مصوبـه خواهـد بود.

 جمع بندی چالش های پیمانکاران برای ارائه به سازمان برنامه و 
بودجه

نماینـدگان سـندیکا طـی جلسـه ای مشـترک بـا معـاون تشـخیص صالحیـت معاونـت امـور 
نظـام فنـی اجرایـی سـازمان برنامه و بودجه به بررسـی مشـکالت مرتبط بـا بخش خصوصی 

پرداختند. پیمانـکاران 
در ایـن جلسـه مقـرر شـد سـازوکاری جدیـد و منسـجم در قالـب رتبـه بنـدی انـرژی، تعریف 
معیـاری جدیـد و خاص و منطبق با اسـتاندارد سـازمان برنامه، برای شـرکت های فعال شـامل 
پیمانـکاران، مشـاوران، سـازندگان و تامین کنندگان تجهیـزات در بخـش انرژی های نو، پیش 
بینـی شـود. در ایـن جلسـه همچنین بـه انتخاب و رتبـه بندی سـلیقه ای برخـی از پیمانکاران 
توسـط کارفرمایان به عنوان یکی از چالش های اصلی شـرکت های عضو سـندیکا اشـاره شـد 

و آن را مغایـر بـا معیارهای تعیین شـده از سـوی سـازمان بودجه و برنامه دانسـتند.
در ادامه جلسه، به هزینه های تحمیلی برای شرکت های PC کار برای همکاری مشترک با 
شرکت های مشاوره ای در جهت احراز صالحیت این شرکت ها به عنوان EPC  نیز اشاره شد و 

سندیکا خواستار تدوین راه حلی برای کاهش این هزینه ها شد. 
معـاون تشـخیص صالحیـت معاونـت امـور نظـام فنـی اجرایی سـازمان نیـز در این جلسـه با 
تاکیـد بـر محدودیـت قانونـی در واگذاری مسـتقیم تایید صالحیت شـرکت ها به تشـکل های 
صنفـی مربوطـه افـزود: سـازمان برنامـه بودجـه از تعامـل بـا بخـش خصوصی و تشـکل های 
صنفـی تـا حـد مقدور اسـتقبال  می کنـد و در نظـر دارد تا مشـکالت موجـود در ایـن بخش را 

بـه کمک بانیـان آن رفـع کند.
درپایان این جلسه مقررشد سندیکای صنعت برق ضمن گردآوری و تدوین مشکالت بخش 
پذیر،  پیمانکاری و تجدید  از طریق کمیته های  بودجه  برنامه و  با سازمان  پیمانکاری مرتبط 
چالش های اعضا را از طریق ارجاع به شورای هماهنگی تشکل ها، با سازمان برنامه و بودجه 

مطرح کند.

لزوم برقراری ارتباط بانکی میان ایران و عراق
در چهارمین نشست ستاد همکاری ایران و عراق در حوزه آب و برق که سی ام خرداد ماه سال 
جاری در وزارت نیرو برگزار شد، مقرر شد وزارت خارجه با پیگیری های الزم مشکل ارتباط بانکی 

میان ایران و عراق را پیگیری کند.
در این جلسه علیرضا دائمی، قائم مقام وزیر نیرو در امور بین الملل و پشتیبانی صنایع آب و 
برق ضمن اشاره به سفر نخست وزیر عراق به تهران گفت: گزارشی در خصوص مشکالت 
شرکت های فعال در صادرات کاال، تجهیزات و خدمات فنی و مهندسی در حوزه آب و برق به 
کشور عراق تهیه شده است. این گزارش که در کنار چالش ها، پیشنهادهایی را هم به منظور رفع 
این مشکالت، به انضمام فهرست پروژه های صنعت آب و برق در کشور عراق و میزان صادرات 
برق به این کشور در خود جای داده، به وزیر نیرو ارجاع داده شده تا در مذاکرات با نخست وزیر 

عراق به وی ارائه شود.
در ادامه بهرام نظام الملکی، مدیر کل دفتر توسعه صادرات وزارت نیرو، ضمن اشاره به عدم ارتباط 

