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پرونده
مجمع و انتخابات

رسمقاله

وقت تصمیم بزرگ است

بیست و هشــتم مهرماه 1393، پانزدمهنی سال فعالیت ســندیکای صنعت برق ایران به عنوان نامینده بخش خصوصی صنعت 
برق در حوزه پیامنکاری، ساخت جتهیزات و مشاوره به پایان می رسد. در طول پانزده سال گذشته، ۵ دوره هیات مدیره خمتلف، 
مدیریت این تشکل که کار خود را تنها با 3۵ عضو در ســال 1379 آغاز کرد، بر عهده داشتند. سندیکا امروز یکی از بزرگرتین 

تشکل های اقتصادی کشور است که ۴۶۴ رشکت فعال برقی را در خود جای داده است.
طی 1۵ سال گذشته سندیکا با تعامل فعال و سازنده با جملس شورای اسالمی، برقراری ارتباط گسرتده با وزارت نریو و رشکت 
های زیرجمموعه آن و رایزنی های مســتمر با دولت، سازمان ها و ارگان های مرتبط توانسته است ظرفیت ها و قابلیت های الزم 
برای تاثریگذاری بر حمیط کســب و کار اعضا را فراهم آورد. گسرتش مشارکت اعضا از طریق تصویب و اجرای آینی نامه کمیته 
های ختصصی، نظرســنجی مستمر از طریق رســانه های سندیکا و دسرتســی دائمی اعضا به هیات مدیره و مدیریت ارشد این 

تشکل، امکان توسعه رسمایه اجتامعی و مهاهنگی و مهبستگی اعضا را متهید کرده است. 
فرا رسیدن موسم انتخابات هیات مدیره سندیکا، فراخوانی از ظرفیت ها و انرژی های جدید برای تداوم راه طی شده و بازخوانی 
آسیب ها و نارســایی هایی است که نیازمند بازشناســی، تدبری و راه چاره اند. بی تردید درک واقعی وضعیت کنونی سندیکای 
صنعت برق ایران که به عنوان یکی از تشکل های مهم و اثرگذار در میان تشکل های اقتصادی کشور شناخته می شود، مقدمه ای 

رضوری برای هر گونه برنامه ریزی آینده آن است. 
این موقعیت ممتاز، حاصل هزاران ساعت نشست نریوهای داوطلب در کنار کار کارشناسی و مسئولیت پذیری پرسنل موظف 
این تشکل است. توسعه فعالیت های ســندیکا در حوزه تامنی خدمات ارزش افزا برای اعضا، نزدیکی بیش از پیش به خواسته 
ها و نیازهای واقعی اعضا، تدابری ســاختاری الزم برای اجیاد ظرفیت های جدید و هببود قابلیت های کارشناسی سندیکا از اهم 

موضوعات قابل توجه هیات مدیره جدید خواهد بود.
ســندیکا در آستانه انتخابات ششمنی دوره هیات مدیره خود قرار دارد و این انتخابات هم مانند دوره های گذشته حساسیت ها، 
دغدغه ها و البته امیدهای خاص خود را دارد. اینکه ســندیکا به عنوان نامینده قریب به ۵00 رشکت برقی قرار است در طول سه 
ســال آینده چه تصمیم سازی هایی داشته باشد و چگونه با پیشامدهای اقتصاد کشور که آرام آرام به سمت ثبات می رود، مواجه 

شود، کامال به این انتخابات وابسته است. وقت تصمیم بزرگ است.  
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  رشایط کنونی صنعت برق را در قیاس با سایر کشورهای 
دنیا چطور ارزیابی می کنید؟  

واقعیت این است که رتبه ایران در میزان دسرتسی به انرژی 
الکرتیکی در دنیا از رتبه چندان خوبی برخوردار نیست. 
اما پیش از اینکه این مقایسه ها را انجام دهیم باید رشایط 
صنعت برق را در ایران در نظر بگرییم. نحوه انطباق برخی 
شاخصی  نمی تواند  برق،  در  ویژه  به  شاخص ها  این  از 
این مساله  باشد.  انجام یک مقایسه درست و دقیق  برای 
به  پذیرش است که در حال حارض دسرتسی  قابل  کامال 
برق در ایران نسبت به بسیاری از کشورهای دنیا به زمان 
طوالنی تری نیاز دارد و یا در این حوزه بوروکراسی حاکم 
است. ولی بخشی از این مشکل ناشی از ارزان و دولتی 
بودن قیمت برق است. وقتی یک کاال با قیمت بسیار ارزان 
و به شکل دولتی توزیع می شود، قطعا هرگز ارزش واقعی 

خود را نخواهد  یافت. 
توزیع  دولتی  شکل  به  ما  کشور  در  خودرو  زمانی  مثال 
می شد، لذا هر خریدار، بخش اندکی از کل قیمت خودرو 
را پرداخت می کرد و به ناچار  یک تا دو سال منتظر می ماند 
تا در هنایت خودرویی با کیفیت نه چندان مناسب را حتویل 
بگرید که قطعا نسبت به پولی که او پرداخت می کرد، بسیار 
گران تر بود. االن روال کار کامال متفاوت است. االن ما 
می توانیم خودرو را با قیمتی باالتر بخریم و البته بالفاصله 

آن را حتویل بگرییم. 
مادامی که برق در ایران به عنوان یک کاالی دولتی شناخته 
می شود، نمی توانیم آن را از نظر شدت انرژی، دسرتسی به 
برق و هبره وری با هیچ کجای دنیا مقایسه کنیم. یک کاالی 
دولتی با کاالیی که در سایر کشورهای دنیا به عنوان کاالیی 
اقتصادی و بازرگانی شناخته شده، اصال قابل قیاس نیست 
این  دچار  ایران  در  انرژی  حامل های  عمده  متاسفانه  و 
عارضه هستند. این است که ما باید پیش از پرداختن به این 

شاخص ها زیرساخت اصلی را اصالح کنیم.

  در رویکردی که شام برای تغیری ساختار هنایی و اقتصاد 
صنعت برق در پیش گرفته اید، چه جایگاهی را برای بخش 
خصوصی اعم از جامعه پیامنکاران و تولیدکنندگان و تامنی 

کنندگان صنعت برق، در نظر گرفته اید؟ 
سیاست  که  کنم  تاکید  نکته  این  بر  باید  چیز  هر  از  پیش 
وزارت نریو دقیقا در راستای تقویت بخش خصوصی در 
تولید و توزیع برق است. این سیاست، کامال حساب شده 
برگزیده شده و ما در وزارت نریو می توانیم ادعا کنیم که 
در این زمینه پیرشو بوده ایم. البته خسارات و تاوان هایی هم 
برای این پیرشو بودن پرداخته ایم. نباید فراموش کنیم هر 
کاری که در کشور رشوع می شود تا زمانی که مترین های 
تبدیل  منطقی  کامال  روش  یک  به  و  شده  انجام  آن  اولیه 
به  را  آسیب هایی  است  ممکن  که  دارد  نوساناتی  شود، 

سیستم وارد کند.
از  پس  ویژه  به  سازی،  خصوصی  زمینه  در  برق  صنعت 

یک  اساسی،  قانون   ۴۴ اصل  کلی  سیاست های  ابالغ 
صنعت پیرشو است. این فرآیند در صنعت برق با شتاب 
حارض  حال  در  که  طوری  به  شد،  رشوع  زیادی  بسیار 
حدود ۵0 درصد تولید برق کشور توسط بخش غریدولتی 
انجام می شود. البته این واگذاری ها در عنی حال که کار 
بسیار ارزشمندی بودند، ولی مهانطور که گفتم نوساناتش 
است.  کرده  وارد  هم  آسیب هایی  برق  صنعت  پیکره  به 
واگذاری  مانند  موضوعاتی  خصوص  در  هم  هنوز  ما 
واحدهای نریوگاهی، روش های محایتی از تولیدکنندگان 
ثبات  و  بلوغ  به  آهنا  از  برق  خرید  و  خصوصی  بخش 

نرسیده ایم. 
به عنوان پیرشو کاری را  این است که وقتی  بر  تاکید من 
به ناگزیر  باید ریسک ها و نوسانات آن را  آغاز می کنیم، 
بپذیریم و منتظر بامنیم تا به تعادل و ثبات برسیم. به عالوه 
این دوران که در واقع دوران آغازین برای اقدام توسعه برق 
توسط بخش خصوصی است، اجتناب ناپذیر بوده است. 

با این رویکرد ضمن اینکه خصوصی سازی صنعت برق، 
فرآیندی کارساز، موثر و در راستای سیاست های نظام و 
بپذیریم که در  باید  اما قطعا  بوده است،  اقتصاد مقاومتی 
این مسری مرتکب خطاهایی شده ایم که گاهی هزینه های 
آن برای صنعت برق بسیار سنگنی بوده است. مثال یکی 
صورت  به  نریوگاهی  واحدهای  واگذاری  خطاها  از 
و  دیون  رد  راستای  در  و  اقتصادی  واحد  یک  نه  اموال، 
بدون حسابرسی آهنا بوده است. مهنی حرکت اشتباه باعث 
شده که امروز وزارت نریو عهده دار پرداخت انبوهی از 
بدهی های این نریوگاه ها شود که شامل اوراق مشارکت، 
تسهیالت بانکی و حتی بدهی به پیامنکاران می شود و مهنی 
مساله ما را با مشکالت عدیده بسیاری مواجه کرده است. 
در حقیقت علریغم اینکه مالکیت این نریوگاه ها در دست 
توانری نیست، اما پرداخت بدهی های آهنا مهچنان بر عهده 

این رشکت است. 
یکی از اهداف اصلی خصوصی سازی افزایش هبره وری 
تاکید  مساله  این  بر  مهواره  ما  است.  هزینه ها  کاهش  و 
داشته ایم که دولت یک تولیدکننده و یا تاجر خوب نیست. 
با واگذاری امور به ویژه در بخش  این بدان معناست که 
و  هبینه سازی  با  باید  خصوصی  نریوگاه های  برق،  تولید 
برق  و  کاهش داده  را  خود  های  هزینه  هبره وری،  افزایش 
را با قیمت ارزان تری به مردم عرضه کند. در صورتی که 
نریوگاه ها  درصد   ۵0 به  قریب  واگذاری  علریغم  امروز 

هنوز هم این اتفاق رخ نداده است. 
قطعا با جتزیه و حتلیل گذشته به این نتیجه خواهیم رسید که 
مهه چیز می توانست هبرت از این انجام شود و مسائلی که 
منجر به اتفاقات تلخی در صنعت برق شده، می توانست 
اصال به وقوع نپیوندد. فراموش نکنیم که ممکن است یک 
اقدام خوب الزاما نتیجه خوبی در پی نداشته باشد. اینکه 
نشان  باشد،  نداشته  پی  در  مثبتی  نتایج  برنامه خوب  یک 
کافی  جتربه  و  هستیم  آغازین  مراحل  در  ما  که  می دهد 
برای انجام این کار را نداریم. به مهنی دلیل است که وقتی 

در  بدهی ها  از  انبوهی  شد  واگذار  نریوگاهی  واحدهای 
متام شده  و هزینه  تعرفه ها  ماند. بحث  باقی  نریو  وزارت 
برنامه  بود  در آن زمان هنوز هنایی نشده بود و حتی قرار 
هدفمندسازی یارانه ها انجام شود و قیمت متام شده انرژی 
و تعرفه ها با هم به گونه ای متعادل شود، اما هنوز هم این 
اتفاق نیفتاده است. قرار بود که ظرف دو سال تعرفه های 
برق به قیمت متام شده نزدیک شود، اما می بینیم که امروز 
هنوز این فاصله بسیار زیاد است. حتی اگر قیمت سوختی 
که بابت هر کیلووات ساعت برق پرداخت می شود را هم 
در نظر نگرییم، باز هم این فاصله بسیار زیاد است، آنقدر 

که ما حتی هزینه تبدیل انرژی را هم دریافت نمی کنیم.

  خصوصی سازی در صنعت برق با مسائل و مشکالت 
بسیاری مواجه بوده است. از نظر شام چطور می توان این 

مشکالت را از پیش روی بخش خصوصی برداشت؟
به نظر می رسد که ما خصوصی سازی در صنعت برق را 
تا اندازه ای هم شتابزده پیش بردیم و شاید به مهنی دلیل 

گفتگو با مهندس علریضا دائمی؛ معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزیر نریو

سندیکا جایگاهی تثبیت شده در 
صنعت برق دارد

علریضا اسدی/ سمیه کاظم زاده: طبقه یازدهم ساختامن وزارت نریو، حمل دیدار ما با معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزیر نریو بود. 
مهندس علریضا دائمی راس ساعت مقرر و با خورشویی ما را می پذیرد و در طول این گفتگو با حوصله و کامل به سئواالمتان پاسخ می دهد. 

او که البته سابقه فعالیتش در حوزه آب وزارت نریو کمی بیشرت از صنعت برق است، از سندیکا به عنوان نمونه یک تشکل قدرمتند سخن 
می گوید و بر این باور است که جای خالی چننی تشکل هایی در صنعت آب به خوبی به چشم می خورد. 

از نگاه مهندس دائمی توسعه صنعت برق مستلزم مهراهی دولت، بخش خصوصی و تشکل ها است و اگر هر یک از این سه مولفه کار خود را 
به درستی انجام ندهند بی شک این روند دچار نقصان ها و چالش های بسیاری خواهد شد. 

انچه در پی می آید حاصل گفتگوی اختصاصی ما با مهندس علریضا دائمی، معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی است.

پرونده  مجمع و انتخابات

امروز در صنعت برق مجموعه های 
بسیار بزرگی در حوزه پیمانکاری، ساخت 

تجهیزات و تولید برق در بخش خصوصی و 
غیردولتی ایجاد شده اند که افتخار بزرگی 

برای کشور محسوب می شوند. همین 
پتانسیل و توانمندی است که علیرغم همه 

مسائل و مشکالت داخلی و خارجی، صنعت 
برق کشور را سر پا نگه داشته است. 
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در سال های پس از انقالب شدت بیشرتی یافت و گسرتده 
شد. البته قطعا این دولتی شدن هم یکی از الزامات گذر 
از رشایطی است که در آن زمان بر کشور حاکم بود. اما به 
هر حال مهم این است که در طول چند سال اخری یکی از 
اصلی ترین اهداف ما توانمندسازی بخش خصوصی این 

صنعت بوده است.
عنوان  به  را  دولت  و  بگرییم  نظر  در  را  مولفه  ما سه  اگر 
نامه ها  آینی  و  مقررات  کننده  تدوین  و  بازار  کننده  تنظیم 
باید  بدانیم،  ها  مولفه  این  از  یکی  سیاستگذاری  و 
تولیدکنندگان را به عنوان مولفه دوم در کنار آن بگذاریم 
و سندیکاها و انجمن های صنفی را به عنوان سومنی مولفه 
ضعف هایی  دچار  بخش  سه  هر  در  ما  بگرییم.  نظر  در 
مسئول  و  عامل  تنها  را  دولت  نمی توانیم  فقط  و  بوده ایم 
نقش  مورد  در  وقتی  بدانیم.  مشکالت  و  ناکارآمدی ها 
بخش خصوصی در توسعه صنعت برق صحبت می کنیم، 
قطعا تشکل ها نقشی کلیدی در این زمینه پیدا می کنند. حال 
اگر جایگاه واحدها و موسسات صنفی و سندیکاهای ما 
ضعیف باشد، قطعا دولت هم در تنظیم مقررات ضعیف 

عمل خواهد کرد. 
از منافع  به درستی  چرا که یک تشکل ضعیف نمی تواند 
اعضای خود که مهان صاحبان بخش خصوصی صنعت 
هستند، دفاع کند. یک تشکل ضعیف نمی تواند مسائل و 
توجه  و  بگذارد  ویرتین  را پشت  اعضای خود  مشکالت 
در  چه  و  جملس  در  چه  را  سیاستگذاران  و  دولتمردان 
دولت، به این مسائل جلب کند. پس اینگونه نیست که مهه 
این مسائل به عملکرد ضعیف دولت مرتبط باشد، از نظر 

من هر سه مولفه در دوران آغازین گام برمی دارند.
اما می بینیم که امروز تشکلی مانند سندیکای صنعت برق 
ایران به تدریج قدرت می گرید و هر روز جتربیات بیشرتی 
می اندوزد. با اتکا به مهنی اندوخته ها این تشکل هر روز به 
جایگاه تثبیت شده تری در صنعت برق دست می یابد و به 
تدریج در این جایگاه رشد بیشرتی می کند. ما در صنعت 
آب اصال چننی تشکلی نداریم. من سال ها در صنعت آب 
مشغول فعالیت بودم، ما هنوز تشکلی به قدرت سندیکای 
صنعت برق نداریم تا بتواند تا اندازه ای تعادل را بنی بخش 

خصوصی و دولت اجیاد کند. 
گاهی سندیکاهای ما با تشکل های قدیمی در کشورهای 
توسعه یافته مقایسه می شوند، اما این واقعا درست نیست. 
نمی توان سندیکایی که به تازگی شکل گرفته و یا صنعتی 
که بخش خصوصی آن در دوران طفولیت به رس می برد را 
با کشورهایی مقایسه کنیم که بخش خصوصی آن سبقه ای 
صد ساله دارد و تشکل های آن قدمت و قدرت بسیاری 

دارند. 
توسعه  برای  برق  صنعت  که  است  این  بر  من  تاکید 
با یک  باید  تکیه کند. دولت  این مولفه ها  به هر سه  باید 
رویکرد مشخص به سمت توسعه و توانمندسازی بخش 
کند  تالش  باید  دولت  حقیقت  در  رود.  پیش  خصوصی 
از امور تصدی گری شامل تولید و  به تدریج خودش را 

توزیع برق و حل مشکالت پیامنکاران بریون بکشد و اجازه 
و  اقتصادی و سندیکاها  آهنا توسط هنادهای  دهد مسائل 
اصنافشان حل شود تا آرام آرام اجیاد تعادل در این حوزه 

به دست خودشان سپرده شود. 
باید در جایگاه واقعی خود قرار گرید و  به عالوه دولت 
نظارت  تدوین قواننی و مقررات،  این جایگاه چیزی جز 
به  برای دستیابی صنعت  زمینه های الزم  فراهم کردن  و 
برق  صنعت  که  نکنیم  فراموش  نیست.  متعادل  رشدی 
در طول سال های آینده به محایتی گسرتده نیاز دارد. هنوز 
پود  و  تار  که  یافته  توسعه  کشورهای  از  بسیاری  در  هم 
به  صنعت  این  از  است،  خصوصی  کامال  اقتصادشان 
توجه  با  لذا  می شود.  محایت  زیرساختی  صنعتی  عنوان 
به این مساله ما باید این مراحل را طی کنیم. وظیفه ما در 
دولت تدوین مقررات و تنظیم بازار است و تالش کنیم که 

بخش خصوصی را توانمندسازی کنیم
تاکید من بر این است که توانمند سازی بخش خصوصی 
یکی از وظایف اصلی و عمده دولت است و نباید مغفول 
بخش  با  دولت  در  موارد  بسیاری  در  متاسفانه  بامند. 
خصوصی به عنوان یک رقیب و جمموعه بریونی برخورد 

می شود که سود زیادی از فعالیت هایش عایدش می شود، 
اما این برداشت ها غلط است. ما باید بخش خصوصی را 
توانمند کنیم تا بتواند از این فزار و نشیب ها و التهاب های 

اجیاد شده در بازار عبور کند. 
است  الزم  توسعه  ریل  به  برق  صنعت  بازگرداندن  برای 
که از صاحبان این صنعت محایت های بی دریغی صورت 
تسهیالتی  یا  و  داده شود  آهنا  به  یارانه های الزم  و  پذیرد 
برای آهنا در نظر گرفته شود. نمی توانیم در حاشیه امنیت 
در  این رشکت های خصوصی  که  بامنیم  منتظر  و  بنشینیم 
هجمه مشکالت مالی و حتریم ها و تورم و مسائلی از این 

دست، نابود شوند.  

خصوصی  بخش  از  محایت  برای  نریو  وزارت  رویکرد 
صنعت برق چیست؟

به  نسبت  مشخصی  رویکرد  دولت  خوشبختانه 
توانمندسازی بخش خصوصی دارد و این کار با رسعت 
بسیاری انجام می شود. ما توانسته ایم با صندوق توسعه 
ملی مراودات خوبی داشته باشیم و رقم نسبتا باالیی برای 
بخش خصوصی بگرییم. با تفامهی که ما با صندوق توسعه 
ملی داشته ایم، رقمی بالغ بر ۴ میلیارد دالر برای توسعه 

صنعت برق در نظر گرفته شده است.
ما برای اینکه بتوانیم صنعت برق را رس پا نگه داریم، بند 
»ق« تبرصه دو و یا تبرصه یازده جزء یک و بند »ه« را در 
قانون بودجه 93 در نظر گرفته ایم. در این دو بند به وزارت 
میزان  کاهش  برای  را  منابعی  که  شده  داده  اجازه  نریو 
سوخت در اختیار بخش خصوصی بگذاریم. وزارت نریو 
با بخش خصوصی منعقد  را  قراردادهایی  دارد که  اجازه 
خصوصی  بخش  برای  امکان  این  آهنا  اساس  بر  و  کند 
به وارد  نیازی  اینکه  فراهم شود که صنعت برق را بدون 

کردن رسمایه های جدید باشد، توسعه دهند. 
اقدامات موثری  ما در خصوص خرید تضمینی برق هم 
داشته ایم و برای تولید برق جتدیدپذیر نیز گام های موثری 
اسالمی  شورای  جملس  اخری  مصوبه  مهنی  برداشته ایم. 
شامل  آمادگی  دوره  تعینی  و  قیمت  تثبیت  خصوص  در 
برای  که  است  مواردی  جزو  تولید  زمان  درصد   7۵

توانمندسازی بخش خصوصی واقعا الزامی است. 
تاکید من بر این است که ما در دولت یک برنامه داریم. طبق 
این برنامه و با تکیه بر مراودات نزدیکی که با جملس شورای 
اسالمی و واحدهای اقتصادی دولت داشته ایم، توانسته ایم 
گام های بسیار موثری در راستای هببود رشایط صنعت برق 
برداریم. شاید جلسات متعدد و مکرر ما با تیم اقتصادی 
دولت واقعا قابل شامرش نباشد. در طول یک سال گذشته 
این جلسات در رده های خمتلف از سطح ریاست مجهوری 
و تا سطوح کارگروه ها و تیم های کارشناسی اقتصادی به 
صورت مستمر برگزار شده تا امروز توانسته ایم دولت را 

در خصوص بسیاری از نیازهای صنعت برق آگاه کنیم. 
این یک سال  ما در جایگاه دولت تالش کردیم در طول 
به درستی به وظایف خود عمل کنیم. اما من بر این باورم 

است که نتایج به دست آمده، آنقدرها هم برایامن رضایت 
بخش نیست. اما با این وجود و علریغم مهه این سختی ها 
باید این مساله را بپذیریم که امروز در صنعت برق جمموعه 
های بسیار بزرگی در حوزه پیامنکاری، ساخت جتهیزات و 
تولید برق در بخش خصوصی و غریدولتی اجیاد شده اند که 
افتخار بزرگی برای کشور حمسوب می شوند. مهنی پتانسیل 
مشکالت  و  مسائل  مهه  علریغم  که  است  توانمندی  و 
داخلی و خارجی، صنعت برق کشور را رس پا نگه داشته 

است. 
مثال امروزه در جهان کمرت از ده رشکت نریوگاه ساز وجود 
بزرگی  افتخار  این  و  است  ایران  در  آهنا  از  یکی  که  دارد 
به  قریب  تولید  به عالوه  برق کشور است.  برای صنعت 
نیمی از برق کشور توسط بخش غریدولتی هم یک اتفاق 
بزرگ است که نشان از توانمندی ها و پتانسیل های بخش 
خصوصی این صنعت دارد. اما مهم این است که علریغم 

آسیب هایی که به صنعت برق وارد شده، این صنعت باز 
کرده  حتمل  را  خارجی  و  داخلی  خمتلف  فشارهای  هم 
است. به مهنی دلیل است که صنعت برق به تدریج بعد از 

این مترین ها به رشایطی پایدار نزدیک می شود. 
سنگنی تر  را  ما  وظیفه  حارض  حال  در  که  ای  مساله 
و  قواننی  از  استفاده  با  بتوانیم  باید  که  است  این  می کند 
مقررات، نظم و پایداری الزم را بنی تولیدکنندگان برق، 
تولیدکنندگان جتهیزات و پیامنکاران و هناد تنظیم بازار که 
به ویژه در طول  دولت است، فراهم کنیم. مهه تالش ما 
یک سال گذشته این بوده که بتوانیم مقررات و قواننی و 
تصویب  و  تدوین  برق  صنعت  تنظیم  برای  را  نظام هایی 

کنیم و البته به موفقیت های بزرگی هم دست یافته ایم. 
در  که  رسید  خواهیم  نتیجه  این  به  ساده  بررسی  یک  با 
طول یکی دو سال اخری قواننی بسیار خوبی برای محایت 
اثرگذار  بند  تدوین شد. حلاظ شدن چند  برق  از صنعت 
در قانون بودجه سال 93، تدوین الحیه محایت از صنعت 
برق و یا الحیه خروج از رکود که چهار یا پنج ماده قوی 
آن مربوط به پیامنکاران و تولیدکنندگان صنعت برق است، 

بخشی از این مصوبات هستند.
آغازین  دوران  برق،  صنعت  من  اعتقاد  به  بنابراین 
قابل  حد  تا  را  آن  خاص  مترین های  و  سازی  خصوصی 
توجهی گذرانده است. طبعا در این دوران مثل یک طفل 
این  تا  ولی  باشد،  خورده  زمنی  به  بارها  است  ممکن  نوپا 
دوران را طی نکند نمی تواند مثل یک نوجوان روی پای 
خود بایستد و تعادل خود را حفظ کند. در عنی حال که 
این مترین رضوری است، اما مسلام فراز و نشیب هایی هم 
داشته که متاسفانه خسارت ها و زیان های جربان ناپذیری 

را به پیکره صنعت برق وارد کرده است. 
امروز صنعت برق بیش از 20 هزار میلیارد تومان بدهی 
است.  سازی  خصوصی  از  ناشی  آن  از  بخشی  که  دارد 
رشایط  برق  تولیدکنندگان  کنونی،  رشایط  در  متاسفانه 
اساس  بر  نتوانسته  نریو  وزارت  که  چرا  ندارند،  خوبی 
به  شده،  تعریف  خصوصی  نظام  یک  در  که  فرمول هایی 
تعهداتش عمل کند. به هر حال نمی توان یک کاالی دولتی 
مادامی که  اداره کرد.  و  تولید  نظام خصوصی  را در یک 
نتوانیم بر این مشکالت فائق بیاییم نباید توقع داشته باشیم 
که هنادهای خصوصی پایدار و قدرمتندی در صنعت برق 
شکل بگرید. امید ما این است که با اتکا به قواننی و لواحیی 
که در مورد آن صحبت کردم، این تعادل را تقویت کنیم. 
قطعا ما با یک برنامه ریزی دقیق می توانیم تا اندازه ای به 
این تعادل دست یابیم اما پیش از هر چیز باید این بدهی 20 

هزار میلیارد تومانی تعینی تکلیف شود.
اما  کنیم،  تقویت  را  خصوصی  بخش  بتوانیم  باید  ما 
مهانطور که می دانید در حال حارض پیامنکاران و سازندگان 
به  آهنا  از  دارند و بعضی  بسیاری  برق مطالبات  جتهیزات 
این سیستم  به  باید تعادل را  شدت حتت فشار هستند. ما 
برگردانیم و البته این مساله را مد نظر قرار دهیم که بخش 
خصوصی تفاوت های قابل توجهی با دولتی ها دارد. چرا 

که بخش خصوصی رسمایه خود را رصف این حوزه کرده 
و اصلی ترین ویژگی رسمایه، فرار بودن آن است. یعنی اگر 
در صنعت  مثال  که  برسد  نتیجه  این  به  یک رسمایه گذار 
برق به سود مورد نظر خود دست نمی یابد و یا امنیت الزم 
برای رسمایه اش وجود ندارد، قطعا رسمایه خود را از این 
از کشور خارج خواهد کرد. در صورتی  صنعت و حتی 
که رسمایه ای که وارد صنعت برق می شود، سودآوری و 
به سمت صنایع  باشد بالفاصله  نداشته  را  امنیت الزم  یا 
دیگری مانند صنعت ساختامن روانه می شود. این است که 
ما باید در بازه زمانی پیش رو با اتکا به قواننی و مقررات و 
با مهراهی دولت و جملس و بخش خصوصی از این دوران 
بگذریم و دوباره صنعت برق کشور را به مرحله پایداری 

و ثبات برسانیم.  

نریو  وزارت  و  دولت  میان  روابط  برای هببود  تدابریی  آیا 
و بخش خصوصی و مقررات گذاری به نحوی که منافع 

بخش خصوصی هم در نظر گرفته شود، اندیشیده اید؟  
رشکت های  حارض  حال  در  که  مشکالتی  از  بخشی 
غریدولتی با آن دست به گریبانند ناشی از رشایط عمومی 
قرار  رکود  رشایط  در  اقتصاد  وقتی  است.  کشور  اقتصاد 
می گرید، قطعا فعالنی اقتصادی دچار چالش های بسیاری 
رونق  رشایط  در  کشور  یک  که  مادامی  شد.  خواهند 
امکان  و  هست  مهه  برای  شغل  می برد،  رس  به  اقتصادی 
استفاده از پیامن برای متام پیامنکاران وجود دارد و به مهنی 
دلیل عمدتا رقابت های ناسامل شکل نمی گریند. اما وقتی 
منابع  و  پروژه ها  و  می گرید  قرار  رکود  رشایط  در  کشور 
ناساملی  بعضا  و  شدید  رقابت  می شوند،  حمدودیت  دچار 
برای  خطرناکی  بسیار  عواقب  می تواند  که  می شود  اجیاد 
صنعت داشته باشد. این یکی از ویژگی های اقتصادهایی 

است که در رشایط رکود قرار گرفته اند. 
پدیده دامپینگ یکی از اتفاقاتی است که عمدتا در رکود با 
آن زیاد مواجه می شویم چرا که رشکت ها حارض می شوند 
برای گرفتن یک پروژه قیمت های بسیار پاینی تری نسبت 
به رقبایشان بدهند. قیمت هایی که اساسا منطقی نیست. با 
این رویکرد باید بپذیریم که رشایط عمومی که پیامنکاران 
و سازندگان ناگزیر به مواجهه به آن بوده اند، مهنی رکود 
تورمی اقتصاد است. در این رشایط یک صنعتگر ناگزیر 
زیر  را  پروژه ها  خود،  اقتصادی  بنگاه  حفظ  برای  است 
آنقدرها  که  کنید  استفاده  از رویه هایی  یا  و  بگریید  قیمت 
هم قابل قبول نیست. ما باید تالش کنیم که از این دوران 
عبور کنیم چرا که اثرات آن نه فقط در صنعت برق بلکه مهه 

بخش های کشور را درگری کرده است.  

در  توانسته  برق  صنعت  خصوصی  بخش  شام  دیدگاه  از 
طول این سال ها به جایگاه واقعی خود دست یابد؟

من فکر می کنم که این اتفاق تا حدودی رخ داده، هر چند 
دارد.  رو  پیش  در  درازی  راه  خصوصی  بخش  هم  هنوز 
قطعا فراموش نکرده اید که روند دولتی شدن صنعت برق 

پرونده  مجمع و انتخابات پرونده  مجمع و انتخابات

اگر دولت را به عنوان تنظیم کننده بازار و 
تدوین کننده مقررات یکی از این مولفه ها 

بدانیم، باید تولیدکنندگان را به عنوان 
مولفه دوم در کنار آن بگذاریم و سندیکاها 

و انجمن های صنفی را به عنوان سومین 
مولفه در نظر بگیریم. ما در هر سه بخش 

دچار ضعف هایی بوده ایم و فقط نمی توانیم 
دولت را تنها عامل و مسئول ناکارآمدی ها و 

مشکالت بدانیم.

می بینیم که امروز تشکلی مانند سندیکای 
صنعت برق ایران به تدریج قدرت می گیرد 
و هر روز تجربیات بیشتری می اندوزد. با 

اتکا به همین اندوخته ها این تشکل هر روز 
به جایگاه تثبیت شده تری در صنعت برق 
دست می یابد و به تدریج در این جایگاه 

رشد بیشتری می کند.
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سندیکا بازوی توانای 
صنعت برق است

گفتگو با مهندس هامیون حائری؛ 
مدیر عامل رشکت توانیر

»ســندیکا مهواره عملکرد قابل قبول و مثبتی داشــته و در کنار 
دولت به خوبی به وظایف تشکلی خود عمل کرده است.« 

مهندس مهایوی حائری، مدیر عامل رشکت توانری ضمن اشاره 
به این نکته، اذعان کرد: »سندیکا مهیشه عملکرد خوبی داشته 
و به مهنی دلیل بررســی عملکرد آن در دوره های خاص، کمی 
دشوار است. اما واقعیت این است که عملکرد سندیکا به عنوان 
نامینده بخش خصوصی در طول سال های اخری کامال قابل قبول 

و مثبت بوده است.« 

وی مهراهــی های ســندیکا بــا وزارت نریو، توانری و ســایر 
رشکت های زیرجمموعه این وزارختانه را یادآوری کرد و گفت: 
»سندیکا در طول این سه ســال و پیش از آن، مهواره یار و یاور 
صنعت برق بوده و کمک های شــایانی به جمموعه وزارت نریو 
کرده است. واقعیت این است که سندیکا به عنوان یک بازوی 
بســیار توانا طی ســال های فعالیت خود در کنار وزارت نریو 
بوده و ما را در گذر از بحران ها و دشــواری های خمتلف یاری 

کرده است.«
مهنــدس حائری از ســندیکا به عنوان نامینــده قدرمتند بخش 
خصوصی یاد کرد و خاطرنشان ساخت: »در طول این سال ها 
قطعا سندیکا به عنوان نامینده بخش خصوصی توانسته به خوبی 
به وظایف تشکلی خود عمل کند. در حقیقت این تشکل علریغم 
حمدودیت های بسیاری که با آهنا مواجه بوده و مشکالتی که حتی 
گاهی ما در بدنه دولت برای آن اجیاد کردیم، توانسته وظیفه خود 

را به نحو احسنت انجام داده و به صنعت برق کمک کند.« 

دولتی ها راضی از عملکرد سه ساله سندیکا
پنجمین دوره هیات مدیره سندیکای صنعت برق ایران به آخرین روزهای فعالیت خود نزدیک می شود. در طول سه سال گذشته، تعامالت سندیکا با وزارت نیرو، توانیر و شرکت های 

زیرمجموعه این وزارتخانه با جدیت بیشتری دنبال شد و به نظر می رسد که مسئولین دولتی هم از عملکرد سندیکا و تعامالت و تالش های این تشکل در طول سال های اخیر راضی بوده اند. 
با مدیر عامل شرکت توانیر و مدیر عامل برق منطقه ای تهران گفتگوهای کوتاهی در خصوص ارزیابی عملکرد سندیکا داشتیم که حاصل آن را ذیال می خوانید:

تالش های سندیکا 
برای حل مشکالت 

قابل تقدیر است
گفتگو با سید زمان حسینی؛ 

مدیر عامل رشکت برق منطقه ای تهران

»بدون شــک پیرشفت صنعت برق پیش از هر چیز مرهون 
سیاســتگذاری های صحیح وزارت نــریو و تالش های 

سندیکا و اعضای آن است.«
مهندس ســید زمــان حســینی، مدیر عامــل رشکت برق 
منطقه ای هتران، ضمن اشــاره به این نکته افزود: »واقعیت 
این اســت که پیرشفت هایی که ما در صنعت برق داشته ایم 
مرهون سیاستگذاری  های بســیار خوب مسئولنی نظام و 
وزارت نریو و زمحات شــبانه روزی سندیکای صنعت برق 

و اعضای آن است.«
مهندس حســینی در ادامه بر تالش های گســرتده مدیران 
سندیکا برای کاستن از حجم مشکالت صنعت برق تاکید 
کرد و اذعان داشت: »امروز می توانیم با افتخار بگوییم که 
در حوزه های خمتلف ســاخت و پیامنکاری صنعت برق به 
خودکفایی باالی 90 درصد دست یافته ایم و قطعا اعضای 
ســندیکا هم سهم بســیار بزرگی در این خودکفایی دارند. 
البته سندیکا هم در کنار این رشکت ها تالش کرده زمینه را 
برای توســعه صنعت برق فراهم کند و تا حدی از مسائل و 

مشکالت موجود بکاهد.«
وی در ادامه خاطرنشان کرد: »من مهواره تالش کرده ام که 
با سندیکا و اعضای هیات مدیره و دبری این تشکل ارتباطی 
به روز و تعاملی فعال داشــته باشم. به هر حال سندیکا هم 
مانند سایر بخش های صنعت برق در طول سال های اخری 
مسائل اقتصادی صنعت برق را به عنوان اصلی ترین دغدغه 
خود، مد نظر قرار داده و فعالیت گســرتده ای در این حوزه 

داشته است.« 
مهندس حسینی به تعامالت گسرتده سندیکا با کارفرمایان 
دولتی و رشکت های زیرجمموعه وزارت نریو نیز اشاره کرد 
و افــزود: »در رشایطی که با مشــکالت اقتصادی عدیده و 
حمدودیت های بنی املللی مواجه هستیم، سندیکای صنعت 
برق واقعا تالش بســیاری کرده تا بتوانند برای گذر از این 
مســائل و مشــکالت در کنار رشکت توانــری و برق های 
منطقه ای و سایر ارگان های مرتبط قرار گرفته و به آهنا یاری 

برساند.«
مدیر عامل برق منطقه ای هتران برنامه ریزی، سیاستگذاری 
و تالش های ســندیکا را قابل تقدیر دانست و ترصیح کرد: 
»خوشبختانه ما تا امروز هر مشکلی که داشته ایم به سندیکا 
مراجعه کرده ایم و درخواســت هایامن مورد رسیدگی قرار 
گرفته اســت. حتی در اتاق بازرگانی هم سندیکا به عنوان 
یک تشــکل فعال و توانمند شناخته شده و ما بارها بسیاری 
از مسائل به وسیله سندیکا و با تالش های این تشکل در اتاق 

دنبال کرده ایم.« 
مهندس حســینی در پایان اذعان کرد: »مسائل اقتصادی، 
مشــکالت مالی، فاینانس پروژه ها و موضوعات مرتبط با 
انرژی های نو، موضوعاتی اســت که ســندیکا به صورت 
جدی آهنا را دنبال می کند. در جمموع از زمحات و تالش های 
ســندیکا تقدیر می کنم، چرا که به خوبی به وظایف تشکلی 
خود عمل کــرده و از بخش خصوصــی صنعت برق دفاع 

کرده و به دولت یاری رسانده است.« 

که نباید از وظایف سندیکاها هم در این میان غافل شویم. 
سندیکا اینجا نقش بسیار مهمی دارد و به عنوان یک ابزار 
بسیار قدرمتند در تنظیم سیستم های بنی بخش خصوصی و 
دولت موثر است. مهانطور که گفتم ما هنوز هم در صنعت 
آب کشور چننی توانی نداریم. شاید سال ها این امید هم 
در صنعت آب وجود داشته که سندیکایی داشته باشد که 
بتواند وزنه تعادل بنی بخش خصوصی و دولت باشد و از 
منافع بخش خصوصی دفاع کند و برای احقاق حقوق ابن 

بخش تالش کند. 
در صنعت برق طبعا این دوره باید طی شود. در طول پنج 
و  خصوصی  بخش های  به  شدیدی  آسیب  که  اخری  سال 
تعادل  و  شده  وارد  پیامنکاران  و  جتهیزات  تولیدکنندگان 
متوجه  مشکالت  این  از  بخشی  خورده،  هم  به  مالی 
سندیکا است. سندیکا به عنوان وزنه تعادل باید دولت را 
ناگزیر می کرد که به وظیفه خود برای تنظیم نظام مقرراتی 

عمل کند. 

فراموش نکنیم در بسیاری از کشورهای دنیا تنظیم لوایح 
و قواننی توسط سندیکاها صورت می گرید و این امهیت 
بسزایی در حل بسیاری از مشکالت دارد. ما در بسیاری از 
موارد انتظار داریم که دولت برای تدوین و تنظیم قواننی و 
آینی نامه ها اقدام کند، تعینی قیمت و تعرفه ها را انجام دهد 
در صورتی که مهه این کارها می تواند در قالب یک حرکت 
کارشناسی در سندیکاها انجام شود و نتایج آن به صورت 

یک پیشنهاد کاربردی و کارساز به دولت ارائه شود. 
جالب است بدانید که حدود 10 سال پیش ما با هیاتی از 
کشور کانادا جلساتی را برگزار کردیم، اعضای این هیات 
نامیندگان تشکل های صنعتی این کشور بودند که عمده این 
تشکل ها دفاتر قوی حقوقی و نامیندگان مدافعی در جملس 
داشتند و از قدرت زیادی در دولت برخوردار بودند. مدیر 
این جمموعه می گفت که ما حتی در انتخابات حملی و ملی 
هم نقش داریم. یعنی سندیکاها حتی در تعینی دولت ها هم 

نقش دارند.
سندیکا باید جایگاه واقعی خود را پیدا کند چون صنعت 
برق صنعت کوچکی نیست. گردش ساالنه صنعت برق 
کشور رقمی بالغ بر 30 هزار میلیارد تومان است. این فقط 

توان  اگر  و  است  این صنعت  دولتی  مالی بخش  گردش 
مالی بخش خصوصی را هم کنار آن بگذاریم رقم بسیار 
میلیارد   2۶0 ما  حارض  حال  در  شد.  خواهد  بزرگ تری 
کیلووات ساعت برق تولید می کنیم و اگر این میزان را در 
قیمت واقعی آن که ما متوسط 10 سنت در نظر می گرییم، 
رضب کنیم، رقمی بالغ بر 2۶ میلیارد دالر به دست می آید
شفاف سازی در اقتصاد برق شاید مهم ترین کاری است 
که ما باید در طول سال های آینده انجام دهیم و وزیر حمرتم 
نریو و دولت هم تاکید بسیاری روی این موضوع دارند. 
نکته دیگری هم که باید بگویم این است که ما چند موضوع 
مهم در بحث اقتصاد مقاومتی مورد تاکید قرار گرفته در 
از  یکی  است.  بوده  هم  نریو  وزارت  به  دولت  ابالغیه 
تاکید بر صادرات برق بوده است. رشد  این موضوعات 
هبره وری در اقتصاد با تقویت عوامل تولید هم یکی دیگر از 
این حمورها بوده است. با این رویکرد اساسا رشد اقتصادی 
باید به سمت هبره وری سوق داده شود و لذا باید بتوانیم با 
افزایش هبره وری در مهنی نریوگاه هایی که داریم، بخشی از 

نیاز مرصف را تامنی کنیم. 
سومنی نکته ای که مورد تاکید قرار گرفته، مدیریت مرصف 
است. در مدیریت مرصف با تاکید بر سیاست های الگوی 
مرصف باید برنامه ریزی های هدفمندی انجام شود. شام 
در نظر بگریید که در طول 10 سال اخری در الگوی مرصف 
چه اتفاقاتی رخ داده است. تا ده سال پیش متام المپ هایی 
المپ های  می گرفت  قرار  استفاده  مورد  خانه ها  در  که 
رشته ای بود اما امروز می بینید که ما باالترین تکنولوژی ها 
را داریم. به این ترتیب روشنایی که قبال با یک المپ صد 
واتی به دست می آوردیم، امروز با یک المپ 8 واتی به 

دست می آوریم. 

با توجه به اینکه اشاره کردید که بخش خصوصی صنعت 
به  و  گذاشته  رس  پشت  را  آغازین  مرحله  تدریج  به  برق 
مرحله ثبات و تعادل می رسد، فکر می کنید دولت چگونه 
در بخش خصوصی کمک  پایداری  این  اجیاد  به  می تواند 

کند؟
به نظرم باید در این زمینه تا اندازه ای حمافظه کار باشیم. بعد 
از فراز و نشیب هایی که پشت رس گذاشتیم، جمبوریم که 
در خصوص مباحثی مانند تولید برق، فاینانس، قراردادها 
با احتیاط عمل کنیم. چون نگرانیم که باز هم  باید  و ... 
هر اشتباهی منجر به این شود که بخش خصوصی دچار 

آسیب شود. 
در این خصوص تعامالت بنی بخش خصوصی و وزارت 
نریو بسیار کارساز است. ما باید بدانیم که تولیدکنندگان 
را  برق چه چیزی  تولیدکنندگان  و  پیامنکاران  و  جتهیزات 
قبول دارند تا بتوانیم بر اساس آن عمل کنیم. تاکید می کنم 
که در اینجا بحث مراوده است. یعنی این یک تعامل است 
که باید حتام دوسویه باشد. یک صنعتگر نمی تواند انتظار 
داشته باشد که دولت پروژه اش را فاینانس کند و در مقابل 
هیچ سند و مدرکی هم از او نخواهد و یا از صندوق توسعه 

و  مستندات  اینکه  بدون  بگذارد  اختیارش  در  منابع  ملی 
تعهدات الزمی را به دولت ارائه دهد. 

شود.  جاری  باید  حتام  طرفه  دو  تعاملی  های  رویه  این 
مقابل  ما در  دفاع کند  منافع ملی  از  دولت موظف است 
بخش خصوصی مسئول هستیم بخش خصوصی موظف 
است از منافع خودش دفاع کند، ما باید آنقدر این تعامل 
به  بتوانیم  هنایت  در  که  بربیم  جلو  ظریف  و  درست  را 
ما در خصوص  در حال حارض  برسیم.  دقیق  تفاهم  یک 
خوشبختانه  داریم،  کامل  آمادگی  فاینانس  محایت های 

اقداماتی که تا امروز انجام شده بسیار مهم بوده اند. 
های  زمینه  و  شده  انجام  بزرگی  گذاری های  رسمایه 
فراهم  پذیر  جتدید  انرژی های  زمینه  در  ویژه  به  مساعدی 
شده است. ما حتی گام هایی در راستای اجیاد شهرک های 
انرژی های نو برداشته ایم تا ما بتوانیم از ظرفیت های کشور 
که  نکنید  فراموش  بگرییم.  هبره  درستی  به  حوزه  این  در 
دارد و  آفتاب  ایران کشوری است که در سال 300 روز 
تونل های بادی مثل تونل خواف یا منجیل وجود دارد که 
ظرفیت های مشابه آن در سایر کشورهای دنیا کمرت یافت 
می توانیم  که  داریم  سواحل  کیلومرت   2۵00 ما  می شود. 
از طرق خمتلف از آن برای تولید انرژی هبره بگرییم. اگر 
کشور از رکود خارج شود ما به شدت نیازمند برق خواهیم 
ایران در منطقه ای قرار گرفته که می تواند  بود. به عالوه 
نقش قطب انرژی را در منطقه بازی کند و دنیا این مساله 
مناطق  کشورمان  جنوب  در  ما  است.  پذیرفته  کامال  را 
گرمسریی و در شامل مناطق رسدسریی داریم و می توانیم 
تنظیم کننده اضافات و کمبودهای برق در شامل و جنوب 

و رشق و غرب باشیم. 
بخش خصوصی و تشکل های این حوزه باید هوشمندانه 
توسط  ریزی  برنامه  برای  ژئوپلتیک  شناخت  کنند.  عمل 
بخش خصوصی امروز یک ابزار است. تا دیروز ما فقط 
الگوبرداری می کردیم و بسیاری از رسمایه داران سنتی ما 
به مهنی شکل عمل می کردند اما امروز رسمایه گذاران و 
البته تشکل های بخش خصوصی باید به شکل هوشمندانه 
ای فرصت ها را شناسایی کرده و حتی معادالت سیاسی 
را  جغرافیایی  پتانسیل های  رسزمنی،  آمایش  منطقه، 
شناسایی کرده و باید آینده پژوهی داشته باشد و بداند که 
صنعت برق در طول 10 سال آینده در کجا قرار خواهد 

گرفت. 
ما وظیفه مشخصی در دولت داریم و البته در کنار دولت، 
بخش  بنی  رابط  و  تعادل  وزنه  عنوان  به  هم  سندیکا 
خصوصی و دولت وظایفی را عهده دار است. البته در این 
میان نباید از نقش بخش خصوصی در توسعه صنعت برق 
هم غافل شد. من امیدوارم که بخش خصوصی صنعت 
برق به اندازه ای توانمند شود که بتواند در این روابط نقشی 
کامال موثر ایفا کند و در اداره انرژی منطقه تاثریی پررنگ 
مهه  تولیدات  که  برسیم  جایی  به  امیدوارم  باشد.  داشته 
سازندگان و پیامنکاران ما با هدف بازارهای منطقه ای و 

جهانی صورت گرید.  

پرونده  مجمع و انتخابات پرونده  مجمع و انتخابات

دولت موظف است از منافع ملی دفاع کند 
ما در مقابل بخش خصوصی مسئول هستیم 

بخش خصوصی موظف است از منافع 
خودش دفاع کند، ما باید آنقدر این تعامل 
را درست و ظریف جلو ببریم که در نهایت 

بتوانیم به یک تفاهم دقیق برسیم.
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مهم ترین و اصلی ترین مسائلی که در طول سه سال گذشته 
در هیات مدیره ســندیکای صنعت برق ایران دنبال شده، 

شامل چه مواردی بوده است؟
در پاسخ به این ســؤال باید عرض کنم که در هیأت مدیره 
دوره اخری مسائلی به عنوان مســائل اصلی دنبال می شده 
که کم و بیش در هیأت مدیره های قبلی هم دنبال می شــده 
ولی به اقتضای تغیری رشایط و بروز مسائل مستحدثه جدید 
از قبیل بروز آثــار حتریم به تبعات ناشــی از قانون اجرای 
هدفمنــدی یارانه و در نیمــه راه افزایــش ناگهانی و چند 
برابری قیمت ارز حاکم شــده رکود کاری و تبعات ناشی 
از آن نگرانی ها و دل مشغولی های هیأت مدیره را بیشرت و 
عمیق تر کرد. در چهار پنج ســال گذشته چنانچه اعضاء به 
خاطر داشته باشــند عمده ترین مطلبی که سندیکا روی آن 
مترکز داشــت بحث مطالبات بود ولی مسائلی هم توسط 
کمیته های عمومی و ختصصی دنبال می شــد. مثالً کمیته 
سازندگان پست های فشارقوی و کمیته حقوقی و اقتصادی 
که در هر دو آهنا بنده در جمموع حضور فعالی داشتم بحث 
فهرســت هبای پســت که کار وقت گری و مشــکلی بود با 
جدّیت دنبال می کرد )البته فهرســت هبای خط هم توسط 
کمیته مربوطه پی گریی می شد( و یا بحث اجرای بندهای 
الف و جیم ماده 11 قانون رفع برخی موانع تولید و رسمایه 
گذاری صنعتی که وقت و انرژی زیادی در کمیته حقوقی و 
قراردادها روی آن گذاشته شد. به جهت اینکه موضوعات 
این دو بنــد در ماده مذکور هنوز هم مســئله اصلی اغلب 
فعاالن بخش خصوصی اســت خالی از لطف نیســت که 

راجع به آن ها صحبتی شود.
بند الف عبارتست از : »خریدهای داخلی )اعم از پروژه ای 
و غری پروژه ای( با ارزش بیش از دو میلیارد ریال را از طریق 
گشــایش اعتبار ریالی و یا ارزی به نفع سازندگان داخلی 
انجام دهند.« تالش هــای زیادی در ارتبــاط با گنجاندن 
رشایط پرداخت در قالب اعتبار اسناد ریالی صورت گرفت 
از یک طرف مهایشی برای توجیه اعضاء سندیکا نسبت به 
این موضوع در سالن مهایش رشکت ساتکاب برنامه ریزی 
و اجرا شد از سوی دیگر مکاتباتی با وزارت نریو، جملس، 

دیوان حماسبات صورت گرفت و نقطه اوج این فعالیت ها 
حرکتی بــود که در ارتبــاط با یک مناقصه پســت در برق 
منطقه ای آذرباجیان انجام شد و در آن کلیه دعوت شدگان 
هم قسم شــدند که بدون قبول رشط اعتبار اسناد ریالی از 
سوی مناقصه گزار از دادن پیشنهاد خودداری کنند که هنایتًا 

برق منطقه ای مذکور جمبور به لغو آن مناقصه شد.
بند )ج( که مشعر اســت بر :»وزارت رفاه و تأمنی اجتامعی 
موظف است حق بیمه تأمنی اجتامعی پیامنکاران طرح های 
عمرانــی و غری عمرانی یــا بدون مصالح و بــا مصالح را 
رصفًا بر مبنای لیســت ارائه شده توســط پیامنکار دریافت 
نامید.« رشح مفصلــی دارد. تالش های زیادی در مورد آن 
صورت گرفت که باز هم بخشی از آن برای توجیه اعضاء 
بود و بخشــی دیگر پیگریی با هنادهای ذیربط از مجله تأمنی 
اجتامعی که متأسفانه در دولت قبلی این هم به نتیجه نرسید 
و دوره اعتبار قانون هم منقضی شد )البته در قانون استفاده 
از حداکثر در مــاده 1۴ جمددًا این موضوع ادامه اســت و 

کامکان تأمنی اجتامعی از اجرای آن خودداری می کند. 
موضوع رتبه بندی و تشخیص صالحیت با توجه به شکل 
گریی سامانه ســاجات در معاونت برنامه ریزی و نظارت 
راهربدی و احاله پایش اولیه مدارک اعضاء ســندیکا برای 
رتبه های 1 و 2 به کمیته رتبه بندی و تشــخیص صالحیت 
سندیکا از ســوی معاونت مذکور که با پی گریی اثربخش 
دبری وقت ســندیکا از اموری بود که در این دوره پیرشفت 

قابل قبولی داشت.
دیگر از موارد خاص دوره اخری معطوف شدن توجه هیأت 
مدیره به موضوع ساختامن حمل استقرار سندیکا با هدف رها 
شــدن از اجاره نشینی و برداشتن بار مالی سنگنی اجاره هبا 
از دوش بودجه ضعیف سندیکا بود که بعد از مطرح شدن 
موضوع ختلیه و هتدیدات رشکت صبا و گرفتن حکم ختلیه 
وارد مرحلــه جدی و غری قابل اغامضی شــد کــه هنایتًا با 
ترغیب و تشــویق اعضاء و با متهید مبتکرانه هتاتر مطالبات 
اعضایی که مایل به مشارکت در تأمنی مالی خرید ساختامن 
بودند بعد از طی فراز و نشیب های گوناگون و رصف وقت 
و انرژی زیاد منجر به متلک ساختامن حمل استقرار شد. البته 

مقارن با جدی شدن موضوع جلب مشارکت اعضاء برای 
تأمنی مالی بحث تأســیس رشکت رسمایه گذاری سندیکا 
مطرح شــد و اقدامات و پیگریی هایی صورت گرفت که 

آخراالمر به دالئلی عمالً رها شد. 
از نکات قابل ذکر دیگر که هیأت مدیره به آن توجه و اهتامم 
نمود هتیه و تدوین آینی نامه های ســندیکا به عنوان تکلیف 
یکی از جمامع به هیــأت مدیره بود. شــاید عزیزان عنایت 
داشته باشــند به جز آینی نامه تشــکیل و اداره کمیته های 
عمومی که در هیــأت مدیره قبلی به تصویب رســیده بود 
بقیه آینی نامه ها، آینی نامه های مصوب نبودند حرکت های 
ناقصی انجام شده بود که نیاز به بازبینی و تکمیل داشت که 
با توجه به تکلیف جممع با جدّیت دنبال شد و هنایتًا آینی نامه 

های مرشوحه زیر هتیه و به تصویب هیأت مدیره رسید.
آینی نامه داخلی کمیته ارزیابی و تشخیص صالحیت 

آینی نامه تشکیل و اداره شعب
آینی نامه تشکیل و اداره کمیته های ختصصی

آینی نامه مالی
آینی نامه مأموریت 
آینی نامه معامالت

آینی نامه ورود و خروج پرسنل

مهمترین دستاورد هیات مدیره؛

ارتقای وجاهت و جایگاه سندیکا
گفتگو با سید علی اصغر میرشکرایی؛ عضو هیات مدیره و دبیر سندیکای صنعت برق ایران

دستورالعمل حفظ و نگهداری اموال
آینی نامه دریافت و پرداخت 

در آخر آنچه که به عنوان مهم ترین دل مشغولی سندیکا و به 
تبع آن دغدغه دل مشــغولی هیأت مدیره باید از آن یاد شود 
یکی موضوع رکود کاری به واسطه نبود اعتبارات عمرانی 
برای اجرای طرح های متلــک دارایی و رسمایه ای که منبع 
اصلی برای اجرای پروژه های انتقال )شــامل پســت ها و 
خطوط انتقال نــری( و دیگری نبود اراده جدی وزارت نریو 
برای تأدیه خســارات دیرکرد و جــربان رضر و زیان های 
وارده ناشــی از عوارض حتریم، کارشــکنی های معاونت 
برنامه ریزی و نظارت راهربدی در صدور بخشــنامه های 
راهگشا و هنایتًا گرفتاری های تعدادی زیادی از اعضاء در 

قراردادهای جاری بود )و کام کان هست( . 
اعضاء حمرتم اطالع دارند که بعد از استقرار دولت جدید و 
به تبع آن انتصاب وزیر نریوی جدید، هیأت مدیره سندیکا 
مالقاتی بــا وزیر حمرتم نریو و معاون وزیــر در امور برق و 
انرژی و مدیر عامل توانری داشــت کــه در مالقات با مدیر 
عامل توانــری )جناب آقای مهندس حائــری( کارگروهی 
حتت عنوان کارگروه مشرتک توانری ـ ســندیکا پایه ریزی 
شد و مقرر شد که مشکالت اعضاء در قراردادهای جاری 
و هتیه و تدوین قراداد تیپ به عنوان دو حمور اصلی کار این 

کارگروه دنبال شود. در مورد این کارگروه باید گفت نفس 
مداومت و اســتمرار در برگزاری جلسات آن خود نوعی 
توفیق بزرگ اســت و انشــاءاهلل در آینده هم ادامه خواهد 
یافت و در رابطه با دو حمور اصلی هم هر چند که انتظارات 
بیشرتی داشتیم ولی در جمموع چه در بحث حل مشکالت 
اعضاء وچه در قرارداد تیپ قدم های مؤثری برداشته شد، 
البته در عنی حال باید اذعان کنیم که در امر نجات بعضی از 
اعضاء به شدت گرفتار تا به امروز )93/۶/31( نتوانستیم 

کاری از پیش بربیم . 

از دیدگاه شــام مهم ترین دستاوردهای سندیکا در طول این 
سه سال چیست؟

به نظر بنده تالش و جدّیت بــه خرج دادن و اهتامم به ایفای 
وظایف ســندیکایی یک بحث است و دســتآورد داشتن 
بحث دیگــر، بنابراین نبایــد فقط حجم دســتاوردهای 
ملموس به عنوان مبنایی برای ارزیابی عملکرد هیأت مدیره 
قرار بگرید. باید در نظر داشت که این سندیکا با عمری در 
حدود 1۴ سال هنوز تشکل نوپایی است و حفظ و هدایت 
آن در مسری رشد و تعالی و بالندگی و هنادینه کردن جایگاه 
آن چه در بنی تشــکل های صنفی و چه در تعامل با جمموعه 
حاکمیت فی حد ذاته موضوع بسیار مهّمی است و هر یک 

از ادوار هیأت مدیره به میزان توفیقی که در این امر داشته اند 
می توانند مّدعی سطحی از دستآورد در دوره خود باشند. 
خوشبختانه هیأت مدیره دوره پنجم در مقایسه با دوره های 
ســلف خود از این حیث کارنامه قابل قبولی داشته و هیچ 
قرینه و نشانه ای که دال بر کاهش وجاهت و وزانت سندیکا 

باشد دیده نشده است.
البته چون منظور اصلی از ســئوال راجع به دستآورد طبعًا 
دســتآوردهای ملموس و مرتبــط با مشــکالت اعضاء 
سندیکاســت باز ناگزیر از توضیح این مطلب هســتم که 
بعضی از اقدامات ماهیتًا می توانند در یک بازه زمانی حمدود 
و مشخص به نتیجه برســند به این معنی که الزمه به نتیجه 
رسیدن آن ها وضع قانون جدید یا وادارکردن دستگاه های 
اجرایی به متعنّی کردن و به اجــرا درآوردن قواننی مهجور 
و بایگانی شده نیســت و فقط فشــار بی امان و پی گریی 
می خواهد. فرضًا در بحث مطالبــات اجیاب می کند که به 
دســتگاه بدهکار فشار آورده شــود که پرداخت مطالبات 
اعضــاء ســندیکا را در اولویت قرار دهــد و در این کار از 
متام اهرم ها و ابزارهای موجود اســتفاده شود )مثالً کمک 
گرفتن از جملس و فشــار آوردن بــر وزارت نریو( که آقای 
مهندس صاحلی در این امر ممارســت و اهتامم قابل تقدیری 
به خرج دادند. ولیکن در بعضی از اقدامات و موضوعات 

آرام آرام پرونده فعالیت پنجمنی دوره هیات مدیره سندیکای صنعت برق ایران هم پس از سه سال بسته می شود و اواخر مهر 
ماه سال جاری اعضای سندیکا گرد هم می آیند تا اعضای هیات مدیره را برای سه سال آینده انتخاب کنند. 

آنچه در طول این ســه سال در دســتور کار هیات مدیره سندیکا قرار داشت شــامل پیگریی مطالبات و موضوعاتی مانند 
قراردادهای تیــپ، فاینانس پروژه ها، فهرســت هبا، اصالح قانون مالیــات، رتبه بندی و تشــخیص صالحیت، تدوین 
آینی نامه های کمیته های ختصصی و عمومی سندیکا و مسائلی از این دست بوده و به نظر می رسد در طول این مدت سندیکا 

توانست به درستی به وظایف تشکلی خود عمل کند.
با مهندس ســید علی اصغر مریشکرایی، عضو هیات مدیره و دبری سندیکای صنعت برق ایران درباره فعالیت ها، اهداف و 

اسرتاتژی های سه ساله اخری سندیکا به گفتگو نشسته ایم که حاصل آن را ذیال می خوانید

پرونده  مجمع و انتخابات
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به اقتضای ماهیتــی که دارند حصول نتیجه خیلی ســهل 
و ساده نیست. نمونه نام آشــنا در این مقوله بحث قرارداد 
تیپ است و  بخشــنامه های نحوه جربان آثار تغیری قیمت 
ارز در قراردادهای فاقد تعدیل و یــا بحث گنجاندن ماده 
هاردشــیپ در قراردادها  یا در رشایط عمومی پیامن جدید 
از مجله اموری هستند که با توجه به انعطاف ناپذیری دولت 
و مشخصًا معاونت برنامه ریزی و نظارت راهربدی بسیار 

زمانرب و انرژی بر هستند. 

اصلی ترین اهدافی که باید در هیات مدیره آینده ســندیکا 

پیگریی و دنبال شود، چیست؟
در خصــوص قــرارداد تیپ کــه در کارگروه مشــرتک 
ـ توانری در جلسات متعددی با جدّیت روی آن کار  سندیکا 
شده امیدواریم که تا اواســط مهر ماه هتیه و تدوین به پایان 
برســد و اواخر ماه به کارفرمایان و مشــاوران در ســطح 
وزارت نریو ابالغ شــود در مورد بخشــنامه جــربان آثار 
تغیری قیمــت ارز در ادامه پی گریی های قبلی، اخریًا ضمن 
مالقاتی که بنــده با آقای مهندس شــافعی معاون نظارت 
راهربدی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهربدی داشتم و 
مکاتبه ای که متعاقب آن انجام شده امیدواریم که عنقریب 

شاهد صدور بخشنامه سال 93 باشیم. 
در ارتباط با بیمــه قراردادها و اصالح قانــون مالیات )از 
مجله قانون مالیات بر ارزش افــزوده( پی گریی هایی قباًل 
صورت دادیم که منجر به ارایه الحیه از سوی دولت شده و 
در این روزها جملس مشغول اصالح قانون مالیات است در 
ارتباط با بیمه قراردادها هم حرکت های جدی انجام شده و 
سازمان تأمنی اجتامعی برای اجرای ماده 1۴ قانون استفاده 
از حداکثر توان تولیدی و خدماتی... توسط چند تشکل از 
مجله ســندیکای صنعت برق و با محایت دبریخانه شورای 

گفتگوی دولت و بخش خصوصی در فشار است .
ضمنًا برای دو موضوع مهّم خسارت تأخری و جربان رضر 
و زیان ناشی از تغیریات نرخ ارز در پی جلسه ای که هیأت 

مدیره ســندیکا با آقای مهندس فالحتیان داشت قرار شد 
سندیکا درخواستی را به صورت مکتوب به ایشان منعکس 
و وزارت نریو با تنظیم الحیه ای، اخذ مصوبه قانونی برای 
آن ها را پی گریی نامید که حسب اطالعات دریافتی این کار 

در حال انجام است . 

عملکرد سندیکا را در برقراری ارتباطی منسجم و هدفمند و 
تاثریگذار با ارگان های تصمیم سازی مانند دولت، وزارت 

نریو و جملس شورای اسالمی چطور ارزیابی می کنید؟
چارچوب کلی اهدافی که ســندیکا به عنوان یک تشــکل 

صنفی باید دنبال کند به فلســفه تأسیس آن باز می گردد که 
در اساسنامه سندیکا بیان شــده است و هیأت مدیره ها در 
ادوار خمتلف باید آن را نصب العنی خود قرار داده و بازرس 
ســندیکا هم به عنوان بازوی نظارتی اعضاء سندیکا باید 
بر حرکت هیأت مدیــره در چارچوب اساســنامه و عدم 
انحراف و عدول از آن نظارت کند. یک عضو هیأت مدیره 
برای ایفای وظایف خود باید هر از چند گاهی اساســنامه 
و حداقل آینی نامه هایی مهچــون آینی نامه های کمیته های 
عمومی و ختصصی را مرور کند. به طور خالصه  این طور 
می توان گفت که ما یک رسی اهداف کلی داریم و در طول 
زمان هم بــه اقتضای رشایط و اوضــاع یک رسی اهداف 
موردی برای خــود تعریف می کنیم آنچه که مهّم اســت 
اینست که با یک رویکرد صحیح و به طور مسئوالنه برای 

حتقق اهداف تالش کنیم .
آنچه که نباید از نظر دور داشــت اینســت که عضو هیأت 
مدیره بودن به طور قطع مالزم اســت با چشــم پوشی از 
بعضــی از منافع بنگاهی و شــخصی بنابرایــن به جز در 
رشایط بســیار خاص و حیاتی علی االصول باید پرداختن 
به مســئولیت هیأت مدیره ای برای کسی که در این راه قدم 

گذاشته در اولویت باشد . 

نرسیدن به جایگاه واقعی یک سندیکا و دنبال کردن اهداف 

جزیی و زودگذر، یکی از انتقاداتی است که برخی از اعضا 
از عملکرد سندیکا داشته اند، دیدگاه شام در این خصوص 

چیست؟
در پاســخ به این ســؤال باید عرض کنم که تشــکل ها به 
اقتضای مشــکالتی که دارنــد ناگزیر بایــد مراجعاتی به 
مسئوالن دولتی و مسئوالن قانون گزاری )جملس( و سایر 
تشکل ها وهنادهای غری دولتی داشته باشند و حسب مورد 
خواسته های خود را دنبال کنند. گاهی اجیاب می کند که در 
کنار یکی از آن ها قرار گرفته و تشــکیل یک جبهه واحد در 
مقابل دیگری بدهند. بنده بــا توجه به اطالعی که از میزان 

حترکات تشــکل های دیگر دارم عملکرد سندیکا را از این 
حیث در حد قابل قبولی ارزیابی می کنم. در مورد وزارت 
نریو ســندیکا تعامالت دو طرفه و هدفمند و نظام مندی را 
برقرار کرده اســت غری از مکاتبات رســمی در مواردی بر 
حسب فوریت و رضورت موضوع، اعالم نظرات و طرح 
خواســته ها به ســطوح باالی مدیریتی در قالب یک رویه 
جاری به صورت هامش نویسی انجام می گرید. اقبالی که 
مسئوالن دولتی و نامیندگان جملس و کارشناسان رسشناس 
به مصاحبه با ستربان نشان می دهند ضمن آنکه مبنّی اعتبار 

سندیکاست به خودی خود حاکی از وجود ارتباط منسجم 
سندیکا با آهناست. به کّرات شاهد حضور نامیندگان جملس 
)مثاًل رئیس کمیته نریو درکمیسون انرژی( و یا مدیران تراز 
اّول وزارت نریو در جلسات کمیته های ختصصی سندیکا 
هستیم. احاله نقش های کلیدی و اساسی از سوی وزارت 
نریو به ســندیکا در بحث نامیشــگاه ها، ارتباط مســتمر و 
بی وقفه مدیریت کل توســعه صادرات با کمیته توســعه 
صادرات ســندیکا، دعوت از اعضاء هیأت مدیره سندیکا 
از ســوی معاونت برنامه ریزی و امــور اقتصادی وزارت 
نریو برای جلســات مهّم، ارتباط هنادینه با وزارت صنایع، 

حضور در کمیســیون های خمتلف جملس مهه و مهه حاکی 
از اینست که ســندیکا به طور نســبی و در مقایسه با سایر 
تشــکل ها از حیث برقراری ارتباط با مراجع مهم موفق تر 

عمل کرده است. 

در حال حارض اصلی ترین دغدغه ها و مشــکالتی که باید 
در ســندیکای نصعت بــرق ایران به عنــوان نامینده بخش 
خصوصی این صنعت دنبال شــود، شــامل چــه مواردی 

است؟
تردیدی در این نیست که برای هر گونه ارزیابی که می تواند 
کّمی و یا کیفی باشد ابتدا باید شاخصی تعینی شود و یا اگر 
حتقق هدفی و یا حصول رشایطی مّدنظر باشد ابتدا باید آن 
اهداف و آن رشایط به طور شفاف مشخص شود. به عنوان 
مثال طبق هدف گذاری صورت گرفته از ســوی جمموعه 
حاکمیت کشور فرضًا باید در آخر برنامه توسعه پنجم رشد 
اقتصادی  کشور بر اساس نرخ رشد سال های برنامه به عدد 
A  برســد. طبعًا اگر در آن زمان به این میزان رشد نرسیدیم 
می توان رساغ مســئوالن این ناکامی رفت و یا در کارخانه 
ای رسیدن به استاندارد مشخصی برای یک حمصول هدف 
گذاری می شــود و زمانی برای آن تعینی می شود حال اگر 
تولید کننده آن حمصول نتوانست به این سطح از استاندارد 
برسد می تواند مورد مؤاخذه قرار گرید و تبعات این ناتوانی 

خود را متحمل شود.
در مورد سندیکا یا هر تشــکل دیگری در بحث رسیدن به 
جایگاه واقعی ابتدا باید معلوم کنیم جایگاه واقعی چیست 
و چه معیارها و شاخصه هایی برای آن تعینی کرده ایم. مثاًل 
بگوئیم اگر سالی صد عضو به اعضاء سندیکا اضافه شد به 
جایگاه واقعی رســیده است یا بگوئیم اگر هیات مدیره هر 
حلظه که اراده کرد به دفــرت رئیس مجهور برود و اینکه تعینی 
وزیر نریو رصفًا بر اساس نظر ســندیکا صورت بگرید آن 
وقت سندیکا به جایگاه واقعی خود رسیده است . واقع امر 
اینست دم دســتی ترین عامل برای ارزیابی جایگاه سندیکا 

یکی مقایسه با سایر تشــکل ها و دیگری نگاه ارزیابی آن ها 
از سندیکا و دست آخر کیفیت تعامالت هنادها و مقامات 
حاکمیتی اســت. ارزیابی تشــکل های دیگر از ســندیکا 
)که آهنم مبتنی بر مقایســه است( نشان می دهد که سندیکا 
توفیقات و پیرشفت های خوبی داشــته و خصوصًا از نظر 
اتاق بازرگانی سندیکا تشکلی اســتاندارد بوده و به عنوان 
یک الگوی موفق معرفی می شــود. البته ممکن است انتقاد 
در بحث نرســیدن به جایگاه واقعی معطوف به تعامالت 
داخلی ســندیکا باشــد اگر چننی چیزی مد نظر باشد بنده 
خود در زمره منتقدین هســتم و فارغ از اینکه از بریون چه 
نگاهی به ما دارند معتقــدم در درون بــه آن جایگاهی که 
می توانستیم برسیم نرسیدیم تعامالت در بعضی از کمیته ها 
هیچ تناسبی با فلسفه تشکیل سندیکا ندارد و یا کم نیستند 
اعضایی که هنوز نمی دانند برای چه عضو سندیکا شده اند 
وغری از پرداخت حق عضویت به عنوان عضو یک تشکل 
چه وظایفی دارند و چه انتظاراتی می توانند از سندیکا داشته 
باشــد. در خصوص پرداختن به اهداف جزیی و زود گذر 
هم باید عرض کنیم که بنده در طول بیش از هشت سالی که 
با سندیکا در ارتباط هستم ندیده ام که کار عبث و بی فایده 
ای دنبال شود و یا اهداف بی فایده و بی ارزشی فکر هیات 
مدیره را به خود مشــغول کند. البته به این معنی نیست که 
سندیکا عملکرد کاماًل مطلوب و هبینه داشته و نقد و انتقاد 
به آن وارد نباشد ولی منتقدین حمرتم باید موارد و مصادیق را 

به طور شفاف و مشخص اعالم کنند که برای هیات مدیره 
قابل درک باشد . 

در حال حارض اصلی ترین دغدغه ها و مشــکالتی که باید 
در ســندیکای نصعت بــرق ایران به عنــوان نامینده بخش 
خصوصی این صنعت دنبال شــود، شــامل چــه مواردی 

است؟
در پاسخ به این ســئوال باید عرض کنم که عمده توجهات 

سندیکا باید معطوف به امور زیر باشد 
1- با توجه به حمدودیت بودجه عمرانی طبعًا برای خروج 
از رکود کاری ســندیکا باید با کمک اعضاء هر گونه فعل 
و انفعالی را که دولت در رابطه با ســایر منابع مالی مهچون 
منابع ارزی قابل مالحظــه در خارج از کشــور و یا منابع 
صندوق توســعه مّلی انجام می دهد با دقت رصد کرده و 
در مــورد هدایت این منابع به ســمت بخش خصوصی و 
جلوگریی از ورود کاالی ساخته شده در قالب فاینانس و 
یا هتاتر و غریوذالک هنایت تالش را بــه خرج داده و از هر 
گونه اقدامی )ســلبی و یا اجیابی( فروگزار ننموده و از این 
ظرفیت ها برای خروج از رکود کاری اعضاء استفاده بنامید 
و عالوه بر آن در جهت رفع مشکالت اعضائی که توانایی 
صادرات خدمات فنی و کاال را دارنــد هنایت تالش را به 

خرج دهد . 
2- مشــکالت قراردادهای جاری که ابعــاد خمتلفی دارد. 
بعضی از آن ها با اصالح بخشــنامه هــای جربان تغیریات 
نرخ ارز و تغیری نرخ فلز قابل رفع است بخشی از آن ها باید 
توسط کارگروه مشرتک توانری و سندیکا حل و فصل شود 

3- برای قراردادهــای آتی باید از طریق قرارداد تیپ دنبال 
حل موضوع بود

۴- برای برخی گرفتاری ها باید دنبال اجرایی شدن قانون 
حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی بود 

۵- برای خســارت دیرکرد در پرداخت هــا پی گریی ها با 
وزارت نریو )آقای مهندس فالحتیان( را باید ادامه داد 

۶- برای عادالنه کردن قراردادها )موضوع ماده 23 قانون 
هببود مستمر حمیط کســب و کار( باید موضوع را از طریق 
دبریخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی را پی 

گریی کرد 
7- بحث بیمه و مالیات را چه رأسًا و چه از طریق دبریخانه 
شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی باید دنبال کرد.

8- اموری از مجله رتبه بندی و تعینی صالحیت ها، فهرست 
هبای پســت و خط رشایط عمومی پیامن و مشــکالتی که 
به شــورایعالی فنی ارجاع می شــود را از طریق شــورای 
مهاهنگی تشکل ها و یا به طور مســتقیم از طریق معاونت 
برنامه ریزی و نظــارت راهربدی باید دنبال کــرد و هنایتًا 
عنداالقتضــا مکاتبات و مراجعاتی بــه مقامات اجرایی و 

تقنینی باید داشت
در کنار مسائل فوق الذکر اموری مهچون ساختامن سندیکا 
و بحث فدراسیون برق و تالش برای دستیابی به منابع مالی 

هم باید مد نظر باشند.   

پرونده  مجمع و انتخابات پرونده  مجمع و انتخابات

این سندیکا با عمری در حدود 14 سال هنوز 
تشکل نوپایی است و حفظ و هدایت آن در 

مسیر رشد و تعالی و بالندگی و نهادینه کردن 
جایگاه آن چه در بین تشکل های صنفی و چه 
در تعامل با مجموعه حاکمیت فی حد ذاته 

موضوع بسیار مهمّی است 

تشکل ها به اقتضای مشکالتی که دارند 
ناگزیر باید مراجعاتی به مسئوالن دولتی 
و مسئوالن قانون گذاری )مجلس( و سایر 

تشکل ها ونهادهای غیر دولتی داشته باشند 
و حسب مورد خواسته های خود را دنبال 

کنند و من عملکرد سندیکا را از این حیث در 
حد قابل قبولی ارزیابی می کنم. 
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میزگرد بررسی روند فعالیت های سندیکا از نگاه رؤسای سه دوره 

صونا علیقلی زاده

اسرتاتژی سندیکا در ترازوی 
نقد مدیران گذشته و حال

اشاره:
 ســندیکای صنعت برق ایران، طی دوران عمر خود از آغاز تأسیس یعنی سال 
79 تا به حال چند مرحله مهم را پشــت رس گذاشته اســت.  بطوری که اکنون 
می توان ادعا کرد که این هناد خصوصی خوشبختانه به نوعی در مرحله هنادینگی 

و استقرار قرار دارد.
 با این وصف و با توجه به  این که در آستانه انتخابات هیأت مدیره و شکل گریی 
دوران جدیدی در سندیکا هستیم، به نظر می رسد که این زمان، فرصت مغتمی 
برای بررســی و حتلیل حرکت سندیکا طی ســه دوره هیأت مدیره آن باشد. به 
مهنی دلیل ضمن دعوت از آقایان مهندس غالمرضا ناصح )رییس هیأت مدیره 
ســندیکا طی دو دوره از ســال 79 تا83(، مهندس حممد پارسا )رییس هیأت 
مدیره سندیکا طی دو دوره از ســال8۴تا 90( و مهندس حممد فارسی )رییس 
هیأت مدیره سندیکا از سال90 تاکنون( به عنوان رؤسای سه دوره قبلی و فعلی 
سندیکا تالش کردیم تا حد ممکن  روند گذشته تا حال حرکت سندیکا را ارزیابی 
و با توجه به جتارب این مدیران بویژه در ســطح ریاست هیأت مدیره، آینده این 
تشکل را به نحو هبرت و مطلوب تری ترسیم کنیم. آنچه در پی می آید مرشوح این 

گفت و شنود دو ساعته است که در ادامه می خوانیم. 
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مهندس سیاسی راد: اگر اجازه بدهید آغاز بحث این جلسه 
را از اینجــا رشوع کنیم که هر کــدام از منظر خود مروری 
برحتوالت سندیکا داشته باشید تا در ادامه به بررسی تکمیلی 

این موضوع بپردازیم...
مهندس ناصح: من فکر می کنم رضورتی ندارد که تارخیچه 
حتول و رشد سندیکا را بازگویی یا بازبینی کنیم. آنچه که از 
نظر من امهیت دارد این است که شــاید افرادی مانند آقای 
مهندس پارسا و دیگر مهراهانشــان که بنیان اصلی این هناد 
را تشکیل دادند، هم تصور نمی کردند در رشایطی که اینهمه 
حمدودیت چه به حلــاظ اجتامعی و چه به حلــاظ اقتصادی 
وجود دارد، ســندیکا بتواند اینچننی رشد و توسعه پیدا کند 

و یا روزی به این حد و اندازه امروز خود برسد.
من قبال هم خدمت دوستان و سایر اعضای سندیکا عرض 
کرده ام که خود من نه چیزی می سازم و نه چیزی را عرضه 
می کنم. زمانی که شــام از آقای زنگنه کــه در آن موقع وزیر 
نریو بودند درخواســت کردید که من با این تشکل مهکاری 
کنم، ایشــان گفتند که اگر فکر می کنید که این کار می تواند 
برای اجیاد و گسرتش یک چننی ســازمانی مؤثر باشد، من 
حرفی ندارم و مانعی ندارد. طبیعی اســت که ســندیکا بر 
اساس ساختاری که دارد، می بایست انگاره ها، الزامات و 

هنادهای خاص خودش را داشته باشد.
اما واضح اســت که بعد از مدتی، این سازمان به اندازه ای 
رســید که باید یک فردی در این کار مشــارکت و مبارشت 
داشــته باشــد که صاحب آب و گل هســت یعنی خودش 
رسمایه ای دارد و در واقع، حرف ذهنی و کاغذی نمی زند. 
آنچه را که می گوید در حقیقت مهان چیزی است که بطور 
روزمره  ملس می کند و به آن فکر می کند. این کاری اســت 
کــه در مهه دنیا هم به مهــنی ترتیب انجام می شــود. به این 
ترتیب، باالخره پیشنهاد ما پذیرفته شــد و به محداله هیأت 
مدیره جدیدی روی کار آمدند و آقای مهندس پارســا هم 
به عنوان رییس هیأت مدیره انتخاب شــد، تــا این که آقای 

مهندس صاحلی که ایشان هم بیان و هم استعداد و آمادگی 
الزم را برای راهربی یک مهچننی هنادی داشتند، به این مجع 
اضافه شدند، خوشبختانه رشایط هم طوری رقم خورد که 
به تدریج، ســندیکا جزو NGO های نسبتا بزرگ و فراگری 

معرفی شد. 
 البتــه این را هــم بگویم که متأســفانه اخــالق و فرهنگ 
ســندیکایی آنطور که باید و انتظار می رفت در این تشکل 
اجیاد نشــد. به نظر من طی این مدت، رشکت های کوچک 
در مدیریت اینجا نقشــی نداشــتند و کامکان هــم ندارند. 
رشکت های متوسط هم غالبا حتت تأثری بزرگرتها بودند که 
البته درستش هم مهنی اســت. برای این که صنعت طوری 
اســت که مهه با هم به گونه ای در ارتباط هســتند. اگر یک 
رشکت متوســط با یک رشکت بزرگ ارتبــاط خوبی دارد 
مصلحت و منفعتش در این اســت. بنابراین بصورت غری 
رسمی نوعی گروه بندی در داخل این سندیکا به اعتبار مهنی 
نیازها و مهکاری ها وجود داشته و دارد. اما قاعدتا من وقتی 
پشت این صندلی می نشینم بایستی کاراکرت این صندلی را 
به خودم بگریم. ولی این که برخی افراد، مســائل شخصی 
را کنار بگذارند، امکانپذیر نشــد که ما این کار را بصورت 
کامل و جامع بتوانیم در ســندیکا جا بیندازیم. یعنی من به 
عنوان عضو هیأت مدیره که می آیم بعضا ممکن است مسائل 
شــخصی و منافع خودم را هم به عنوان یکی از اهداف و یا 
در واقع نقطه نظرات شخصی خودم منظور کنم. اما این امر 
بعضا موجب بازخورد خوبی در بعضی از افراد در طبقات 
و رشکت های متوسط نشد و مشــکالتی را هم اجیاد کرد. 
مثل جداشدن تابلو سازها از این هناد، به خاطر تفاوت عمده 

اشان در مورد تعرفه های گمرکی و مسائلی از این دست.
 خوشــبختانه با متام این رشایط ســندیکا مهچنان به توسعه 
حجمی خود ادامــه داد. اگر چه در کشــور ما هیچ قانونی 
که افراد را تشــویق و یا جمبور و ملزم کند که عضو سندیکا 
بشــوند، وجود ندارد. در نود درصد کشــورهای دنیا شام 

اگر بخواهید حرفی بزنید بایســتی ابتدا عضو یک تشــکل 
یا هناد مشخص ثبت شــده باشــید. یعنی باید مرشوعیت 
داشــته باشــید و از طرف هنادی باید نامیندگی داشته باشید 
واال بصورت شــخصی و فردی، حرفتــان خیلی  نفوذی 
نمی تواند داشته باشــد. اما اینجا متأسفانه این اتفاق نیفتاد. 
در این مورد، بعضی از مهکاران و دوستان ما هم  می گفتند 
که قدرت، شام هستید و این شامیید که باید مقررات را تعینی 
و تکلیف کنید. شــام که خریخواه خودتان هستید، مطمئنا 

خریخواه کشور هم هستید.
ما اعتقاد داریم که این سندیکا به موجب قانون فراگری است 
و هر کســی در هر جایی که در این صنعــت کار می کند و 
مشمول این تعریف هست بالقوه عضو این سندیکا هست. 
حداقل به صورت حقوقــی و قانونــی  و در واقع از حلاظ 
اصولی عضو اینجاســت و حال این که ممکن اســت رسام 

عضو اینجا نباشد.
در کنار حتــوالت خود ســندیکا این وضعیــت و تغیری و 
حتوالت چشمگری در ماهنامه ســتربان نیز به عنوان ارگان 
خربی این ســندیکا نمود داشت. این نرشیه در ابتدا مثل هر 

پرونده  مجمع و انتخابات

مهندس پارسا:
به هر حال، در هر تشکلی یک عده ای باید 
جلودار باشند و سعی کنند تا این اتحاد را 

بوجود بیاورند.   وقتی ما در یک نهاد عمومی 
وظیفه ای داریم و نتوانستیم این وظیفه را 
انجام بدهیم، باید بپذیریم که نتوانسته ایم
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نرشیه دیگری بود و البته خودمان هم  ابتدا آن را خیلی جدی 
نمی گرفتیم. در ابتدا افرادی از دانشــکده روابط عمومی و 
رشــته های روزنامه نگاری آمدند و کمک کردند تا نرشیه 
پیک صبا را راه انداختیم. بعــد از آن خانم کاظم زاده به این 
گروه اضافه شدند و حقیقتا می توان گفت که ایشان تقریبا 
از وقتی که این کار جدی شــد در این نرشیه حضور داشتند 
و به اعتقاد من وی، البته آقای مهندس سیاسی راد  هبرت  می 
توانند قضاوت کنند، اما به نظر من یک کار حرفه ای را انجا 
دادند و  لــو این که کار حرفه ای را قبال انجام نداده بودند، و 
البته می بینم کــه هنوز هم نقش خیلی مؤثری در آمایش این 
نرشیه دارند. تا وقتی که خود آقای مهندس سیاســی راد و 
مهکارانشان در تشــکیالت جدید وارد شــدند و البته آهنا 
حرفه ای بودند و حال ممکن است از دانشکده های ختصصی 
مدرک حرفه ای شــان را نگرفته باشــند، اما رصف تفکر، 

تفکر حرفه ای بود.
من به شخصه خودم باور نمی کردم که بصورت طبیعی این 
نرشیه به این جایگاه برســد یا اینطور مورد توجه صاحبان 
صنعت قرار بگرید که حتی اینقدر به آن ســفارش تبلیغاتی 
بدهند. یعنی فکر می کنم که شام در حد اعال از این ظرفیت 
قانونی اســتفاده می کنید.  از این بابت من تشــکر می کنم. 
هر پیش شــامره این نرشیه را هم که می خوانم  تشکر خودم 
را بطور مکتــوب از مهه مهکاران اعالم مــی کنم.  معموال 
نرشیه های خربی و نرشیــه هایی که به عنوان NGO ها کار 
می کنند سطحشان حمدود است. هشتاد درصدشان هم سال 
دوم یا سوم متوقف می شــوند. زیرا عمدتا نه مطلبی برای 
انتشار دارند، نه خواننده ای دارند و نه پولی دارند که نرشیه 
خود را بصورت جمانی منترش و رایگان توزیع کنند. اگر این 
نرشیه که هنوز هم قابل عرضه و توزیع در باجه های روزنامه 
فروشی نشده  و نمی دانم که چرا تا کنون نشده امکان توزیع 
این چنینی را داشــت، من فکر می کنم خواننده زیادی پیدا 
می کردیم و البته تعــداد خواننده االن هم کم نیســت، اما 
نرشیاتی که حمتــوای خوبی دارند، با قیمــت باالیی هم به 
فروش می روند و حتی در روزهای اول و دوم توزیعشــان، 