اخباراخبار
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بانک های ایران و عراق به عنوان یکی از مشکالت بزرگ  صادرکنندگان تجهیزات و خدمات 
فنی مهندسی، پیشنهاد کرد تا وزارت خارجه هماهنگی های الزم را جهت برقراری این ارتباط و 

رفع این مانع فراهم کند.
در ایـن نشسـت مهنـدس پیـام باقـری، مهنـدس محمـد زمانیفر و مهنـدس محمـد مرادیان، 
رییـس، نایـب رییـس و دبیـر کمیتـه توسـعه صـادرات سـندیکای صنعـت بـرق ایـران بـه 
نمایندگـی از بخـش خصوصـی ایـن صنعت به بیان مشـکالتی چـون مغفول مانـدن مطالبات 
صادرکننـدگان تجهیزات از سـوی این کشـور، توقـف پروژه ها و تعیین تکلیف آنها، مشـکالت 
بانک هـای عامـل و صنـدوق ضمانـت صـادرات ایـران، لـزوم افزایـش سـرمایه بانک توسـعه 
صادرات و صندوق توسـعه ملی و لزوم بهره گیری از تسـهیالت مشـابه 200 میلیون دالر وام 

تخصیـص یافتـه بـه پروژه هـای عراق بـرای صـدور کاال و تجهیـزات اشـاره کردند.
بـه عـالوه عملیاتی کـردن صادرات بـرق به عراق توسـط بخش خصوصی صنعت بـرق، لزوم 
تخصیـص خـط اعتبـاری دو میلیـارد دالری برای انجـام پروژه های صنعت برق در آن کشـور، 
مشـکالت صـدور ضمانـت نامه هـا، انعقـاد قـرارداد دالری با طـرف عراقی و وصـول مطالبات 
بـه دینار، مشـکالت همـکاری با بانک tbi عراق و عـدم روابط کارگزاری درسـت با آن بانک ، 
تغییـر مکـرر قوانیـن گمرکی در این کشـور و نیز برنده شـدن در مناقصات پروژه هـای عراق و 
عـدم ارائـه آن بـه شـرکت های ایرانی هم جزو مسـائلی بود کـه نمایندگان سـندیکای صنعت 
بـرق بـه عنـوان چالش هـای اصلـی صـادرات تجهیـزات و خدمات فنی و مهندسـی به کشـور 

عراق بـر آنها تاکیـد کردند.
در پایان این جلسه مقررشد سندیکای صنعت برق ایران و فدراسیون صنعت آب ایران، نظرات 
و مشکالت ذکر شده را برای مرکز توسعه صادرات ارسال کرده و کمیته ای جهت پیگیری 

مشکالت مربوط به صدورکاال و تجهیزات به کشورعراق تشکیل شود.
همچنیـن باتوجـه به عـدم ارتباط بانکی میان دوکشـور مقرر شـد وزارت خارجـه، پیگیری های 
الزم بـرای برگـزاری جلسـات میـان دو کشـور را انجـام دهد تا به وسـیله یکـی از روش هایی 
چـون انعقـاد پیمان پولـی دوجانبه میان ایران و عراق، تاسـیس بانک مشـترک میان دوکشـور 

و یـا هـر روش پیشـنهادی بانک مرکـزی ارتباط  بانکی میان دوکشـور برقرار شـود.
شایان ذکر است نماینده بانک توسعه صادرات در پایان جلسه بیان کرد در حال حاضر منعی برای 
صدور ضمانت نامه صادرکنندگان به کشورعراق وجود ندارد  و آمادگی خودرا برای همکاری 

دراین زمینه اعالم کرد.