نایاب هم می شوند.
من بسیار شــنیده ام از آهنایی که این نرشیه و سایر نرشیات 
مشــابه آن را خوانده اند. اغلب آهنا نظرشــان این است که 
نرشیه ســتربان، پنجاه درصد از سایر نرشیات مشابه باالتر 
اســت. چون می گویند که ســایر نرشیات، علمی و بیشرت 
ذهنی هســتند، اما حمتوای این نرشیــه ختصصی و باب روز 
اســت. به طور خالصه باید عرض کنم که رشد ستربان به 
حلاظ حمتوایی، بطور طبیعی با رشــد خود سندیکا هم زمان 
و موازی بوده اســت. من خدمت آقای مهندس فارسی که 
رییس هیأت مدیره سندیکا هســتند تصدیق و اقرار می کنم 
که آنچه کــه این تیــم در روابط عمومی انجــام می دهند، 
کار بزرگی است که توانســته یک اعتبار و ارزش برای این 
جمموعه اجیاد کنند، طوری که افراد شاخص هم مایل هستند 

که با این نرشیه مهــکاری کنند. برای یک نرشیه این فرصت 
خیلی خوبی است و به سادگی هم  معموال بدست نمی آید. 
من اینجا فقط از زمحت دوستان هبره مند شدم واال خود من 

کاری نکردم....
مهندس سیاســی راد: شکســته نفســی می فرمایید آقای 

مهندس....
مهندس ناصح: من دوباره تشــکر می کنم و فقط تقاضا می 

کنم که این عنوان شورای سیاستگزاری فقط یک اسم روی 
کاغذ نباشد. بنابراین آن را یا از صفحه نرشیه حذف کنید یا 
از کمک و توان افرادی که عالقه مند به هببود و تعالی اینجا 

هستند هبره بگریید.
مهندس پارسا: من هم به نوبه خودم از آقای مهندس ناصح 
باید تشــکر کنم. برای این که در ابتدای راه اندازی تشــکل 
سندیکا اعضا حارض فقط حدود 30 تا 3۵ تا رشکت بودند، 
ولی برای مجع کــردن این افراد هم نیاز به یک شــخصیت 
حموری و در واقع  یک فرد  وجیه املله داشتیم که به اصطالح 
شخصیت خوب و ســامل آقای مهندس ناصح، کمکی شد 
برای این که ما برای این منظــور یک جاذبه ای برای جذب 
رشکت هــای خمتلف اجیاد کنیم. شــاید فرق اساســی این 
سندیکا هم این بود که از مهان ابتدا خود را به طیف خاصی 
حمدود نکرد و ما متام گروه های فعال در حوزه صنعت برق 
اعم از سازنده، پیامنکار، پست ساز و مشاور را تالش کردیم 
که جذب کنیم و شاید مهنی ایده اجیاد یک سازمان فراتشکلی 
را از مهان موقع داشــتیم. ما از معدود تشکل هایی هستیم 
که مهچنی خصوصیتی دارند. به نظر من در دوره ای که من 
در خدمت آقای مهندس ناصح بودم، هم زمانی که ایشــان 
رئیس هیأت مدیــره بودند و هم زمانی کــه لطف کردند و 
من را کاندیدا کردند، ایشــان هم مهواره در کنار ما در هیات 
رئیســه بودند و مهواره از جتربه ها و نظرات ایشان استفاده 
می کردیم که در بسیاری از مواقع خوب بود و تعدیل کننده 
بود، و جلوی افراط های شــاید احساســی هیات مدیره را 
در برخورد با هنادهای دولتــی، در برخورد با اعضایی که با 
هم اختالف داشــتند، یا حتی در برخورد حتی با کمیته حل 
اختالفی که ریش ســفیدی می کردند، می گرفت و احتامال 

مهنی االن هم مهنی طور است. 
این فراتشکلی بودن سندیکا باعث شد که ما در دوره ماقبل 
آخر بحث اسرتاتژی را در صنعت برق و در سندیکا مطرح 
کردیم، در این خصوص مشاور گرفتیم و کتابچه ای را هم 
انتشار دادیم که در آتیه ســندیکا باید به چه سمت و سویی 
برود و اعضای ســندیکا باید به چه سمت و سویی بروند. 
اتفاقا در کمیته خصوصی ســازی و مهکاری های مشرتک 
سندیکا که من هم عضو آن هستم، بحثی مطرح شد که گفتم 

این بحث را پنج سال قبل در سندیکا انجام داده ایم.
یکی از مجله مباحث خوبی کــه آن موقع پیش بینی کردیم و 
به امجاع خوبی رسیدیم و خود آقای مهندس سیاسی راد هم 
مسئول آن بودند، مساله آتیه سندیکا بود. این که در آینده چه 
بشود هبرت است و در دنیا تشکل ها چه حالت هایی دارند، که 
در هنایت به فرمول تشــکیل فدراسیون برق و کنفدراسیون 
انرژی رســیدیم. خوشبختانه این پیشــنهاد را به اتاق ایران 
دادیم. اتاق ایران هم دو سه سال روی این  قضیه کار کرد و 
در نتیجه سندیکای برق را به عنوان پایلوت در نظر گرفت که 
سندیکای برق، پله اول را طی کند و به فدراسیون برق تبدیل 
شــود و بعد در کنار آن هنادهای دیگر مثل فدراسیون نفت 
و گاز و پرتوشیمی، فدراســیون آب، و احتامال فدارسیون 
احداث شکل بگریند. این مساله در کل تشکل های کشور 
در سندیکای برق پایه گذاری شد و پیشنهادش در اتاق ایران  
با کمرتین حک و اصالح تصویب شــد. نامینده سندیکا در 
اتاق -آقای مهندس شــایان- هم در این چند سال باز روی 
این مســاله در اتاق کار کردند و این را به عنوان نایب رئیس 

تشکل ها به تصویب اتاق رساند.
مهندس سیاســی راد: نه فقط ســندیکا که االن این مساله 

عمومی شده است ... 
مهندس پارســا: بله زودتر از ما االن فدراسیون آب شکل 
گرفته اســت. تا آنجا که می دانم فدراســیون احداث هم 
دارد شــکل می گرید، شــامل راه ســازها، انبوه ســازها، 
سندیکای ساختامنی و تأسیسات، برق که مهه تابلو سازها، 
کابل سازها، و شــاید توزیع و تولید کننده مهه باید بیایند و 
مجع بشوند و فدراسیون را تشــکیل بدهند. به هر حال این 
موفقیتی اســت که مهه می گویند مربوط به سندیکای برق 
اســت. یکی دیگر از موفقیت های ما در آن دوره، حضور 
در شورای گفت و گو بود که سندیکای برق توانست برای 
دو سال نامینده بخش انرژی شود. تبلیغات سندیکا مهچننی 
باعث شــد که ۵ نفر از اعضای ســندیکا بتوانند عضو اتاق 
بازرگانی شــوند که این هم کم ســابقه بود و ما قبال چننی 

چیزی را دنبال نمی کردیم.
البته کارهایی هم وجود داشــت که مــا در انجام آهنا موفق 
نشــدیم. بطور مثال، مــا نتوانســتم کل مطالبات اعضای 
سندیکا را از وزارت نریو وصول کنیم. این ضعف ما بود. ما 
زورمان به این قضیه نرسید و به اندازه کافی نتوانستیم در این 
خصوص  تبلیغات یا البی کنیم. ما مهچننی نتوانستیم  مساله 

تعدیل و فهرست هبا را حل کنیم و...
مهندس ناصح: چرا؟!

مهندس پارســا: به هر حــال دنبال می شــد.  خیلی جدی 
نمی گرفتیم. یا ...

مهنــدس ناصح: این مهان نکته ای بود کــه ابتدا هم عرض 
کردم؛ این که متأسفانه در ســندیکا تشکل به معنای واقعی 
خود اجیاد نشد. یعنی افراد به صورت ظاهری دور این میز و 
در کالم متشکل می شدند اما وقتی مناقصه برگزار می شد و 
اینجا گفته می شد که در مناقصه رشکت نکنید یا این رشایط 
را نپذیرید، بعدا معلوم می شــد که برخی بر خالف گفته و 

مهاهنگی های قبلی خود می رفتند و البی می کردند و...
مهندس پارســا: بله... این داســتان ها را هم داشتیم آقای 

مهندس.
مهندس ناصح: این خیلی مســاله مهمی بــود. االن آقای 
مهندس فارســی که رئیس این تشکل هســتند اگر مطمئن 
باشند که مهه اعضا بدون قید و رشط پشت رسشان هستند، 
مــی توانند مهه کار بکننــد. موردی ندارد که  برای شــکل 
قرارداد مذاکرات کنند، قرارداد را خودشان اجیاد می کنند یا 
فرض کنید برای مقررات می گویند آقا ما کار نمی کنیم، آن 
روز آقای مهندس یا باید کار را کنار می گذاشتید یا بایست 
کار ادامه پیدا می کرد. اگر کار را کنار می گذاشــتید شــاید 
موفق می شدید و کســی هم کاری با شام نداشت. اما آنچه 
مسلم اســت این اســت که بدهی به این اندازه نمی رسید، 
ولی اعتبار و اقتدارتان بــاال می رفت، به رشطی که مهه این 
کار را می خواســتیم بکنیم. ... من آن زمان می گفتم اینها 
ناچارند کارشان را انجام دهند اگر به شام پول ندهند، ممکن 
است اول بخواهند خدشه اجیاد کنند ولی به ناچار باید شام را 
بپذیرند. این تشکل بنی اعضایی که دور این میز بودند اجیاد 

نشد، من علتش را این مساله می دانم.
مهندس پارسا: درست اســت اما من این موارد را ناشی از 
ضعف خودم می دانم که  نتوانستم این فرهنگ را اجیاد کنم یا 
کمک بگرییم از اعضای هیات مدیره  و یا با اعضا این احتاد و 

اتفاق را بوجود بیاوریم.
مهندس ناصح: نه.... فرهنگ که تزریق نمی شــود، آقای 

مهندس!
مهندس پارســا: به هر حــال، در هر تشــکلی یک عده ای 
باید جلودار باشــند و ســعی کننــد تا این احتــاد را بوجود 
بیاورند. شاید اگر وقت و توجه بیشرتی روی این بخش ها 
می گذاشــتیم، به نتیجه هبرتی می رسیدیم.  وقتی ما در یک 
هناد عمومی وظیفه ای داریم و نتوانستیم این وظیفه را انجام 
بدهیم، باید بپذیریم که نتوانسته ایم. نتوانستن معنی اش این 
است که  ممکن است برای این که این کار به نتیجه برسد اول 
باید  یک بالیی رس مهه بیاید. یک عده ای ورشکست شوند. 
یک عده ای با 20 درصد ظرفیت کار کنند و بعد جمددا بیایند 
در احتاد و اتفاقی، رقابت خمرب نداشــته باشند با هم تفاهم 

داشته باشند تا بتوانند رشایطشان را عادالنه با کارفرما ...
مهندس ناصح: حاال به این باور رسیده اند؟!

مهندس پارســا: تا موقعی که من بودم، نرسیده بودند. ولی 
حاال که...

مهندس ناصح: اگر رسیده بودند، مشکل حل شده بود...
مهندس پارســا: حاال آقای مهندس فارســی هم هستند و 
مــی توانند بگویند که در دوره ایشــان چطور بــود، آیا این 
رشایط هبرت شده اســت یا نه؟!  به مهنی دلیل من معتقدم که 
ما فقط نباید بگوییم که چــه کارهایی را انجام داده ایم، باید 
کارهایی را هم که نتوانســته ایم انجــام بدهیم بگوییم تا در 
دوره های بعدی افرادی که کاندیــدای عضویت در هیات 
مدیره ســندیکا می شوند، ســعی کنند آهنا را انجام بدهند. 
این افراد باید مســایل خیلی مهم ســندیکا یا فدراسیون را 
بدانند تا بعد هنادهای داخلی فدراسیون که شامل سندیکاها 
هســتند، بتوانند در یک حمیط فرشده مســائل خودشان را با 
یکدیگر حل کنند. مثال دکل ســازان با هم و پست سازان با 
هم مشکالتشــان را حل کنند و بعد در تشکل باالدستی که 
فدراسیون اســت، قدرت چانه زنی باالتری داشته باشند - 
که در قالب فدراســیون  و کنفدراسیون خواهد داشت- تا 

بتواند فشار الزم را به جملس و دولت برای برخی از مسائل 
مثل عدم پرداخت خســارت وارد کننــد. مهنی االن هم در 
اتاق و فدراسیون صادرکنندگان این مساله را داریم پیگریی 
می کنیم، که تولیدکنندگان برق مساله عدم پرداخت دیرکرد 
را به صورت الحیــه دارند مــی برند در جملــس، ولی این 
خسارت در جملس برای پیامنکار و سازنده جتهیزات عنوان 

نشده است.
 از این رو، اعضای هیات مدیره سندیکای فعلی و اعضای 
هیات مدیره سندیکای بعدی که دو ســه ماه دیگر انتخاب 
خواهند شد، باید با متام نریو دنبال این بروند که اگر کارفرما 
پــول را دیرپرداخت کرد، معادل خســارتی کــه دارایی- 
2/۵درصد در ماه و ســاالنه 30 درصد- دریافت می کند، 
پرداخــت کند. یعنی ما هم از دولت معــادل مهان مقداری 
که بابت دیرکرد پرداختی ها از ما پول می گرید، اگر دولت 
هم دیرکرد پرداخت داشــت، از او خسارت بگرییم. به این 
ترتیب من می خواهــم بگویم که مطالبــات اعضای ما از 
دولت که گاهی پنج ساله شش ســاله و هفت ساله است، 
االن ارزشش شــده یک دهم، یک بیستم و در برخی موارد 
خیلی پاینی آمده اســت، یعنــی اگر یک طلب پنج ســاله 
باشد هر دو سال - دو نیم ســال، دو برابر می شود با توجه 
به جرایمی کــه بانک ها می گریند، بابــت وامی که متقابال 
اعضای سندیکا از بانک ها می گریند. دوسال و نیم دو برابر 
و پس از پنج سال ۴ برابر می شود. مثال اگر شام 100 میلیون 
تومــان طلبکار بودی پس از پنج ســال بایــد ۴00 میلیون 
تومان دولت به شــام بدهد. بنابراین این نکته ای بوده که به 
نظر من، ما در آن زمان موفق نشدیم و مهان زمان مهنی عدم 
قدرت چانه زنی ما را به اینجا رســاند که برویم در هنادهای 
باالتر مثال در شورای گفت و گو در اتاق و باز به این نتیجه 
رســیدیم که این مساله را در فراتشــکل ها که مجع بیست تا 
تشکل هست، یک فدراسیون مجع 10 تا سندیکا است یا یک 
کنفدراسیون مجع ۵0 تا سندیکا و پنج تا فدراسیون است. آن 

قدرت چانه زنی در کنفدراسیون باالتر از اینجا است. 

پرونده  مجمع و انتخابات پرونده  مجمع و انتخابات

مهندس فارسی:
سیاستی که ما در هیات مدیره دوره پنجم 
در پیش گرفتیم، سیاست تقریبا میانه رو و 
تعاملی بود که این تنش هایی را که کم کم 
داشت منجر به جبهه گیری های نامطلوب 

می شد، به حداقل برسانیم
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مهندس پارسا
به نظر من این توصیه را به اعضای 

هیات مدیره جدید که می آیند هم باید 
داشته باشیم که یا به قول آقای مهندس 
از نقش های مدیریتی به طور مستقیم 

بازنشسته باشند یا افرادی باشند که بتوانند 
حداقل 20 درصد از وقتشان را حتما برای کل 
سندیکا بخواهند و در حقیقت آن را  هبه کند

بنابراین آن فدراســیون برای کل رشکتهــا و اعضایی که در 
حوزه انرژی فعال هســتند، و با جملس و اتاق بازرگانی  که 
)پارملان بخش خصوصی(، اســت باوزارختانه ها، با دولت 
تعامل می کند که آقا اگر االن می گویید اقتصاد می خواهد 
مردمی شــود، بیا و امنیت را اجیاد کن تــا زمانی که قیمت 
حامل های انرژی هم واقعی نشــده مهه ما به دولت وابسته 
هستیم. اگر نریوگاه بسازیم و برق بخواهیم بفروشیم دولت 
باید پول ما را بدهد. اگر داریم پروژه ای را انجام می دهیم، 
عمدتا پروژه ها دولتی اســت ولی وقتــی به تدریج بخش 
خصوصی میدان دار شود، قاعدتا در آن رشایط اگر قیمت 
ها واقعی باشــند، نیازی به دولت نیســت. خیلی از کارها 
توسط بخش خصوصی انجام خواهد شــد و اگر حتت آن 
رشایط هم نیاز به دولت باشــد، دولت بایــد حق برابر را به 
بخش خصوصی بدهد، یعنی بگوید آقا یکی شام یکی من. 
تو اگر کارت را دیر انجام دادی باید به من خســارت بدهی 
و متقابال بنده)دولت( هم اگر تعهداتی به من نوعی داشت 
و پرداخت نکرد یا زمان پرداختش طوالنی شد، هم قرارداد 
من باید تعدیل داشته باشــد و هم باید خسارت بگریم. این 
کاری اســت که به نظر من باید با متام قوا و در متام هنادهایی 
که ممکن اســت از این به بعد درآهنا فعالیت داشته باشیم، در 
فدراسیون، کنفدراسیون، هناد تعامل، شورای مهاهنگی و 
متام جاهایی که یک کمی فراتشــکلی هستند، باید دنبالش 

باشیم که این مشکل را برای اعضای خودمان حل کنیم.
دلیل دیگر این که می گوییم ســندیکاها کافی نیستند و باید 
در فراتشــکل ها بحث و مســائل را پیگریی کنیم، ضعف 
دولت دراقتصاد کالن اســت. به نظر من ما از سال 1327 
که رسفصــل رسمایــه ای نفــت را به رسفصــل درآمدی 
نفت در دولت تبدیل کردیم، از مهان موقع تیشــه به ریشــه 
اقتصاد مملکت زدیم و نتاجیش را هم دیدیم که این تیشــه به 
ریشه زدن یعنی چه؟ از ســال 13۴2 تا 13۵0 که بیشرتین 
رشــد اقتصادی و کمرتین تورم را در متام پنجاه ســال اخری 
داشتیم- سالی 1/9 درصد تورم و باالی 10 درصد رشد 
اقتصادی- یکی از دالیلش این بود که حکومت سابق بیشرت 
درآمد نفت را رصف خرید اسلحه می کرد و مقدار حمدودی 
از درآمد نفت در بودجه دولت می آمد و بودجه ما نفتی نبود 
و خوشــبختانه تورم را حفظ کردند. دالر هم ثابت بود اما 
صادرات غری نفتی خوبی تا ســال 13۵1 داشتیم. از سال 
13۵1 که اتفاق بدی افتاد و درآمد نفتی ما شش برابر شد ما 
دچار بیامری هلندی شدیم، تورم پیش آمد، و در نتیجه دچار 
رکود شدیم. در سال 13۵۶ کمرتین صادرات غرینفتی را 
داشتیم به دلیل این که در تورم باالی 10 درصدی که داشتیم 
از ســال 13۴2 تا 13۵۶ و 13۵7 و حتــی تا 13۶0 دالر 
ما ۶ یا هفت تومان بود. حاال از 13۴2 تا 13۵1 درســت، 
برای این که تورم مــا مثل تورم خارجی ها 1/9 درصد بود 
و لزومی نداشــت نرخ دالر تغیریی کند. امــا وقتی تورم 
پیش آمد سال به ســال قدرت رقابت داخلی ها با خارجی 

ها کم شــد و قبل از انقالب بازار ما را خارجی ها گرفتند و 
ما کمرتین صادرات غرینفتی را داشتیم.۵00 میلیون دالر 
در ســال 13۵۶. در کنار اینها مسائل اجتامعی هم پیش آمد 
و انقالب شد. یکی از اثرات نابسامانی ها نارضایتی مردم، 
تورم باال، عدم تعدیل حقوق معادل تورم، دو قطبی شــدن 

جامعه، رانت خواری و... بود.
متاســفانه این اتفاق بعد از انقالب نیز رخ داد و در متام این 
دوران، دولــت ما به تولیدکننده های خارجــی یارانه ارایه 
می داد. زمان آقای موســوی، زمان جنــگ، بعد از جنگ، 
زمان آقای رفســنجانی و آقای خامتــی، و بعد آقای امحدی 
نژاد و هم اکنون هم داریم یارانه می دهیم به دلیل این که در 
هیچ تارخیی ما نرخ ارزمــان را واقعی نگرفتیم. می خواهم 
بگویم اگر ما دولت نفتی هستیم و اقتصاد مقاومتی تعریف 

می کنیم، باید بدانیم که انتهای اقتصاد مقاومتی چیســت؟  
این اســت که باید بودجه دولت از نفت آزاد شود، وقتی از 
نفت آزاد شــویم، نرخ ارز واقعی می شود. دولت و بانک 
مرکزی ارز نفتی ندارد در بازار بفروشد و قیمت ارز را پاینی 
نگه دارد؛ بودجه اش از درآمد مالیاتی تامنی می شود. دولت 
2۵ درصد در سود مهه بنگاه های مملکت رشیک می شود. 
پس جمبور است بنگاه ها را تقویت کند تا درآمدش را افزایش 
دهد نه این که فروش نفتــش را باال بربد یا تولید نفت را باال 
بربد. صادرات نفتی داشته باشــد بعد ریال پر قدرت را در 
بازار عرضه کنند، ســطح واردات موز و خیار، سری و ... را 
افزایش بدهند. در این دوره اتفاق های عجیبی افتاده است 
که تقریبا معادل مرگ تولید داخلی بوده است. من می گویم 
اگر تشکل ها در اقتصاد کالن فشار نیاورند هر چقدر برای 
افزایش صادرات کار و تالش کنیم، دولتی که چننی حالتی 
دارد و ارزش ارز را پاینی نگه می دارد، 10 ســال، سالی دو 
درصد تغیری می دهد، خــودش را حتی از درآمد فروش ارز 
به قیمت واقعی حمروم می کند. در کمیسیون انرژی حماسبه 
کرده ایم که دولت خودش را به خاطــر تعدیل نرخ ارز، از 
2۶0 میلیارد دالر حمروم کرده اســت یعنی سالی 2۶ هزار 
میلیارد تومان. خب اگر این را می گرفت به ما بدهکار نبود. 
نکته دیگر تعدیل قیمت حامل هــای انرژی بود که اگر این 
کار را می کردنــد ۵00 هزار میلیارد تومان باز درآمد جدید 
اجیاد می شــد و اصال مشــکالت کمبود منابع مالی و ... و 
این کــه تولید خارجی جای تولید داخلــی را بگرید، اتفاق 
نمی افتاد. جناب آقای مهندس ناصح! طی چهار سال اخری 
برای اولنی بار -آمار گمرک را از ســال 13۴0 تا االن نگاه 
کنید- ببینید چقدر تابلوی برق وارد شده است که در این سه 

سال 200 میلیون دالر تابلوی برق وارد شده است.
مهندس ناصح: چگونه وارد شده است؟

مهندس فارسی: با ارز مبادالتی... 
مهندس پارســا:  بله... با ارز مبادالتــی... در زمان آقای 
امحدی نــژاد، ارز به انــدازه ای ارزان بود کــه تولیدکننده 

می رفت از ترکیه تابلو می خرید و وارد می کرد.
مهندس فارســی: البته می خرید و مارک خــودش را هم 

می زد!
مهندس پارســا: برای این که نمی تواند رقابت کند. وقتی 
نرخ ارز را پاینی نگه می داریم، تولیــد داخلی نمی تواند با 
تولید خارجی رقابت کنــد. پیامنکار ایرانی هم بخواهد کار 
بگرید، باید مهه را کاالی خارجی بگرید. شــام ببینید، آقای 
مهندس فارســی االن نمی تواند قیمتی بــرای دکل بدهد 
که معادل قیمت چینی ها باشــد، تا رقابت کند. یا خود من 
به عنوان تابلو ســاز نمی توانم با چینی ها و ترک ها رقابت 
کنم. در این سه ساله باز یک بار نرخ ارز اصالح شد. آمده اند 
قیمت ارز مبادالتی را 2۴۵0 تومان تعینی کرده اند. ســال 
بعد 2۵۵0 تومان و ســال بعد 2۶۵0 تومان گذاشــته اند. 
حتی در دولت تدبری و امید هم که ما امیدوار بودیم نرخ ارز 

را تعدیل کنند، آقای نوبخت  مصاحبه کرده و گفته نرخ ارز 
را می خواهیم پاینی بیاوریــم. یعنی چه؟ یعنی می خواهید 
به وارد کننده ها رانت بدهید؟!  یا بــه تولیدکننده خارجی 
رانت بدهید؟! آن وقت شــعار هم می دهیم که می خواهیم 
تولید را راه بیندازیم. با چه دستامیه ای می خواهیم تولید راه 
بیندازیم؟ با این که نــرخ ارز را پاینی نگه داریم؟ خوب این 
که تولید را راه نمی انــدازد، در چننی رشایطی فقط صنایع 
مونتاژ می توانند رشــد کنند. یعنــی کاال از ترکیه بیاوری، 
یک برند بزنی و بعد بفرســتی برود. این فقط برندینگ می 
شــود. اما تولید، به این معنی که از ســری تا پیاز یک کاالیی 
را خودت بســازی، اتفاق نمی افتد. بنابراین متاسفانه ما در 
یک اشتباه تارخیی هستیم. االن، فرهنگ، فرهنگ واردات 
است. هر کس واردکننده خوب و قویی باشد، جنس ارزان 
از خارج بیاورد و اینجا خوب توزیع کند و نامیندگی خوب 
بگرید، هنرمند است. هر کســی هم اینجا نامیندگی دارد در 
آن نامیندگی خیلی موفق است. اما در این که بخواهیم تولید 
کنیم یا صادر کنیم موفقیتی به اندازه واردات نداریم. برای 
این که متام ســاختارهای این مملکت را  از 100ســال پیش 
تشکیالت غربی، انگلیســی در زمانی که ما فروشنده نفت 
بودیم طوری بار آورده اند که ما مرصف کننده و واردکننده 
باشــیم و ما متوجه این نیســتیم. در برخی موارد شعار می 
دهیم که می خواهیــم ارز را پاینی نگه داریــم که خوراک 
مردم ارزان باشــد. می خواهیم ارز را پایــنی نگه داریم که 
... چه مالحظه ای بــرای مردمی که در یک خانواده ۶ نفره 
، ۴ تا فوق لیسانس و دکرت دارند و یکی از آهنا هم نمی تواند 
رسکار  برود؟! در ســال گذشته یک میلیون فارغ التحصیل 
دانشگاهی داشتیم شاید ۵0 هزار نفر را هم نتوانستیم جذب 
کنیم. هنصد و پنجاه هزار نفر دیگر کجا باید بروند استخدام 

بشوند. اشتغالی ما نداشتیم...
مهندس سیاسی راد: سالی چهار ده هزار تا....

مهندس پارســا: کاری نبوده و بعد می آییــم مردم را گمراه 
می کنیم. یک عده ای می آیند شعار می دهند می گویند آقا 
نرخ ارز را پاینی بیاورید ... این نظریه برای کدام اقتصاد دان 
است؟! بله... اگر شام می خواهید فقط خدماتی باشید؛ پس 
دیگر شــعار ندهید، به مردم بگویید مهاجرت کنید، بروید 
چنی تولیدات خــود را در چنی یا در کشــورهای دیگر راه 
بیندازید... چون اینجا ما فقــط می خواهیم واردات کنیم؛ 
یعنی کاالهایی را از خارج بیاوریم و در منطقه توزیع کنیم، 

مهنی.
مهندس سیاسی راد: مثل دبی...

مهندس پارســا: بله... دیگر عنوان تولیــد کننده نگرییم. 
خودمان را گول نزنیــم و بگوییم من فالن کاال را تولید می  
کنم. اگر هــم ما صادرات غری نفتی داریم و عددش رشــد 
کرده و این هم باز گمراه کننده بــوده باید بدانیم چه چیزی 
رشد کرده شام بروید آمار را از سازمان توسعه جتارت بگریید 
ببینید ترکیب این چهل و دو میلیارد دالر صادرات غری نفتی 

ما مربوط به چیســت؟! پرتوشــیمی ها، میعانات گازی، 
سیامن، معدن و... در مهه اینها ما داریم برق یارانه ای ارزان 
می دهیم.  یعنی به معدن، سیامن پرتوشیمی داریم خوراک 
ارزان می دهیم. ولی آیا من توانسته ام کلید های اتوماتیکی 
را کــه دارم تولید می کنم و مشــرتی اش را هم دارم صادر 
کنم. صنعت، توانســته صادرات  به آن اندازه داشته باشد. 
رس فصل صنعت ما هفده میلیارد دالر اســت، ولی بروید 
در رس فصل نگاه کنید، ببینید چقدرش سیامن است و به چه 
چیزی دارند می گویند صنعت. این ها گمراه کننده است. 
اگر قیمت حامل های انرژی واقعی بشود، بینید آیا ما اینقدر 
صادرات داریم؟! نه نداریم. چون داریم به آهنایی صادرات 
می کنیم که در ازای ســی درصد یا چهل درصد پاینی بودن 
نرخ ارز، خوراک پرتوشــیمی یا برق این حامل های انرژی 
را ارزان می گریند. چون ســهم بزرگی از قیمت متام شده 

سیامن، برق و انرژی است...
مهندس سیاسی راد: فوالد هم مهینطور است.
مهندس پارسا: بله، فوالد هم مهینطور است.

مهندس ناصح: آقای مهندس! شــام االن سه سال است که 
بطور مرتب در متام جمامع و مراکز و حتی در خود این نرشیه 
هم این مسأله را تأکید می کنید. خیلی ها هم معتقدند آنچه 
آقای مهندس پارسا می گویند، درست است. اما به نظر من، 
نبایــد فقط این صنعت و یا بخش هایی را که ســندیکا با آن 
درگری اســت، نگاه کنیم. این بخش کوچکی از این جامعه 
است. جامعه ما یک جامعه وسیع مرصف کننده است. این 
جامعه بصورت مستقیم متأثر از نرخ موازنه بنی ارز خارجی 
و پول ملی هســت. اگر شــام بخواهید نرخ ارز را افزایش 
دهید، اگر بخواهد بازار درست شــود و بیکاری رفع شود 
و رشد ملی باال برود و رونق اقتصادی شکل بگرید حداقل 
چهار - پنج سال طول می کشد تا مهه چیز درست شود و در 
جای صحیح قرار بگــرید. در این مدت آن خانواده که االن 
حداقل درآمد را دارد و به میزان زیادی از خط فقر عبور کرده 
و مهنی االن هم در رشایط فعلــی زندگیش نمی چرخد، از 

کجا باید زندگی خود را تأمنی کند؟
مهندس پارسا: ببخشید آقای...

مهندس ناصح: این اولنی ســؤامل اســت. دوم این که به هر 
حال تنها راه حل نباید این باشــد که قیمــت ارز باال برود. 
آقای مهندس! متام دنیا این کار را کرده، کشــورهای جهان 
سوم؛ هند که بزرگرتین کشــور جهان سوم بوده و هست و 
االن  هم پیرشو ترین هســت و از چنی هم جلو افتاده اینقدر 
جایــزه صادراتی می دهد کــه جمموع جایــزه صادراتی به 
اضافه وجهی که دریافت می کند با این قیمت درست مهان 
میزانی می شــود که قیمت متام شــده را تأمنی می کند. بله 
یعنی به شــام می گوید کاالی قابل صادر کردن ارائه بدهید، 
مابــه التفاوتش را من می دهم. در نتیجــه نه به ضعیف و نه 
به فقری بر نمی خورد. وضع اقتصادی کشــور توســعه پیدا 
می کند و احتیاجی هم به این حرفها هم نیست. این جایزه، 

جایزه صادراتی هســت نه جایزه ای که شام بروید جنس را 
صادر کنید. جایزه صادراتی از نظر من این است که شام در 
بازارهای هدف بتوانید با رقبای خود به حلاظ قیمت رقابت 
کنید. رشطش هم این اســت که به حلاظ مشخصات فنی، 
اولویت  پیدا کرده باشــید. آن مازاد را هــم دولت بپردازد. 

خیلی هم رقمی نیست...
مهندس سیاســی راد: آقای پارسا شــام موافقید با فرمایش 

آقای مهندس ناصح؟! 
مهندس پارسا: ما برای اجیاد و رشــد و توسعه یک تشکل 
الزم داریــم که بــه رساغ اقتصاد کالن هم برویــم. باید در 
خصوص این مــوارد صحبت کنیم و با پیشــنهاد کردن و 
نظر خواهی از دیگران به این موضوعات حســاس شویم و 

مشکالت اقتصادی را مطرح کنیم.
برای این که شام االن فرض کنید حتی اگر امروز سی درصد 

پرونده  مجمع و انتخابات پرونده  مجمع و انتخابات

مهندس فارسی:
به نظر من، سندیکا هر چه زودتر می بایست 

از این حالت چند بعدی خارج شود و 
اهداف صنعت برق به صورت فدراسیون و 

کنفدراسیون پیگیری شود
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هم به ما جایزه صادراتی بدهند، بــاز فایده ای ندارد خیلی 
خوب است؛ یعنی یک مقداری مشکالت را جربان می کند 
ولی باز می گویم اگر قیمــت حامل های انرژی هم واقعی 
بشــود، ما قدرت صادرات غری نفتی را از دست می دهیم. 
ضمن این که برای این مسائل در جاهای خمتلف مثل ترکیه، 
برزیل و... طرح هایی را پیاده کردند. پول مردم را هم دادند. 
نرخ حقوق ها را هم تعدیل کردنــد و... این راه هایی بوده 
که دیگران رفتند و این شاید بحث این جلسه نباشد ولی من 
خدمت شام هستم در یک جلسه دیگر دو نفراقتصاددان هم 
دعوت کنیم که اهل اقتصاد باشــند و یک میزگرد اقتصادی 
راجع به این مباحــث بگذاریم که به طور کامل در مورد این 

قضیه بحث کنیم.
مهندس ناصح: من عرضی ندارم دیگر ...

مهندس فارســی: اگر اجازه بدهید، برگردیم به مهان بحث 
اسرتاژی سندیکا برای آینده سندیکا و صنعت برق...

مهندس سیاســی راد: بله، آقای مهندس فارسی ما سؤاملان 
مهچنان رسجایش است. البته شاید اینهم تقصری ما است که 
این جلســات را کم می گذاریم و دوستان کمرت مهدیگر را 

می بینند....
مهندس پارســا: با وجود این آقای مهندس، شام اگر بطور 
مســتند عدد و ارقام حماســبه می خواهید من برای شام می 

فرستم.
مهندس ناصح: نه... اعدادی هســت که حاال فعال جایش 
اینجا نیست. ولی من روی گفته شام حساسم. نمی خواهم 
که چیزی یا حرفی باشد که جای ایراد داشته باشد، الزم بود 
که این توضیح را بدهم. روی شــام تعصب دارم. مهندس 
پارسا به عنوان شاخص ســندیکا به عنوان استوانه سندیکا 
و به عنوان کسی که زبان بخشی خصوصی است باید حرفی 
بزند، که مو ال درزش نرود. اگر شــام صد تا حرف حساب 
داشته باشید یک حرف ناحساب بگویید متام آن صد تا حرف 

حساب را از دست می دهید... چون مهه موافق نیستند.
مهندس سیاسی راد: آقای مهندس فارسی، شام بفرمایید.

مهندس فارسی: به هر حال بحثی که االن مطرح شد خیلی 
مورد اســتفاده اســت ولی من فکر می کنم کــه به مبحث 
اسرتاتژی آینده سندیکا مربوط نمی شود. بلکه برمی گردد 
به این کــه زیر بناهای ما در  کجا عیب و ایــراد دارند و ما به 
چه نحو و یا با چه سیاســت هایی، مــی توانیم آهنا را حل و 
فصل کنیم. لذا من هم بر می گردم به سؤالی که شام برای این 
میزگرد تعینی کرده بودید. این که اسرتاتژی آینده سندیکا و 

ادامه راه سندیکا در آینده چگونه باید باشد؟
من اول تشــکر می کنم از شــام آقای مهندس سیاسی راد، 
که تا کنون با زمحاتی که کشــیدید مهانطور که آقای مهندس 
ناصح و آقای مهندس پارسا هم فرمودند واقعا آبروی بسیار 
بزرگی را برای سندیکا بوسیله فعالیت های مؤثر خود چه 
در بخش درون سازمانی و چه در حوزه های برون سازمانی 
اجیاد کردید و این جای تقدیر و تشکر دارد. هر چند که شام بنا 

به دالیل شخصی از ادامه مهکاری با سندیکا معذورید و ما 
از این پس فقط به عنوان مشاور می توانیم از حضور شام هبره 
مند بشویم. اما امیدواریم که در این شیوه هم بتوانیم به نحو 

مطلوبی از مهکاری های شام استفاده کنیم.
اما در پاسخ به ســؤالی که مطرح کردید باید عرض کنم که 
مهان طور که مهه ما تعریف ســندیکا را می دانیم، سندیکا 
تشــکیل شــده از یک مکانی که یک گروه صنفی مشخص 
دور هم مجع می شــوند تــا بتوانند اهدافشــان را در جهت 
صنف خودشان پیگریی کنند و بتوانند در مورد پیرشفتشان 
و گســرتش آن صنعت، قدم هایی را با مهــکاری مهدیگر 
بردارند. ســندیکا عمدتا در حوزه هایی شــکل می گرید 
که فعالیت های انفــرادی در آن توان مقابله با نامالیامت آن 
جامعه را ندارد. زمانی که مــن به عنوان عضو هیات مدیره 
ســندیکا در دور دوم انتخاب شــدم و خدمت شام رسیدم 
ســندیکا مهانطور آقای مهندس پارســا هــم فرمودند، در 
مراحل اولیــه  زیر پنجاه نفر عضو داشــت، و در زمانی که 
افتخار این را پیدا کردم که در هیات مدیره دور پنجم انتخاب 
شوم و مسئولیت هیات مدیره را به عهده من گذاشتند، تعداد 
اعضا به حدود ۴۵0 رشکت رســیده بــود و این یعنی یک 
جهش، یک ترقی و یک رشــد تقریبا دور از انتظار و بزرگ 

برای سندیکایی که در صنعت برق فعالیت می کرد.
بنابراین من می توانم دوران ســه مدیریــت هیات مدیره را 
این گونه ترســیم کنم. دوران تاســیس ســندیکا که بیشرت 
رصف شــکل گریی و به اصطالح جا افتادن سندیکا شد. 
آقای مهندس ناصح به خاطر مــی آورند که برخی در مورد 
این که اتفاقی در صنعت برق افتاده بود و به ســندیکا اطالع 
رسانی نشده بود، گله می کردند و می گفتند کاری کنیم که 
دستکم ما را هم مطلع کنند، نامه ای هم به ما بدهند تا ما هم 
در جلسات مشــاوره ای یا کارشناســی آهنا رشکت کنیم. 
یعنی شناسایی سندیکابه عنوان ارگانی که می تواند در این 
صنعت تأثری گذار باشد، این خود، یکی از معضالت اولیه 
ســندیکا در زمان رشوعش بود که به خوبــی بعد از این که 
آقای مهندس ناصح ریاست هیات مدیره را به عهده گرفتند 
جا افتاد و دوره دوم، زمان ریاست آقای مهندس پارسا بود 
که باز من شــاهد بودم که با توجه به دوراندیشی و سیاست 
هایی که ایشــان برای سندیکا اختاذ کردند می توان گفت که 
این دوره، در حقیقت زمان گسرتش و فراگری شدن سندیکا 
به شــامر می رود. به حدی که سندیکا در حد ماکزیمم خود 
در متام ارگاهنا و واحدهای تصمیم گریی حضور داشــت، 
دخالت می کرد و اکثر قریب به اتفاق ارگان  ها و بخش های 
دولتی و خصوصی، نظر سندیکا را به عنوان نظر کارشناسی 
می پذیرفتنــد، البته در دوران آقای مهندس پارســا به دلیل 
رشــد رسیع و ناگهانی، تنش هایی هم بالطبع به وجود آمد 
که ناشی از اختالف سلیقه ها و تناقضاتی بود که در صنوف 
خمتلف در ســندیکا به وجود آمده بود، دلیل اصلی اش هم 
این بود که ســندیکا به جای این که تک حرفه ای باشد یک 

دفعه تبدیل شد به چند حرفه ای و چند صنفی که خود مهنی 
باعث شد اختالف سلیقه ها به حدی باشد که حتی جلسات  
اعضای هیات مدیره هم حتت تنش این اختالف ســلیقه ها 
به جار و جنجال تبدیل شــود و البته این موضوع هم نه این 
که نقطه منفی باشد، شاید نقطه مثبتی بود در جهت ارتقای 

سطح سندیکا. 
اما زمانی کــه در دور پنجم مــن کاندیدای هیــأت مدیره 
شدم خیلی از دوســتانی که در این وضعیت ناراحت بودند 
اعالم کردند، کــه امیدوارند این تنش ها بــه آرامش تبدیل 
شود. بنابراین سیاستی که ما در هیات مدیره دوره پنجم در 
پیش گرفتیم، سیاســت تقریبا میانه رو و تعاملی بود که این 
تنش هایی را که کم کم داشــت منجر بــه جبهه گریی های 
نامطلوب می شــد، به حداقل برسانیم و دوران تثبیت برای 
متام دســتاوردهایی که در دوره های قبل بوجود آمده، اجیاد 

کنیم.
لذا سیاســت را براین منوال گذاشــتیم و ســعی کردیم در 
جلســات خمتلف وزارت نــریو، توانری، جملس، ســازمان 
مدیریت و برنامه ریزی نامیندگان اصلحی را انتخاب کنیم 
و بفرســتیم و نظرات صنفی متام صنوف هم مجع آوری شد 
و برای این جلســات ارســال یا بازگو می شدند.  احلمداله 
توانستیم نتایج خوبی بگرییم. یکی از شاخص های مهمی 
که شاید سندیکای صنعت برق دارد، الگو قرارگرفتن برای 
اجیاد سایر ســندیکاها اســت. انجمن های و سندیکاهای 

زیادی در ایران از سیاست ها و الگوهایی که در صنعت برق 
وجود داشت، نشات گرفتند. هم آموزش داده شده و هم این 
که اجیاد شده است. در این مورد، مهانطور که گفتم سندیکا 
گوی سبقت را از بســیاری از انجمن ها و سندیکایی هایی 
که از قدیمی ترین سندیکاهای ایران بودند، گرفت و جلوتر 
افتاد و اکنون به جایی رســیده اســت که به نظر من سقف 
ترقی یک NGO به شــامر می رود. خوشــبختانه در مهان 
زمان جناب آقای مهندس پارسا وقتی صحبت فدراسیون 
ها به وجود آمد، این پیشــنهاد از سوی اتاق بازرگانی مورد 
بررسی و تصویب قرار گرفت و االن هم سندیکا برای آینده 
اش، برای این که بتواند به آن روند پیرشفت و پوششی خود 
برای مهه صنوف برســد، چاره ای جز تبدیل شــدن به یک 
فدراســیون ندارد. البته اجیاد زیرساخت های فدراسیون از 
طریق هیات مدیره فعلی شــاید امکان پذیر نباشد و انشااله 
باید در هیــات مدیره بعدی پیگریی شــود و به هدف خود 

برسد. 
عــالوه بر این در دوره پنجم، ما یکــی از هدف های اصلی 
خود را هتیه مکانی برای ســندیکای صنعت برق معطوف 
کردیم و خوشبختانه توانستیم با مهکاری تعدادی از اعضا 
ساختامن فعلی ســندیکا را از رشکت صبا بخریم و سندیکا 
در حقیقت به نوعی در این ساختامن سهیم شود. هر چند که 
ما تعهداتی نســبت به اعضایی که کمک کردند، داریم ولی 
با برنامه ریزی هایی که انجام شــده و کار کارشناسی ای که 
صورت گرفته است امیدواریم که سندیکا بتواند یک مکان 
وسیع و آبرومندی برای خودش هتیه کند و به صورت دائمی 

در این مکان مستقر شود.
یکی از اهداف دیگرمان هم قرارداد تیپی بود که ســال ها ما 
پیگری آن بودیم و با فشــارهایی که از طرف هیات مدیره به 
وزارت نریو و توانری آوردند، یک کارگروه مشرتک سندیکا 
و توانری اجیاد شــد که در خصوص هتیه قــرارداد تیپ که در 
برگرینده متام مشــکالتی که در قراردادهای گذشته وجود 
داشت، باشد تا بعد از تصویب شدن این قرارداد تیپ بتوانیم 
پروژه هــا را راحت تر انجام دهیم و رشکت ها به نوعی متام 
هســتی شــان را در راه یک قراردادی که به طور یک جانبه 

منعقد شده بود، فدا نکنند. 
متاسفانه در چند سال گذشــته خیلی از رشکت های عضو 
ســندیکا که نامشــان هنوز هم در سندیکا هســت، توان 
خودشان را از دســت دادند و عمال از صحنه فعالیت های 
صنعت برق خارج شدند، ما تالش داریم با اجیاد یک زمینه 
مناســب برای قراردادها کاری کنیم که رسمایــه ای که به 
زمحت بدست رشکت های صنعت برق رسیده به این راحتی 
از بنی نرود و رصف جربان تورم و خســارت های ناشی از 
تغیریات نــرخ ارز، تغیریات مقــررات گمرکی، تغیریات 

مقررات مالیاتی و بیمه ای نشوند.
 موضوع بعدی این اســت کــه خیلی هــا -در دوران ما- 
انتقاداتی می کردند به هیات مدیره قبلی، اما من می خواهم 

عرض کنم که آقای مهندس پارســا یکی از شــجاع ترین و 
از خود گذشــته ترین افرادی هستند که طی چهار دوره قبل 
سندیکا باعث رشد و شکوفایی ســندیکا شدند، اما به هر 
حال دیکته نانوشته از نظر  آقایانی که انتقاد می کنند، مهیشه 
بیســت اســت. ولی وقتی که آقایان رشوع کردند به دیکته 
نوشــتن و انجام یک کار، مسلام انتقادهایی را در پی خواهد 
داشــت، که این انتقادها در مقابل آن دستاوردهایی که اینها 
برای ســندیکای برق به وجود آوردند، شاید خیلی خیلی 
ناچیز باشــد. در نتیجه من علی رغم این که تالش کرده ام 
تنش هایی که در گذشــته وجود داشــت به صورت بسیار 
مالیم به یک حالت یکنواختی برسانم، در حقیقت به نوعی 
استفاده کردم از ترقی ســندیکا برای تثبیت موقعیت هایی 
که به دست سندیکا رسیده اســت. به این ترتیب، مهانطور 
که گفتم متــاس های ما با ارگان هــای خمتلف کامال برقرار 
اســت، نامیندگانی در آنجا داریم، می روند حرف هایشان 
را می زنند و به گوش مسئوالن می رساند. مسئوالن تقریبا 

درخواست های سندیکا را به طور کامل گوش می دهند.
یکی از نقاط ضعفی که االن سندیکا و انجمن ها با آن دست 
به گریبان هستند، تامنی بودجه ای است که برای سندیکا نیاز 

اســت. این تامنی بودجه از طریق اعضا انجام می شود، اما 
مهان طور که فرمودید چون انجمن ها دارای قدرت اجرایی 
نیستند و به نوعی می شــود گفت صحبت ها و تصمیامتی 
کــه گرفته می شــود، از طرف اعضا الزم االجرا نیســت، 
نمی توانند متام اهدافشــان را به منصه ظهور برسانند و نمی 
توانند در برابر خواسته های مرشوع خودشان عکس العمل 

مناسبی نسبت به نامالیامت نشان دهند.
من صحبت دیگری ندارم فقط در خصوص اسرتاتژی آینده 
سندیکا باید عرض کنم که به نظر من، سندیکا هر چه زودتر 
می بایســت از این حالت چند بعدی خارج شود و اهداف 
صنعت برق به صورت فدراســیون و کنفدراسیون پیگریی 
شود و متام کمیته هایی که در سندیکا فعالیت می کنند، مهان 
انجمن ها و سندیکاهای یک حرفه را تشکیل دهند تا بتوانیم 

انشااله در آینده به اهدافامن برسیم.
مهندس پارسا: اگر اجازه بدهید من نکته ای را که در بخشی 

از سخنانم فراموش کردم، بگویم. من بیشرت هدفم این بود 
که بگویم فدارسیون و کنفدراسیون به چه منظوری است، 
ولی آنچه که به نظر من خیلی مهم اســت و ســندیکا باید 
پیگریی کند یکی مهنی مســاله تامنی بودجه است که چهار 
ســال قبل به کمک آقای  دکرت هناوندیان و اتاق بازرگانی به 
جملس بردیم و موضوع یک هزارم را تصویب کردیم. یعنی 
یک هزارم از گردش مالی هر رشکت به هنگام متدید کارت 
بازرگانی اش باید به اتاق داده شود. اتاق هم موظف است 
این مبلغ را به تشــکل های مربوطه برگرداند. یعنی اگر ما 
300 تا ۴۵0 عضــو داریم و 200 تا از آهنا کارت بازرگانی 
دارند، باید ببینیم چقدر بابت یک هزارم داده اند که برویم و 

این مبلغ را از اتاق مطالبه کنیم. 
نکته دیگر این که ســندیکا یا فدراســیون در دوران بعدی 
وظیفه خیلی ســنگینی دارد، یعنی اصال دیگر اقتصاد ما به 
صورت گذشته به صورت دولتی، شبه دولتی پایداری ندارد 
و باید خود اعضا در مشاغل جدیدی که دارد اجیاد می شود، 
ورود کنند. در این حرفه االن بحــث تامنی مالی دارد پیش 
می آید، یعنی یک نریوگاه را باید بخش خصوصی خودش 
رسمایه گذاری کند، به ایــن ترتیب پروژه هایی تعریف می 
شــود که خط یا پســتی را بخش خصوصی بایــد رسمایه 
گذاری کند، بعد از آن حــق ترانزیت بگرید تا این که پولش 
مستهلک شود. خوشــبختانه آقای زنگنه در وزارت نفت 
خیلی تیزهوش تر اســت و کاهش تلفات یا کاهش مرصف 
را دارد اجرا می کند. رشکت مشــاور مدیریت انرژی دارند 
درســت می کنند و به اصطالح تامنی رشکت هایی که االن 
اســمش کاهش تلفات، کاهش مرصف و... است، قدرت  
می گریند، یعنی یک حرفه جدیدی اجیاد شده است و ده ها 
رشکت برای کاهش تلفات و کاهش مرصف تأســیس می 

شوند. 
در جمموع من معتقدم که ما باید در آتیه به سمتی حرکت کنیم 
که  که بانک کار خودش را انجام بدهــد، بازار رسمایه کار 
خودش را بکند و بیمه هم شکل بگرید تا بیمه مثل مهه جای 
دنیا در صنعت برق یا صنعت انرژی یا مهه صنایع ما شــکل 
نگرید این داســتان هایی که در این هفت هشت ساله اتفاق 
افتاد، تکرار نمی شــود. در حال حارض متأســفانه تعدادی 
رشکت به قول آقای مهندس فارســی بسته شــده اند، این 
فاجعه است. بسته شدن رشکت ها تقصری سندیکا نیست. 
زیرا اقتصاد کالن کشور اشــکال دارد. آهنم در دوره ای که 
ما به اندازه طول دوران صد ســال گذشته امان درآمد نفت 
داشته ایم. یعنی این، غری از این نیست که ما در اقتصاد کالن 
از کارشناسی استفاده نکردیم. فکر آدم های علمی را گوش 
نکردیم و آمده ایم فقط حرف خودمان را زده ایم. به این دلیل 
است که ما به یک عده ای رانت داده ایم  و آهنا برده اند جای 
دیگر خرج کردند و پول را هم پــس ندادند. ما هزاران کار 
خالف انجام داده ایم که رشــد اقتصاد ما منفی شده است. 
اگر ما کار درســت انجام می دادیم و اگــر اتاق ما به معنی 

پرونده  مجمع و انتخابات پرونده  مجمع و انتخابات

مهندس ناصح
شاید این هم یکی از آرزوهای دور و درازی 
است که من دارم. ولی برای استراتژی، ما 
باید یک اهداف آرمانی داشته باشیم و یک 

اهداف اجرایی و عملیاتی
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واقعی اتاق بــود، اقتصاد ما این وضعیــت را پیدا نمی کرد 
و صنعت ما اینهمه گره و مشــکل نداشــت. به قول آقای 
مهندس ناصح تشکل های ما هنوز به حدی نرسیده اند که 
حمکم بایستند و حقشان را بخواهند. ما کارهای حتلیلی هم 
کمرت می کنیم، چون منابــع مالی نداریم. اگر ما کار حتلیلی 
بکنیم، مطمئن باشید عددی که ما به نرخ ارز می دهیم کسی 
نمی تواند از آن ایراد بگرید. چون آن نتیجه حتلیل است و دو 

جای دیگر هم آمده که باید چننی باشد و....
به این ترتیب ما در تشــکل آتیه جمبوریــم مهانطور که آقای 
مهندس فارســی گفتنــد برویم به ســمت فدراســیون و 
کنفدراســیون که باال دســتی ها کارهای کالن را بکنند و 
پاینی دســتی ها مهنی کاری را که تا حاال سندیکای ما انجام 
می داد، یعنی تفکیک وظایف کنیم که حاال این  هم یکی از 

موضوعاتی است که باید روی آن کار کنیم.
مهندس سیاسی:  که چه کارهایی را آهنا کنند و چه کارهایی 

را تشکل های تک صنفی...
مهندس پارســا: بله... یعنی باید مشــخص کنیم فردا چه 
کارهایی را  سندیکای پست ساز انجام بدهد و چه کارهایی 
را ســندیکای تابلو ساز و ســندیکای جتهیزات ساز و... و 
چه کارهایی را فدراسیون باید انجام بدهد تا دوباره اینها با 
مهدیگر تداخل نکنند. باید وظایف هر بخش را طبقه بندی 
کنیم و سهم فدراسیون، کنفدراسیون و اتاق را به طور دقیق 

مشخص کنیم.
مهندس سیاســی راد: خیلی ممنونم. آقای مهندس ناصح، 

نظر شام در این خصوص چیست؟
مهنــدس ناصح: من چون قبــال هم گفتم فقــط یادآوری 
می کنم-چون جای بحثش اینجا نیســت- کــه من با اجیاد 
فدراسیون و کنفدراسیون خمالفم و صالح شام را به این کار 

نمی بینم. دالیلش را قبال هم خدمتتان گفته ام.
مهندس پارســا: یک جلســه اگر آقای مهندس بگذارند ما 

بطور اختصاصی می توانیم در این مورد صحبت کنیم.
مهندس ناصح: من به جد می گویم که این کار  به صالحتان 

نیست و به غری اثاث کشی چیز دیگری به مهراه ندارد.
در دنیا هم در کشــورهایی که ما با آهنا ارتباط داریم و رشد 
کرده اند، چننی چیزی وجود ندارد.  یعنی توســعه حجمی 
و اتفاقی با حفظ موقعیت فعلی که شام در آن مهنی اختیارات 
کنونی را داشته باشید، امکانپذیر نیست. یعنی معلوم نیست 
که با تغیری ســاختار، مهنی رشایطی را که االن هســت هم 
بتوانید حفظ کنید و به آن صورت اداره اش کنید. از نظر من 
سندیکا باید اسرتاتژی اش را از اسرتاتژی های روز مدار و 

یومیه به یک دیدگاه وسیع و آینده نگری که حداقل از ۵ سال 
به آن طرف است، ســوق دهد. یعنی در هر رشایط سیاسی 
که کشور هســت، چه حتریم داشته باشــد یا نداشته باشد، 
برای این که بــازار داخل، دیگر برای ایــن صنعت چیزی 
نیســت که بخواهد به آن اتکا کند که هــر روز  ارز باال برود 
و یک اتفاق جدید برایش بیفتد یا ارز پاینی بیاید و یک اتفاق 
دیگری برایش بیفتد. هبرت اســت با جایی ارتباط برقرار کند 
که ارز مهان ارز است. اما از این طرف هم باید بتواند دولت 
و حکومت را به نحــوی متقاعد کند کــه وظیفه من تولید 
جنس خــوب و رقابت کردن با رقیب خارجی اســت، اما 
نمی توانم با این مقرراتی که شام گذاشته اید و به خصوص 
مسایل سیاسی که وجود دارد تولید مناسبی را عرضه کنم. 
برای این که رقبای ما از ما قویرتنــد، هم از حلاظ اقتصادی 
و هم به حلاظ سیاســی. برای ضعیف ترین و انقالبی ترین 
کشــورها، حسن رابطه با آمریکا، فرانســه و آملان به مراتب 
از حسن رابطه اقتصادی با ما مهمرت اســت.  به هر حال ما 
مزیت الزم را داریم. اینقدر باید مزیت ما باال باشد که طرف 
خواه ناخواه آن را بپذیرد. یعنی کیفیت حمصول ما باید باالتر 
و قیمت آن از حمصول خارجی  پاینی تر باشد.... این کاری 
است که به نظر من سندیکا باید آموزش دهد و بر آن نظارت 
کند. سندیکا باید دستگاه ارزیابی و ارزشیابی داشته باشد. 
آزمایشــگاه اش را باید تکمیل کند. یعنی باید مرجع باشد. 
آزمایشگاهی که مثل آزمایشگاه های مرجع در دنیا، هر چه 
گواهی می دهد  به این اعتبار  و اعتامد و اتکا باشــد و طبیعا 
در این صورت سندیکا هم قدرت بیشرتی می گرید. چون 
رشکت ها ناچار خواهند شــد که به ســندیکا بگروند. می 
دانند که اگر به سندیکا بگروند مهه چیز را باید درست انجام 
دهد، اخالق کسب و کار را باید رعایت کند، کیفیت داشته 
باشند. از این رفتارهای ناصحیح چه در داخل کشور و چه 

در خارج مرز بایستی جلوگریی بکنند. سندیکا باید تالش 
کند تا هنادهایی را در خارج از کشــور اجیاد کند که با وابسته 
های اقتصادی مجهوری اســالمی مهاهنگ باشــد و بتواند 
آن را شارژ و هدایت کند. شــاید این هم یکی از آرزوهای 
دور و درازی اســت که من دارم. ولی برای اســرتاتژی، ما 
باید یک اهداف آرمانی داشــته باشیم و یک اهداف اجرایی 
و عملیاتی. اگر ما اهداف آرمانی نداشــته باشیم نمی دانیم 
کجا باید برویم. یعنی جلــو پایامن را فقط می بینیم. راه دور 
اســت اما باید ببینیم که به کجا می خواهیم برسیم. آن قله، 
آن خورشید و آن نور کجا هست که مهه ببینیم. من فکر می 
کنم االن سندیکا در مقامی قرار گرفته که می تواند این کار 

را انجام دهد.
مهندس سیاســی راد: یعنی می تواند اســرتاتژی داشــته 

باشد....
مهندس ناصح: می تواند اسرتاتژی داشته باشد و مصلحت 
و منفعت اعضا را به آهنا دیکته کند و می تواند به آهنا حتمیل 

کند.
فارسی: من آقای مهندس! در اینجا نکته ای را می بینم و آن 
این که اعضای هیات مدیره ای که انتخاب می شــوند؛ این 

افراد، بعضا به دلیل این که خودشــان مشغله کاری دارند و 
خودشان در حقیقت، به نوعی درگری این مشکالت هستند، 
وقتی می آیند داخل ســندیکا باید برای حل متام مسائلی که 
شام به درســتی گفتید، وقت بگذارند. چون منافع بریون از 
سازمان سندیکا حتت تاثری این قضیه قرار می گرید و از آنجا 
وا می مانند. برای مهنی است که نمی توانند فعالیت شان را 
آن طوری که آرمانی اســت به انجام برسانند. تنها و تنها راه 
حل برای رســیدن به آن آرمان های مورد نظر شام این است 
که اعضایی که در هیات مدیره ســندیکا انتخاب می شوند 
نمی گویم متامشان، اکثریتشان باید از افراد پیشکسوت و از 
افرادی باشند که در این حرفه بازنشسته شده اند و االن می 
توانند فعالیت هایی غری از فعالیت های بنگاهی خودشان را 
به نحویی که می گوییــد، اداره کنند. مثال می زنم. از پانزده 
نفر از اعضایی که با اعضای علی البدل در هیات مدیره قبلی 
بودند، متاما دارای بنگاه هایی با مساله فراوان بوده اند که اگر 
بخواهند برای کارهای سندیکا وقت بگذارند یا باید بنگاه 
خود را رها کنند یا باید ســندیکا را رها کنند. این اســت که 
سندیکا در موقعی که فعال است آن طوری که باید و شاید از 

اهدافش نمی تواند پشتیبانی کند.
مهندس ناصح: آقای مهندس! اصال الزم نیســت اعضای 
هیات مدیره بیایند و اینجا وقت بگذارند. سندیکا را رئیس 
هیأت مدیره ســندیکا و دبری ســندیکا و دبریخانه سندیکا 
اداره می کند و آهنا باید فقط پشتیبانی بکنند. لزومی ندارند 
اعضای هیات مدیره در سندیکا وقت بگذارند. آهنا باید از 
شــام محایت کند. برنامه هایی که به تصویــب و تأیید هیأت 
مدیره می رسد توسط دبری و دبریخانه اجرا می شود. هیأت 

مدیره هم بایــد آن را محایت کنند. یعنی بقیه )اعضای هیات 
مدیره( هم جنبه اعتباری، محایتی و پشیبانی دارند. اعضای 
هیات مدیره بایستی افرادی باشند که کمک و محایت کنند از 
افراد اجرایی که می خواهند کاری انجام دهند. کارهایی که 
آهنا می کنند برنامه اسرتاتژی است. تاکتیک است یا مسائلی 
کــه از طریق رئیس هیات مدیره یا دبری ســندیکا مطرح می 

شود که از آهنا چاره جویی یا رهنمود می خواهند.
مهندس پارســا: به نظر من مطلبی که آقای مهندس فارسی 
می گویند تا حدی صحیح است. البته دیدگاه جنابعالی هم 
تا یک جایی درست است. من فکر می کنم که ترکیبی از این 
دو حالت باید وجود داشته باشــد. به هر حال کسی که می 
آید اینجا عضو هیأت مدیره می شــود و مسئولیت اجتامعی 
آن را می پذیــرد، حداقل بایــد هفته ای ۴ تا 10 ســاعت 
از وقتش را برای کار ســندیکا بگذارد. ســندیکا با وجود 
1۵ کمیته و ساختار و ســازمانی دارد که اکنون دارد، الزم 
اســت نامیندگانی را هم در هنادهای خمتلف معرفی کند. در 
برخی موارد اگر دبری یا کادر دبریخانه ســندیکا به نامیندگی 
از ســندیکا در فالن جلســه اتاق بازرگانی یا وزارت نریو، 
حضور پیدا کنند، ممکن اســت آن شــناختی را که اعضای 
هیات مدیره دارند، آن افراد نداشــته باشند. اما عضو هیات 
مدیره اگر موضوعی در خصوص مطالبات دولت یا ســایر 
مســائل بازار می گوید مطمئنا آن را پوست و گوشت خود 

احساس می کند. 
به نظر من این توصیه را به اعضای هیات مدیره جدید که می 
آیند هم باید داشته باشیم که یا به قول آقای مهندس از نقش 
های مدیریتی به طور مســتقیم بازنشســته باشند یا افرادی 

باشند که بتوانند حداقل 20 درصد از وقتشان را حتام برای 
کل ســندیکا بخواهند و در حقیقــت آن را  هبه کند. یعنی 
افرادی که بتواند ظرفیت خــود را آزاد کنند تا بتواند برخی 
کارها را انجام دهند. االن برخی از اعضای هیات مدیره هر 
کدام یک یا دو کمیته دارند، که بعضی از آهنا فعال هستند و 
هر هفته یا دو هفته یکبارجلســه دارند.  اما بعضی ها را هم 
می بینیم که در طول سال سه تا جلسه هم نگذاشته اند و این 

خیلی بد است.
مهندس ناصح: آقای مهندس من کامال موافق هستم. اتفاقا 
این حسن انجام کار است. یعنی این ارتباط کاری و تعامل 
باعث تفاهم و رشد تشکل می شود. هم به حلاظ فیزیکی و 
هم به حلاظ ذهنی و این وظیفه سندیکا است که باید  اعضای 
هیأت مدیــره را اداره کند. یعنی فرد به فرد را باید با توجه به 
شــناختی که از او دارد اعم از خصوصیات و ارتباطاتش و 
مهه این ها انتخاب کند. باید برای هر کدام طوری رفتار کنیم 
که فرد را نه این که بــه خودش متکی کند بلکه به عنوان یک 
انسان مفید و خدمتگذار و  عالقه مند و دلسوز به حال کل آن 

جمموعه، مهکاری کند.
پارســا: آقای مهندس! حرف شــام درست اســت. ما در 
اتاق هم نامینده داریــم، اما برخی آنجا مــی آیند و کاندیدا 
می شــوند ولی حتی جلســات یک ماه یک بار هم به زور 
حضور پیدا می کنند. اینها فقط می آیند آنجا نامینده شــوند 
تا به اصطالح عضو کلوپی باشند و بگویند که عضو هیات 
نامیندگان هستیم. در NGO ها هم گاهی یک عده ای فقط 
به این منظور می آیند. لذا به عقیده من، در این ترکیب باید از 
افرادی انتخاب کنیم که نسبت به آهنا شناختی وجود داشته 
باشد. افرادی که حداقل بیست درصد انگیزه های اجتامعی 
هم دارند که به نفع خودشان است. یعنی سندیکا وقتی مسری 
را مهوار می کند، بنگاه خودش هم نفع می برد. بنابراین باید 
اینجا یک عده ای بپذیرند، وقتی می خواهند یک مسئولیت 
اجتامعــی را به عهده بگرینــد باید بیشــرت از دیگران وقت 
بگذارند. به مهــنی دلیل من عرض کردم که بحث جنابعالی 
هم در کنار بحث آقای مهندس فارسی مهم است. یعنی باید 

مهینطور باشد. باید مدیریت بشوند. 
مهندس ناصــح: آفتاب آمد دلیل آفتــاب. ببینید این که می 
گویم، تشکل خودتان را وســیع و بزرگ تر نکنید، به مهنی 
دلیل است. بگذارید این جمموعه در اختیار خودتان باشد در 
این حد که بتوانیــد آن را حفظ کنید و در صورت لزوم آن را 

کنرتل و مهار کنید. 
مهندس پارسا: آقای مهندس فدراسیون برق در واقع مهنی 
سندیکا است. در بخش کنفدراسیون ما باید بینیم چقدر می 

توانیم قدرت پیدا کنیم.
مهندس ناصح: عنوان فدراســیون یا هر عنوان دیگری.... 
شام هبرت است بکوشــید تا به کمیته هایی که اجیاد کرده اید، 
اختیارات الزم را بدهید و به آهنا فرصت دهید تا کار کنند اما 

زیر لوای سندیکا... .

پرونده  مجمع و انتخابات
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مهندس ناصح:
سندیکا باید استراتژی اش را از استراتژی 

های روز مدار و یومیه به یک دیدگاه وسیع و 
آینده نگری که حداقل از 5 سال به آن طرف 

است، سوق دهد
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»تشکل ها« کلید تبدیل 
دولت اندک ساالر به 

دولت فراگیر
گفتگو با مهندس سیاسی راد؛ دبری انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن
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با توجه به نقش و امهیت تشــکلها در تأثری گــذاری بر روند 
تغیریات حکومتی، به طور کلی حمیط فعالیتهای تشــکلی در 

ایران چگونه است؟
تا امروز حمیط فعالیتهای تشــکلی در ایران فــراز و فرودهای 
بسیاری داشته است. در ادواری حمیط برای انجام فعالیتهای 
تشــکلی مهیا بوده و در ادواری بسته بودن فضا و سیاستهای 
دولتی عرصه را برای فعالیتهای گروهی و تشکلها تنگ کرده 
است. آنچه مســلم است در فعالیت تشــکلهای اقتصادی، 
اصوالً کارفرمایان قادر به پرداخت هزینه های سنگنی سیاسی 
و اجتامعی نیستند و به واسطه جایگاه اجتامعی و اقتصادی که 
دارند نوع فعالیت و هزینه های سیاسیشان با مثالً قرش دانشجو 
بسیار متفاوت اســت. بر مهنی اساس اســت که شیوه های 
تأثریگذاری تشــکلهای کارفرمایی بر سیاســت گذارهیای 
کشوری و حکومتی بسیار متفاوت و پیچیده است. تشکلها 
برای تأثری گذاری نیاز به بسیج حرفه ای منابع انسانی دارند و به 

مهنی دلیل هم سازماندهی این گروه بزرگ کار سختی است. 
در کل می توان گفت برای تعینی وضعیــت و ارزیابی میزان 
موفقیت و شکســت تشــکلهای اقتصادی راه های خمتلفی 
وجود دارد. در تاریخ اقتصاد ایران تشکلهای موفقی داشته ایم 
که در طول فعالیت خود قادر به تأثریگذاری بر حوزه عمومی 
بوده اند. خدمات قابل قبولی به اعضا داده و صدای اعضا را به 
خوبی و در زمان مناسب به فرآیند سیاستگذاری کشور منتقل 
کرده اند. از دیگر سو تشکلهای دیگری هم در عرصه اقتصاد 
ایران بوده و هســتند که در اجرای ایــن وظایف خیلی موفق 
عمل نکرده اما، به هر حال وجود دارند. البته برای بررســی 
دالیل و میزان موفقیت کارهای گروهی در مفهوم عام باید بنی 

تشکلهای اقتصادی و NGO ها تفاوت قائل بود.

 از تفاوهتا گفتید. تفاوهتای اقتصادی بنی تشکلهای اقتصادی و 
NGO ها چقدر در کارکردهای اجتامعی و سیاسی آهنا موثر 

است؟ 
اساســًا تشــکلهای اقتصادی با NGO ها تفاوهتای اساسی 
دارند. NGO ها اساســًا با تضاد منافــع در هیئت مرکزی و 
سیاستگذاران انجمن مواجه نیســتند. به عالوه NGO ها از 
ابتدای رشوع به فعالیــت دارای رسمایه های اجتامعی باالیی 
هستند، چرا که حمصول جتمع گروهی از افرادند که با یکدیگر 
انگیزه هــا و اهداف مشــرتک دارند. درحالیکه تشــکلهای 
اقتصادی از این ویژگی ها برخوردار نیســتند. افراد تشکیل 
دهنده تشــکلهای اقتصادی یا انجمنهای کسب و کار لزومًا 
دارای اهداف مشرتک نیســتند و منافع مشرتک درج شده در 
اساسنامه تشــکلها واژه بسیار کش داری اســت که استفاده 
از آن نیازمند دقت اســت، به مهنی دلیل توجه به رسشت این 
ســازماهنا، در حتلیل علل موفقیت یا عدم موفقیت آهنا حائز 
امهیت است. در ادبیات سازماندهی انجمنهای کسب و کار، 

موضوع »رقابت و تضاد منافع« موضوعی کلیدی است.  

 چرا انســاهنای موفقی که قادر بــه اداره بنگاه هــای خود با 
درصد موفقیت باال هســتند، زمانی کــه در انجمنها دور هم 

مجع می شوند، لزوماً انجمنهای موفقی ندارند و با مشکالت 
بسیاری مواجه اند، آیا مشکل در فرهنگ کار گروهی است؟

بحث تأمنی مالــی یکی از مشــکالت این انجمنهاســت. 
پاسخ به این ســؤال که چرا پولداران کشور، سازماهنای فقری 
می ســازند!؟ کلید این معامست. برای بررســی چرایی این 
موضوع به دو مسئله کلیدی مریسیم که عبارتند از : مشکالت 
حمیطی حاکم بر عملکرد تشــکلها و وجه درون ســازمانی 
حاکم بر فعالیت تشــکلهای اقتصادی. مسئله مهم آن است 
که در رشایطی که دولت و سیستم سیاسی غری پاسخگو و غری 
شفاف وجود داشته باشــد، به راحتی امکان موفقیت در کار 
مجعی و ســازماندهی وجود ندارد. تأثری نبود سیستم سیاسی 
غری پاسخگو و غری شفاف، بر فعالیت تشکلهای کارفرمایی 
بیشرت نمود دارد. چرا که تشکلهای کارفرمایی راه های حمدود 

و معدودی برای تأثریگذاری بر سیاستگذاری عمومی دارند.

 موفقیت یک تشــکل اقتصادی یعنی چه و چه زمان می توان 
گفت که تشکل اقتصادی موفق بوده است؟

مهمرتین دلیل اجیاد تشــکلها و بســیج افراد گرد هم »هببود 
حمیط کســب و کار« اســت. اصوالً بخش خصوصی، برای 
به کارگریی منابع با هبره وری باال، دارای مزیت اســت. حمیط 
کالن سیاســی، اقتصادی، فرهنگی مهــان حمیط بریون بنگاه 
اســت که هزینه هایی برای بنگاه های اقتصادی اجیاد می کند 
که قادر به کنرتل آن نیســتند. بنابراین تأثریگــذاری در حمیط 
سیاستگذاری اقتصادی از مجله نکات ارزیابی میزان موفقیت 
تشکلهای اقتصادی است که با حماسبه میزان هببود حمیط کسب 
و کار سنجیده می شود، که وضعیت ایران بر اساس آمارهای 

داخلی و بنی املللی بسیار نامساعد تلقی می شود. 
عامل دوم بررســی میزان موفقیت تشــکلها به ســاختار و 
سازماندهی درونی تشــکلها مربوط می شــود که پژوهش 
موسسه پویشگران در ایران نشان می دهد، تشکلهای اقتصادی 
ایران در این زمینه هم از رتبه باالیی برخوردار نیستند. بر اساس 
مدل اســتانداردی که موسسه »ســی. وی. کاس« طراحی 
کرده است، تشکلهای ایران در این زمینه هم موفقیتی کسب 
نکرده اند. با بررســی ۴ فاکتور اساســی و تعینی کننده )تأثری  
سازماندهی  ارزشها   حمیط( به این نتیجه می رسیم که اوضاع 
در ایران در هر ۴ ســطح به شکل اسرتاتژیک باید هببود یابد و 

تالشهایی در این زمینه ها صورت پذیرد.

 آیا خروجی عملکرد تشــکلهای اقتصادی در ایران منجر به 
کاهش هزینه مبادله در اقتصاد و هببود حمیط کسب کار شده یا 

خری؟
 به طور کلی پاسخ به این ســؤال منفی است و هنوز تشکلها 
به این موفقیت دست نیافته اند و هزینه مبادله در اقتصاد ایران 
بسیار باالســت. رتبه ایران در حمیط کسب و کار در مقایسه با 
سایر کشــورها بسیار پاینی اســت. در بحثهایی مانند رقابت 
پذیری و فساد و ... هم وضعیت به مهنی منوال است. بنابراین 
به حلاظ ارزیابی تأثری بر حمیط، تشــکلهای اقتصادی در ایران 
چندان موفق نبوده اند. هر چند کــه انجمنهایی وجود دارند 

که نشــان می دهد در مهنی فضا هم می تــوان گامهای مثبتی 
برداشت.

چرا در درون تشکلها موفقیت حاصل نمی شود؟
این امر بــه درک و تصــور کارآفرینان از ظرفیتهایشــان در 
ســازماندهی برمی گردد. انجمنهای کســب و کار توســط 
کارآفرینان و صاحبان صنایعی ساخته می شوند که در سطح 
اول سازماندهی منابع )کار، رسمایه و اطالعات( بسیار موفق 
هستند. کارآفرینان بزرگ با انتقال فرهنگ سازمان خود وارد 
تشکلها میشوند. این در حالی اســت که انجمنداری با بنگاه 
داری فــرق میکند. به حلاظ فرهنگ ســازمانی در بنگاه های 
اقتصادی سلسله مراتب مشخص یا تعاریف مشخصی وجود 
دارد، اما در مورد تشکلهای اقتصادی وضعیت بسیار متفاوت 
است. در بنگاه های اقتصادی »چسب پول« وجود دارد. هم 
رسمایه گذاران و هم پرسنل در صورت مدیریت درست منابع 
به هم افزایی مریسند، اما انجمنهای کسب و کار سازماهنای 
غری انتفاعــی و مأموریت حمورند. به مهــنی دلیل اجیاد انگیزه 
کردن و مأموریت گذاری کردن برای یک انجمن کار بســیار 

سختی است.

 اما اهداف انجمنها بر اساس اساسنامه ها مشخص است...
خری. این تصور که اهداف انجمنها طبق اساسنامه آهنا مشخص 
اســت تفکر اشــتباهی اســت که نیاز به اصالح دارد. طبق 
اساسنامه اهداف انجمنها، دفاع از منافع مشرتک اعضاست. 
این در حالی اســت که هر یک از اعضا دارای منابع متفاوت 

بوده و مهاهنگ سازی منافع خمتلفی که در تشکلهای اقتصادی 
وجود دارد کار فنی و بسیار پیچیده ای است. به عالوه چسبی 
در این بنی نیاز اســت که به آن رسمایه اجتامعی گفته می شود. 
حتی در مورد بنگاه های اقتصــادی، بدون رسمایه اجتامعی، 
عملکرد بنگاه ها بســیار کاهش می یابــد. بنگاه هایی که در 
کشــورهایی فعالیت می کنند که میزان اعتامد در این کشورها 
پاینی اســت احتامالً باید هزینــه مبادله بیشــرتی بپردازند و 
باید هزینه های بیشــرتی رصف آموزش و کنرتل پرســنل و 
سیستمهای ارزیابی کنند. به مهنی دلیل کاری که »فوکویاما« 

انجمنها و تشکلها از اجتامع گروهی از افراد که دارای اهداف، 
انگیزه ها و اهداف مشــرتک انــد اجیاد می شــود و موضوع 
»رقابت-تضاد منافع« موضوع کلیدی اســت که تشــکیل 
دهنــدگان این اجتامعات به دنبال آن هســتند. اگر تشــکلها 
و انجمنها را در الگو کوچکرتی به مثابه یک کشــور در نظر 
بگرییم، بررسی روش موفقیت یا شکست تشکلها تا حدودی 
ما را به ســؤال کلیدی کتاب عجم اوغلو و رابینسون که مهان 
»علت شکست ملتها و کشــورها« است می رساند. چنانچه 
به گفته سید علریضا سیاسی راد، مشاور کمیسیون تشکلهای 
اتاق بازرگانی ایران خطری که کتــاب از آن به عنوان »اندک 
ساالری« یا »فرادســتان« یاد می کند، باالترین خطری است 
که برای تشکلها حمســوب می شود. سیاســی راد که سابقه 
فعالیت در تشکلهای صنفی و کارفرمایی را در کارنامه خود 
دارد، ختصیص منافع به ســمت منفعت گروه خاص از اعضا 
را »مرگ انجمن« می داند و معتقد است وجود فساد، نداشتن 
مهارهتای الزم و ســازماندهی مهمرتیــن عاملهای بروز این 
معضل در اقتصاد ایران و تشــکلهای اقتصادی هســتند. به 
تعبریی دیگر این معضل را می توان شــاه کلید سقوط ملتها/
کشورها در ورطه شکست نیز دانست. این مهان عاملی است 
که اگــر از حیطه انجمنها ترسی یابد و به جامعه برســد مهان 
گروه »اندک ساالر« یا »فرادست« را تشکیل می دهد. به گفته 
سیاسی راد، ارزیابی نویسندگان کتاب از علت شکست ملتها 
»در روش فعالیت و حضور اندک ساالران در کشور« است. 
به عقیده این فعال اقتصادی مسئله مربوط به هنادهای سیاسی، 
نظام تصمیم گریی و ساختار و فرایند سیاستگذاری می شود. 
یعنی کیفیت تصمیم گریی هنادهای سیاسی و تصمیم گریان، 
بسیار پاینی اســت و کیفیت تصمیامت آن گونه است که تنها 
منافع گروه های خاص را تضمنی می کنند. سیاسی راد معتقد 
است، اندک ساالران با هبره گریی از فرایند سیاسی و از طریق 
قواننی و مقررات بر جامعه اعامل کنرتل می کنند. اینجاســت 
که امهیت ظرفیت عمــل »گروه های مجعــی« جامعه نامیان 
می شود؛ که اگر در بنگاه های اقتصادی به درستی سازماندهی 
شوند، می توانند با اجیاد ظرفیتهای مهم هنادهای »هبره کش« 
را به »هنادهای فراگری« تبدیل کنند. سیاســی راد در بررسی 
عوامل تغیری حکومتهــا می گوید: »بــروز انقالهبا«، »تغیری 
سیاستهای دولت بر اســاس رشایط روز« و »فشار از بریون 
جامعه مدنــی« عاملهای سیاســی و اجتامعی اند و در رشایط 
خاص بر تغیری جریاهنای سیاسی حکومت تأثری می گذارد. به 
عالوه »رشــد اقتصادی« از عوامل کلیدی برای تغیری »اندک 

ساالری« به »دولت فراگری« به شامر می رود. 

پرونده  مجمع و انتخابات پرونده  مجمع و انتخابات

در بنگاه های اقتصادی »چسب پول« 
وجود دارد. هم سرمایه گذاران و هم 

پرسنل در صورت مدیریت درست منابع به 
هم افزایی می رسند، اما انجمن های کسب 
و کار سازمان های غیر انتفاعی و مأموریت 

محورند. به همین دلیل ایجاد انگیزه کردن و 
مأموریت گذاری کردن برای یک انجمن کار 

بسیار سختی است.
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در مورد نقش »رسمایه اجتامعی« در توســعه اقتصادی کرده، 
نشان داده است، در کشورهایی که رسمایه اجتامعی باالتری 
دارند، بنگاه هایی که شکل گرفته اند از سهام مشارکتی باالتر 
و موفقیت گسرتده تری برخوردارند. به طور خالصه، رسمایه 
اجتامعی به این معناســت که فعالیتهای مشــارکت جویانه 
باالتری در کشور وجود داشته و مردم به هم و به دولت اعتامد 

زیادی دارند.

 اگر تشکلها را الگوی کوچکرتی از کشور در نظر بگرییم؛ آیا 
در تشکلهای اقتصادی، خطری که کتاب از آن به عنوان »اندک 

ساالری« یا »فرا دستان« یاد می کند وجود ندارد؟ 
این خطر حتاًم وجود دارد. این باالترین خطر برای تشــکلها 
حمسوب می شــود. اگر این فرض را بپذیریم که به دلیل وجود 
تعارض یا تضاد منافع درون هیئت حاکمه یک تشکل، بدون 
وجــود بنیاهنای رسمایــه اجتامعی اداره تشــکل امکان پذیر 
نخواهد بود؛ مهکاری در تشــکلها نیازمنــد اعتامد و گردش 
اطالعات است. اعضای تشکلها در بازار با هم رقیب هستند 
و در دنیای رقابت، اعتامد به یکدیگر بســیار مشــکل است. 
یکی از علل موفقیت در تشــکلهای اقتصادی مربوط به این 
عنرص کلیدی است و اعتامد ســازی در یک تشکل اقتصادی 
از یک NGO بســیار دشوارتر اســت. در NGO ها از ابتدا 
رفاقت و شناخت وجود دارد و در تشــکل اقتصادی از ابتدا 
رقابت وجود دارد. این رقابت عامل مهمی برای شکل دهی 
نریوهای قدرمتند گریز از مرکز و تقســیم رانت و فساد است. 
در تشــکلهای اقتصادی ماننــد دولتها، گــروه های خمتلف 
منفعتی وجود دارد که باید بتوان به روشــهایی این گروه ها را 
با یکدیگر مهاهنگ کرده و اعتامد ســازی کرد. از سوی دیگر 
به دلیل حمدودیت منابع، ناگزیر بــه اولویت بندی و حذف و 
انتخاب اهداف هستیم. در این زمان گروه های رقیب واکنش 
نشان داده و در اولنی قدم منابع خود را دریغ می کنند و پس از 
خمالفت در هنایت انشعاب کرده و از انجمن خارج می شوند. 
بنابراین انجمن به وسیله گروه مرکزی مؤسس که مهان گروه 
فرادستان است اداره می شود. در این بنی برای داشتن قدرت 
کنرتل، رشوع به حذف خمالفان کــرده و با خروج گروهی از 
بازی، انجمن منحرص به این گروه می شــود. در این رشایط 
قدرت و تأثری انجمن کاهش می یابد، اما در مقابل قدرت گروه 
فرادست و مرکزی با افزایش چشمگریی مواجه می شود. به 
مهنی میزان این گروه فرادست، قدرت دستیابی به منابع دولتی 
پیدا می کنند. در نتیجه منافع شــخصی گروه اندک ســاالر 

افزایش می یابد.
 

این الگو در کدام دولتها و کشورها پیاده می شود؟
در کشورهایی که دسرتسی به دولت »رابطه ای« و غری رسمی 
است، قدرت فساد و رانت باالست. در این کشورها سازمان 
انجمنها نقش باالیی در اجیاد رابطه پایــدار با دولت ندارند. 
اما، در کشــورهایی که فرایند دسرتســی به سیاستگذاران و 
دولت رسمی است، امهیت و قدرت سازمان انجمنها نامیان 
می شود. اساسًا رابطه با سیاستگذار برای یک تشکل اقتصادی 

و انجمن، میتواند به اجیاد تسهیالت و رانت منجر شود. حال 
هر چه این حلقه تنگرت و تعداد فرادستان حمدود تر شود، سهم از 
تقسیم رانت و فساد و قدرت بیشرت می شود. دقیقًا به مهنی دلیل 
هم جلوی جریان آزاد اطالعات گرفته می شــود. در تشکلها 
و انجمنهای قــوی جریان آزاد اطالعات وجــود دارد. ارایه 
گزینشی اطالعات و کوچکرت شدن حلقه رهربان، به نفع گروه 

»فرادست«  انجمن هاست.

 به این ترتیب موانع توسعه تشکلها و انجمنها در اقتصاد ایران 
کدامند؟

در برخی از انجمنها و تشــکلهای ایران رهربانی هســتند که 
تنها برای مرشوعیت بخشی به فعالیت و وجود خود از اعضا 
استفاده کرده و تنها برای اهداف و منافع خود با دولت مذاکره 
می کنند. اینان یکی از موانع توسعه تشکلها به حساب میآیند که 
به نفع یک گروه خاص کار می کنند. به حمض اینکه یک تشکل 
صنفی اقتصادی در مرحله هدفگــذاری و ختصیص منافع به 
ســمت منفعت گروه خاصی از اعضا می رود، مرگ انجمن 

فرا می رسد.

 نقش گروه »فرادســت« در روند موفقیت یا سقوط تشکلها 
چگونه است؟ 

کوچکرت شدن دایره تعداد اعضا برای استفاده بیشرت از منابع 
به نفع گروه »فرادست« است، اما در این رشایط تأثریگذاری 
انجمن و تشکل بر سیاستگذاری عمومی را کاهش می دهد. 
کاهش تأثری بخش خصوصی بر سیاســت گذارهیای دولتی 
منجر به حمیط کسب و کار نامســاعد خواهد شد. به عبارت 
دیگر یعنی انجمنها و تشکلهای اقتصادی در ایران تأثری درستی 
بر حوزه سیاست گذاری نداشته و ندارند. تشکلهای ضعیف 
بد رهربی شده، قادر به هببود حمیط سیاست گذاری نخواهند 

بود.

 علت بروز این معضل ریشــه ای در اقتصاد ایران و تشکلهای 
اقتصادی چیست؟

وجود فساد، نداشــتن مهارهتای الزم رهربی و سازماندهی 
و فقدان رسمایــه اجتامعی، مهمرتین عوامل بروز این معضل 
در اقتصاد ایران و تشکلهای اقتصادی هستند. در بسیاری از 
موارد رهربان تشــکلها قصد ورود به این مسری را ندارند، اما 

روش جلوگریی از بروز این معضــالت را نمی دانند. آنچه 
مسلم است آموزشهای الزم در زمینه اداره حرفه ای تشکلهای 
اقتصادی به رهربان و گردانندگان امور این تشکلها باید داده 
شود. البته در ۵ ۶ ســال اخری تالشهای بسیاری در این حوزه 

انجام شده است. 

 در کل به نظر می رسد انگیزه سازماندهی تشکلی در ایران پاینی 
است. چرا؟

برای بررســی اینکه چه انگیزه ای موجب اجیــاد کارآفرینی 
اجتامعی و توسعه عمل مجعی می شود، به چند نکته باید اشاره 
کرد. وابستگی به مســری و جتربه تارخیی از شکست مهمرتین 
عاملی است که فرهنگ کار مجعی در ایران را متأثر کرده است. 
»تأثری در حمیط« هدف اول اجیاد یک تشــکل است که با توجه 
به قدرت و اندازه دولت در ایران، از یکسو و کم بودن جتارب 
موفق تشکلی از سوی دیگر، انگیزه ای برای موفقیت در این 
راه اجیاد نمی کند. استفاده از مدل ترویج موفقیتهای مشخص، 

شاید به حل مشکل کمک کند.