سازمان توسعه تجارت از سازمان اسناد رسمی در خواست کرد؛
خودداری از واگذاری کارت بازرگانی به غیر دارندگان

سازمان  توسعه تجارت طی نامه ای به سازمان اسناد کشور درخواست کرد دفاتر اسناد رس می از 
تنظیم وکالت نامه واگذاری کامل  کارت بازرگانی به غیر از دارندگان این کارت ها خودداری کنند.
در ایـن نامـه، سـازمان توسـعه تجارت ضمن اشـاره به اجـرای مراحـل صـدور کارت بازرگانی 
توسـط اتـاق بازرگانـی و ارائه بـه متقاضیان واجد شـرایط، واگذاری غیر قانونـی کارت بازرگانی 
توسـط برخـی افراد جهت فـرار مالیاتی را برخالف آیین نامـه اجرایی قانون و مقـررات صادرات 
و واردات دانسـت و درخواسـت کـرد دفاتر اسـناد رس می از واگـذاری کارت بازرگانـی به غیر از 
دارنـدگان ایـن کارت هـا خودداری کننـد. زیرا طبق قانـون، واگـذاری کارت بازرگانی به صورت 
مبایعـه نامـه، وکالـت، هبـه صلـح و .. جرم محسـوب شـده و پیگـرد قانونـی به دنبـال خواهد 

داشت.
الزم به ذکر است قراردادهای خصوصی افراد در قالب وکالت نامه های محدود به نام دارنده 
کارت، جهت ترخیص کاالهایی که طبق قانون مدنی متعلق به وی هستند، برای افراد دیگری 

صادر  می شوند و این روند همچنان در دفاتر اسناد رسمی ادامه دارد.

تعیین تکالیف نهادهای دولتی برای بهبود محیط کسب وکار
هیـات وزیـران وظایـف هـر یـک از ارگان هـا و سـازمان های دولتـی را بـه منظـور بهبـود 
شـاخص های ارزیابـی محیـط کسـب و کار تصویـب و ابـالغ کـرد. بـه موجب مصوبـه هیات 
وزیـران مبنـی بـر بهبـود شـاخص های ارزیابـی محیـط کسـب و کار، زمـان بنـدی تحقق هر 
یـک از ایـن تکالیـف نیـز مشـخص شـده و دسـتگاه های اجرایی موظفنـد که در زمـان تعیین 

شـده، برنامه هـای تعییـن شـده را عملیاتـی کنند. 
گفتنی است دستگاه های اجرایی مانند وزارت نیرو، وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان ملی 
استاندارد، سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و دیگر دستگاه ها مکلف 

به اجرای این مصوبه خواهند بود.

ممنوعیت خرید 114 کاالی خارجی مشابه تولید داخل
مصوبه ممنوعیت خرید 114 کاالی خارجی دارای تولید مشابه برای اجرا به 10 وزارتخانه و 

سازمان دولتی ابالغ شد. 
به گزارش فارس، هیأت وزیران که به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل 
138 قانونی اساسی ممنوعیت خرید کاالهای خارجی دارای تولید مشابه داخلی را به تصویب 
رسانده بود  توسط جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور برای اجرا  به وزارتخانه های صنعت، 
اقتصاد، بهداشت، نفت، نیرو، دفاع، جهادکشاورزی، فرهنگ و ارشاد اسال می و سازمان برنامه 

بودجه و صداوسیما ابالغ شد. 
در ایــن فهرســت 114 مــوردی خریــد کاالهــای خارجــی همچــون خمیــر دنــدان، چســب 
ــکو و  ــتی، س ــک، کش ــرداز بان ــرف، خودپ ــار مص ــذی یکب ــروف کاغ ــیرآالت، ظ ــم، ش زخ
دکل هــای حفــاری، نــخ و ســوزن جراحــی، کابل هــای فیبــر نــوری و ... ممنــوع اعــالم شــده 
اســت.متن ایــن مصوبــه و فهرســت 114 قلــم کاالیــی کــه خریــد آن هــا ممنــوع اعالم شــده 

در آدرس زیــر قابــل مشــاهده اســت.