 به ســؤال کلیدی در مورد کتاب برگردیم. »علت شکســت 
ملتها« سؤال اساسی کتاب است. برای پاسخ به این سؤال چه 

نظری دارید؟
 ارزیابی نویســندگان کتاب از علت شکست ملتها، مربوط 
به هنادهای سیاســی، نظام تصمیم گریی و ساختار و فرایند 
سیاست گذاری می شود. یعنی کیفیت تصمیم گریی هنادهای 
سیاسی و تصمیم گریان، بسیار پاینی است. کیفیت تصمیم ها 
آن گونه اســت که تنهــا منافع گروه های خــاص را تضمنی 

می کند.

 چگونه اندک ساالران اعامل کنرتل میکنند و از این مهه قدرت 
سیاسی برخوردارند؟

اندک ساالران با هبره گریی از فرایند سیاسی و از طریق قواننی 
و مقررات بر جامعه اعامل کنرتل می کنند. نظام قانون گذاری، 
دستورالعملها و اعطای اختیارات و فرصتهای ویژه به گروه  
های خاص، مهان فرایند سیاسی و قواننی و مقررات حاکم بر 
جامعه هستند و از طریق این مکانیزم این تصمیم گریی ها انجام 

می شود.

 پس بــرای تبدیل این هنادهای »هبره کش یا اندک ســاالر« به 
هنادهای »فراگری« چه باید کرد؟ 

ظرفیــت عمل مجعی جامعــه، منبع مهم تغیری اســت. هیچ 
وقت هنادهای سیاســی هبره کش، خودخواســته حارض به 
تغیــری رشایطی که هبره کشــی را ممکن می کند، نیســتند. در 
این رشایط اگر نتوانید قدرت اجتامعی بســازید و ظرفیتها و 
تقاضاهای اجتامعی را بســیج کنید، امــکان تأثریگذاری بر 
حوزه سیاست گذاری را نخواهید داشت. این که چگونه یک 
هناد سیاسی در مقابل تقاضای موجود واکنش نشان می دهد، 
بحث کلیدی این داستان است. آهنایی که به دنبال اجیاد تغیریند 
باید به درک روشــنی از این پرسش برســند که یک سیستم 

سیاسی حتت تأثری چه عواملی سیاستها، رفتار و ساختارش را 
عوض می کند؟

 و در این میان نقش تشــکلهای اقتصادی برای اعامل تغیریات 
چگونه است؟

تشکلهای اقتصادی برای متقاعد کردن سیستم سیاسی و اعامل 
تغیریات ظرفیت باالیی دارند. اوالً درک سطوح خمتلف تغیری 
مورد نیاز بسیار اساسی است. تغیریات ممکن است به رفتار، 
مقررات، قواننی و یا ســاختارها مربوط باشــد. در متام این 
سطوح انجمنهای کسب و کار و تشکلهای اقتصادی به چند 
علت مهم تأثری گذارند. اول اینکه حکومت به خدمات آهنا نیاز 
دارد. یک مجله کلیدی در ادبیات حوزه سیاست گذاری وجود 
دارد و آن اینکه میزان نفوذ یک گروه اجتامعی بر یک سیســتم 
سیاســی به میزان نیاز سیستم سیاســی به آن گروه اجتامعی 
وابستگی دارد. مثالً دولت در دوره حتریم اقتصادی سیاست 
تولید بنزین داخلی حتی آلوده کننــده را انتخاب می کند. در 
این رشایط سیستم سیاســی به طور غریزی و یا هوشمند، از 
شکل گریی NGO هایی که در حوزه حفاظت حمیط زیست 
کار می کنند، جلوگریی می کند، در حالی که زمانی که حتریم 
متام شــده و بحران منابع زیســت حمیطی وجود دارد، وجود 
انجمنهای حمیط زیست برای سیستم سیاسی مهم واجد امهیت 
می شود. در این رشایط صاحبان تشکلهای کسب و کار به طور 
سیستمی موقعیت اسرتاتژیک دارند. چرا که دولت به کاال و 
خدمات تولیدی این گروه نیازمند است. حال اگر سازماندهی 
درستی در تشکلها وجود داشته باشد به پشتوانه نیاز دولت به 
تولید و خدمات این گروه، قدرت و امــکان تأثری گذاری بر 

سیستم سیاسی کشور را دارند. 

 آیا می توان گفت که مســئله اندک ســاالری به یک فرهنگ 
هنادینه شده در کشور تبدیل شده است؟

بله دقیقًا این فرهنگ هنادینه شده در کشور وجود دارد.

 چطور می تــوان این فرهنگ را از بنی بــرد؟ آیا هناد اقتصادی 
پشت هناد سیاسی عامل بروز اندک ساالری و ... هستند؟

بنا به تعبری کتاب، هنادهــای اقتصــادی در حقیقت تولید و 
انتخاب کننده مواهب )کاال، پول و ثروت( هستند و هنادهای 
سیاسی توزیع کننده این مواهب هستند. بنابراین برای تغیری، 

مهمرتین عامل هنادهای سیاسی هستند. 

 اما اگر هنادهای اقتصادی وجود نداشــته باشــند. هنادهای 
سیاسی قدرت الزم را نخواهند داشت؟

در سطح ملی برای تغیری اندک ساالری ۴ عامل کلیدی وجود 
دارد که »فوکویاما« به آن اشــاره کرده و می گوید: این عوامل 
حتت تأثری یکدیگرند اما بر اساس رشایط عمومی کشور خاص 
اولویت پیدا می کنند. چهار عامل اصلی تغیری حکومتها، تغیری 

سیاستهای دولتها، رشد اقتصادی و جامعه مدنی است.

 براســاس آن چه در کتاب مطرح شده است، آیا می توان بروز 

انقالهبا را نوعی تغیــری در »اندک ســاالری« و اعامل قدرت 
هنادهای سیاسی در این تغیری سیاستهای حکومتی تلقی کرد؟

بله در برخی رشایط »اندک ســاالری« به دنبال برهم رخیتگی 
کل سیستم سیاسی از بنی می رود. در این رشایط مواردی مانند 
بروز انقالهبا، کودتا، جنگ و... نظام سیاسی را تغیری می دهند. 
البته در متام انقالهبا هم این حالت اجیاد نمی شود و حتت رشایط 
خاص ممکن اســت فرایند اندک ساالری به حکومت فراگری 
تبدیل شود. این در رشایطی اســت که بروز انقالب منجر به 

تأثری بر عوامل تثبیت کننده دیگری در حکومت شود.

 آیــا عوامل دیگــری برای بــروز تغیری »اندک ســاالری« به 
حکومت فراگری وجود دارد؟

چنانچه گفتیــم، در رشایطی تغیری حکومت و انقالب باعث 
تغیری در اندک ساالری و تبدیل به حکومت فراگری می شود. 
اما در مواردی مانند دوران جنگ، با تغیری سیاستهای دولت 
مواجه ایــم. در این رشایط حکومت عوض نمی شــود، اما 
حتت رشایطی سیاستها و جریاهنای تصمیم گری دولت عوض 
می شوند. به عنوان مثال بعد از جنگ، دولت وقت با برنامه و 
هدف ســازندگی روی کار آمد و بعد از دوران 8 ساله دولت 
هاشــمی، با تغیری سیاســتهای کالن حکومت و جریاهنای 
سیاسی، دولت آقای خامتی زمام امور را در دست گرفت. در 
این رشایط با تغیری حکومت مواجه نبودیم، اما حتت رشایطی 
روی کار آمدن دولت آقای هاشــمی، سیاستهای اقتصادی 

ایران را عوض کرد و گروه های جدید منفعتی شکل گرفت. 
در هنایت هنادهایی به وجود آمد کــه از دل آن هنادها بنیاهنای 
یک جامعه مدنی اجیاد شــد و آن جامعه مدنی در دوم خرداد 
حرکت سیستم بسته را به سمت سیستم باز ترسیع کرد. »فشار 
از بریون و جامعه مدنی« عامل دیگری است که باعث تغیری در 
سیاستهای دولت می شود. البته این عوامل مهیشه باعث بروز 

اجیاد تغیری در سیســتم تصمیم گریی حکومت نیست و باید 
دید که کشــور در چه مرحله ای از تغیریات بوده و آیا پذیرش 

تغیریات را دارد.

 عواملی که از آهنا نــام بردید مربوط به عاملهای سیاســی و 
اجتامعی بود که در رشایط خاص بر تغیری جریاهنای سیاســی 
حکومت تأثری میگذاشت. نقش »اقتصاد« و هنادهای اقتصادی 

در بروز تغیریات درون حکومتها چگونه است؟
»رشد اقتصادی« از عوامل کلیدی برای تغیری اندک ساالری 
به دولت فراگری است. ممکن اســت رضورتی دولت را وادار 
به تغیریات اقتصادی منجر به رشد صنعتی کند. مثالً با فعال 
شــدن صنعت خودرو ســازی در ایران ممکن است در ادامه 
جنبش کارگری هم راه بیافتد و آن اتفاقات منجر به تغیری اندک 

ساالری به دولت فراگری شود. 

 بنابراین نقش تشکلها بیشرت در این بعد نامیان می شود؟ 
خری، تشــکل ها در هر ۴ عامل یاد شده نقش کلیدی در تغیری 
اندک ســاالری به دولت فراگری دارند. فعالیــت و توانمند 
سازی تشــکل های اقتصادی در هر یک از این ۴ عامل بسیار 
زیاد اســت. به طوری که تشــکلها هم از منظر شکل دهی به 
یک مقاومت اجتامعی، هم از منظر شــکل دهــی به مبارزه با 
فســاد، افزایش کارایی هنادهای اقتصادی و هنادهای سیاسی 
و هم کاهش مبارزه با شکســت اجرا یا نواقص دولت بسیار 
موثرند. به عبارت دیگر تشــکل ها هم قادر به افزایش کارایی 
حکومت ها بوده و هم می توانند با فساد مقابله کنند. به عالوه 
تشکل ها در توسعه مهبستگی اجتامعی تأثری به سزایی دارند و 
اجیاد رسمایه اجتامعی از مهمرتین اهداف و برنامه هایی است 

که در تشکیل تشکل ها دنبال می شود.

 در چه رشایطی تشکل ها از این قدرت هبره مند می شوند؟
رشد و توسعه اقتصادی بدون امنیت امکانپذیر نیست و تنها 
حتت رشایط دولت قوی و جامعه قوی اســت که هم »اندک 
ساالری« مســدود می شــود و هم امنیت تضمنی می شود. 
تنها در این رشایط اســت که فشــار جامعه به دولت منجر به 
فروپاشی دولت نشده و تشکل های اقتصادی کارفرمایی در 
نقطه ای ایستاده اند که در صورت سازماندهی درست، خماطره 
فروپاشی بنیاهنای سیاسی و امنیتی در موردشان وجود ندارد. 
به عالوه میزان بسیار زیادی انرژی و پتانسیل تغیری را در خود 
می پرورانند. به عالوه یک نکته کلیدی دیگر باید مد نظر باشد 
و آن اینکه تغیریات تنهــا در رشایطی رخ می دهد که تغیریات 
اجیاد شده در درون کشورها و حکومتها با فضای مثبت جهانی 
پیوند بخورد. در این مســری روشــهایی که به جای تغیریات 
بزرگ و هزینه بر و نامشخص، تغیریات مشخص و شدنی را 
پی گریی کنند به شکل دهی این فرایند کمک شایانی می کنند. 
جتربه انقالهبا نشــان می دهد که تغیری در کل سیستم سیاسی 
لزومًا به اجیاد نظام فراگری نمی انجامد. به عالوه برای به نتیجه 
رسیدن متام این مسری باید ذهنیت جتربه شکست را پاک کرده و 
البته چاشنی »شانس« هم در موفقیت این مسری موثر است.   

پرونده  مجمع و انتخابات پرونده  مجمع و انتخابات

تشکل ها هم قادر به افزایش کارایی حکومت ها 
بوده و هم می توانند با فساد مقابله کنند. به 

عالوه تشکل ها در توسعه همبستگی اجتماعی 
تأثیر بسزایی دارند و ایجاد سرمایه اجتماعی 
از مهمترین اهداف و برنامه هایی است که در 

تشکیل تشکل ها دنبال می شود.
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سندیکا
نیازمنــــــــد

برنامــه ریزی
استراتژیک

اســــــت

   از دیدگاه شام مهمرتین هتدیدها و فرصت های حمیط صنعت برق طی سه سال آینده چیست؟
ایــن موضوع از دو نظر قابل ارزیابی اســت: اول این که در صــورت هببود وضع اقتصادی و تعامــل با دنیا و انجام 
معامالت مانند فروش نفت و فرآورده های آن و مبــادالت صحیح بانکی، هتدید عمده ای صنعت برق را حتت تاثری 
قرار نمی دهد و فقط صنعت برق نیاز به برنامه ریزی درســتی دارد. اما فرصت های بسیار خوبی برای صنعت برق و 
شکوفایی آن مانند ساهلای پس از جنگ رونق پروژه ها و تامنی برق مطمئن برای کلیه متقاضیان و مبادالت برق با دیگر 

کشورها و مهمرت حضور در بازار برق منطقه از عمده اقدامات خواهد بود.
از دیدگاه دوم، یعنی در صورتی که حتریم ها بجای خود باشد و نقدینگی در وزارت نریو و دیگر رشکت ها به مهنی روال 
باشــد وضعیت بسیار مشکل و تامنی برق به متقاضیان با رشایط نامطلوبی انجام خواهد شد و به نظر می رسد رشایط 

سختی بر حمیط کسب و کار حادث شود.

    مهمرتین دستاوردهای سندیکا طی سه سال اخری را چه می دانید؟
قطعا استحضار دارید هیات مدیره حمرتم سندیکا علریغم تالش ها دچار مشکالت درونی بوده و عمده اوقات خود را 
رصف حل و فصل مسائل داخلی نموده اند و فرصت کافی جهت انجام رسالت خود نداشته اند. فلذا از هیات مدیره 

جدید انتظار می رود:
1- حمورها و کمیته ها را ساماندهی و حتی ادغام بعضی از آهنا را در برنامه قرار دهد.

2- تالش کند تاییدیه های الزم را از معاونت راهربدی جهت ســازندگان و پیامنکاران و مشــاوران دریافت و حتی 
ارزیابی آنان را خود در دست بگرید.

3- از آنجا که بســیاری از پروژه ها وابسته به نفت فعال خواهد شــد رشکت های عضو را به نحوی در این پروژه ها 
دخیل کنند.

۴- از حضور مسئوالن سیاسی، جهت پروژه های برون مرزی و ارجاع آن به رشکت های معترب کامل استفاده را داشته 
باشند. 

۵- مهمرت اینکه اعضایــی را برای هیات مدیره انتخــاب کنند که فرصت کافی چانه زنی به مقامات و مســئوالن و 
هیات های خارجی داشته باشند.

۶- هسته مذاکراتی با مسئوالن بازرگانی سفارت خانه ها از طریق وزارت امور خارجه تشکیل دهند.
7- در مــورد وصول تضامنی از بانک هــا بخصوص پروژه های برون مرزی با بانک هــای مربوطه پیگریی الزم را 

به عمل آورد.

    مهمرتین انتظارات شام از هیأت مدیره آینده سندیکا چیست؟ لطفا ترشیح فرمایید.
مهانطور که قبال اعالم شد، اعضای هیات مدیره باید از مدیریت کافی برخوردار بوده وقت و حوصله زیادی داشته و 
دارای توان برنامه ریزی کالن داشته باشد و در مورد تغیری ساختار تشکیالت سندیکا صاحبنظر بوده و آن را در برنامه 

خود حلاظ کنند.

    مهمرتین ویژگی های کاندیداهای عضویت در هیأت مدیره جدید سندیکا را با توجه به رشایط کنونی سندیکا 
و کشور چه می دانید؟

بســیاری از این موارد در سؤال دوم و ســوم گفته شــده، عالوه بر آن پیگریی الزم جهت وصول مطالبات اعضاء و 
دریافت تسهیالت از اقداماتی است که موجب رونق کسب و کار می شود.

   ارزیابی شام از موقعیت کنونی سندیکا چیست؟ در کدام حوزه ها ) ساختار، خروجی ها، تصمیم گریی، اجرا 
و نظارت(، سندیکا نیازمند هببود است؟

رصفنظر از بعضی موارد که موجب تشتت در تصمیم گریی ها بوده باید گفت در رشایطی که در کشور برای اولنی بار 
چننی تشکیالتی پذیرفته شده اند دارای عملکرد نسبتا خوبی بود، اما در دو بخش ساختار و اجرا نظارت باید فعال تر 

باشد.

چرا انتخابات سندیکا 
اهمیت ویژه دارد؟ 

رضورت و امهیت طرح 
موضوعات اسرتاتژیک و توجه 

و  پیگریی مسائل کالن اقتصادی 
یکی از مهمرتین انتظارات 

دکرت حمسن عربانی، مدیر عامل 
رشکت نامداران صنعت انتقال 
و رئیس کمیته مهندسنی مشاور 

سندیکا از هیأت مدیره جدید 
است. وی طی گفت و گویی 

مکتوب به بررسی باید ها و 
نبایدهای الزم در برنامه هیأت 

مدیره جدید  پرداخته است که در 
ادامه می خوانید.

در کشــورهایی نظری کشور ما که فضای کسب وکار سالیان متامدی نامساعد بوده و جامعه نیز از ظرفیت های مدنی 
و فعالیت مجعی قابل قبولی برخوردار نبوده اســت؛ شکل دهی به یک ســازمان انجمنی قوی که بتواند صدای یک 
گروه اجتامعی را رسا، بلند و تأثریگذار در عرصه سیاست گذاری و افکار عمومی مطرح کند، امری بسیار دشوار، 

پرهزینه، طوالنی مدت و در عنی حال بسیار ارزشمند و رسمایه ای گرانبها حمسوب می شود. 
صاحبان کســب و کار در صنعت برق ایران در یک دهه اخری با بلند نظری، پشــتکار و درایت و تدبری جزو حمدود 
گروه هایی بودند که توانستند در این سال های سخت و طاقت فرسا، تشکلی قدرمتند، پرنفوذ و تأثریگذار در عرصه 

اقتصادی در بخش برق اجیاد نامیند. ناگفته پیداست که امروز سندیکای صنعت برق:
 در بنی صاحبان کسب و کار و تشکل ها به عنوان یک الگو مطرح است.

 در دولت و به ویژه وزارت نریو به عنوان یک سازمان قدرمتند و غریقابل انکار شناخته شده.
 در جملس کرسی و جایگاه مشخصی دارد.

 و اعتبارهای زیاد دیگری که مهگان به آن واقفند.
این مهم حاصل یک دهه تالش جدی و زمحت فراوان اســت. اینک که فضای اقتصادی- سیاسی کشور به سمت 
گشایش حرکت می کند، دولت به دنبال شکل دهی به فضای مهکاری بیشرت با انجمن ها و تشکل هاست، موضوع 
انرژی و توســعه کسب و کار انرژی در دســتور کار دولت قرار دارد و گشایش بنی املللی و صادراتی قریب الوقوع 
است؛ حضور یک هیأت مدیره قدرمتند، صاحب جتربه و اعتبار که دارای مرشوعیت باال باشد، می تواند زمینه ساز  

فضای کسب و کار مطلق برای رشکت ها و فعاالن صنعت برق ایران باشد.

چرا حضور پررنگ اعضا در جممع عمومی مهم است؟
حضور مدیران ارشــد رشکت های عضو در جممع عمومی و مشــارکت در انتخابات می تواند فواید فراوان به بار 

آورد:

 جایگاه و اعتبار ســندیکای برق را در میــان دولت مردان، افکار عمومی و تشــکل های دیگر بــه میزان زیادی 
افزایش می دهد.

 مرشوعیت، اعتبار و قدرت نامیندگی و چانه زنی هیأت مدیره را با مهه ذینفعان به ویژه دولت افزایش دهد.
 فاصله بنی بدنه صنعت برق و رهربی سندیکا را تا میزان زیادی کاهش می دهد و انسجام و وحدت نظر در صنعت 

اجیاد می کند.
 قدرت نامیندگی از منافع، خواســت ها و مطالبات اعضا را در هیأت مدیره و در نتیجه در برنامه های آتی سندیکا 

افزایش می دهد و می توان انتظار داشت که اقدامات آینده سندیکا بیشرت با خواست های اعضا تطابق پیدا می کند.

البته جممع عمومی تشکل ها یکی از مهمرتین عرصه های دموکراسی، فعالیت مجعی، شناخت نریوها و افراد دارای 
صالحیت، فکر، دانش، ایده و جلب مشارکت آهنا در تصمیم گریی هاست.

از این رو فعاالن صنعت برق حضور و مشارکت در جممع عمومی را جدی بگریند و خود را برای توسعه و گسرتش 
فعالیت های یکی از مهمرتین و تأثریگذارترین تشــکل های اقتصادی کشــور آماده کنند تا ســندیکا را به سازمان 

نامیندگی قدرمتندتری در سال های آینده رهنمون کنند.

پرونده  مجمع و انتخاباتپرونده  مجمع و انتخابات

هادی حدادی
مدیر عامل موسسه پویشگران
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عملکرد سه ساله سندیکا 
زیر ذره بین اعضا

سندیکای صنعت برق ایران امســال به نیمه دومنی دهه فعالیتش می رسد تا 
پانزده ســال پس از آغاز کارش جایگاه خود را به عنوان یکی از توانمندترین 
تشــکل های اقتصادی کشــور تثبیت کند. ســندیکا که در طول سال های 
فعالیتش سه بار به عنوان تشــکل نمونه صادراتی برگزیده شده، این روزها 
رابطه ای مســتحکم تر و تعاملی فعال تر با وزارت نریو، دولت و جملس دارد 

و نقش موثری در معادالت صنعت برق ایفا می کند. 
پنجمنی دوره از هیات مدیره سندیکای صنعت برق ایران در رشایطی آخرین 
روزهای فعالیت خود را پشــت رس می گذارد که در طول سه سال گذشته، 
خرید ســاختامنی برای ســندیکا، انتخــاب دوباره به عنوان تشــکل نمونه 
صادراتــی، تعامل فعال بــا وزارت نریو و توانری، حضور فعال در شــورای 
مهاهنگی تشــکل ها و هناد تعامل، رایزنی های گســرتده با جملس شــورای 
اســالمی، گســرتش فعالیت کمیته های عمومی و ختصصی و برگزاری و 
حضور در نامیشگاه ها و کنفرانس های ختصصی صنعت برق از مجله مهم ترین 

فعالیت های این تشکل بوده است. 
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عملکرد سندیکا در یک نگاه
ســندیکای صنعت بــرق ایــران در دوره ای که گذشــت 
اقدامات و دســتاوردهای متعددی را در پرونده کاری خود 
رقم زد. دســتاوردهایی که بدون مهکاری کلیه اعضای این 
تشکل رسیدن به آهنا ممکن نبود. سندیکای صنعت برق در 
دوره ای که گذشــت به عنوان تشــکل نمونه صادراتی در 
ســال 1392 انتخاب شــد. این درحالی است که در مهنی 
مدت کارگروه مشرتک سندیکا- توانری تشکیل و مشکالت 
رشکت های عضو از طریق این کارگروه پیگریی شــد. در 
کنار آن با جملس شورای اســالمی برای تدوین بودجه سال 
92 و 93 و در راستای تامنی منافع صنعت برق رایزنی های 

گسرتده ای صورت گرفت.
در مهنی حال مکاتبــه با مقامات بلندپایه کشــوری از مجله 
رئیس مجهــوری و وزیران برای انتقال مشــکالت صنعت 
برق و درخواســت حل مشکالت، ســازماندهی بیش از 
۴900 نفر ساعت کارداوطلبانه اعضای سندیکای برق از 
طریق برگزاری 3۵0 جلسه کمیته ها و کارگروه ها، تدوین 
فهرست هبای سازندگان پست و خطوط انتقال نریو و ابالغ 
آن از سوی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهربدی ریاست 
مجهوری، برگزاری ضیافت افطــاری مدیران صنعت برق 
با حضور وزیر و معاونــنی وزارت نریو و نامیندگان جملس 
شورای اسالمی، بازنگری و تصویب آینی نامه های مالی و 
اداری سندیکا، تصویب آینی نامه تشکیل و اداره کمیته های 
ختصصی و برگزاری انتخابات کمیته های ختصصی از مجله 
دیگر فعالیت های سندیکا در طول سه سال اخری بوده است. 
البته باید به این فهرســت مشــارکت در برگزاری شانزده 
نامیشــگاه و کنفرانس ختصصی داخلی و خارجی، پایش و 
ارزیابــی پرونده های متقاضی گواهینامــه پایه 1 و 2 نریو، 
ارائه خدمات مشــاوره ختصصی حقوقی، بیمه و مالیات، 
رتبه بندی پیامنکاران، ارائه خدمــات حکمیت و داوری و 
حل اختالف رشکت های عضو، ارائه خدمات آموزشی و 
برگزاری پانزده دوره ختصصی، ارائه خدمات اطالع رسانی 
از طریق انتشار جمله ستربان، بولتن الکرتونیکی رسانا و وب 
سایت ســندیکاو ارائه خدمات و تسهیالت رفاهی از قبیل 
بیمه تکمیلی و ختفیفــات برخی خدمات مورد نیاز اعضا را 

نیز افزود. 
آنچه در پی می آید گزیده ای از عملکرد ســندیکا در قالب 
کمیته های خمتلف ختصصی و عمومی در طول دوره پنجم 

هیات مدیره است: 

کمیته عضویت و روابط عمومی
کمیتــه عضویت و روابــط عمومی با مدیریت دکرت ســید 
امحد علی عاملی و دبریی مهندس سپهر برزی مهر، ضمن 
شناســایی و جــذب رشکت های جدیــد، متدید عضویت 
اعضــا، مطالبات حق عضویت را پیگریی کرده اســت. به 
مهت این کمیته سندیکا مهواره حضوری فعال در رویدادها، 
مهایش ها و نامیشــگاه های مرتبط با صنعــت برق و انرژی 
داشــته اســت. درمهنی حال این کمیته با صــدور کارت 
عضویت اعضا، هتیه گــزارش و بانک اطالعــات به روز 
شــده از رشکت های عضو و مهچننی ارائه آهنا به سازمان ها 
و هنادهای مرتبط و بخش های داخلی ســندیکا به پایش و 
بررسی علل انرصاف و یا تأخری در پرداخت حق عضویت 
برخی از رشکت های عضو پرداخته اســت. در مهنی راستا 
و به منظور جلب رضایت اعضای ســندیکا و حفظ آهنا در 
قالب این تشــکل به عنوان اعضای خانواده صنعت برق، 

برنامه ریزی و تالش گسرتده ای داشته است. 
مهچننی در ۶ ماه نخست ســال جاری با جذب ۵۵ رشکت 
عضو جدید به مجع اعضای ســندیکا حــق عضویت 330 

رشکت عضو وصول و تســویه شده اســت. در مهنی حال 
دریافــت لوح تقدیــر بابت برگــزاری موفــق هجدمهنی 
کنفرانس و نامیشــگاه جانبی به که هــای توزیع نریوی برق 
کشــور از رشکت توانری، محایت و مشــارکت در برگزاری 
هفتمــنی نامیشــگاه صنعت برق مشــهد و مشــارکت در 
برگزاری چهارمنی نامیشگاه بنی املللی انرژی های جتدیدپذیر 

از دیگر افتخارات به دست آمده توسط کمیته مزبور است.

کمیته مهکاری های مشرتک و خصوصی سازی
ریاست کمیته مهکاری های مشــرتک و خصوصی سازی 

بر عهده مهندس علی بخشی است. در طول سه سال اخری 
این کمیته 1۶ دوره جلسه داشته است. از مجله دستاوردهای 
ایــن کمیته می توان به بحث و تبادل نظــر در موردعملکرد 
خصوصی سازی در صنعت برق در دولت هنم و دهم و هتیه 
گزارش پیشنهادی برای دولت یازدهم، بحث و تبادل نظر 
در مورد بند 3 ابالغیه طرح رونق اقتصادی و جلسه مشرتک 
با کمیته مالی و فاینانس در مورد بررسی راه های تامنی مالی 
با توجه به عدم تکافوی بودجه عمرانی برای پروژه ها اشاره 

کرد. 
کمیته مهکاری های مشــرتک و خصوصی سازی سندیکا 
مهچننی بحث و تبادل نظر در مورد تشکیل کارگروه مشرتک 
ســندیکا و بانک اقتصاد نوین و مفاد تفاهم نامه مهکاری با 
بانک، برگزاری جلســاتی با حمورهــای تدوین اولویت ها 
و برنامه های کمیته در ســال 93، تبادل نظر در مورد تغیری 
ســاختار صنعت برق و روند واگذاری رشکت های توزیع 
و بررسی اســرتاتژی و ساختار صنعت برق تا افق 1۴0۴ با 
رویکرد خصوصی سازی را نیز در دستور کار قرار داده و به 

صورت جدی دنبال کرده است. 

کمیته مهندسی مشاور
کمیته مهندسی مشاور با ریاســت مهندس حمسن پور رفیع 
عربانی و دبریی مهندس راحله قزل در طول دورگذشته 9 
جلســه برگزار کرده و اقداماتی مهچون بررسی مشکالت 
اعضا در رابطــه با رتبه بنــدی و انعکاس آن بــه معاونت 
برنامه ریزی و نظارت راهربدی ریاســت مجهوری، بررسی 
پروژه های مشــاوره ای وزارت نریو و درخواســت انجام 
آهنا و سپس اجرا پس از تامنی مالی را در کارنامه کاری خود 

ثبت کرده است. 
این کمیته مهچننی مذاکرات گسرتده ای در راستای مشاوره 

پرونده  مجمع و انتخابات
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پروژه هــای جتدیدپذیر و مقیاس کوچــک و ادامه کارهای 
مشــاوره ای با توجه به رشایط بد نقدینگی و نحوه ورود و 
ادامه کارها درخارج از کشــور و انتخاب بازارهای هدف 

انجام داده است.

کمیته سازندگان کنتور برق و جتهیزات جانبی
این کمیته با ریاست مهندس مجشید بردبار و دبریی مهندس 
صیاد در طول دوره ای که گذشــت مکاتبات گسرتده ای با 
وزارت صنعت معدن و جتــارت در مورد تولید کنتورهای 
هوشــمند در ایران و نیز رشکت ســابا در خصوص اجیاد 
قابلیت مهکارپذیری میــان کنتورهای تولید ســازندگان 

داخلی و یکسان سازی مشخصات فنی داشته است. 
کمیته ســازندگان کنتور مهچننی ارائه گزارش نامیشــگاه 
هلنــد از آخرین فــن آوری هــای کنتورهای هوشــمند، 
مکاتبه و اطالع رســانی به اعضای کمیته در مورد نامیشگاه 
SWEET2014 کــره جنوبی، بحث و تبــادل نظر در مورد 

مشــخصات نرم افــزار MDM بــا حضور کارشناســان 
پژوهشگاه نریو، نشست ختصصی نقشه راه توسعه فناوری 
شــبکه های هوشــمند در حمل پژوهشــگاه نریو، پیگریی 
موضوع تعریف جایگاه پژوهشگاه نریو در مورد تولید نرم 
افزار MDM و ...را نیز در کارنامــه کاری خود ثبت کرده 

است.

کمیته سازندگان سیم و کابل
 کمیته سازندگان ســیم و کابل که مهندس علریضا کالهی 
را به عنوان رییس و مهندس صــادق صیاد را به عنوان دبری 
در راس خود قرار داده، در طول ســه ســال گذشته مکاتبه 
اعضای کمیته در مورد عــدم عرضه صحیح مس و اجرای 
ماده 10 قانون تنظیم بخشــی از مقررات تسهیل نوسازی 
صنایع کشــور را به عنوان بخشی از فعالیت های خود ثبت 

کرده است. 
در گزارش عملکــرد این کمیته مهچننی برگزاری جلســه 
کارگروه تنظیم بــازار معاونت توســعه بازرگانی داخلی 
وزارت صنعت معدن و جتارت در مــورد وضعیت تولید، 
عرضه و قیمت آلومینیم و حمصوالت مسی، اطالع رسانی به 
اعضای کمیته در مورد ثبت نام در سایت هبنی یاب، معرفی 
نامینده ســندیکا جهت حضور در انتخابــات هئیت مدیره 
سندیکای صنایع آلومینیوم کشور، مکاتبه با وزیر صنعت، 
معدن و جتارت و رییس جممع تشــخیص مصلحت نظام در 
مورد وضعیت عرضه مواد اولیــه تولید داخل از مجله مس 
و بحث و تبادل نظر در مورد وضعیت بازار ســیم و کابل به 
عنوان بخش دیگری از فعالیت های این کمیته عنوان شــده 

است. 

کمیته محایت از ساخت داخل
کمیته محایت از ساخت داخل نیز زیر نظر رییس و دبری کمیته 

سازندگان سیم و کابل اداره می شود. از مجله اقداماتی که در 
کارنامه کاری این کمیته ثبت شده است می توان به حضور 
در جممع عمومی و رشکــت در انتخابات هیات مدیره خانه 
صنعت و معدن استان هتران، اظهار نظر کارشناسی در مورد 
اســتفاده از ماده 121 قانون امور گمرکی سازمان صنعت 
معــدن جتارت آذرباجیان رشقی و ارســال پاســخ، معرفی 
واحدهای صنعتــی نمونه و پیشکســوتان صنعت برق به 
وزارت صنعت معدن و جتارت، معرفی واحدهای تولیدی 
عضو سندیکا جهت دریافت تسهیالت رسمایه در گردش 
به وزارت صنعت معدن و جتارت و پیگریی در مورد ترسیع 
اجرای تبرصه 2 ماده 38 قانــون مالیات بر ارزش افزوده از 

طریق خانه صنعت معدن استان هتران اشاره کرد. 
البته به این فهرست می توان مهکاری و مشارکت با وزارت 
صنعت، معدن و جتارت در راســتای برگزاری مراسم دهه 
تولید ملی از تاریخ 1 الی 10 تری ماه ســال 92، مهکاری با 
مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه رشیف جهت برگزاری 
پنجمنی مهایــش ملی ارتقای توان داخلی بــا رویکرد ارائه 
جتارب و دســتاوردهای موفق داخلی و بنی املللی، حضور 
در مهایــش Aفرصت های رسمایــه گــذاری در طرح های 
هبینه سازی نریوگاه های کشــورA در حمل پژوهشگاه نریو و 
استعالم از رشکت های عضو در مورد اعالم پروژه هایی که 

نیاز به جذب رسمایه گذار خارجی دارند، را نیز افزود. 
کمیته محایت از ساخت داخل سندیکای صنعت برق ایران 

در طول سه سال گذشته فعالیت های گسرتده ای به منظور 
برگزاری جلســه و بحث و تبادل نظر در مورد پیشنهادات 
حقوق گمرکی کاالهــا و اقالم برقی برای ســال 1393، 
جلســه کارگروه رسمایه گــذاری و تامــنی مالی معاونت 
برنامه ریــزی وزارت صنعــت، معدن جتــارت، مهاهنگی 
با تشکل ها و هتیه نامه مشــرتک به وزارت صنعت معدن و 
جتارت در راســتای اجرای قانون حداکثر اســتفاده از توان 
تولید داخلی و حضور در کارگروه تدوین آینی نامه اجرایی 
قانون حداکثر اســتفاده از توان داخلی با حضور تعدادی از 

تشکل های صنعتی داشته است. 
این کمیته مهچننی جلســات کارشناســی به منظور تعینی 
رضایب مالیاتی در کمیسیون تعینی رضایب مالیاتی برگزار 
کرده و پیگریی های گســرتده ای در راستای اجرای قانون 
اقتصــاد مقاومتی و قانون اســتفاده از حداکثر توان داخلی 
در پروژه های مرتو از طریق کمیسیون جملس داشته است. 
به عالوه مکاتبه با معــاون گمرک ایران در خصوص تعینی 
گمرکات ختصصی برای صنایــع برق و الکرتونیک و... را 

نیز می توان به فهرست اقدامات سه ساله این کمیته افزود.

کمیته توسعه صادرات
ریاســت این کمیته را مهندس دولت آبــادی و دبریی آن را 
مهندس حممد ظفرمرادیان برعهده دارد. این کمیته در سال 
گذشته ۶1 جلسه برگزار کرده است. بخشی از فعالیت های 
این کمیتــه در قالــب دو کارگروه بازار هــدف و ترویج و 
تبلیغات دنبال شده است. در کار گروه بازار هدف اقداماتی 
ماننــد مطالعه و اطالع رســاين در مــورد بازارهاي هدف 
صنعت برق ایران، تعینی و اولویت بندي بازارهای هدف، 
انتخاب کشورهای عراق، افغانستان، ترکمنستان، سوریه، 
ونزوئال، عامن و پاکستان به عنوان بازار هدف و ... صورت 

گرفته است.
کارگــروه ترویج و تبلیغــات هم در راســتای تعینی نحوه 
تبلیغــات و حضــور در بازارهــا، هتیــه کاتالــوگ برای 
رشکت هــای عضو، حضور در نامیشــگاه انــرژی اربیل، 
حضور در نامیشــگاه برق بغــداد، عضویت ســندیکا در 
کارگروه اجرایی نامیشــگاه بنی املللی صنعت برق ایران و 

کارگروه توســعه صادرات و هیات های جتاری، تدوین و 
بررسی و تکمیل سند مشکالت و راهکارهای بانکی و ... 

فعالیت و برنامه ریزی های گسرتده ای داشته است.
حضور در جلســات کمیته اجرایی بخش انرژی هشتمنی 
کمیسیون مشرتک ایران و ونزوئال و ارائه برنامه عملیاتی از 
جانب کمیته توسعه صادرات، حضور مستمر در جلسات 
دفرت توســعه صادرات وزارت نریو و کارگروه گســرتش 
مهکاری با کشــورهای عضو جنبش عدم تعهد و رایزنی با 
معاون امور بنی امللل رئیس مجهور در خصوص مشــکالت 
صادرات خدمات فنی و مهندسی از مجله دیگر فعالیت های 

این کمیته است. 
کمیته توسعه صادرات سندیکای صنعت برق ایران عالوه 
بر امضای تفاهم نامه مهکاری با وزارختانه های برق سوریه 
و عراق، بســرت ســازی در امر صادرات و ارائه پیشنهاد در 
قبال طلب دولت ایران بابت فروش بــرق به عراق، اعالم 
مشــکالت و پیشــنهادات در زمینه صدور خدمات فنی و 

مهندسی به عراق و اعالم مزایا، مشکالت و پیشنهادات در 
صنعت برق را نیز در دستور کار خود داشته است.

در طول سال جاری با تغیری ریاســت کمیته و سپرده شدن 
آن به مهندس پیام باقری اهداف چشــم انداز کمیته تدوین 
شد و هدف کمیته توســعه صادرات حتت عنوان تبدیل این 
کمیته به هناد پیرشو در راستای بسرتسازی و اجیاد هم افزایی 
جهت هدایت بخش خصوصی صنعت برق ایران به سوی 
صادرات غری نفتی پویا و پایدار تعینی شد. در این اسرتاتژی 
مهچننی مأموریت کمیته توســعه صادرات بسرت سازی در 
راســتای محایت از منافع و حقوق اعضاء و توانمند سازي 
رشکت های عضو به منظور هببود صــادرات صنعت برق 

کشور در نظر گرفته شده است.
البته در کارنامه کاری کمیته توســعه صــادرات حضور در 
جلسات شورای سیاســتگذاری و برپایی نامیشگاه صنعت 
آب و بــرق، رایزنی با مســئولنی وزارت نریو در خصوص 
رقابت ســامل در حوزه صادرات که به منظــور تدوین آینی 
نامه رقابت ســامل، بررسی راهکارهای گسرتش مهکاری با 
کشور اجلزایر، مهکاری با کشور سوریه برگزاری جلسه در 
مورد تفاهم نامه سوریه، جلســه با معاون وزیر برق سوریه 
در امور انتقال و توزیع و برگزاری دوره های آموزشی برای 
تکنسنی های وزارت برق سوریه توسط رشکت های کنتور 
سازی و ســیم و کابل اهبر در چارچوب تفاهم نامه کمیته و 

وزارت برق سوریه نیز عنوان شده است. 
به جمموعه اقدامــات این کمیته می توان برگزاری جلســه 
مشــرتک با دبــری کل فدراســیون صــادرات انــرژی و 
صنایع وابســته ایران، برگزاری جلســه مشرتک با انجمن 
صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی، برگزاری جلسه با 
جناب مشاور و معاون اول رئیس مجهور و دبری ستاد توسعه 
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اقتصادی ایران و عراق، تشــکیل کارگروه با ســتاد توسعه 
اقتصادی ایران و عراق و معرفی نامینده سندیکا جهت اعالم 
آمادگی برای حضور در نشســت هم اندیشــی بنی ایران و 

عراق را نیز افزود.

کمیته مهندسی بازرگانی
ریاســت کمیته مهندســی بازرگانی را مهنــدس اردالن 
تنباکوچان برعهده داشــته و دبریی آن بر عهده خانم مریم 
نقره بوده اســت. این کمیته با برگزاری 13 جلســه تاکنون 
اقداماتی مانند ارســال گزارش ختصصی سندیکا در مورد 
قانون رفع برخی از موانع تولید و رسمایه گذاری صنعتی، 
تدوین متن پیش نویــس قراردادهای تیــپ و حکم دیوان 
عدالت اداری در مورد سازمان تامنی اجتامعی جهت آگاهی 
از متن قانون و اطالع رسانی به اعضای کمیته را در کارنامه 

کاری خود ثبت کرده است. 
کمیته مهندســی بازرگانی مهچننی رشکت در جلسه کمیته 
مهکاری های مشــرتک ســندیکا با حضور مدیــر کل دفرت 
بررســی مالی و بازرگانی رشکت توانــری به منظور ترشیح 
چالش ها و راهکارهای حقوقی اعضــا کمیته، رشکت در 
جلســات بنی کمیته ها و کمیته حقوقی و کمیته صادرات و 
ارزیابی و تشــخیص صالحیت، اعالم نظر در مورد نحوه 
جربان آثار تغیری قیمت ارز در پیامن های فاقد تعدیل در رابطه 
با روش جربان تعینی تفاوت قیمت ارز به روش های الف و 

ب بخشنامه توانری و.. را در دستور کارخود داشته است.

کمیته پیامنکاران و سازندگان پست های فشار قوی
در راس کمیته پیامنکاران و ســازندگان پســت های فشار 
قوی مهندس ابراهیم حکیمی قــرار دارد و دبری این کمیته 
مهندس مهدی مسائلی است. این کمیته تاکنون 39 جلسه 
برگزار کرده و حضور در کارگروه مشرتک توانری- سندیکا، 
مهکاری تنگاتنگ با کمیته حقوقی- قراردادی در هتیه نقطه 
نظرات درباره بخشــنامه جربان رضر و زیان ناشی از تغیری 
نــرخ ارز، هتیه نقطه نظرات در مورد بخشــنامه جربان نرخ 
فلز و پیگریی و برگزاری جلسات مشرتک با کمیته خطوط 

انتقال را به عنوان بخشی از اقدامات خود ثبت کرده است. 
البته رابطه تنگاتنگ با اعضای خود در مجع آوری مشکالت 
آهنا با رشکت هــای برق منطقــه ای، ارائه چــارت کمیته 
برای اولنی بار در ســندیکا، ارتباط قوی با خربنامه رســانا 
و نرشیه ســتربان به منظور انعکاس اخبــار کمیته و موارد 
مرتبط، حضور موثر در جلســات کمیته عمومی حقوقی- 
قراردادی، حضور موثر در جلسات کمیته عمومی ارزیابی 
و تشخیص صالحیت، مهکاری موثر با معاونت راهربدی 
در جهت تدوین فهرســت هبای پســت های انتقال و فوق 
توزیع و مهکاری موثــر در مبحــث قراردادهای تیپ هم 
بخشی دیگری از اقدامات این کمیته در طول سه سال اخری 

بوده است. 

کمیته انرژی های جتدید پذیر
کمیته انرژی های جتدید ناپذیر را ریاســت مهندس مهدی 
هبرامــی و دبریی مهنــدس راحله قزل در طول ســال 92 
سیزده جلسه برگزار کرده است. در طول این مدت تدوین 
و ارائه گزارش »پیشنهاد قیمت خرید برق خورشیدی« در 
کانون مهاهنگی کاربرد ســلول های خورشــیدی معاونت 
نظارت راهربدی ریاســت مجهوری، عضویــت در کمیته 
)IJRE( مشرتك انرژی های جتدید پذیر شــهرداری اصفهان
و معرفی کمیتــه و توانمندی رشکت هــای عضو کمیته به 
توانری، رشکت های برق منطقه ای و توزیع رسارس کشور در 

کارنامه کاری این کمیته ثبت شده است.
البته ارزیابی مشــکالت موجود در اسناد مناقصات مرتبط 
با فتوولتائیک و انعکاس آهنــا به رشکت های توانری، توزیع 
و برق منطقــه ای مربوطه، هتیه کاتالــوگ کمیته و معرفی 
رشکت های عضو کمیته و زمینــه فعالیت آن ها جهت ارائه 
در نامیشگاه بنی املللی برق و نامیشگاه بنی املللی انرژی های 
جتدیدپذیــر، برگــزاری میزگرد فرصت هــا و چالش های 
موجود در احداث نریوگاه های پراکنده برق خورشــیدی 
در حاشیه ششمنی نامیشگاه بنی املللی انرژی های جتدیدپذیر 
و هبــره وری انــرژی با حضــور قائــم مقام وزیــر نریو، 

مدیرعامل ســانا و دیگر مســئولنی توانری و وزارت نریو و 
بخش خصوصی، ترمجه و تنظیم گزارش آژانس بنی املللی 
انرژی های جتدیدپذیر با عنوان Aراهنامی سیاســت گذاران 
حوزه انرژی هــای جتدیدپذیر در مورد هزینــه های تولید 
برق از منابع جتدیدپذیر و ارائــه آن به مقامات وزارت نریو 
و نامیندگان جملس و ... بخش دیگــری از فعالیت های این 

کمیته را شامل می شود. 

کمیته ارزیابی و تشخیص صالحیت
این کمیته که ریاســت آن را مهنــدس محیدرضا صاحلی و 
دبریی آن را دکرت علریضا اســدی عهده دار هستند، تا کنون 
3۶ جلســه داشته اســت، در این کمیته کارگروه ختصصی 
بررســی آینی نامه رتبه بنــدی پیامنکاران نــریو، کارگروه 
ختصصی ارزشیابی صادرکنندگان کاال و خدمات مهندسی 
برق و کارگــروه ختصصی بررســی آینی نامــه ارزیابی و 
)EPC( تشخیص صالحیت رشکت های طراحی و ساخت

تشکیل شده است. 
از مجلــه اقدامات کمیتــه ارزیابی و تشــخیص صالحیت 
می توان به ارائه نظرات کمیتــه در خصوص فرایند ارزیابی 
صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی برق به وزارت نریو، 
بررسی پیش نویس آینی نامه ارزیابی و تشخیص صالحیت 
رشکت های ســازنده جتهیزات صنعتی و ارائه پیشنهادات 
سندیکا در خصوص معیارهای ارزیابی به معاونت نظارت 

راهربدی ریاست مجهوری و ... اشاره کرد. 
این کمتیه مهچننی جلســاتی بــا نظام اجرایــی طرح های 
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهربدی ریاست مجهوری 
برای پیگریی مشکالت رتبه بندی، با نظام اجرایی طرح های 
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهربدی ریاست مجهوری 

برای پیگریی مشکالت رتبه بندی و ... داشته است.

کمیته سیستم های اتوماسیون
در دوره ای که گذشــت کمیته سیســتم های اتوماســیون 
30 جلســه برگزار کرده که طی این جلســات نام کمیته به 

»اتوماســیون و خمابرات« تغیری کرد. ریاست کمیته برعهده 
مهندس ایامن رجایی اســت و دبریی آن را خانم مریم نقره 
برعهــده دارد. در این کمیته طی این مــدت اقداماتی مانند 
امضــای تفاهم نامه مهکاری مشــرتک بــا انجمن صنفی 
رشکت های اتوماسیون صنعتی در راستای پیگریی مسائل 
حقوقی مربوط به صنعت اتوماســیون و مسائل مشرتک در 
حوزه سندیکا و انجمن نظری تامنی اجتامعی و مالیات های 
مستقیم و حضور هیات رییسه کمیته اتوماسیون و خمابرات 

در طول برگزاری نامیشــگاه بنی املللی صنعت برق آبان ماه 
92 صورت گرفته است. 

گفتنی اســت که اجیاد پروفایل فعالیت ها و توانمندی های 
رشکت های عضو و ارســال برای اعضای کمیته، مهکاری 
و اعــالم آمادگی جهــت ارزیابی و تشــخیص صالحیت 
رشکت های عضو کمیته اتوماســیون و خمابرات، برگزاری 
دوره های آموزشــی کمیته اتوماســیون و خمابــرات برای 
رشکت های عضو )جهت ارتقای ســطح دانش و ختصص 
پایه( و دوره های کاربردی و راهربدی برای ســازمان ها و 
هنادهای کارفرمائی و دولتی و ... از دیگر فعالیت های این 

کمیته بوده است.

کمیته سازندگان یراق آالت توزیع نریو
در راس این کمیته که تا کنون 2۴ جلســه داشــته، مهندس 
غالحمسنی حممودیان قرار دارد و دبریی آن را مهندس رشیفی 
عهده دار اســت. در طــول این مدت برگزاری جلســه با 
مدیرکل دفرت امور حتقیقات برق رشکت توانری در خصوص 
انتشار اسامی رشکت های تائید صالحیت شده، مجع بندی 
مدارک اعضا به منظور درخواســت انتشــار لیســت بلند 
تولیدکنندگان صالحیت دار، طرح نظرات و پیشــنهادات 
اعضا در خصوص نامیشگاه بنی املللی صنعت برق و بررسی 
چگونگی اجرای میثاق اعضــا کمیته در مناقصات منترشه 
رشکت های توزیع نریو از مجله مهم ترین اقدامات این کمیته 

بوده است. 
مهچننی اختــاذ راهکارهای عملــی در خصوص خطرات 
پیش روی رشکت های فعال این حوزه، بررســی چگونگی 
دریافت گواهی مطابقت با استانداردهای تولید یراق آالت 
پرمــرصف، بررســی طرح سیاســت های کلــی کمیته و 
برنامه های اجرایی ســال 93، عقد موافقت نامه با رشکت 
مهندســی جتهیزات صنعت آب و بــرق ایران در خصوص 
عملیات بازرســی و صدور گواهی qc plan، درخواست 
اصالح رشایط مناقصات رشکت هــای توزیع نریوی برق 
سیســتان و بلوچســتان، کردســتان و اهواز و ... از مجله 
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موضوعاتی بوده که در کمیته سازندگان یراق آالت توزیع 
نریو به شکل جدی پیگریی و دنبال شده است. 

کمیته سازندگان دکل های انتقال نریو
کمیته ســازندگان دکل های انتقال نریو زیــر نظر مهندس 
حممود فتوره چی اســت و مهندس رشیفی دبری آن اســت. 
این کمیته 1۶ جلســه داشــته و اقداماتی مانند درخواست 
جتدیــد نظر در رشایــط مناقصه از ســازمان توســعه برق 
ایران، طرح و مکاتبه بــا برق آذرباجیــان در مورد تفکیک 
مناقصه توام برج های مشــبک و بتونی، طرح درخواست 
مشــکالت اعضاء با برق منطقه ای غرب، فراخوان جممع 
عمومــی کمیته های خطــوط و دکل های انتقــال نریو در 
زمینه فراهم سازی مشارکت حداکثری در جممع عمومی و 
انتخابات دوره جدید هیأت مدیره سندیکا، بحث و بررسی 
بخشــنامه اخری مدیر کل دفرت مقررات صادرات و واردات 
سازمان توســعه جتارت ایران در مورد اســتفاده از ارز آزاد 
برای ثبت ســفارش نبشــی های انتقال نریو و اختاذ راهکار 

اجرائی و ... را در کارنامه کاری خود ثبت کرده است.

کمیته حقوقی و قراردادها
رئیس این مهندس آقای ولی اله بیــات و دبری آن حممدعلی 
حممدی اســت و در دوره ای که گذشت 3۵ جلسه با هیات 
رئیســه و کارگروه ها داشــته اســت.  انعــکاس موضوع 
هاردشــیپ، مکاتبه با سخنگوی کمیســیون انرژی جملس 
شورای اسالمی در خصوص الحیه هاردشیپ برای احلاق 
به قراردادها، بررسی دســتور العمل جربان تاثری تغیریات 
قیمت کاال و خدمات و ارز بــرروی هزینه های خرید کاال 
و پروژه های صنعت نفت برای اســتفاده در صنعت برق، 
بررســی مشــکالت ارزی فعاالن اقتصادی بــا دعوت از 
7 تشــکل اقتصادی اعم از آب و فاضالب، اتوماســیون، 
پیامنکاران خطوط، تولید کنندگان تابلوهای برق، خمابرات 
و فن آوری اطالعــات برای اجیاد مهصدایــی در انعکاس 
مشکالت تشکل های اقتصادی و برگزاری نشست مشرتک 

بنی ســندیکا و رشکت توانری در خصوص بررســی نقطه 
نظرات ارزی از مجلــه مهم ترین اقدامات ایــن کمیته بوده 

است. 
البته به این فهرســت می توان برگزاری جلسه مشرتک بنی 
نامیندگان کمیته حقوقی و قراردادها با سازمان برنامه ریزی 
ریاســت مجهوری به منظور مرتفع کردن موانع و مشکالت 
فعالنی اقتصــادی در خصــوص مســایل ارزی پیش رو، 
برگزاری نشســت مشــرتک نامیندگان کمیتــه حقوقی و 
مشــاوران حقوقی در خصوص ترشیــح و تبینی مصادیق 
هاردشــیپ، بررســی و مجع بندی مشــکالت موجود در 
بخشــنامه ارز و تنظیــم جــدول جامع اعــم از اهبامات و 
اصالحــات جهت انعــکاس بــه معاونت برنامــه ریزی 
ریاســت مجهوری و انعکاس مشکالت اعضا در خصوص 

اجرای بخشنامه 1۴/۵ را نیز افزود.
بررســی حکم دیــوان عدالــت اداری در خصوص عدم 

رعایت بند ج ماده 11 قانون رفــع برخی از موانع و اطالع 
رســانی به اعضا، برگزاری جلسه مشرتک کمیته حقوقی با 
دفرت بازرســی وزارت نریو در خصوص بررسی قراردادها 
بنی کارفرمایان و پیامنکاران، ارسال پکیج کامل هاردشیپ 
اعم از دالئل توجیهی، آســیب شناســی مکاتبات مرتبط 
و مقاالت بــه مدیر اجرایی شــورای گفتگو جهت طرح و 
بررســی هنایی در اولنی جلسه شــورای گفتگوی دولت و 
بخش خصوصــی و ... هم از دیگر اقدامات کمیته حقوقی 

اقتصادی سندیکا بوده است. 

کمیته پیامنکاران خطوط انتقال نریو
کمیته پیامنکاران خطوط انتقال نریو که با ریاســت مهندس 
علی بخشی و دبری مهندس رشیفی اداره می شود، در طول 
دو سال اخری 17 جلسه داشته است. در طول این مدت این 
کمیته اقداماتی مهچون اعالم نظــرات کمیته در خصوص 

فرآیند تایید صالحیت پیامنــکاران متقاضی انجام پروژه در 
خارج کشور، اطالع رسانی در مورد مصوبات هیات مدیره 
و کمیته های عمومی ســندیکا در متامی جلســات کمیته و 
پیگریی مشکالت رتبه بندی پیامنکاران و افزایش تعداد کار 

مناسب در رشته نریو داشته است. 
البته تشکیل جلسه مشرتک با مسئولنی معاونت برنامه ریزی 
در خصــوص ارائه آنالیــز ردیف های پایه رشــته خطوط 
هوائی، هتیه اهداف، ماموریت ها و خواســته های کمیته و 
انتشــار بروشور برای ارائه در نامیشــگاه بنی املللی صنعت 
برق، پیگریی دریافت مشــکالت اعضاء با برق منطقه ای 
خوزستان، بررسی موضوع بروز رفتارهای مغایر با قانون، 
بخشــنامه و دســتورالعمل ها و ... هم بخشــی دیگری از 

اقدامات این کمیته بوده است. 

سازندگان تابلوهای برق
کمیته ســازندگان تابلوهای بــرق 2۵ جلســه را در دوره 
گذشــته برگزار کرده که بحث و بررسی الحیه بودجه سال 
92، تصویب طرح هتیه راهکارهــای اجرائی کوتاه مدت، 
میان مدت و بلندمدت کمیته، انجام انتخابات رئیس و نایب 
رئیس کمیته، بحث و بررســی انتظارات اعضای کمیته از 
مسئولنی آینده کشور با توجه به انتخابات ریاست مجهوری 
و نشســت مشــرتک با کمیته فنی و آموزش انجمن صنفی 
تولید کنندگان تابلوهای برق از مهم ترین دستاوردهای آن 

بوده اند.
این کمیته مهچننی انتخاب راهکارهای مناسب ارتقا سطح 
کیفی و دانش فنی صنعت تابلوسازی، بررسی و هتیه پاسخ 
در خصوص اعــالم قیمت کلیدهای تابلوئــی به معاونت 
برنامه ریزی، هتیــه مهارت های مدیران تولیــد، کارخانه، 
مهندســی و برنامه ریزی و کنرتل پروژه، هتیه مهارت های 
حتقیق و توسعه و پیش نویس دســتورالعمل مربوطه، هتیه 
مهارت های معاونت بازرگانی و مدیران بازاریابی، فروش، 
خرید، قراردادها و خدمات پس از فروش، هتیه پیش نویس 
چارت ســازمانی فرضی صنعت تابلوسازی جهت تعینی 
مهارت های آموزشــی، بازنگری مهارت هــای معاونت 
اجرایی و مدیــران زیر جمموعه آن شــامل تولید، کارخانه، 
مهندســی و مدیر پروژه و ...را در پرونده کاری خود ثبت 
کرده است. گفتنی است ریاست این کمیته بر عهده مهندس 
سیدحســنی شــجاعی و دبریی آن برعهده مهندس حسنی 

رشیفی است.

کمیته حل اختالف
ایــن کمیته که ریاســت آن را مهنــدس غالمرضا ناصح و 
دبریی آن را آقــای امریی طیبی عهده دار اســت، پیگریی 
و حل اختالف بنی رشکت های عضو و اعضای ســندیکا 
با رشکت های بــرق منطقه ای و یا توزیع بــرق را به عنوان 
اصلی ترین و مهم ترین اقدام در کارنامه کاری اش ثبت کرده 
است. این کمیته مهچننی پیگریی و اقدام به خرید ساختامن 
سندیکا و انتقال ســند مالکیت بنام سندیکا، پیگریی انجام 

مکاتبــه و پیگریی برای وصول مطالبــات رشکت هایی که 
در خرید ساختامن مشاکت کرده اند، و انجام داوری نسبت 
به اختالف تعدادی از رشکت های عضو را برعهده داشــته 

است.

کمیته تولید پراکنده برق
ریاســت کمیته تولید پراکنــده برق را مهنــدس علریضا 
یزدی زاده و دبــریی آن را مهنــدس راحله قــزل بر عهده 
دارند. این کمیته تاکنون 30 جلسه داشــته اما نظر به اینکه 
مدت زیادی از تاســیس کمیته تولیــد پراکنده نمی گذرد و 
نیز با توجه به رشایط حارض بازار تولید پراکنده در کشــور 
و مترکز فعالیت اکثریت رشکت های عضو کمیته در شاخه 
های دیگر صنعت برق، برگزاری جلسات مستمر و مداوم 
ایــن کمیته جــزو اولویت های اصلــی رشکت های عضو 
نبوده اســت. بنابراین با توجه به رشایــط مذکور مکاتبات 
و اقداماتی جهت حصول به اهــداف اولیه کمیته از طریق 

دبریخانه کمیته پیگریی می شود.

کمیته مدیریت توسعه تکنولوژی
ســندیکای صنعت برق ایران یکی از اعضای کمیسیون فن 
آوری اطالعــات و ارتباطات و فن آوری نوین و کســب و 
کار دانش بنیان اتاق بازرگانی صنایع و معادن ایران است، 
اما با این وجود کمیته مدیریت توســعه تکنولوژی سندیکا 
به دلیل عدم اســتقبال رشکت ها از فعالیت در زمینه توسعه 
تکنولوژی به دلیل مشکالت و رشایط بحرانی فضای کسب 
و کار، این کمیته فعالیت چندانی در حوزه حتقیق و توســعه 
و رشد تکنولوژی نداشته است. با این حال مهندس صادق 
صیاد دبری کمیته در جلســات کمیســیون مربوطه در اتاق 
بازرگانی صنایع و معادن رشکت و موضوعات مربوطه را 

پیگریی می کنند.
در مهنی راســتا بحث و تبــادل نظر در خصــوص برنامه 
پیشــنهادی فناوری های نوین و رشکت های دانش بنیان که 
در سال 92 در کمیسیون مربوطه در اتاق ایران، تدوین شد 
در کنار برگزاری نشســت مشــرتک نامینده یونید )سازمان 
توســعه صنعتی ملل متحد( و نامیندگان بخش خصوصی 
در حــوزه ICT، ارائــه گــزارش از مشــکالت موجود و 
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راهکارهای پیشنهادی به عنوان برنامه پیشنهادی به دولت 
یازدهــم، حضور در جلســه جممــع تشــکل های فناوری 
اطالعات و ارتباطات و .. را می توان از اقدامات مهم کمیته 

مزبور در دوره گذشته خواند.

عملکرد شعب استانی سندیکا
ســندیکای صنعت برق ایران با توجه به گسرتدگی و تراکم 
رشکت های عضو در برخی از اســتان ها نسبت به تاسیس 
شعبی در سه اســتان فارس، اصفهان و خراسان اقدام کرده 
است. البته از این ســه شعبه در حال حارض شعب اصفهان 
و خراسان فعالیت های بسیار گســرتده ای دارند و توانسته 
اند به خوبی موضوعات و مطالبات اعضا را در این استان ها 
پیگریی کرده و اهداف ســندیکا را در حمــدوده چغرافیایی 

خود پیگریی کنند. 

شعبه اصفهان
ریاست شعبه اصفهان سندیکا بر عهده مهندس صفر نوراله 
اســت و دبریی آن را مهندس مهدی مسائلی بر عهده دارد. 
فعال سازی پانل SMS  شــعبه، معرفی دبری شعبه به عنوان 
نامینده تام االختیار سندیکا جهت رشکت در جلسات کمیته 
مشرتک انرژی های جتدید پذیر شهر اصفهان و حضور فعال 

در جلســات آن، تشکیل جلســه عمومی اعضا در رابطه با 
بررسی مشکالت مالیاتی با حضور کارشناس اداره مالیاتی 
استان اصفهان، تشکیل جلســه عمومی در اسفند سال 92 
با موضوع بررسی مشکالت رشکت های عضو با سازمان 
تأمنی اجتامعی و انجام مهاهنگی های الزم جهت اخذ غرفه 
از نامیشگاه صنعت برق اصفهان در خرداد ماه 93 و برپایی 
غرفه سندیکا و حضور مهه روز دبری شعبه اصفهان در غرفه 
سندیکا از مجله مهم ترین اقدامات شعبه اصفهان سندیکای 

صنعت برق ایران است.
البته به این فهرست می توان تشــکیل جلسه هیات مدیره با 
پیامنکاران رشکت های توزیع شهرستان و استان اصفهان، 
ارائه طرح پژوهش بانکی به اتاق بازرگانی اصفهان، تشکیل 
دو جلسه در اســتانداری اصفهان جهت پیگریی موضوع 
پایــش رتبه هــای 3 و ۴ و ۵ نریو توســط شــعبه اصفهان 
سندیکای صنعت برق، نشست با مدیران عامل رشکت های 
توزیع برق شهرستان، توزیع برق اســتان، برق منطقه ای، 

نریوگاه منتظری و نریوگاه اصفهان و ... را نیز افزود. 

شعبه خراسان
رییس شعبه خراســان مهندس مهدی معنی تقوی و دبری آن 

سیدعلی مریمیکائیل زادگان است. در این شعبه طی دوره 
ای که گذشــت اقداماتی مهچون عضویت در کمیســیون 
صدور خدمات فنی مهندسی و انتخاب رئیس هیات مدیره 
شعبه به عنوان نائب رئیس کمیسیون، عقد تفاهم نامه فیامبنی 
مرکز آموزش اتاق بازرگانی مشهد و شعبه خراسان، دیدار 
با رییس اتاق ایران و خراسان، دیدار با مدیرکل اداره کار و 
امور اجتامعی استان و برگزاری جلسه با دبری اتاق مشهد و 
درخواست مهکاری با شعبه در خصوص مشکالت مربوط 

به سازمان تأمنی اجتامعی صورت گرفته است. 
مهکاری در جهــت راه اندازی رشکت چنــد جانبه جهت 
انجــام پروژه هــای خارجــی و پروژه های داخلــی به نام 
گروه هــای فنی و مهندســی بنی املللی هشــتم، حضور در 
جلســات با حضور هیات های جتاری کشــورهای خمتلف 
از مجله عراق و پاکســتان و...، مهکاری با نظام مهندســی 
در امور خمتلف و نامیشــگاه های بنی املللی، برگزاری دوره 
آموزشــی دو روزه اختصاصی اعضای شــعبه خراســان 
در هبمن ماه، مهکاری و مشــارکت در بیش از ده مهایش و 
دوره آموزشــی و ... از مجله دیگر اقدامات شعبه خراسان 

سندیکای صنعت برق ایران بوده است.  

پایان پانزدهمین سال فعالیت سندیکای صنعت برق ایران، انتخابات ششمین دوره هیات مدیره و گردهمایی 
نمایندگان بیش از 500 شرکت فعال حوزه صنعت برق که همگی از اعضای سندیکا هستند، اتفاقی است که 

قرار است بیست و هشتم مهر ماه در محل اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران رخ دهد. 
قرار است در روزهای پایانی مهر ماه سال جاری، یازده نفر اعضای ششمین دوره هیات مدیره، دو نفر عضو 
علی البدل و یک بازرس به انتخاب شرکت های عضو سندیکا که تعدادشان از مرز 500 شرکت گذشته 
است، برگزیده شوند. بدون شک کسانی که اداره سندیکا را در طول سه آتی در دست خواهند داشت، 
وظایف بسیار سنگینی عهده دار خواهند بود. چرا که سندیکای صنعت برق ایران امروز یکی از بزرگترین 
و قدرتمندترین تشکل های کشور بوده و دستاوردها و پتانسیل های آن به خوبی شناخته شده است. لذا 
انتخاب افرادی شایسته که بتوانند این رهاورد 15 ساله را به درستی حفظ کرده و آن را به جایگاه واقعی 

خود برسانند، بسیار حیاتی است و همین امر اهمیت این انتخابات را بیش از پیش روشن می کند.
طبق روال معمول پس از اعالم و معرفی اسامی کاندیدهای انتخابات، روابط عمومی سندیکای صنعت برق 
ایران نیز به عنوان ارگان خبری و اطالع رسانی اعضا به طور کامال بی طرف، مسئولیت اعالم اسامی و 
معرفی برنامه و اهداف کاندیداها را با هدف فراهم کردن شرایط مساوی و مناسب برای آنها در سایت، بولتن 
روزانه و نشریه ستبران عهده دار شد تا همه نامزدها به طور یکسان از امکانات معرفی بهره مند شوند. آنچه 
در ادامه می خوانید اسناد و مدارک مرتبط و مورد تایید توسط هر کاندیدا است که تا زمان انتشار ستبران 

به روابط عمومی سندیکا ارسال شده است. 

پرونده  مجمع و انتخابات

شما انتخاب می کنید...



۴0۴1

سوابق شغلی و اجرایی
 مربی آموزشــی دوره لیسانس دانشــکده برق/ امپریال کالج 

دانشگاه لندن )پاره وقت( / مهر۵۶ الی خرداد۵9
 عضو هیات علمی دانشــکده برق/ امپریال کالج دانشــگاه 

لندن/ مرداد ۵8 الی شهریور ۵9
 معاونت مدیر عامل و رسپرســت روابط عمومی/ هواپیامیی 

مجهوری اسالمی ایران/ دی ماه ۵9 الی شهریور۶0
 کارشناس ارشد فنی/ صدا و سیامی مجهوری اسالمی ایران/ 

مهر۶0 الی اسفند ۶1
 رسپرســت واحد حتقیق و توســعه/ رشکت تکتا وابســته به 

صداوسیامی مجهوری اسالمی/ فروردین۶2 الی تری۶3
 مشاور ارشد برق و خمابرات/ پاالیشگاه گازکنگان، مهندسنی 

مشاور بنا/ مرداد۶3 الی اسفند ۶۵
 مدیر فنی رشکت املک/ فروردین۶۶ الی اسفند ۶9

 مدیرعامــل و عضو هیــات مدیــره رشکت املــک پارت/ 

فروردین70الی آبان ماه72
 مدیر عامل و عضو هیات مدیره/  رشکت فن ژنراتور/ آذر72 

الی آبان ماه 7۵
 مدیر منتخب کار آفرین صنایع کشور/ وزارت صنایع/ سال 

7۴
 عضو کمیسیون تدوین استانداردهای انواع الکرتوموتورهای 

موسسه استاندارد/ سال 7۴ الی سال 7۵
 عضو هیات مدیره/ فن ژنراتور/ از سال 82 تاکنون

 معاونت مدیرعامل در حتقیق و توسعه رشکت ژیتال/ آذر 7۵  
الی مهرماه 78

 معاونت مدیرعامل در تولید و پشــتیبانی رشکت ژیتال/ آبان 
ماه 78 الی دی ماه 82

 معاونت مدیر عامل در بازاریابی و توسعه رشکت ژیتال/ 
هبمن 82 الی اسفندماه 89

  مشاور مدیر عامل رشکت ژیتال/ اسفند 89 تا کنون 

 عضو ارشد انستیتوی مهندسنی برق انگلستان MIEE/  از هبمن 
۶۶

 عضو ارشد مهندس خربه در انگلستان CENG/ از هبمن ۶۶
 عضو شورای عالی ارزشیابی مدارک حتصیلی خارج از کشور 
وزارت فرهنگ و آموزش عالی/ از مهر ۶۶ الی اردیبهشت 73

 عضوکمیســیون ارزشــیابی مدارک حتصیلی انگلیسی زبان 
خارج از کشور وزارت علوم و آموزش عالی/ تری۶2 تا کنون

 ریاست کمیته ســازندگان جتهیزات برقی سندیکای صنعت 
برق ایران/ فروردین 89 تاکنون

 عضو هیات مدیره رشکت پارس صنعت پرند/ از اردیبهشت 
90 تا آبان ماه 91

 مدیرعامل رشکت گاز اکســیژن ســاوه / از آذرمــاه 8۵ الی 
تریماه93

سعید امحدی 
 متولد:1333/ هتران

حتصیالت: دکرتای مهندسی برق و الکرتونیک از امپریال کالج دانشگاه لندن - سال 1359
سمت: مشاور مدیر عامل رشکت ژیتال  

سید جمتبی امحدی 
متولد:۱۳4۱/۱/۱

حتصیالت: دکرتای مدیریت  
سمت فعلی: رئیس هیات مدیره  رشکت سهند انرژي توان

سوابق کاری
  ۱۳60 تا ۱۳6۲/ خدمت رسبازی

  ۱۳6۲ تا ۱۳6۵/ مؤسـسات خصوصی/ مسئول مالی 
  ۱۳66 تا ۱۳۷0/ سازمان حسابرسی/ حسابرس ارشد 

  ۱۳۷0 تــا ۱۳۷۳/ رشکت خودروســازی ســینا/ مدیر مالی و 
مشاورصنعتی مدیرعامل

  ۱۳۷0 تا ۱۳۷4/ موسســه حسابرسی و خدمات مدیریت تدوین 
حساب/ مدیر عامل و عضو هیات مدیره 

  ۱۳۷4 تا ۱۳۸۱/ رشکت تدبری نریو/ معاونت پشتیبانی
  ۱۳۸۱ تاکنــون/ شـــرکت نریو ســـرمایه )ســهامی عام(/ 

مدیرعـامل و عضو هیات مدیره 
مدیره  هیات  عضو    ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۱/ رشکت نو آوران انرژی/ 

غریموظف 
مدیره  هیات  عضو    ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۵/ رشکت توسعه برق شامل/ 

غریموظف

  ۱۳۸4 تا ۱۳۸6/ رشکت بازرگانی رسمایه گذاری ملت/ عضو 
هیات مدیره غریموظف

  ۱۳۸4 تا ۱۳۸۷/ موسســه فرهنگی ورزشــی برق هتران/عضو 
هیات مدیره غریموظف

  ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۸/ رشکت پیام برق/ عضو هیات مدیره غریموظف
  ۱۳۸۲  تاکنون/رشکت توسعه پست های ایران ترانسفو/ عضو 

هیات مدیره غریموظف 
  ۱۳۸4 تا ۱۳۹۱/ موســـسه آموزشی وپژوهشی آگاهـان نریو/ 

عضو هیات مدیره غری موظف
  ۱۳۸۵ تاکنــون/ رشکت نریو توســعه/ عضو هیــات مدیره 

غریموظف
  ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۲/ رشکت داده پــردازی برق و آب پویش پارس/

عضو هیات مدیره غریموظف
  ۱۳۸۷ تاکنون/ تدریس در دانشگاه علمی کاربردی/ دانشکده 

رسوش

  ۱۳۸۸ تاکنون/ رشکت توســعه انرژی پاک پرشــنی/رئیس 
هیات مدیره غریموظف

  ۱۳۹0 تاکنون/رشکت بازرگانی توســعه انــرژی پاک پویش 
پرشنی/عضو هیات مدیره غریموظف

  ۱۳۹۳ تاکنون/ رشکت رسمایه گذاری صنایع برق وآب صبا/ 
عضو هیات مدیره غریموظف

پاسخ پرسش ها 
 مهمرتین اهداف شام از اعالم کاندیداتوری برای هیات مدیره 

سندیکا چیست؟
- ارتقاء جایگاه و نقش بخش خصوصی در توســعه اقتصادی 

ایران 
- تقویت روحیه کار مجعی 

پرونده  انتخابات

- امکان هبره برداری بیشرت از رسمایه گذاری و تولید 
- توسعه و دفاع از حقوق و منافع مرشوع و قانونی اعضا 

- رضورت برقراری تبادل نظر و موثر کردن نقش تشکل ها در 
اقتصاد کشور 

- شناسایی پتانســیل های اعضا و اجیاد رشــد و هم افزایی بنی 
اعضا در جهت رشــد صنعت برق و بکارگریی آن در توســعه 
اقتصادی کشــور و مهچننی رشد صادرات خدمات مهندسی و 

جتهیزات برقی 
- ساماندهی و تقویت تشکل ها و انجمن های مهگن

  مهمرتین هتدیدها و فرصتهای صنعت برق را چه میدانید؟
هتدید ها شــامل: عدم تامنی نقدینگی، عدم پرداخت مطالبات 
از طرف وزارت نــریو و کارفرمایان، ورود افراد غریمتخصص 
و غری متعهد که با کمرتین امکانات پروژه های بزرگ و پاینی تر 
از قیمت فهرســت هبــاء را در اختیار گرفته اند، عدم توســعه 
پروژه های برقــی، بافت فرســوده جتهیزات برقــی، تعمری و 
نگهداری غری علمی جتهیزات برقی، اســتفاده از قطعات یدکی 
غری اســتاندارد، رشایط حتریم حاکم بر کشــور، عدم توجه به 

ممیزی انرژی در صنایع. 

فرصت ها شــامل: وجود پروژه های بسیار زیاد در صنعت برق 
که بقولی ۱۳۵ سال جهت امتام آهنا طول خواهد کشید، 

وجود رشکت ها و نریوهای کارآمد در صنعت برق، صادرات 
کاال و خدمــات فنی به کشــورهای مهســایه، آســیای میانه و 

آفریقایی. 

  مهمرتیــن برنامه هــا و اهداف بــرای هببــود رشایط بخش 
خصوصی صنعت برق را چه میدانید؟

- تالش بــرای کاهــش تصدی گری دولــت و تقویت امنیت 
رسمایه گذاری 

- استفاده از منابع تامنی مالی کم هزینه با استفاده از کار شناسان 
خربه برای بروز رسانی ماشنی آالت به منظور کاهش هبای متام 

شده و رسمایه گذاری های جدید 
- پرداخت مطالبات رشکت ها از طرف رشکت های وابسته به 

وزارت نریو
- تقویت فرهنگ کار آفرینی به اضافه پاسخ های مطرح شده در 

سوال اول 
  مهمرتین پروژه های سه ســال آینده سندیکا برای هببود حمیط 

کسب و کار صنعت برق را چه میدانید؟
- ارتقا جایگاه و نقش بخش خصوصی در توســعه اقتصادی 
کشور از طریق ارتباط بیشرت با هنادهای قانون گذاری و مهچننی 
مســئوالن اجرایی کشــور جهت تدوین و اصــالح قواننی و 

مقررات در حوزه های صنعت برق 
- تالش برای کاهش تصدی گری دولت در عرصه صنعت برق 
- تقویــت امنیــت رسمایــه گــذاری و در   هنایت اســتفاده از 

رسمایه های رسگردان بخش خصوصی در صنعت برق
- کمــک به ارتقــا درک جامعه نســبت به نقــش موثر بخش 

خصوصی در تقویت و توسعه اقتصادی کشور و رفاه عمومی 

  مهمرتین خدماتی که سندیکا باید به اعضای خود ارائه دهد، 
چه هستند؟

- اجیاد ارتبــاط مثبت بنی اعضای ســندیکا در جهت اجیاد هم 
افزایی بنی اعضای  سندیکا 

- اجیاد ارتباط مثبت بنی اعضای سندیکا و کارفرمایان
- نقش آفرینی ســندیکا جهت داوری بنی اعضای ســندیکا و 

کارفرمایان جهت حل و فصل دعاوی 
- تدوین و اصــالح قواننی و مقررات در حــوزه صنعت برق 
از طریق اجیــاد ارتباط هبرت با هنادهــای قانونگذاری و هنادهای 

اجرایی 
- تقویــت سیســتم آموزشــی جهت بــروز رســانی دانش 

رشکت های عضو
- فراهم کردن بســرت رسمایه گذاری جهت تولیدات جتهیزات 

برقی
- تاسیس بانک و یا ارتباط قوی با بانک ها جهت اخذ تسهیالت 

برای اعضا
 

  مهمرتین وظایف ســندیکا در خصوص هببــود روابط میان 
رشکتهای عضو را چه میدانید؟

 تقویــت کمیته هــا و انجمن های مهگن، برگزاری ســمینار ها 
و نامیشــگاه ها، برگزاری جلســات دوره ای جهت شناساندن 
پتانســیل اعضا و هم افزایی جهت تقویــت رشکت های فعال 

در صنعت برق و تشکیل کنرسسیوم ها جهت صدور خدمات 
مهندسی و جتهیزات برقی به کشورهای مهسایه و سایر کشور ها. 
  مهمرتین برنامه های شــام برای افزایش مشــارکت داوطلبانه 

اعضا در فرآیند سیاستگذاری سندیکا چیست؟
- شناســایی کامل رشکت های عضــو، انتقال و اســتفاده از 

جتربیات علمی و عملی دست اندرکاران 
- توسعه و دفاع از حقوق و منافع مرشوع و قانونی اعضا و هبره 
گریی و استفاده از خرد مجعی، تقویت و ارتقا، جایگاه مدیریت 
تشــکل ها با توجه به رضورت برقراری تبادل نظر و مؤثر کردن 

نقش اعضا و تشکل ها در اقتصاد کشور 
- اجیاد یک هناد بازاریابی جهت بررســی نیازهای صنعت برق 
 EPC و تشکیل کنرسسیوم های مهگن برای انعقاد قراردادهای

EPCF و

  ارزیابــی شــام از عملکرد دوره)هــای( قبلی هیــأت مدیره 
چیست؟ )کامیابی و ناکامیها را بررسی کنید(

ضمن تشــکر از تالش های هیات مدیره ادوار گذشته به اعتقاد 
اینجانب عملکرد آهنا مؤثر ولی کافی نبوده است. 

کامیابی ها: 
- انتقال نارســایی ها و مشکالت اعضا به مســئوالن دولتی و 

کارفرمایان
- تاســیس و اجیاد کمیته ها و به عبارت دیگر مهگن کردن اعضا 

سندیکا
- مشارکت جهت تسویه قسمتی از مطالبات اعضا

ناکامی ها: 
- عدم اصالح قواننی و مقررات در حوزه های صنعت 

- عدم استفاده از کار شناسان خربه در جهت اجیاد ارتباط بیشرت 
با هنادهای قانونگذاری و هنادهای اجرایی کشور

- عدم تشــکیل بانک نریو و یا به عبارت دیگر عدم ارتباط قوی 
با بانک ها جهت مهیا کردن اخذ تســهیالت برای اعضا با نرخ 

کارمزد منطقی 
- عدم ایفای نقش قوی در ارتباط با کارفرمایان

پرونده  انتخابات

  پنجمین دوره ی انتخابات هیات مدیره ی سندیکا/ مجمع ۱۳۹0    
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پیام باقری
متولد: ۱۳4۸

حتصیالت: دانش آموخته دبریستان سعدی اصفهان/ کارشناسی مدیریت
فارغ التحصیل رشته مهندسی شیمی و حتصیل در رشته )ام بی ای( دانشگاه شهید هبشتی

نام رشکت: مدیر عامل و عضو هیات مدیره رشکت پارصان

سوابق کاری
از سال ۱۳۷۴ تا ۱۳۷۶ گروه صنعتی ملی 

از سال ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۸ رشکت مهندسی اهواز فانوس )قائم مقام 
مدیر عامل( 

از ســال ۱۳۸۹ تا کنون مدیر عامل و عضو هیات مدیره رشکت 
پارصان و عضو هیات مدیره رشکت پایا روش

فعالیت های تشکلی
 از اعضای موســس و نایــب رئیس کمیته توســعه صادرات 

سندیکای صنعت برق ایران از بدو تاسیس
 رئیس کمیته توسعه صادرات سندیکای صنعت برق ایران در 

حال حارض
 نایب رئیس کمیته خصوصی ســازی و مهکاری های مشرتک 

در حال حارض
 عضو کارگروه برق و کارگروه صــادرات صنعت احداث و 

انرژی
 مدیر پــروژه راه انــدازی احتادیه صادرکننــدگان جتهیزات و 

خدمات فنی مهندسی حوزه انرژی

دیدگاه ها
هبره گریی از حداکثر ظرفیت اعضاء و توسعه روابط با خماطبان 

بریونی

امروزه بر کســی پوشــیده نیســت که صنعت برق در دنیا یک 
صنعت زیربنایی و اســرتاتژیک حمســوب می شود. توسعه این 
صنعت بطور مســتقیم مولفه های اقتصادی و زیرســاختی هر 
کشــور را حتت تاثری قرار می دهد و بعنوان یکی از عوامل رشد 
صنعتی بشامر می رود. پویایی و پیرشفت در این صنعت، از یک 
طرف ارتقاء رفاه اجتامعی در جوامع بــرشی را در پی دارد و از 

دگر سو منجر به ثبات سیاسی و توسعه اقتصادی می شود. 

می توان با افتخار اذعان کرد که این صنعت مهم و اسرتاتژیک در 
زمره صنایع پیرشو و پیرشان کشور عزیزمان قرار دارد بطوریکه 
نقش اثرگــذار آن مهواره در دوره های زمانی توســعه کشــور 
مشهود بوده اســت. گذر از مرز ۹۵ درصد خودکفایی و کسب 
رتبه اول تولید بــرق در منطقه و رتبه چهاردهــم دنیا با حدود 
هفتاد هزار مگاوات ظرفیت نصب شده حاکی از توانمندی این 
صنعت در عرصه بنی امللل اســت. این در رشایطی است که در 
حال حارض بالغ بر یک میلیارد نفــر از مجعیت جهان بطور کل 

از این نعمت حمروم بوده و با نگاهی بــه پریامون خود خواهیم 
دید بســیاری از مردم بطور مقطعی در طول شــبانه روز از برق 
هبره مند هســتند حال آنکه در ایران اکثر روستاهای کشورمان 
برقدار شــده اند. برخورداری از دانش و تکنولوژی روز دنیا و 
برخورداری از نریوهای جمــرب و متخصص، کیفیت کاال ها و 
خدمات ایرانی را در بازارهای هدف در قیاس با رقبای منطقه ای 
و حتی اروپایی خــود قابل رقابت کرده و در راســتای اهداف 
اقتصاد مقاومتی و سیاست های خروج از رکود تورمی، تبدیل 
خام فروشــی به حمصوالت با تکنولوژی باال را امکانپذیر کرده 

است. 

گرچه نفت بعنوان پشــتوانه اصلی، نقش تعیــنی کننده ای در 
اقتصاد کشــور ایفاء کرد لیکن این امر تبعاتی نیز در پی داشــته 
که از آن مجله می توان به اقتصاد نفت حمور و مغفول واقع شــدن 
ظرفیت های بالقوه صنایع دیگر به خصوص برق اشــاره کرد. 
شــدت گرفتن حتریم ها در حوزه نفت به ویژه در سال های اخری 
امهیت صنعت برق را بیشــرت نامیان کرد، صنعتی که با توجه به 
مزایای بــاالی آن می تواند نقش به ســزایی در رونق اقتصادی 

کشور داشته باشد. 

اما صنعت برق کشــور اکنون در رشایط حساسی قرار دارد لذا 
اختاذ تدابری راهگشــا مبتنی بر مدیریــت کارآمد جهت عبور از 
چالش های پیش رو و اجیاد رشایط مناســب در فضای کسب و 
کار در راستای توسعه اقتصاد پویا، امری رضوری بنظر می رسد 
و بالطبع سندیکای صنعت برق ایران می تواند نقشی راهربدی و 
اثرگذار در این مقوله بعهده گرید و درســت به مهنی دلیل، دوره 
جدیــد فعالیت های هیات مدیره از امهیت ویــژه ای برخوردار 
اســت و مهنی نگاه و طرز تفکر، دلیل اصلی تصمیم اینجانب 

مبنی بر حضور در عرصه انتخابات هیات مدیره است. 

در ادامه نظر شــام بزرگواران را به رسفصل برخی از معضالت 
مهم در عرصه صنعت برق جلب می کنم: 

 تراز مالی منفی وزارت نریو ناشــی از تفاوت درآمد و قیمت 
متام شده برق منجر به اجیاد اصل بدهی و خسارت دیرکرد دولت 
به جمموعه ســازندگان و پیامنکاران صنعت برق از یک طرف و 
کمبود منابع مالی جهت اجرای پروژه های جاری و آتی از طرف 
دیگر شده و علریغم رشد سالیانه تقاضای بیش از پنج درصدی، 
عــدم رسمایه گذاری های جدید تبعات خمتلــف از مجله بحران 
کمبود برق را در پی دارد. بحران نقدینگی بنگاه های اقتصادی، 

منجر به ضعف بنیه مالی آهنا شــده که عمدتًا ناشی از مطالبات 
انباشته طی سنوات گذشــته از کارفرمایان دولتی و عدم انعقاد 
قراردادهای جدید است. افزایش بدهی های صنعت برق، سبب 
کاهش میزان رسمایه گذاری در ســنوات اخری شده و متوقف 
شدن بسیاری از طرح های توســعه ای و هبینه سازی و مهچننی 
عدم اعتامد بخش خصوصی جهت انجام رسمایه گذاری جدید 

را بدنبال داشته است. 