جناب آقای مهندس محسن فارسی
مدیرعامل محترم شرکت سازه های فلزی یاسان

کیلوولت  انتقال 400  بلندترین خط  تولید  در  برق موفقیت شما  سندیکای صنعت 
تکمداره باندل سه سیمه کشور)گتوند-مهرشازند( که درشرایط سخت و محدودیت 
های جغرافیایی موجود در منطقه خوزستان و لرستان به اجرا درآمده است تبریک 

عرض می نماید. موفقیت روز افزون شما را از خداوند منان خواستاریم.

جناب آقای دکترسید مهدی مدنی
مدیرعامل محترم شرکت پیمان خطوط شرق

سندیکای صنعت برق ایران بدینوسیله انتخاب شایسته حضرتعالی را به عنوان عضو 
هیات مدیره انجمن صنایع همگن برق و الکترونیک استان خراسان رضوی تبریک 

عرض می نماید و آرزوی موفقیت روزافزون برای شمارا از خداوند خواستاریم. 

شرکت محترم گام اراک
سندیکای صنعت برق ایران بدینوسیله انتخاب شایسته شرکت گام اراک را به عنوان 
واحد نمونه صنعتی سال 1396 در استان مرکزی، خدمت جناب مهندس نصراهلل 
رهنما، مدیرعامل محترم آن واحد صنعتی و کارکنان محترم آن شرکت تبریک عرض 

می نماید.

تبریک

تسلیت
جناب آقای عباس خالدنژاد

عضو محترم شورای سیاست گذاری مجله ستبران
باکمال تاثر و تاسف مصیبت وارده را تسلیت عرض نموده و از درگاه خداوند متعال 

برای آن مرحوم علو درجات و برای بازماندگان صبر و بردباری مسئلت داریم. 

جناب آقای مهندس محمدرضا محرم پور
رییس محترم شرکت رهنما تجارت پاسارگاد

باکمال تاثر و تاسف ارتحال والده مکرمه را تسلیت عرض نموده و از درگاه خداوند 
متعال برای آن مرحومه علو درجات و برای بازماندگان صبر و بردباری مسئلت داریم. 

روابط عمومی سندیکای صنعت برق ایران

تبریک و تسلیت

خیر مقدم به اعضای جدید
به گزارش کمیته عضویت سندیکای صنعت برق ایران، در دوره 

گذشته 8 شرکت جدید به عضویت این سندیکا پیوسته اند. 
بر پایه این گزارش، اعضای جدید به شرح زیر معرفی می شوند:

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

1. شرکت مهساب نیرو )مانیکو(
به مدیریت: جناب آقای افسر عباس زاده

زمینه فعالیت: مهندسین مشاور صنعت برق و صنایع مرتبط با انرژی
 تلفن: 33312604-041/ نمابر: 041-33324855

2. شرکت توان گستران زینو 
به مدیریت: جناب آقای بهمن یزدانی

زمینه فعالیت: خرید و فروش، واردات و صادرات، پخش و تولید و طراحی 
کلیه کاالهای مجاز بازرگانی

تلفن: 88178715-021/ نمابر: 021-88178707

3. شرکت آب و نیرو رزموند
به مدیریت: جناب آقای محمدقاسم فتح اله زاده

زمینه فعالیت: طراحی های شبکه های آب رسانی، روش تسویه آب، انرژی نو، 
انتقال و توزیع آب

تلفن: 88375040-021/ نمابر: 021-88375149

4. شرکت سیمای گسترش قدرت انرژی
به مدیریت: جناب آقای حسین خصاف

زمینه فعالیت: تولید، توزیع، انتقال نیرو و خدمات مشاوره و ...
تلفن:  26205537-021/ نمابر: 021-26209377

5. شرکت مهندسی و تولیدی دالرام تامین 
بسامد

به مدیریت: جناب آقای رضا کاردوش
زمینه فعالیت: یو پی اس، استابالیزر، انرژی خورشیدی،

 فروش و خدمات
تلفن: 32754660-026/ نمابر: 026-32754727

6. شرکت انرژی های پاک بناء
به مدیریت: جناب آقای پرویز قنبری

زمینه فعالیت: تولید انرژی های پاک )انرژی خورشیدی(
تلفن:  3-66744801-021/ نمابر: 021-66720019