 حتریم های اعامل شده در سال های اخری نقش جدی در کاهش 
رونق اقتصادی کشور ایفا کرده اند که طبیعتًا اثرات آن در صنعت 
برق نیز ملموس اســت. حتریم هایی که فروش نفت، هنادهای 
مالی و بانکی، صنعت بیمه، محل و نقــل و... را با هدف رکود 
اقتصادی ایران نشانه رفته اند لیکن موانع و مشکالت دیگری هم 
در این روند در کنار بحــث حتریم ها قرار می گریند که نمی توان 
نســبت به اثرات و تبعات آهنا بی اعتناء بود. حمافظه کاری بیش 
از حد نظام مالی و بانکی کشــور فشــار مضاعفــی را در این 
راســتا به بنگاه های اقتصادی حتمیل کرده است. دشواری های 
نظام بانکی کشــور در ارائه خدمات و بکارگریی قواننی دست 
و پاگری در صدور تضامنی و گشــایش اعتبارات، اجیاد رشایط 
صعب الوصول و اخذ وثایق ســنگنی در ارائه تسهیالت حاکی 
از عدم ریسک پذیری بانک ها و انگیزه کمرنگ آهنا در تعامل با 
فعاالن صنعتی است. کمبود تنوع و گران بودن نرخ تسهیالت 
بانکی از یک طرف و بوروکراسی پیچیده و تودرتوی موجود، 
عمــالً متقاضــی را از دریافت خدمات و تســهیالت مربوطه 
مایــوس و منرصف می کنــد. رسمایه بانک توســعه صادرات 
بعنوان تنها اگزیم بانک کشــور تکافوی امــر فراگری صادرات 
را نمی کند. رشکت هــای بیمه گر ما هنوز بــا مباحث اجرایی 
و عملیاتی بیمه قرارداد ها از قبیل بیمــه قراردادهای صادراتی 
جهت اخذ تســهیالت بانکــی، هجینگ ارزی برای پوشــش 
نوسانات نرخ ارز و ســایر خدمات این چنینی فاصله دارند. در 
صنایع زیر ســاختی رقابت برای اخذ پروژه عمدتًا منوط به در 
اختیار داشــتن امکانات فاینانس و محایت مالی است و رقابت 
در امور مالی به اندازه رقابت صنعتی امهیت دارد اما متأســفانه 
میزان پاینی رسمایه پرداختی بانک توسعه صادرات و صندوق 
ضامنت صادرات باعث شــده که در تأمنی اعتبار کاستی بارزی 
نســبت به رقبا پدیــد  آید و مهــنی امر موجــب کاهش قدرت 
رقابت تولیدکنندگان و پیامنکاران کشــورمان در اخذ پروژه ها 
در کشورهای دیگر می شــود. از طرف دیگر تنها موسسه بیمه 
اعتبــارات صادراتی ایران یعنی صنــدوق ضامنت صادرات با 

حمدودیت ناشی از کمبود منابع مالی مواجه است به گونه ای که 
رسمایه آن در مقایسه با حجم صادرات پیش رو و انتظار افزایش 
صادرات در راستای سند چشم انداز ۱۴0۴ بسیار اندک است. 
این درحالیست که در سال های اخری، دولت ها در رسارس جهان 
به امهیت نقش بیمه های اعتبــاری در رونق صادرات، افزایش 
رسمایه گذاری و کنرتل ریســک های صادراتی پــی برده و در 

جهت اجیاد و تقویت اینگونه موسسات اهتامم ورزیده اند. 

 بی ثباتی نرخ ارز در سنوات گذشــته و صدور بخشنامه های 
متعدد و گاهًا متناقض که اوج آن را در نیمه دوم سال ۱۳۹۱ شاهد 
بودیم هدف گذاری اقتصادی را در بنگاه ها کم اثر می کرد که این 
موضوع تغیری مسری نقدینگی رسگردان به سمت بازار غریمولد 
ارز را در پی داشــته و موجب رسدرگمی در شــیوه فروش ارز 
ناشــی از صادرات و یا تامنی ارز برای واردات شد ضمن اینکه 
بوروکراســی طوالنی و زمانرب و مهچننی دریافت وثایق مازاد 
بر ارزش ارز مورد نیاز، رشکت هــا را از دریافت ارز مبادله ای 
جهت تامنی مواد اولیــه و تدارک ســایر رضورت های ارز بر 
منرصف کرده و آهنــا را وادار به تامنی ارز با نرخ آزاد می کند. در 
نتیجه ضمن افزایش قیمت متام شده و حمدود شدن فرصت های 
صادراتی در عرصه رقابت بنی املللی، نمی توان انتظار داشــت 
ماحصل آن در سیستم بانکی و با نرخ مبادله ای به فروش برسد. 

 قواننی و طرح های محایتی از قبیل طرح محایت از تولید، هببود 
مستمر فضای کســب و کار، طرح محایت از تولید داخل، طرح 
محایت از صنعت برق و... به طور موثر جاری نشــده اند ضمن 
اینکه به منظور محایت از تولید داخلی رضوریست قواننی محایتی 

جدید تدوین و قواننی جاری بازنگری و اصالح شوند. 

 تصمیم عجوالنه مبنی بر حــذف جوایز صادراتی نیز مهزمان 
با تشدید حتریم های بنی املللی از مجله موارد دیگری است که در 
ادامه روند تغیریات پی در پی قواننی و مقررات جاری به صادر 
کنندگان حتمیل شد، در رشایطی که رشکت های فعال در عرصه 
صادرات کامکان جوایز صادراتی سنوات گذشته خود را به طور 
کامل وصول نکرده اند و برخی رشکت ها با تکیه بر مهنی امکان 
در مناقصات بنی املللی حضور یافته اند. حذف جوایز صادراتی 
نیز دســت انداز جدی در مسری رشد و توســعه صادرات غری 
نفتی کشور بوده اســت آهنم در میدانی که سایر دولت ها نسبت 
به تقویت صادرات خود از طریق اعطای مشــوق های نقدی و 

غرینقدی فراگری تر عمل می کنند. 

 در موضوع خصوصی ســازی، عدم برگشــت منابع حاصل 
از واگــذاری نریوگاه ها بابت رد دیون دولــت به صنعت برق 
باعث شده اســت که در عمل تنها تعهدات احداث نریوگاه ها 
برای ایــن صنعت باقی مانده و از این طریــق نتواند بدهی های 
خودرا پرداخت کند لذا ارزش نریوگاه های واگذار شده عماًل 
به صنعت برق برنگشــته و تعهدات مالی ناشی از احداث مهنی 
نریوگاه ها علریغم واگذاری، مهچنان بر عهده صنعت برق باقی 
مانده است که فشار مالی مضاعفی بر این صنعت وارد می آورد. 
از طــرف دیگر عرضه ســهام رشکت ها به صــورت بلوکی و 

توان اندک بخــش خصوصی برای رقابت بــا بخش عمومی 
در این عرضه ها سبب شده توســعه بخش خصوصی از طریق 

واگذاری ها، به طور کامل حمقق نشود. 

راهکار ها 
حفظ منافع اعضاء در واقع رسالت اصلی هیات مدیره سندیکا 
است لذا بنظر اینجانب هیات مدیره آتی باید به منظور صیانت از 
منافع اعضای خود، موضوعات ذیل را در دستور کار قرار دهد: 

 پیگــریی مطالبات معوقه اعضا و خســارت دیرکرد از طریق 
طرح موضوع در مراجــع ذیربط و ارائــه راهکارهای اجرایی 
از مجله مسائل جدی در این حوزه اســت که باید در دستور کار 
جدی هیات مدیره جدید قرار گرید. تعدیل نریو، کاهش رسعت 
تولید، نیمه کاره ماندن پروژه ها، ضبط تضامنی قراردادی توسط 
کارفرمایان دولتی و... از مجله اثرات خمرب این موضوع هستند 
که طبیعتًا اثر مســتقیم بــر روی حوزه هــای خمتلف صنعت و 
اقتصاد گذاشته است و در نتیجه عدم امکان وصول مطالبات، 
رشکت ها و بنگاه های اقتصادی را به سمت اخذ وام و تسهیالت 
بانکی گران قیمت ســوق داده است و عمده آهنا بدلیل بدهی ها 
و معوقات و جرایم بانکی با معضالت و مشــکالت عدیده ای 
مواجه شــده اند و عماًل فعالیت های تولیــدی و اقتصادی آهنا 

حتت الشعاع این امر قرار گرفته است. 

 در بخش برق الزم اســت در مدت زمانی قابــل توجیه، این 
صنعت با اتکا به درآمد خود بــه صورتی اقتصادی و در حمیطی 
کاماًل رقابتی فعالیت خود را توسعه دهد و این امر حمقق نخواهد 
شد مگر از طریق آزاد سازی هدفمند قیمت. در واقع رسیع ترین 
راه بــرون رفت از ایــن چالش، اصالح قیمت فــروش برق و 
پرداخت مابه التفاوت قیمت متام شده و قیمت تکلیفی از سوی 
دولت  است و از دیگر سو، موضوع تغیری ساختار وزارت نریو 
نیز که اخریًا مطرح شــد می تواند نقش موثری در این خصوص 
ایفا کند چراکه اســتفاده از الگوی مناســب بالطبع آثار مثبت 
و مفیدی در پی خواهد داشــت و درصورتیکــه هدف از تغیری 
ساختار، جداسازی بخش تصدی گری در راستای پرداختن به 
اقدامات حاکمیتی وزارت نریو و پرهیز از فعالیت های موازی 
باشــد. در این صورت دغدغه رقابــت بنی بخش خصوصی و 
بخش دولتی نیز منتفی و بخش خصوصی واقعی بعنوان بازوی 
توانمند در جهت حتقــق اهداف بخش حاکمیتــی بکار گرفته 
می شود. بر مهنی اساس سندیکا باید بطور جدی در این موضوع 

ورود کرده و نقش حموری خود را ایفا کند. 

 الزم اســت متهیداتی در حوزه های مالی و بانکی بکار گرفته 
شود از مجله تک نرخی شــدن ارز، گسرتش شعب فعال بانکی 
در کشــورهای هدف، اجیاد صندوق های مالی مشرتک از حمل 
مطالبات ارزی دولت یا بر اساس ارز حملی جهت اخذ تسهیالت 
و تضامــنی در بازارهای هــدف، عضویــت در هنادهای مالی 
بنی املللی به منظور امکان استفاده از منابع مالی آهنا و حضور در 
مناقصاتی که توسط اینگونه هناد ها تامنی اعتبار می شوند، روان 

سازی اســتفاده از خطوط اعتباری تعریف شده، اجیاد و توسعه 
بانک های ختصصی و موسســات بیمه و صندوق های محایت 
صادراتی با تنوع تسهیالت و ریسک پذیری باال و افزایش توان 
مالی و رسمایه ای هنادهای موجود، پذیرش جایگزینی مطالبات 
معوقه رشکت ها از دولت با وثایق بانکی به منظور اخذ تضامنی 
و تسهیالت، بسرتســازی واردات مواد اولیه از سایر کشور از 
حمل منابع ارزی ناشی از انباشت مطالبات وصول نشده دولتی 
در قبال مطالبات بخش خصوصی، وثیقه گذاشــتن مطالبات 
ارزی کشور در بازارهای هدف جهت صدور تضامنی بانکی به 
نفع رشکت های فعال در عرصه صادرات، فعال سازی شعبات 
بانکی در بازارهای هدف و امثاهلم. لذا الزم است هیات مدیره 

سندیکا در این ارتباط برنامه ریزی جدی داشته باشد. 

 از آنجاییکه نقش تشکل ها در ترویج فرهنگ تولید، هم افزایی 
و جتمیع توانمندی ها و جلوگریی از رقابت خمرب بســیار موثر 
اســت لذا موضوع توانمندسازی تشــکل ها در امر توسعه از 
امهیت ویژه ای برخوردار اســت به گونه ای که به عنوان یکی از 
اولویت های حموری برنامه های باالدستی کشور از مجله برنامه 
پنجم توسعه و سیاســت های کلی اصل ۴۴ حمسوب می شود. 
تقویت تشــکل ها و واگذاری برخی امــور تصدی گری به آهنا 
با رشط قبول مسوولیت و پاســخگویی، فرصت الزم را برای 
رسیدگی دولت به امور حاکمیتی مهیا می سازد. در قانون برنامه 
پنجم توسعه به رصاحت قید شــده به منظور ارتقای مشارکت 
تشــکل ها، دولت جماز است تسهیالت و مشوق های مستقیم و 
غری مســتقیم در حوزه صادرات غری نفتی را از طریق تشکل ها 
با مکانیسم تعینی شده اعطا کند که اینگونه محایت ها قطعًا منجر 
به تقویت و توســعه فعالیت های تشکل ها شده و در اینصورت 
عملکرد آهنا از حالت مســئله حمور به راه حل حمور تغیری یافته و 
ضمن جتمیــع توانمندی ها قادر خواهند بود در جهت توســعه 
بازار، اطالع رســانی قواننی و مقررات و دســتورالعمل های 
بازارهای هدف، تعامل با هناد ها و ســازمان های ذیربط، کنرتل 
عملکرد و رتبه بنــدی بنگاه ها، جلوگــریی از رقابت خمرب، 
اجیاد کنرسســیوم ها و مشــارکت ها برای انجــام موضوعات 
مشــرتک در بازارهای هدف گام های موثری بردارند. در مهنی 
ارتبــاط رضوریســت در خصوص حضور در نامیشــگاه های 
اختصاصی و بنی املللی، اعزام هیات هــای جتاری به بازارهای 
هدف، دعوت از مســوولنی و مقامات ذیربط جهت بازدید از 
امکانات و توانمندی های داخلی و ایضًا اجیاد و توسعه دفا تر و 
شعبات نامیندگی در بازارهای هدف محایت های مالی جدی از 
تشکل ها صورت پذیرد. یک تشکل قدرمتند و توانا نه تنها قادر 
خواهد بود با بسرت سازی مناســب، ضعف بازاریابی اعضای 
خود را مرتفع کند بلکه می تواند از طریق شــکل دهی و توسعه 
کنرسسیوم ها و مشارکت های داخلی و خارجی، جذب رسمایه 
خارجی، هبره مندی اعضا از تبادل دانش و تکنولوژی روز دنیا، 
رسمایه گذاری مشرتک با رشکت های حملی در بازارهای هدف 
و... توسعه بنگاه های اقتصادی را مدیریت کند. طبیعتًا افزایش 
سطح مشارکت تشکل ها در فرآیند تصمیم سازی از طریق اجیاد 
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اتاق فکر، شورای گفتگو، جلســات کار شناسی و کمیته های 
ختصصی نقش موثری در دستیابی به اهداف ترسیم شده خواهد 
داشــت. بانک ها و هنادهای مالی نیز می تواننــد با تکیه بر تایید 
یک تشــکل قدرمتند نسبت به اعطای تســهیالت به بنگاه های 
اقتصادی بدون نیاز به اخذ وثایق نوع اول اقدام کنند. اســتفاده 
از قواننی محایتی در امر توانمندسازی سندیکای برق موضوعی 
اســت که نباید مغفول واقع شود و الزم اســت بعنوان یکی از 

ماموریت های هیات مدیره آتی تعینی شود. 

 با توجه به کاهش بودجه عمرانی در ســال جاری و پیش بینی 
ادامه حتریم ها و در نتیجه مواجهه با کمبود منابع ارزی، صادرات 
می تواند یکی از اهرم های اساســی و موثــر جهت برون رفت 
از بحــران اقتصادی باشــد لیکن پرداختن به امــر صادرات نه 
تنها تالش بخش خصوصی را می طلبــد بلکه باید محایت های 
کلیه عوامل ذیربــط از مجله دولت، هنادهــای مالی، گمرک و 
ســازمان های مربوطه را به دنبال داشته باشــد چرا که با توجه 
به رشایط امــروز، صادرات هم برای رونــق اقتصاد ملی و هم 
برای رشــد و بقای رشکت ها امری رضوری حمسوب می شود 
و الزم اســت با حفظ فاصله از رویکردهای انفعالی نسبت به 
حتلیل نظاممند فرصت ها و هتدید ها و اختاذ راهکارهای منسجم 
و کاربردی اقدام شــود. بدهییســت رویکرد انفعالی هر یک از 
حلقه های زنجریه صادراتی ســبب خمدوش شــدن نتیجه کار 
خواهد شد و صادرات در گرو اهتامم متامی عوامل ذیربط، رونق 
خواهد یافت و کسب توفیق در این مسری می تواند عواید و اثرات 
مفید اقتصادی و هنایتًا اعتالی نام کشور عزیزمان را در خارج از 
مرزهای آن به ارمغان بیاورد. توجــه ویژه به امر صادرات برق 
توســط بخش خصوصی، تقویت و توسعه نقش رشکت های 
مهندســنی مشــاور در بازارهای هدف صادراتی، ترویج امر 
آموزش در حوزه های خمتلف صادرات، بازنگری و ساده سازی 
قواننی و مقررات در راســتای تســهیل امر صادرات بویژه در 
بخش قواننی گمرکــی و بانکی، تقویت و توســعه مهکاری ها 
و تعامالت بانک های ایرانی با بانک هــای خارجی، تقویت و 
توسعه بازارهای مرزی و شهرک های صنعتی در کشور هدف، 
کاهش ریســک های رسمایه گذاری در بازارهای صادراتی از 

طریق محایت و پشتیبانی دولت، رشد و ارتقای واحدهای حتقیق 
و توســعه با رویکرد صادراتی در رشکت های صادرات حمور، 
بکارگریی نخبگان و نریوهای متخصص در عرصه صادرات، 
کمک به استانداردســازی و برند ســازی حمصــوالت ایرانی، 
بکارگریی و ترویــج جتربیات ارزنــده صادرکنندگان موفق و 
درنظر گرفتن معافیت های مالیاتی بیشرت برای صادرکنندگان از 
مجله مواردی هســتند که برای حصول اهداف صادراتی باید به 
آهنا پرداخته شود. از طرف دیگر به منظور تقویت توان صادراتی 
رشکت ها نه تنها اعطای جوایز صادراتی امری رضوری به نظر 
می رســد بلکه به منظور ارتقا رقابت پذیری صادر کنندگان در 
عرصه بنی املللی الزم اســت مبالغ جوایز نقدی و تنوع جوایز 
غرینقدی بصورت هدفمند افزایش یابد به گونه ای که صادرات 
مبتنی بر تولید داخــل از جایزه صادراتی بیشــرتی برخوردار 

باشد. 

 بانک توســعه صادرات و صندوق ضامنــت صادرات زمانی 
به پویایی الزم می رســند که از میزان مداخله دولت در صدور 
تعهدات تکلیفی آنکه غالبًا حتمیلی و دســتوری اســت، کاسته 
شــود و به منظور محایت از تولید صادرات حمور و ارتقای توان 
تولید و افزایش ظرفیت ریســک پذیری، میزان رسمایه آهنا در 
قالب بودجه سنواتی ســالیانه و بر اساس مطالعات کار شناسی 
تعینی شود. مروری بر عملکرد اگزیم بانک ها، موسسات بیمه 
و صندوق های محایت صادراتی در رسارس دنیا موید این مطلب 
اســت که اینگونه هنادهای ختصصی با هدف گسرتش و تسهیل 
مبادالت جتاری بنی املللی و پشــتیبانی از امر صادرات کشــور 
متبوع خود تاســیس شــده اند و در مهنی ارتباط با سایر بانک ها 
و موسســات مالی در ارائه خدمات از مجلــه تامنی منابع مالی، 
نوع و مــدت اعتبارات اعطایی، ریســک پذیری و جهت دهی 
بخش هــای تولیــدی در راســتای فعالیت هــای اقتصادی و 
صادراتی تفاوت عمده ای دارند و هبمنی جهت منابع آهنا عمدتًا 
از طریق کمک های مستقیم یا غری مستقیم دولتی تامنی می شود 
حال آنکه منابــع بانک های جتاری عمدتًا از حمل حســاب های 
بانکی و ســپرده های پس انداز تامنی می شود لذا انتظار می رود 
نوع خدمات و کیفیت تســهیالت اعطایــی در اگزیم بانک ها 

و صندوق های محایــت صادرات متفاوت باشــد که الزمه آن 
محایت بخش دولتی و اســتفاده از مزایایی مهچــون اعتبارات 
دولت و بانک مرکزی، جربان خسارت توسط دولت، معافیت 
از برخی مالیات ها و امثاهلم اســت تا متعاقبًا این هنادهای مالی 
قادر به فراهــم آوردن امکانات الزم در راســتای فعالیت های 
صادراتی هر کشــور باشند. الزم اســت بیمه صندوق ضامنت 
صادرات برای پوشش ریســک های جتاری و سیاسی اجباری 
شود و دولت ضامنت بیمه های صادرات و صندوق را در مقابل 
ذینفع ها تضمنی کند و بانک ها، بیمه صندوق تضمنی صادرات 

را به عنوان وثیقه بپذیرند. 

 در موضــوع خصوصی ســازی  هــدف ایــن اســت که با 
انتقال مدیریــت بنگاه های دولتی به بخــش خصوصی و رفع 
حمدودیت های دولتــی و برخورداری از آزادی عمل بیشــرت و 
مدیریت منســجم در بخــش خصوصی در جممــوع هبره وری 
افزایش پیدا کند. بنابراین در فرآیند خصوصی ســازی ، انتقال 
مالکیت بنگاه دولتی به بخش خصوصی اقدامی الزم است ولی 
کافی نیست. فرآیند خصوصی سازی  وقتی اثربخش خواهد بود 
که مهراه با انتقال مالکیت، مدیریت بنگاه ها نیز در اختیار بخش 
خصوصی قرار گرید. نگاهی به واگذاری های انجام شده نشان 
می دهد که بخش اول این فرآیند یعنی انتقال مالکیت انجام شده 
اســت ولی مدیریت واحدهای بزرگ واگذار شــده کامکان در 
اختیار دولت باقی مانده اســت. با این شکل از واگذاری ها که 
مدیریت رشکت های بزرگ کامکان نزد دولت باقی مانده است، 
دستیابی به هدف ارتقای هبره وری تولید مبهم است لذا مطالبه 
نحوه صحیح خصوصی ســازی مبتنی بر ضوابط اصل ۴۴ به 
ویژه احراز اهلیت باید از مجله موارد حائز امهیت در هیات مدیره 

آتی باشد. 

در پایان خاطر نشان می سازد موارد فوق االشاره بعنوان رئوس 
مطالب درج شــده که به منظور حتقق آهنا رضوری است هیات 
مدیره جدید از حداکثر ظرفیت اعضای ســندیکا هبره مند شود 
و چنانچه بسرت الزم جهت به فعل رساندن ظرفیت های بالقوه 
موجود توســط هیات مدیره فراهم شود، بی تردید کسب نتایج 

مقبول دور از دسرتس نخواهد بود.

علی بخشی
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پست های انتقال نریوی کشور
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 رئیــس کمیتــه ختصصی پیامنــکاران خطوط انتقــال نریوی 
سندیکای صنعت برق ایران

 رئیس کمیتــه خصوصی ســازی و مهکاری های مشــرتک 
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برق ایران

 عضو کارگروه مشرتک سندیکا و توانری
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اهداف و برنامه ها
برنامه های درون سازمانی 

  اجیــاد و تقویت ســاختارهای بروز و علمی در ســاماندهی 
ساختاری سندیکا با رویکرد مدیریت اسرتاتژیک

  تسهیل روابط درون سازمانی و اجیاد روش های نوین ارتباطی 
در راســتای اخذ نظرات و هبره گریی از مشــارکت حداکثری 

اعضا
  اطالع رســانی بروز و شــفاف بــه متامی اعضا در راســتای 
پیشــگریی از اجیاد رانت های ویژه، تقسیم عادالنه فرصت ها و 

مقابله مناسب با هتدیدات
  شناسایی و تدوین منافع مشرتک اعضا و هتیه برنامه ای جهت 

تامنی حداکثری آهنا
  بکارگــریی تفکر علمی و مهندســی در تصمیامت و اجرای 

پروژه ها
  حفظ یکپارچگی و حلاظ مسائل فنی و اقتصادی و تامنی منافع 

متامی طرف های مسئول در اجرای پروژه ها 
  تقویت و اصالح ســاختار کمیته هــای عمومی و ختصصی 
ســندیکا بعنوان مراجــع ختصصی موضوعــی در خصوص 

تصمیم سازی های کالن سندیکا و صنعت برق کشور
  تشــکیل و راه اندازی بانک اطالعاتی کســب و کار شــامل 
استانداردهای روز ختصصی و عمومی، قواننی موجود کشوری 
و بنی املللی، کتابخانه الکرتونیکی، کتب مرجع و ســایر موارد 

رضوری جهت هببود فضای ختصصی کسب وکار اعضا

برنامه های برون سازمانی 

  تدوین برنامه ای کاربردی در راستای برقراری ارتباط مستقیم 
و موثر با مراجع رسمی از قبیل معاونت برنامه ریزی و نظارت 
راهربدی ریاســت مجهوری، ســازمان تامنی اجتامعی، جملس 

شورای اسالمی، وزارختانه ها و سازمان های مرتبط
  ارتقاء و دفاع از جایگاه پیامنــکاران بعنوان یکی از اصلیرتین 
ارکان صنعت و سازندگی کشــور و توجه به مسائل مربوط به 

رتبه بندی های عادالنه در صنعت برق
  هتیــه برنامه ای موثر جهت پیگریی مســائل اصلی مورد نظر 
اعضاء از قبیل مطالبات قابل توجه موجــود، بیمه قرارداد ها و 

مواردی از این قبیل
  اجیاد بسرت مناسب در راستای تشکیل و معرفی کنرسسیوم های 
مقتدر متشکل از سازندگان و پیامنکاران عضو جهت پروژه های 

عظیم ملی و برون مرزی
  اقدام جدی در خصوص هببود نحوه تعریف پروژه ها و ارجاع 
کار ها توســط کارفرمایان و اصالح قراردادهــای موجود در 

جهت تامنی عادالنه منافع طرفنی

   پنجمین دوره ی انتخابات هیات مدیره ی سندیکا/ مجمع ۱۳۹0    

پرونده  انتخاباتپرونده  انتخابات
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سوابق شغلی و اجرایی 
  عضو هیات مدیره سندیکای صنعت برق ایران

بیشرتین سهم مشارکت در حفظ و خرید ساختامن فعلی سندیکا 
و پرداخــت مبلغ هفت میلیارد و پانصد میلیون ریال بیشــرتین 

سهم مشارکت در کمک به سندیکا
  رئیس کمیته سازندگان کنتور

  عضو هیات مدیره رشکت آزمایشگاه هاي صنایع برق
  عضو هیات مدیره انجمن مکاترونیك ایران وابسته به وزارت 

علوم و دانشگاه های فنی مهندسی کشور
  عضو هیات مدیره رشکت خدمات شهر صنعتي هشتگرد

  عضو طرح شبکه هوشمند کشور
فهرست تاییدیه ها و لوح های تقدیر

  بیشرتین ســهم کمک مالی به ســندیکای صنعت برق ایران 
جهت خرید دفرت مرکزی به مبلغ 7۵0،000،000 تومان

  کمک بــه زلزله زدگان آذرباجیان در ســال 91 به میزان چهل 
میلیون تومان

  کمک به آموزشگاه استثنایی مهر به مبلغ 200،000،000ریال
  لوح سپاس در چهارمنی کنفرانس بنی املللی صنعت احداث 

انرژی در 30 دی ماه الی 1 هبمن سال 1392
  تندیس رتبه برتر در گروه تولید کنندگان در سیزدمهنی نامیشگاه 

بنی املللی  صنعت برق ایران آبان ماه 1392
  لوح تقدیر بعنوان واحد نمونه صنعتی  از ســازمان صنعت، 

معدن و جتارت استان الربز در تریماه 1392
  لوح تقدیر رشکت برتر در نامیشگاه جانبی نوزدمهنی کنفرانس 

شبکه های توزیع نریوی برق ایران سال 1392
  لوح تقدیرکارآفرین برتر پیش کســوت صنعت برق کشور در 
یازدمهنی جشــنواره بانیان علم و صنعت برق از ســوی معاون 
برق و انرژی وزارت نریو و مدیر عامل رشکت توانری و انجمن 

مهندسنی برق و الکرتونیک ایران اردیبهشت ماه سال 1392
  لــوح تقدیر کارآفرین برتر صنعت برق کشــور در هجدمهنی 

کنفرانس شبکه های توزیع نریوی برق کشور
  تندیس حمصول برتر در جشنواره بنی امللی حتقیق و توسعه ایران 

مهرماه 1391
  لوح تقدیر وزارت اقتصاد و دارایــي و مدیر کل امور مالیايت 

مودیان بزرگ بعنوان مودي نمونه مالیايت
  امضاء تفاهم نامه با وزیر صنایع و انرژي تاجیکســتان جهت 

صادرات دویست هزار کنتور به کشور تاجیکستان
  عضو هیات مدیره سندیکاي صنعت برق ایران

  اجیاد بیــش از چهار صد نفر اشــتغال مســتقیم و در حدود 
دویست نفر اشتغال غری مستقیم در کشور

  لوح تقدیر از روساي سازمان آموزش فني و حرفه اي کشور با 
توجه به جتهیزات حتویيل و جتهیز کارگاه ها 

  لوح تقدیــر از وزیــران کار و امور اجتامعي بــراي محایت و 
آموزش تیم هاي مهاريت کشور در مسابقات جهاين و ارتقاء رتبه 

ایران در رده بندي جهاين
  تشکر و قدرداين مدیر عامل رشکت توانری به جهت طراحي و 

تولید کنتورهاي هوشمند و دجییتال برق 
  دریافــت لوح ســپاس از اســتانداري هتــران و فرمانداري 

ساوجبالغ به سبب توسعه صنعتي کشور و اجیاد اشتغال
  دریافت  لوح تقدیر واحد نمونه برق و الکرتونیك کشــور از 

دست رئیس مجهور و وزیر صنایع و معادن
  لوح تقدیر از وزارت علوم و دانشگاه صنعتي رشیف، دانشگاه 

پیام نور، دانشگاه آزاد و ... 
  تاییدیه از رشکت خمابرات ایران و تشــکراز طراحي و ساخت 
دستگاه هاي مورد نیاز آن رشکت که مورد حتریم آمریکا و اروپا 
قرار گرفته و اظهار ســاخت با مهان کیفیت و با یك دهم قیمت 

مشابه خارجی
  لوح تقدیر و انتخاب بعنوان کارفرماي نمونه و کسب رضایت 

کارگران و پرسنل و تامنی امور رفاهي آنان توسط وزارت کار
  لــوح تقدیــر از وزارت آموزش و پــرورش و آموزش فني و 
حرفه ای کشور در رابطه با ســاخت جتهیزات مورد نیاز کارگاه 

ها و آزمایشگاه ها
  گواهي ثبت اخرتاع براي کنتورهاي برق دجییتال و هوشمند

  جوایز و لوح تقدیر از سازمان پژوهش هاي علمي و صنعتي 
ایران

 DLMS اولنی رشکت ایراين دارنده  تاییدیه از سازمان جهاين  
در رابطه با زبــان پروتکل ارتباطي اســتاندارد سیســتم هاي 

هوشمند
  داراي تاییدیــه هــاي ISO 9001:2008 )اســتاندارد 
مدیریت کیفیت(، ISO 14001:2004 )مدیریت زیست 
حمیطــی( و  OHSAS 18001:2007 )مدیریت ایمنی و 
هبداشت شغلی( و مهچننی تاییدیه کیفیت جهاين از رشکت کام 

هلند
  عضو هیات بازنویيس کتاب هــاي دريس وزارت آموزش و 

پرورش در بخش  آموزش فني و حرفه اي کشور
  عضو انجمن ختصصی مراکز حتقیق و توسعه صنایع و معادن 

عضو انجمن فارغ التحصیالن دانشگاه صنعتی رشیف
  عضو انجمن خمرتعنی کشور

  عضو احتادیه صادرکنندگان خدمات فنی، مهندسی و صنایع 
انرژی ایران

  عضو انجمن مهندسان کنرتل و ابزار دقیق ایران
محایت از جمامع علمی و مهندسی

  اهدایــی به انجمن ختصصی مراکز حتقیق و توســعه صنعت، 
معدن و جتــارت مبلــغ ۵0،000،000 ریــال و پرداخت وام 

قرض احلسنه به مبلغ 100،000،000 ریال
مبلــغ  بــه  ایــران  مکاترونیــک  انجمــن  بــه  اهدایــی    

300،000،000ریال
  جتهیز آزمایشگاه کنرتل دانشگاه برق دانشگاه صنعتی رشیف 

به مبلغ 2۶2،000،000 ریال در سال 1388
  کمــک اهدایی بــه دانشــگاه صنعتی رشیــف جهت جتهیز 

آزمایشگاه کنرتل به مبلغ 300،000،000 ریال
  اهداء دستگاه حوضچه اسید به دانشگاه صنعتی رشیف 

  اهداء مبلــغ 7۵،000،000 ریال به انجمن فارغ التحصیالن 
دانشگاه صنعتی رشیف جهت محایت مالی

  اهــداء جتهیزات آزمایشــگاه برق و الکرتونیک به دانشــگاه 
صنعتی رشیف به میزان ۴0،000 دالر

  کمک بــه زلزله زدگان آذرباجیان در ســال 91 به میزان چهل 
میلیون تومان

  کمک به آموزشگاه استثنایی مهر بمبلغ 200،000،000ریال
)الزم به ذکر است متامی مستندات مربوط به فهرست تاییدیه ها 

و لوح های تقدیر در دفرت روابط عمومی موجود است(
پاسخ پرسش ها    

  مهمرتین اهداف شام از اعالم کاندیداتوري براي هیات مدیره 
سندیکا چیست؟

مهم ترین اهداف اینجانب از اعــالم کاندیداتوری هیات مدیره 
ســندیکا عبارتند از تالش برای تقویت نقش بخش خصوصی 
در تصمیم گریی های مربوط به کســب و کار در کشور و کمک 
به کاهش رکود کاری اجیاد شــده و تغیری قواننی مالیات، بیمه، 
گمرک، بانــک و... در جهت حفظ منافع پیامنــکاران و تولید 
کننــدگان صنعت برق و اصــالح قواننی و متــن قراردادهای 
یکســویه وزارت نریو و تامنی منافع پیامنکاران و تولید کنندگان 
جتهیزات به نحوی کــه تغیریات نــرخ ارز و حتریم ها و رشایط 
پرداخت ســبب ورشکستگی و خســارت رشکت های عضو 

سندیکا نشود و منافع دو طرف قرارداد حلاظ شده باشد. 
هتیه حمل کار و دفرت مناســب درشان ســندیکا از دیگر اهداف 
اینجانب اســت که امیدوارم فعالیت های انجام شده تا کنون در 
دوره جدید به رسانجام مقصود رسیده و هیات مدیره و کارکنان 

گرامی سندیکا با آرامش خاطر پیگری مشکالت اعضا شوند.

   مهمرتین هتدیدها و فرصت هاي صنعت برق را چه مي دانید؟
مهم ترین هتدیدهای صنعت برق عبارتند از رکود کاری فعلی، 
دو گانگی نــرخ ارز و غــری واقعی بودن نــرخ ارز، حتریم های 
بنی املللــی، واردات بی رویه در قالب برخــی فاینانس ها که با 
پول متعلق به ایــران جمبور به واردات کلیــه جتهیزات پروژه ها 
و مشــابه تولیدات ســاخت داخل و عدم محایــت تعرفه ای از 
حمصوالت داخلی، قراردادهای یکسویه دولتی، عدم پرداخت 
مطالبــات پیامنــکاران و تولید کنندگان از ســوی دولت، عدم 
وجود تســهیالت بانکی جهت رسمایه در گردش و نرخ باالی 
تسهیالت، عدم پیش بینی تعدیل در قرارداد ها و جربان تغیریات 

نرخ ارز در قرارداد ها و.... 
مهم ترین فرصت ها فضای مناسب تر اجیاد شده جهت دخالت 
بخش خصوصــی در امور مربــوط به خود و اصــالح قواننی 

مجشید بردبار
متولد: 1333

حتصیالت: کارشناسی در مهندسی برقـ  الکرتونیک از دانشگاه صنعتی رشیف
سمت فعلی: مدیر عامل رشکت الکرتونیك افزار آزما از سال 1359 تاکنون

کســب و کار و محایت از تولید، احتامل توجه بیشرت به بانک ها 
به تولیــد و افزایش تســهیالت رسمایه در گــردش و رسمایه 
ثابت، امکان اصالح قواننی مربوط به مالیات و بیمه و گمرک، 
تعریف پروژه های جدید در وزارت نریو، اجیاد رشایط و امکان 
افزایش صادرات، اصالح و تک نرخی کردن نرخ ارز، گسرتش 
تشکل های صنفی و سندیکایی و احتاد در جهت احقاق حقوق 
تولید کنندگان، کاهش حتریم ها و آسان تر شدن نقل و انتقال ارز 
و گشــایش L/C، امکان هتیه مواد اولیــه و قطعات الزم جهت 

اجرای پروژه های پیامنکاران و تولید کنندگان و... 

  مهمرتیــن برنامه هــا و اهداف بــراي هببــود رشایط بخش 
خصويص صنعت برق را چه مي دانید؟

کاهش تصدی گری دولت و کوتاه کردن دســت رشکت های 
شبه دولتی و نیمه دولتی و افزایش اختیارات بخش خصوصی 

در تصمیم گریی های اقتصادی و تصویب قواننی کسب و کار.

  مهمرتین پروژه هاي سه ســال آینده سندیکا براي هببود حمیط 
کسب و کار صنعت برق را چه مي دانید؟

- مهفکری و مهکاری با وزارت نریو و جملس شــورای اسالمی 
در جهت تعریف، توســعه و اجرای پروژه های به تاخری افتاده 
جدید در راستای اجیاد اشتغال و خروج از رکود در صنعت برق

- تالش در اصالح متن قراردادهای فیامبنی با رشایط عادالنه و 
حفظ و تامنی منافع پیامنکاران و سازندگان صنعت برق

- تــالش در جهت روان ســازی تامــنی مالی رشکــت ها و 

اخذ مطالبــات معوق پیامنــکاران و ســازندگان صنعت برق 
و جریمه هــای تاخری در پرداخــت و تعدیل های نــرخ ارز در 

قراردادهای قبلی
- تالش در جهت اصالح و تصویب قوانــنی موجود و جدید 
در رابطه بــا واردات، گمرک، دارایی، بیمــه، بانک ها و دیگر 
ارگان های ذیربط در جهت حفظ و توسعه منافع اعضاء سندیکا

  مهمرتین خدمايت که ســندیکا باید به اعضاي خود ارائه دهد، 
چه هستند؟

- اطالع رسانی به موقع و آگاه کردن اعضا از امکانات و حقوق 
و قواننی جدید و تشویق به مشارکت در امور مربوط به کسب و 

کار خود و پیگریی اهداف تعریف شده در سندیکا
-  تامنی آموزش های الزم فنی و اقتصادی برای اعضا

- فراهم کردن امکانات بازاریابی و رونق کســب و کار اعضا با 
چاپ نرشیات، سایت های اینرتنتی، برپایی نامیشگاه ها و ...

- مهاهنگــی با مراجع ذیربــط در وزارت نــریو، وزارت امور 
خارجه و ســفارختانه هــا و وزارت اقتصاد در جهت توســعه 

صادرات و گردآوری اطالعات جتاری و بازرگانی کشورها
- مهاهنگی و ارتباط مستمر با جملس شورای اسالمی، دولت، 
گمرک و ... در جهت اصالح قواننی و روانسازی امور مربوط 
به واردات مواد اولیه و ماشنی آالت، امور مالیاتی، بیمه، بانک 

ها و ... در جهت منافع و نیازهای اعضای سندیکا

  مهمرتین وظایف ســندیکا در خصوص هببــود روابط میان 

رشکت هاي عضو را چه مي دانید؟
تشکیل جلسه و اجیاد مهفکری و تکیه به منافع مشرتک و تشویق 
به رقابت سامل در چهارچوب قواننی اقتصاد آزاد و تکیه بر کیفیت 

و قیمت حمصوالت و حفظ و رعایت اصول اخالق کاری.

  مهمرتین برنامه هاي شــام براي افزایش مشارکت داوطلبانه 
اعضا در فرآیند سیاستگذاري سندیکا چیست؟

اطالع رسانی مستمر و آگاه کردن صادقانه اعضا از امور جاری 
و پیرشفت های انجام شده و نشــان دادن نقشه راه و برنامه های 
دور دست و تشــویق و دعوت از اعضا برای مشارکت بیشرت با 

توجه به توجیه و ترشیح منافع حاصله برای آنان. 

  ارزیابــی شــام از عملکــرد دوره )های( قبلی هیــات مدیره 
چیست؟ )کامیابی و ناکامی ها را بررسی کنید(

 هیات مدیره هــای دو دوره اخری در بد تریــن رشایط اقتصادی 
کشور انجام وظیفه کرده که بخش خصوصی و تولید کنندگان 
و پیامنــکاران مورد بی مهری شــدید و بیشــرتین حمدودیت ها  
قرارداشته اند، لذا با توجه به رشایط سخت کار ها و پروژه های 
مورد نظر دارای پیرشفت  دخلواه نبوده اند اما آنچه برای انتخاب 
هیات مدیره جدید بایــد مد نظر قرار گرید آن اســت که اعضا 
هیات مدیره به هیچ وجه نباید در سمت هیات مدیره در جلسات 
با مسئوالن دولتی پیگری منافع شخصی و رشکتی خود باشند و 
وقت کافی و جدیت الزم را برای پیشربد اهداف سندیکا مبذول 

نامیند.

ويل اله بیات
متولد: ۱۳۳۲/ زنجان
حتصیالت: مهندسی صنایع/ دانشگاه علم و صنعت ایران/ 1364
سمت فعلی: مدیرعامل رشکت پارس سویچ

سوابق و فعالیت های کاری 
  فعالیت آزاد بدون سوابق بیمه - به مدت 8 سال

رشکت پارس سویچ:
  رسپرست قطعه سازي/ 1364 تا 1365

  مدیرتولید و برنامه ریزي کارخانه/ 1365 تا 1370
  معاونت پروژه انتقال دانش فني HV  کلیدهاي فشــار قوي از 

ABB و مدیرواحد قراردادها/ 1370 تا 1376

  معاونت تولید و برنامه ریزي و امور پیامهنا/ 1377 تا 1381
  معاونت بازرگاين، فروش و امور پیامهنا/ 1381 تا 1383

  رشکت توســعه معادن روي ایران/ معاونت طرح و برنامه و 
مدیر کمیته فني/ 1383 تا اردیبهشت 1384/ 1 سال و 2 ماه

  رشکت راهان توان/ مســئول طرح و توسعه/ 1384 تا مهر 
1385/ 19 ماه

 MDF رشکت فیرب فــرشده فارســیان/ مدیر پــروژه تولید  
بــا ظرفیــت 650مرتمکعــب در روز و بــا رسمایه گــذاري 
42230000یــورو + 300میلیــارد ریــال/ 1384 تــا مهر 

1385/ 19 ماه
  رشکت پارس سویچ/ مدیر عامل/ مهر ماه 1385 تا کنون

  مشــاوره در طراحي، اجرا و نظارت چند رشکت صنعتي در 
زنجان

پرونده  انتخاباتپرونده  انتخابات



۴8۴9

سوابق کاری
 رییس هیات مدیره رشکت هتران پادنا

 رییــس هایت مدیره رشکت پارس تابلو از ســال 13۶۴ و در 
مقاطعی مدیر عامل

 موســس، رییــس و نایــب رئیــس هیــات مدیــره رشکت 
آزمایشگاه های صنایع برق ایران در سنوات خمتلف

 موسس و عضو هیات مدیره هیات مدیره رشکت های هبشت 
دماوند و به گزین دام ســنگرس، فعالیت در زمینه کشاورزی و 

دامپروری
 موســس، عضو هیات مدیره رشکت صانری )معتربترین برند 

صادراتی در صنعت برق ایران(
 از ســال 13۶۵موســس و عضو هیات مدیــره رشکت های 
ریزکو، کاندوئیت، جابون، ژیتال، پاالیش نریو، آریان، رشکت 
صنعتی مهرآبــاد و فوملن  که در حال حــارض در این رشکت ها 

سمت و سهمی ندارد
 رئیس و نایب رییس هیات مدیــره دوره های خمتلف رشکت 
سینا فرآیند نریو که این رشکت هولدینگ و بزرگرتین سهامدار 

بخش خصوصی در رشکت ایران ترانسفو است

جتارب و فعالیت های اجتامعی و اقتصادی 
 رییس هیات مدیره فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته 

ایران
 رییس کمیســیون انرژی اتــاق بازرگانی، صنایــع، معادن و 

کشاورزی هتران تا سال 1392
 نایب رییس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و 

کشاورزی هتران از سال 1392 تا کنون
 عضو کمیســیون انرژی، نفت و حمیط زیست اتاق بازرگانی و 

صنایع و معادن ایران
 عضو شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی به نامیندگی 

از بخش انرژی تا سال 1392
 عضو هیات نامینــدگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن هتران 

و ایران
 رئیس هیات مدیره سندیکای صنعت برق ایران تا سال 1389

 عضو هیات مدیره انجمن مهندســنی برق و الکرتونیک ایران 
و مسئول کمیته مطالعات پســت ها در انجمن مهندسنی برق و 

الکرتونیک ایران
 عضو هیــات امناء و هیات اجرایی جامعــه فارغ التحصیالن 

دانشگاه امریکبری تا سال 138۵
 عضو انجمن مدیریت کیفیت ایران

 رییس و عضو هیات مدیره انجمن صنفی تابلوسازان ایران

برخی ازموفقیت ها
 اولنی صادر کننده تابلوهای برق در ایران

 کارآفرین منتخب صنعت برق ایران
 دریافت لوح تقدیر بعنوان صنعتگر نمونه در سال 81 از دست 

ریاست حمرتم مجهور در رشکت پارس تابلو
 دریافت لوح تقدیر به عنوان واحد نمونه صنعتی در ســال 83 

در رشکت پارس تابلو
 دریافت چهار دوره به عنــوان صادر کننده نمونه در صادرات 

خدمات فنی- مهندسی در رشکت صانری
 دریافت لوح باالترین ارزش افزوده در صادرات در صانری

اولنی تولید کننده برخی جتهیزات برق صنعتی در ایران، شامل: 
تابلو های کشویی فشــار متوسط ، طراحی و اجرای پست های 
فشار قوی، تابلوهای فشار فشــار متوسط کمپکت، کلیدهای 

فشار ضعیف اتوماتیک، سیستم های باسبار ترانکینگ و ...