7. شرکت اترک سازه پارس گستر
به مدیریت: جناب آقای رضا ریخته گران خمسه
زمینه فعالیت: احداث پست و خطوط انتقال

تلفن: 38929943-051/ نمابر: 051-38929943

8. شرکت آریانا پترو توان
به مدیریت: جناب آقای حامد حسین نوروزی

زمینه فعالیت: نفت، گاز، پتروشیمی، صنایع فوالد و نیروگاه
تلفن: 26406242-021/ نمابر: 021-26406243
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به اطالع مدیران، متخصصان، صنعتگران و پژوهشگران عزیز می رساند، روابط عمومی سندیکای صنعت برق 
ایران برای حمایت از توان و تولید داخل و به منظور معرفی آخرین دستاوردها و فعالیت های علمی و پژوهشی 
شرکت های عضو خود در نظر دارد، از این پس در هر شماره از ماهنامه خبری و اطالع رسانی ستبران مقاالت 

علمی و پژوهشی مربوط به شرکت های عضو را به چاپ برساند.  
بدینوسیله از همه دست اندر کاران و فعاالن صنعت برق دعوت می شود تا در صورت تمایل، مقاالت خود را 

به واحد روابط عمومی سندیکا- ماهنامه ستبران- ارسال کنند.

الزم به ذکر است، در ارایه مقاله توجه به نکات زیر ضروری است:
• مطالب ارسالی باید حداکثر تا پانزدهم هر ماه به تحریریه ماهنامه ستبران ارسال شود.

• آثار مذکور می بایست در قالب یکی از محورهای زیر و با در نظر گرفتن اصول روزنامه نگاری حرفه ای 
)دقت، صداقت، بی طرفی و...( نگارش شود.

• موضوعات پیشنهادی برای آثاری که ارسال می شود، عبارتند از:
- معرفی دستاوردهای علمی و تحقیقاتی مرکز تحقیق و پژوهش شرکت ها 

-  موضوع آزاد با محوریت مسائل و مشکالت ساخت داخل در صنعت برق ایران
-  مسائل روز اقتصاد و صنعت برق ایران

- بررسی مواضع و عملکرد نهادها و سازمان های مرتبط با صنعت برق ایران
- بررسی مواضع و عملکرد سندیکای صنعت برق ایران و سایر تشکل های غیر دولتی مرتبط

- نقد و تحلیل مباحث و موضوعات مطرح شده در میزگرد سندیکا
- موضوعات و مقاالت آموزشی در حوزه مدیریت کیفیت، بهره وری، بهبود روش ها و سیستم های مدیریت 

صنعتی و...

• مطالب حتی المقدور به صورت فایل WORD به آدرس پست الکترونیک:  setabran@ieis.ir  یا بر روی 
لوح فشرده به نشانی: تهران، خیابان فاطمی غربی، خیابان سیندخت شمالی، پالک 15، طبقه اول- روابط عمومی 

سندیکای صنعت برق ایران ارسال شود.
• با توجه به این که سیاست کلی نشریه، معرفی نویسنده یا مؤلف مقاله است، لذا ضروری است تا به همراه آثار، 
یک قطعه عکس، مشخصات عمومی شامل تحصیالت، شغل، آدرس، شماره تلفن و نشانی پست الکترونیک 

نویسنده نیز ارسال شود.
• همچنین حجم مطالب ارسالی نباید از 8 صفحه تایپی )فونت  14( فراتر رود.

• ماهنامه در گزینش علمی، ویرایش و یا انتخاب تیتر برای آثار ارسالی آزاد است.
• ارسال عکس های تزئینی مرتبط با موضوع مقاله بالمانع است. 

•  مقاله ارسالی در هیچ نشریه دیگری چاپ نشده باشد.
• از آنجا که سیاست کلی نشریه رعایت امانت داری و عدالت در میان اعضای سندیکا است، اولویت چاپ با 

مقاالتی خواهد بود که زودتر به دفتر نشریه ارسال شوند.
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