برنامه و اهداف
ارتقاء جایگاه و نقش مؤثر بخش خصوصی در:

 تقویــت فرهنــگ کارآفرینــی، ارتقــاء روحیــه کارمجعی و 
سازماندهی هبینه امورات

 هبره برداری بیشرتدر رسمایه گذاری و تولید، مهراه با انتقال و 
استفاده از جتربیات علمی و عملی دست اندرکاران

 تبادل نظر و ارتباط نزدیک تنگاتنگ و مهاهنگ، با تشکل های 
عضو جهت نیل بــه اهداف قانونی در دفــاع از حقوق و منافع 

مرشوع و قانونی آهنا
 هبره گریی و اســتفاده از خرد مجعی به منظور تقویت و ارتقاء 
جایگاه مدیریتی تشکل ها جهت اثر گذاری نقش آهنا در اقتصاد 
کشور به استناد بند ب ماده ۵ اتاق ایران مورخ 1390/12/1۵ 
و ماده ۵ و 7 قانون هببود مســتمر فضای کســب و کار مصوب 

1390/11/1۶
 ســاماندهی حمیط و فضای مناســب برای تعامل و مهکاری با 
دولت در قالب اهداف و برنامه ششــم ، مهراه با کاهش تصدی 
گری دولت در عرضه صنعت و اقتصاد در جهت تقویت امنیت 

رسمایه گذاری و توسعه آن توسط بخش خصوصی
 کمک بــه اصالح قواننی و مقررات در حــوزه های صنعت و 
اقتصاد و مهچننی ارتقاء درک جامعه نســبت بــه نقش مؤثر و 
ســازنده بخش خصوصی در تقویت توســعه اقتصادی و رفاه 
عمومی کشــور در چارچوب مشارکت، مســئولیت پذیری، 
شــفافیت، حاکمیــت قانــون  مهراه بــا کارایی، اثربخشــی، 

پاسخگویی و امجاع
 تعامل هر چه بیشــرت در حفظ و نگهداری حمیط زیست سامل و 

هبداشت عمومی با عوامل مسئول 
 تالش برای حل مشکالت قراردادی اعضا

 اهتامم بر احیا موضوع خسارت دیرکرد در قراردادها از طریق 
لوایح قانونی 

 سعی برای اجرایی شدن فهرست هباء جهت تسهیل اقدامات 
اجرایی 

 کوشش در جهت اخذ مطالبات معوقه اعضا
 تالش برای توسعه بازارهای هدف صادراتی برق ایران

 تقویت نقش اعضا در امر سیاستگذاری های سندیکا از طریق 
توسعه نقش کمیته های ختصصی و افزایش فعالیت های سندیکا 

با رویکرد  دستیابی به نتایج مشخص و ملموس
 اخــذ نقطه نظرات رشکــت های کوچک و متوســط جهت 

مشارکت هر چه بیشرت آهنا
 تالش برای توســعه کســب و کار در بازار انــرژی های نو و 

هبره برداری از آن 
 فراهم کردن زمینه های الزم جهت ســاماندهی تشــکل های 
موجود در صنعت برق با نیت تبدیل ســندیکا به فدراسیون  بر 

اساس اساسنامه پیش بینی شده در اتاق ایران
 تالش برای تعریف پروژه های جدید، جهت خروج از رکود 

کاری اعضا
 بسرتسازی و یا مشــارکت صندوق های تامنی مالی به جهت 

گسرتش و توسعه فعالیت ها 

عوض حممد پارسا
متولد: 1326/ سنگرس/ سمنان

حتصیالت: کارشناسی مهندسی برق )الکرتونیک(/ دانشگاه صنعتی امریکبری )پلی تکنیک هتران(

فعالیت های اجرایی 
  تولید بومی حمصوالت اروپایی و آمریکایی مطابق با نیازهای 

روز صنعت برق ایران
HVDC Tester دستگاه خطایاب شبکه های توزیع  

High Voltage Voltmeter دستگاه ولتمرت فشار قوی  
High Voltage Ammeter دستگاه آمپر مرت فشار قوی  

Ultrasonic Leakage Detector دستگاه نشت یاب فراصوتی  
  حضور فعاالنه در نامیشگاه های بنی املللی داخلی و خارجی 

بطور مستمر
Middle-East Dubai کنفرانس  

  کنفرانس بنی املللی برق
  کنفرانس رشکت های توزیع برق ایران

  کنفرانس بنی املللی صنعت آب و برق ایران
  نامیشگاه های نفت و گاز کیش

  نامیشگاه برق مشهد
  کنفرانس منطقه ای مدیریت حوادث و اتفاقات فوریت های 

شبکه های توزیع
  برگزاری ســمینار های متعدد جهت فرهنگ ســازی روش 
های نوین در عیب یایی شــبکه های توزیع در رسارس کشــور 
)برای مثال رش کت های توزیع نریوی برق هتران بزرگ، نواحی 
استان هتران، کرمان، الربز، قزوین، گیالن، مازندران، گلستان، 

بوشهر، خوزستان، ...(
  پیاده ســازی موفق سیســتم اســتاندارد ایزو در حوزه های 

طراحی، تولید و خدمات پس از فروش
  حتلیل و بررسی مســتمر بر روی صنعت برق ایران و آگاهی 
از مشــکالت این صنعت از نزدیک جهت ارتقای صنعت برق 
ایران و مهگامی با صنعت روز دنیا و تــالش جهت رفع موانع 

در این مسری

پاسخ پرسش ها 
  مهمرتین اهداف شام از اعالم کاندیداتوری برای هیات مدیره 

سندیکا چیست؟
- هببود و ارتقای صنعت برق کشور

- مهگامــی با پیرشفتهــای روز دنیا با توجه به شــناخت از این 
صنعت

- افزایش تاثریگذاری ســندیکا بر مســائل مرتبط در ســطوح 
خمتلف اقتصادی، سیاسی، اجتامعی و فرهنگی

- تعامل موثر با دولت خدمتگزار و جملس حمرتم

  مهمرتین هتدیدها و فرصتهای صنعت برق را چه میدانید؟
هتدیدها

- عدم تکیه و اعتامد به تولیدکنندگان داخلی و وابستگی بیش از 
حد به واردات

- پیش نرفتن مهگام با رشایط نوین دنیا
- حتریم های ظاملانه

فرصتها
- پیشتاز بودن صنعت برق کشور نسبت به سایر صنایع کشور

- وجود نخبگان در صنعت برق ایران )با توجه به اینکه این رشته 
در بنی رشتههای دانشگاهی در ایران در صدر انتخاهبا قرار دارد(

- درصد باالی خودکفایی این صنعت در کشور

  مهمرتیــن برنامه هــا و اهداف بــرای هببــود رشایط بخش 
خصوصی صنعت برق را چه میدانید؟

- اجیاد زیرساختهای مناسب در راستای هببود صنعت برق
- استفادهی مناسب از پتانسیلهای موجود در رشکتهای عضو 

سندیکا
- اجیاد رقابت سامل

- شناسایی و معرفی نخبگان به صنعت برق کشور )در راستای 
تقویت ارتباط صنعت و دانشگاه(

- تسهیل در امر صادرات

  مهمرتین پروژههای سه ســال آینده سندیکا برای هببود حمیط 
کسب و کار صنعت برق را چه میدانید؟

- اجیاد بانک اطالعاتــی از نیازهای صنعت برق و توانمندهیای 
اعضای سندیکا

- اجیاد بانک نظرسنجی از اعضای ســندیکا و حتلیل و بررسی 
پیشنهادها

- برقــراری ارتباط بــنی نیازهای حال حــارض صنعت برق و 
اعضای سندیکا

- ارتباطگریی با فضای دانشــگاهی و اســتفاده از پتانسیلهای 

موجود نخبگان
- کنرتل و نظارت دقیق بر واردات در راســتای محایت از تولید 

داخل
- تدوین جلســات منظم بــا نامیندگان جملس حمــرتم و دولت 

خدمتگزار
- برقراری جلســات منظم هفتگــی و ماهیانه جهت مهگرایی 

بیشرت اعضا
- جهت دهی صنعت برق به سمت اســتفاده ی هرچه بیشرت از 

انرژهیای پاک و جتدیدپذیر

  مهمرتین خدماتی که ســندیکا باید به اعضای خود ارائه دهد، 
چه هستند؟

- محایت از اعضا در راستای تقویت تولید داخلی
- دســتیابی صنعت برق به جایگاه شایسته )با توجه به پیشتازی 

این صنعت در میان صنایع کشور(
- اجیاد منابع مالی مشــخص بــرای تقویت بنیــه ی اقتصادی 

سندیکا جهت دستیابی به اهداف تعینی شده

  مهمرتین وظایف ســندیکا در خصوص هببــود روابط میان 
رشکتهای عضو را چه میدانید؟

- اجیاد بانک اطالعاتی از حمصوالت تولیدی رشکتها
- ختصصی کردن حمصوالت رشکتها جهت هببود تولیدات

- حضور فعاالنه و مهاهنگ در مناقصات داخلی و خارجی

  مهمرتین برنامه های شــام برای افزایش مشــارکت داوطلبانه 
اعضا در فرآیند سیاست گذاری سندیکا چیست؟

تســهیل فرآیند رشکت اعضا در رایگریهیا و ســایر برنامه های 
سندیکا )به روشهای نوین اینرتنتی(

  ارزیابی شام از عملکرد دوره)های( قبلی هیأت مدیره چیست؟ 
)کامیابی و ناکامیها را بررسی کنید(

با توجه به رشایط حتریم ها و مشکالت اقتصادی موجود عملکرد 
اقتصادی سندیکا مثبت بوده است. بدینوسیله از اعضای هیأت 

مدیره ی قبلی تقدیر و سپاس به عمل می آید.

سلیمه تنکلی
متولد: 1354/02/01/ هتران
حتصیالت: کارشناسی در مدیریت بازرگانی
سمت فعلی: عضو هیات مدیره، معاون بازرگانی
و مدیر منایع انسانی رشکت معراج طرح باران از 1386 تا کنون
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سوابق شغلی و اجرایی 
  دارای ســابقه حضور 3۵ سال در ســطوح خمتلف مدیریت 
صنعتی و جتــاری بنگاه های اقتصادی کشــور اعــم از بخش 

خصوصی و دولتی- فعال در انجمن های صنفی و اتاق ایران 

پاسخ پرسش ها 
  مهمرتین اهداف شام از اعالم کاندیداتوري براي هیات مدیره 

سندیکا چیست؟
با توجه به جتربه دیرپا در عرصه کسب و کار و صنعت و جتارت و 
انجمن های صنفی کشور و بویژه عضویت 8 ساله در سندیکای 
صنعت برق ایران به این باور قلبی رســیده ام که راه حل پایه ای 
رســیدن بخش خصوصی و صنعت و احداث کشور به اهداف 
راهربدی خود، مهانا  "تشــکل، هم صدایی و هــم افزایی آنان 
اســت". بســیاری از فعاالن صنعت و احــداث دریافته اند که 
چنانچه بخواهنــد صدای آنان در عرصه اقتصادی و سیاســی 
کشور پژواکی رسا داشته باشد الزم اســت حضور خود را در 
تشــکل های صنفی بنحو بارزی افزایش بخشــند. اینجانب به 
عنوان مدیر یک رشکت سازنده جتهیزات برقی و عضو قدیمی 
سندیکای صنعت برق عالوه بر انگیزه مشرتکی که در بسیاری از 
فعاالن بخش صنعت وجود دارد به سه دلیل مشخص تر خود را 

نامزد انتخابات هیات مدیره سندیکا کرده ام.
اول:  به حلاظ حضور فعال در بخش صنعت برق و آشنایی نسبی 
از مزیت ها و حمدودیت های آن. آشنایی با نقش برجسته صنعت 
بــرق و انرژی در اقتصاد و GDP  کشــور کــه رضورت نقش 
آفرینی هر چه بیشرت این سندیکا را در عرصه اقتصادی کشور در 

دستور کار مدیریت سندیکا قرار داده است.
دوم: اجیاد فضای مناســب برای افزایــش فعالیت انجمن ها و 
ســندیکاهای صنفی در کشــور با اتکا بر ارتقاء قانونی جایگاه 
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشــاورزی به "پارملان بخش 
خصوصی"  و لزوم حضور سازمان یافته، مهاهنگ  و با برنامه تر 

تشکل های صنعتی احداث و صادراتی در این پارملان 
و ســوم: موقعیت و یژه ای که به علت شعارهای دولت یازدهم 
در مورد محایت از توسعه تشکل ها و تعامل دولت با آهنا بوجود 
آمده است از دیگر دالیل اینجانب جهت افزایش فعالیت خود 

در سندیکا و در صورت امکان در سطح هیات مدیره است.

   مهمرتین هتدیدها و فرصت هاي صنعت برق را چه مي دانید؟
آنچه که برای متامی کارشناسان اقتصادی کشور بویژه کنش گران 
صنعت و تولید واحداث آشــکار و مسلم اســت  در چند ساله 
اخری بعلت برنامه ها و عملکرد اشتباه و ناکارآمد دولت گذشته 
اقتصاد کشــور به وضعیت  وخیم »رکود - تورمی« وارد شده 

اســت که این وضعیت عوارض زیان بــاری بر مهه عرصه های 
اقتصادی-سیاسی و اجتامعی کشور حتمیل کرده است. در این 
میان»وضعیت صنعت«  و»صنعت برق« متحمل بیشــرتین و 
عمیق ترین خسارت شــده است. در این چارچوب بطور امجال 

می توان به ۴ هتدید جدی اشاره کرد:
اول - کمبود شــدید و مزمن نقدینگی یکــی از مهمرتین هتدید 
هایی اســت که حیات اکثریت فعاالن صنعــت برق را به خطر 
انداخته که با توجه به نقش برجســته و پر امهیت این صنعت در 
اقتصــاد ملی به یک عزم ملی و جدی از طــرف قوه مقننه و قوه 

جمریه و فعاالن صنعت برق جهت رفع فوری آن نیازمند است.
دومــنی و مهمرتین هتدید این صنعت از نظــر اینجانب»فضای 
بســیار نامناسب کســب و کار« اســت که برای متامی مولدان 
صنعتی، احداث کنندگان و کارآفرینان بطورکلی و برای صنعت 
مهم برق بطور خاص وجود دارد که متاسفانه علریغم تصویب 
»قانون هببود مستمر فضای کسب و کار« در حالی که اجرای آن 
نســبتا می تواند برخی از این حمدودیت و مشکالت موجود در 
فضای کســب و کار را حل کند، به علت عــدم تدوین آینی نامه 
اجرایی این قانون توسط دولت و حتی عدم حرکت جدی بخش 
خصوصی در این جهت ما شــاهد فضای غری قابل قبول برای 

فعالیت سامل فعاالن این صنعت هستیم. 
فضــای کنونی فعال بــه جوالنگاه »دالالن ، واســطه گران بی 
هویت، رانت خواران حرفه ای و فاســد«  تبدیل شــده است. 
عالوه بر هتدیدات یادشده فوق، اهم مشکالت فضای کسب و 
کار و حمدودیت های پیش روی صنعــت و صنعت برق به نظر 

اینجانب موارد ذیل هستند: 
- وجــود قوانــنی متضاد، متناقــض و بعضا قدیمــی و عقب 
مانده که اکثرا در جهت اجیاد حمدودیــت برای صنعت، تولید، 
احداث،  موسســات و رشکت های »تابلودار و  با هویت« بکار 
گرفته می شــوند )در این مورد می توان به قواننی مالیاتی،تامنی 

اجتامعی، قانون کار و قواننی و مقررات بانکی اشاره کرد.(
- وجود انحصــارات دولتی که به عنوان یــک رقیب نامتوازن 

برای بخش خصوصی و صنعت کاران عمل می کند
- وجود رشکت هــا و بنگاه های»خصولتــی« قدرمتند بعنوان 

رقیب دیگری برای صنعت
-  وجود قراردادهای بســیار یک ســویه تیپ که توسط دولت 
و زیرجمموعــه های آن به بخش خصوصی حتمیل می شــود که  
اساســا در عمل، راه هرگونه اظهارنظــر و رعایت منافع طرف 

دیگر را مسدود می سازد
ســوم: علریغم وجود رشایط »حتریم« در اقتصاد کشــور عدم 
اســتفاده و فرصت ســازی مناسب توســط دولت در جهت 

اســتفاده از ظرفیت های بالقوه )و حتی متاسفانه عدم استفاده 
ازحداکثــر از ۶0 درصد ظرفیت بالفعــل صنعت( و برعکس 
حتمیل هتدیدهای حتریم به بخش خصوصی بجای کمک به اجیاد 

فرصت برای آنان
چهارم: وجود سیستم ناکارآمد و عمدتا فاسد بانکی در کشور 
که بجــای محایت از پروژه های صنعتی و احــداث به محایت از 
فعاالن غــری مولد و زمنی خواران و رانت خــواران پرداخته که 
نتیجه آن اکنون ورشکستگی بارز اکثریت آنان است و این بحران 
و هتدید بزرگرتین رضبه را به فعالرت شــدن بخش صنعت برق 

واردکرده است. 
  مهمرتیــن برنامه هــا و اهداف بــراي هببــود رشایط بخش  

خصويص صنعت برق را چه مي دانید؟
این برنامه ها بــه دو نوع برنامه های کوتاه مــدت و میان مدت 

راهربدی و مهچننی برنامه های بلندمدت تقسیم شوند: 
الــف( از برنامه های کوتــاه مدت مدتی که مــی تواند به هببود 
رشایط بخش خصوصی منجر شــود می توان به اجرایی شدن 
رسیع قانون هببود فضای کسب و کار مصوبه جملس تصویب و 
اجرایی شدن واقعی و دقیق بسته پیشنهادی دولت جهت خروج 

اقتصاد و صنعت از رکود اشاره کرد
 ب( به نتیجه رسیدن مثبت مذاکرات ایران باکشورهای 1+۵ و 

عادی شدن روابط جتاری و اقتصادی کشور با جهان

  مهمرتین پروژه هاي سه ســال آینده سندیکا براي هببود حمیط 
کسب و کار صنعت برق را چه مي دانید؟

مهمرتین برنامه  اینجانب برای هببود حمیط کسب و کار صنعت 
برق عبارتند از:

الف( محایت جدی و عملی از برنامه سندیکا برای تبدیل شدن 
ســندیکای صنعت برق به »فدراســیون صنعت بــرق« برای 
مهگامی با فدراسیون نفت و فدراســیون احداث و فدراسیون 

مشابه برای حضور یکپارچه در اتاق ایران.
این فدراســیون متامی فعاالن صنعت برق از قبیل ســازندگان 
جتهیزات برقــی، پیامنــکاران و نصابان صنعت بــرق نریوگاه 
ســازان و دارندگان نریوگاه های برق وصنوف مشابه  را شامل 

خواهدبود.
ب( تالش برای اســتفاده اعضای ســندیکای صنعت برق از 
مزایای بند قاف تبرصه 2 بودجه ســال 93 کشــور که تا سقف 
100 میلیارد دالر به تصویب رســیده اســت و فرصتی است 
برای ارائه برنامه های رصفه جویی در مرصف انرژی و دریافت 
مابه التفاوت آن از حمل ذخریه سازی آن که می تواند برای اعضای 
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این سندیکا حداقل چندین میلیارد دالر را جذب کرد.
ج( مهاهنگی با وزرای اقتصادی دولت و ریاست بانک مرکزی 
برای صدور هرچه زودتر جموز تأســیس بانک های خارجی در 
کشور برای اســتفاده فعاالن سندیکا از نرخ سود پاینی و قدرت 
وام دهی باالی این بانک ها که کمک شایان توجهی به نقدینگی 
رشکت های عضو خواهد کرد )با مهکاری ســایر تشکل های 

مهسو و اتاق ایران( 
د( تدوین برنامه هایی بــرای ارائه به دولت و پیگریی آهنا جهت 
اجیاد مشــارکت های اجرایی با رشکت های معترب بنی املللی با 
اولویت محایــت دولت از طرف ایرانی برای هبره مند شــدن از 
فناوری های پیرشفته جهانی و رسمایه گذاری های طرف مقابل 
ه( برنامه ریزی و تدوین برنامه هایــی که بتوان با محایت دولت 
و اجیاد تسهیالت مناســب برای ورود رسمایه های ایرانی های 
مقیم خارج به کشور و رسمایه گذاری در بخش صنعت و بویژه 

صنعت برق
ر( تقویت برنامه های آموزشــی ســندیکا در جهت اســتفاده 
مدیران و اعضای رشکت های عضو با هدف »انتقال فن آوری 
های روز« و توانمند ســاختن رشکت ها برای رقابت با رقبای 

خارجی
س( مشــارکت نزدیک با صنعت احــداث و انرژی و مهکاری 
پیوسته و مداوم با این تشــکل برای محایت از برنامه های بخش 
خصوصی بخصوص صنعت، احــداث و انرژی و از طریق آن 
مهکاری نزدیــک با اتاق ایران و زیر جمموعــه های آن به عنوان 
پارملان بخــش خصوصی برای توانمند شــدن وزنه اقتصادی، 
سیاســی و اجتامعی این بخش در اقتصاد ملی و رســاتر شدن 

صدای آن

  مهمرتین خدمايت که ســندیکا باید به اعضاي خود ارائه دهد، 

مهمرتین وظایف سندیکا درخصوص هببود روابط میان رشکت 
های عضو و مهچنــنی مهمرتین برنامه های شــام برای افزایش 
مشــارکت داوطلبانه اعضا در فرایند سیاست گذاری سندیکا 

چه هستند؟
رابطه ی رشکت های عضو هر سندیکای صنفی با تشکل خود 
یک رابطه ی دو جانبه و دو ســویه اســت که برای هر یک از دو 
طرف اعم از رشکت های عضو و هیات مدیره )و ســایر ارکان 

سندیکا( مسئولیت هایی به مهراه دارد. 
بدهیی اســت رشکت هــای عضو با هــدف هــای ارزنده ی 
هم افزایی بنی رشکت های هم صنف و هم سو و توانمندسازی 
قدرت مالی آهنا در عرصه اقتصادی و سیاسی و اجتامعی کشور 
وارد این تشکل شــده اند و ضمن  محایت مالی ومعنوی خود از 
هیات مدیره در جهت حتقق برنامه های مندرج در اساســنامه و 
جممع های عمومی، هر یک از آهنا آماده گرفتن مســئولیت های 
مشخصی هستند. طبیعی است مدیران این رشکت ها با انتخاب 
اعضا، مســئولیت های اجرایی سندیکا رابه عهده می گریند که 
البته این پایان کار نیســت و در ادامه بخش دیگری از اعضا نیز 
داوطلبانه با عضویت در کمیســیون های ختصصی سندیکا به 
توان تشکیالتی و ختصصی سندیکا می افزایند. سایر اعضا نیز 
بر حســب مورد و در برخی موارد با درخواســت هیات مدیره 
از کمک و یاری به تشــکلی که خود ســازنده آن هســتند دریغ 

نخواهند کرد.
در طرف مقابل اعضای منتخب  وظیفه دارند که اوال با صداقت 
و امانت داری و با متام کوشش و توان خود حتقق اهداف سندیکا 
را پیگریی کننــد و از نظر مدت وقتی کــه رصف این امر خطری 
می کنند وظیفه دارند با کامل مشــارکت جویی از توان اعضای 
فعال در ســندیکا )در دبریخانه و کمیســیون هــا و کمیته های 

زیرجمموعه و سایر اعضا( هبره برداری کنند.

بدهیی است برنامه های مناسب هیات مدیره در جهت ترغیبت 
مهه اعضا و اســتفاده از متامی توان بالفعل و بالقوه رشکت های 
عضو و مهچننی به نتیجه رســاندن قول هــا و قرارهای آنان در 
هنگام انتخابات که برای اعضاء ملموس باشد، نقش مهمی در 
مشارکت جستن هر چه بیشرت و کارآمدتر اعضا خواهد داشت.

مهمرتین وظیفــه عملی هیات مدیره برای افزایش مشــارکت 
اعضا با ســندیکا بطور خالصــه، اجرایی کــردن برنامه های 
کوتاه مدت خود و ارائه گزارشــات واقعــی از نتایج قطعی آن 
برنامه هاســت. در مواردی که علریغم تالش و کوشش هیات 
مدیره برنامه ها نامتام مانده اســت ارائه گزارشــات شــفاف و 
توضیحی در مورد موانع و مشــکالت فــرارو و مهچننی آگاه 
کــردن اعضا از برنامه هــا و تاکتیک های جدیــد هیات مدیره 
برای رســیدن به نتیجه، رضوری است. برای مشارکت جویی 
در برنامه های بلندمدت اطالع رســانی دقیق موضوع و واقعی 

هیات مدیره نقش مهمی خواهد داشت.
از دیگــر مــواردی که می تواند به مشــارکت جویــی اعضا با 
سندیکا کمک شــایان توجهی کند موضوع تبلیغ و ترشیح هر 
چه بیشرت فرهنگ مشــارکتی و تشکیالتی در بنی اعضا از طریق 
رسانه های ســندیکا و حتی برگزاری مهایش ها و کالس های 
آموزشی است. البته اکثر قریب به اتفاق اعضا که عضو سندیکا 
شده اند از حداقل فواید مشارکت جویی و حضور در تشکل ها 
مطلع هســتند ولی چنانچه هم در تئــوری و هم در عمل نتایج 
این مشــارکت جویی ملموس تر شــود اثرات خود را بر درجه 

مشارکت جویی آهنا خواهد گذاشت.
رئوس برخــی از برنامه ها و خدماتی که مــی توان در صورت 
انتخاب اینجانب به نفع اعضا انجام داد در پاسخ سوال چهارم 

داده شده است.

پرونده  انتخاباتپرونده  انتخابات

  پنجمین دوره ی انتخابات هیات مدیره ی سندیکا/ مجمع ۱۳۹0    
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ابراهیم حکیمی
متولد: 1344/خوی

حتصیالت: مهندسی برق )قدرت(/ دانشکده فنی دانشگاه هتران
دوره یکساله مدیریت عالی اجرایی/ سازمان مدیریت صنعتی

سوابق کاری 
  مهندسنی مشاور قدس نریو: 

از سال ۱۳۶۹ -۱۳۷۶ به عنوان کار شناس مشاور و مسئول تدوین 
استاندارد شبکه های فوق توزیع ۱۳۲ کیلوولت

  رشکت توسعه پست های فشارقوی پارسیان: 
از سال ۱۳۷۶ الی ۱۳۹0 به عنوان معاونت فنی- اجرایی

از سال ۱۳۸۹ الی ۱۳۹۲ به عنوان مدیرعامل و عضو هیات مدیره
از سال ۱۳۹۳ تاکنون به عنوان مشاور ارشد مدیرعامل

پاسخ پرسش ها
  مهمرتین اهداف شام از اعالم کاندیداتوری برای هیات مدیره 

سندیکا چیست؟
مهگرایی بیشرت، کارایی باال تر، شفافیت بیشرت، نگرش جامع تر 
در ســندیکای صنعت برق و نگاه به افــق بلندمدت منافع کلیه 
اعضا با احتاد بیشرت برای تقویت تشکل صنفی و توجه به قانون 

هببود مستمر فضای کسب و کار. 

  مهمرتین هتدیدها و فرصتهای صنعت برق را چه میدانید؟
هتدیدها

ادامه روند کنونی مهم ترین هتدید اســت بدیــن مفهوم که باید 
نگاه رانتی، جزء نگــری، عدم بالندگــی، هتاجم رشکت های 
خارجی بیست ســال پس از خروج آهنا در قالب فاینانس بدون 
توجه بــه ظرفیت های مهندســی و تولید داخلــی، عدم توجه 
به تغیــریات پریامونی و حتوالت اقتصادی و چشــم اندازهای 
توســعه، ظرفیت های کنونی را کوچک تر خواهد کرد. مســلام 
با ساماندهی مناســب تر فضای کســب و کار و رفع هتدیدات 
فوق الذکر می توان به فرصت های بیشرتی برای هببود مستمر و 

توسعه فضای کسب و کار دست یافت. 

  مهمرتیــن برنامه هــا و اهداف بــرای هببــود رشایط بخش 
خصوصی صنعت برق را چه میدانید؟

- پیگریی اصالح قواننی خمل کسب و کار 
- تالش برای رسیدن به جایگاه رفیع تر با مهکاری سایر تشکل ها 
- محایت از صادرات خدمات فنی و مهندســی که هم اکنون در 

صنعت برق مغفول مانده است 
- پیگریی حل معضالت اخذ گواهی های صالحیت های کاری 

و موثر تر شدن نقش سندیکا در این خصوص
- دوری از رقابت ناسامل 

- دوری از انحصار و رقابت پذیر شدن هبرت بازار
- ترویج اخالق حرفه ای 

- جامعیــت نگاه برای حل مشــکالت متامی صنــوف داخل 

سندیکا 
  مهمرتین پروژه های سه سال آینده ســندیکا برای هببود حمیط 

کسب و کار صنعت برق را چه میدانید؟
- احتاد کلیه تشــکل های مهســو و جتمیع آهنا در اتاق بازرگانی 
جهت امکان تعامــل مؤثر تر صنعت برق با کلیــه قوای نظام و 

ضمن رعایت منافع اقتصادی صنعت برق
- پیگریی اصالح قواننی مرتبط با کســب و کار از مجله قواننی 

مرتبط با: مناقصات، بیمه، بانکی و مالیاتی
- پیگریی اصالح و ابالغ انواع قراردادهای تیپ 

- پیگریی برســمیت شــناخته شــدن تعدیل نرخ قرارداد ها با 
کاربردی شدن فهرست هبای مربوطه 

- پیگریی صدور بخشنامه مناسب برای تعدیالتی از قبیل فلز، 
ارز و غریه 

- پیگریی قانونی شدن هاردشیپ 
- خامته قراردادهایی که به دلیل عدم ختصیص بودجه مورد نیاز و 

کاهش غری قابل پیش بینی ارزش پول ملی غری قابل اجرا هستند

  مهمرتین خدماتی که ســندیکا باید به اعضای خود ارائه دهد، 
چه هستند؟

- مشاوره در زمینه های حقوقی، مالیاتی، بیمه ای، بانکی و اخذ 
صالحیت کاری

- انعکاس مشکالت متامی اعضا به مراجع ذیصالح و پیگریی 
حل و فصل آهنا

- بسرتســازی الزم در داخل ســندیکا جهت طــرح و حتلیل 
مشکالت هر یک از اعضاء به منظور ریشه یابی مشکالت و رفع 

آهنا در زیرساخت های حمیط کسب و کار
- برابــری اعضاء و عدم تبعیض بنی ایشــان باالخص اعضای 

کوچک و شهرستانی
- تدوین، تکمیل و اجرای آئنی نامه های داخلی

- اختاذ تصمیامت مؤثر بر کســب و کار ا عضاء به روش امجاع با 
توجه به اساسنامه

- انتظام بیشرت بودجه داخلی سندیکا

  مهمرتین وظایف ســندیکا در خصوص هببــود روابط میان 
رشکتهای عضو را چه میدانید؟

- خارج شدن بیشرت سندیکا از حالت حمفلی
- اجیاد بسرت الزم برای شنیده شدن صدای کلیه اعضاء و توجه 

موثر به مشکالت اعضا
- تفکیک شــخصیت ســندیکایی هیات مدیره از شــخصیت 

رشکتی ایشان در کلیه ارتباطات سندیکایی
- جتدید ســاختار کمیته های ختصصی با توجه به صنوف داخل 

سندیکا
- توجه و بررسی مصوبات کمیته ها ی ختصصی 

- ارتباط موثر تر با متامی اعضا با اجیاد بسرت الزم برای انعکاس 
مشکالت آهنا. بعنوان مثال در رشایطی که قیمت خرید خدمات 
و جتهیزات در قراردادهای اعضا با رشکت های دولتی چند برابر 
شده بود، بدون آنکه قیمت فروش به طرف دولتی در قرارداد ها 
تغیری کرده باشــد با کــامل تعجب هیچ اقــدام مؤثری صورت 
نگرفــت در حالیکه حتی اعضای مترضر بــدون آنکه قصوری 
متوجه اشــان باشد ضامنت نامه هایشــان بعضا ضبط می شد و 

می شود. 

  مهمرتین برنامه های شــام برای افزایش مشــارکت داوطلبانه 
اعضا در فرآیند سیاست گذاری سندیکا چیست؟

- اعتامد سازی بیشرت با طرح و پیگریی حل مشکالت اعضا
- ارتباط موثر تر با مهه اعضا باالخص از طریق فضای جمازی 

- اعالم علنی نظرات و مصوبات الزم هیات مدیره به کلیه اعضا 
- توجه به مشکالت مهه صنوف داخل سندیکا

- حضور موردی اعضای عالقمند و دارای مشکل به جلسات 
بصورت حمدود 

  ارزیابــی شــام از عملکرد دوره)هــای( قبلی هیــأت مدیره 
چیست؟ )کامیابی و ناکامیها را بررسی کنید(

بنظرم از نظر شــکلی و ظاهری این مدیریــت بنظر، مجع گرا تر 
بودند ولــی در عمل فاقد کارایی مناســب بودند و در حالی که 
آینی نامه کمیته هــای ختصصی را تصویب کــرده بودند ولی به 
صورت جــدی در عمل و نه در زبان مشــکالت و نظرات آهنا 
در تصمیم گریی ها مورد اســتفاده قــرار نگرفت. مدیریت این 
دوره مهانند دوره های قبلی توجه خاص به وزارت نریو که فاقد 
اختیار قانونی در خصوص تعدیل بود، داشت بجای آنکه روابط 
درســت با معاونت برنامه ریزی و نظارت راهربدی می داشت. 
ایــن مدیریت در مقابل مشــکالت اعضا چندان فعــال نبود و 
مشاوره ای خدماتی سندیکا بسیار ضعیف و در حد انجام وظیفه 
بود. این مدیریت صدای بخشــی از صنوف داخل سندیکا بود 
و صدای مجع نبود. در ارتباط با رسانه های مجعی برای انعکاس 
مشکالت نسبت به سابق شــاهد افت زیادی بودیم ولی به طور 
نسبی عدالت میان اعضاء و قانون مداری نسبت به سابق هببود 

یافته بود. 
در این رابطه مهچننی می توان به خدمات قابل توجه هیات مدیره 
فعلی در خصوص نظم بودجه ای، گام برداشتن به سوی ادغام 

در اتاق بازرگانی و خرید ساختامن برای سندیکا اشاره کرد.

سوابق کاری 
 ۲۵ سال کار در رشکت تابلوســازی جابون/ آخرین سمت: 

مدیرعامل
 ۵ سال سابقه مدیریت در رشکت مبنا نریو

 عضویت دردوره های خمتلف کمیته پســت سازان سندیکای 
صنعت برق ایران

 نامینده کمیته پســت ســازان در کمیته حقوقــی و قراردادی 
سندیکا   

پاسخ پرسش ها 
  مهمرتین اهداف شام از اعالم کاندیداتوری برای هیات مدیره 

سندیکا چیست؟
با توجه به ســوابقی که در کمیته پســت ســازان داشته و جتربه 
رشکت مبنانریو در کارگروه های خمتلف ســندیکا با شــناخت 
مشــکالت و در نظر گرفتن این واقعیت که اکثر اعضا از نتیجه 
فعالیت سندیکا راضی و خرسند نیستند الزم دیدم در صورت 
تائید مهــکاران فعالیت های خود را در ســطوح تصمیم گریی 
سندیکا باال برده شــاید بتوانیم در این سطح در پیشربد اهداف 

اعضا و سندیکا مثمر ثمر باشیم. 

  مهمرتین هتدیدها و فرصتهای صنعت برق را چه میدانید؟
فرصت صنعــت برق ایران بازار وســیع منطقه و ایــران و وجود افراد 

کارآزموده در بخش برق است. 
رشــد معقوالنه این صنعت در کشــور علریغم کلیه کارشــکنی های 

خارجی و جایگزینی نریو ها و رشکت های خارجی توسط متخصصنی 
و رسمایه هــای داخلی و پتانســیل های عظیم فنی و تولیــدی از دیگر 

فرصت های این صنعت است. 
مهم ترین هتدید تضعیف پتانســیل های فراهم شــده و این بار بازگشت 
کشــورهای نو ظهــور صنعتی در تولیــد و تأمنی جتهیــزات و اجرای 
پروژه های این صنعت بجای تولید کننــدگان و رسمایه گذاران ایرانی 

است. 

  مهمرتیــن برنامه هــا و اهداف بــرای هببــود رشایط بخش 
خصوصی صنعت برق را چه میدانید؟

- آموزش درخصوص نحوه تعامل با دولت و مرصف کنندگان 
که موجب اعتامد بازار خواهد شــد از وظایف اصلی ســندیکا 

است
- جلب اعتامد بخش دولتی و تفهیم این موضوع که ما در مقابل 

آهنا نبوده و نخواهیم بود بلکه در کنارشان هستیم 
- جلب اعتامد رسمایه گذاران به بازدهی رسمایه گذاری در این 

صنعت
  مهمرتین پروژههای سه ســال آینده سندیکا برای هببود حمیط 

کسب و کار صنعت برق را چه میدانید؟
آن بخش از هببود حمیط کســب و کار که متأثــر از فعالیت های 

سندیکا است از نظر من برشح زیر است: 
- اصالح و هببود روابط سندیکا با مراکز تصمیم گریی در جملس 
و دولت خصوصا وزارت نریو، معاونت برنامه ریزی، سازمان 
امــور مالیاتی و ســازمان تأمنی اجتامعی بعنوان سیســتم های 
کارفرمایی و دولتی که بیشــرتین اثر را بر فعالیت اعضا دارند، 
برای امکان حضور بیشــرت در تدوین بخشــنامه ها و یا اصالح 

قواننی و بخشنامه های مبهم و مشکل آفرین 
- تالش برای جلب اعضا به فعالیت بیشرت در سندیکا و ارتباط 

با سایر تشکل های صنعتی و کارفرمایی 
- مقاومت در مقابل سواســتفاده خارجی ها از حتریم ها و ورود 

کاالهای بی کیفیت رشکت های خارجی در پروژه های فاینانس

  مهمرتین خدماتی که ســندیکا باید به اعضای خود ارائه دهد، 
چه هستند؟

 - اقدام در چهارچوب اساسنامه ودفاع از منافع مشرتک اعضا
- مهاهنگ کردن فعالیت اعضا در جهت اســتیفا حقوق قانونی 

و قراردادی
- اطالع رسانی و باال بردن دانش اعضا در ارتباط با بخشنامه ها 

و دستور العمل ها و قواننی مؤثر بر فعالیت های ایشان
- اجیــاد واحد حقوقی در ســندیکا به منظــور ارائه خدمات و 

مشاوره ختصصی به اعضا

  مهمرتین وظایف ســندیکا در خصوص هببــود روابط میان 
رشکتهای عضو را چه میدانید؟

تالش در جهت تبیــنی منافع بلند مدت اعضــا و جلوگریی از 
تضادهای مصنوعی مقطعــی با توجه به تنــوع فعالیت اعضا 
)تولید کننده، پیامنکار، مشــاور( که با مشــورت و مذاکره و با 
مهاهنگی فعالیت ها از لطمه زدن به منافع ســایرین جلوگریی 

شود. 

  مهمرتین برنامه های شــام برای افزایش مشــارکت داوطلبانه 
اعضا در فرآیند سیاست گذاری سندیکا چیست؟

- باال بردن ارتباط با اعضا و رشکت ها و اجیاد اطمینان در ایشان 
مبنی بر اینکه اقدامات سندیکا در جهت منافع اکثریت خالصه 

می شود ونه منافع شخص یا اشخاص خاص
- باال بردن توان چانه زنی ســندیکا و دخالت بیشرت در اموری 

که عمال توســط دولت و کارفرمایان کنرتل می شــود و اثبات 
قابلیت های سندیکا

- تالش برای جذب رشکت های بیشــرت برای افزایش توانایی 
سندیکا

- ارتباط منظم با سایر تشکل ها در جهت هم افزایی و استفاده از 
جتربیات دیگر تشکل ها

  ارزیابی شام از عملکرد دوره)های( قبلی هیأت مدیره چیست؟ 
)کامیابی و ناکامیها را بررسی کنید(

دوره های قبل به دو بازه زمانی هیــات مدیره های قبل و هیات 
مدیره فعلی تقســیم می شــود در دوره های قبل علریغم اینکه 
تالش زیادی جهت رشد و شناســایی سندیکا صورت گرفت 
و اقداماتی در جهــت راه یافتن به هنادهایی مانند اتاق بازرگانی 
در دســتور کار قرار گرفت ولی متأســفانه دایره حمدود تصمیم 
گریی ها و برنامه ریزی بر اساس نظر تعدادی معدود از اعضای 
هیات مدیره عمال مشــکالت و مســائل اکثریــت اعضا مورد 

غفلت قرار گرفت. 
درخصوص دوره جاری که در حقیقت باز خوردی به نارضایتی 
عمومــی از هیات مدیره قبلی بود عمــال دوران مدیریتی بدون 
تعینی اسرتاتژی جهت ســندیکا در حال خامته است ولی توزیع 
اطالعات در ســطح کمیته های ختصصی و سعی در حرکت در 

جهت منافع اکثریت اعضا از حماسن دوره جاری است. 
بنظر من مشــکل این است که هدف برخی از کاندید شدن برای 
انتخابــات فقط حضور در هیات مدیره و اســتفاده از امکانات 
سندیکا برای رشکت در جلسات با مسئوالن دولتی برای کسب 
منفعت برای بنگاه یا بنگاه های خود است بدون اینکه احساس 
تعهدی نسبت به اعضای سندیکا که به ایشان رای داده اند داشته 
باشــند. این افراد عمال برای کارهای عام املنفعه سندیکا که در 
آن ذینفع نیســتند وقت رصف نمی کنند و معموال آنقدر درگری 
مســائل بنگاه های خود هســتند که وقتی برای حضور موثر در 
سندیکا ندارند و در نتیجه یا هدایت سندیکا در اختیار معدودی 
قرار می گرید که با رصف وقت جهت ســندیکا را بسمت مورد 
نظر خود تغیری می دهند و یا عمال هیات مدیره را از کارآیی الزم 

برای حل مشکل اعضا می اندازند. 
معتقدم رای دهندگان باید از داوطلــب حضور جمدد در هیات 
مدیره پرسش نامیند که در دوره مسئولیت قبلی چه اقدام موثری 
جهت منافع اعضا داشته و مسئولیت و رهربی کدام اقدام را بر 
عهده داشته و به داوطلبان جدید تفهیم شود که حضور در هیات 
مدیره تنها برای اسم و رسم نیست و باید آمادگی رصف وقت و 

قبول مسئولیت را داشته باشند.

مسعود سعادتی
سمت فعلی: مدیرعامل رشکت مبنا نریو

پرونده  انتخاباتپرونده  انتخابات
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حمسن شادمان
متولد: 1347

حتصیالت:  فوق لیسانس مهندسی برق/ دانشگاه فردوسی مشهد
سمت: مدیرعامل رشکت صانع رشق

سوابق شغلی و اجرایی
 مدیر عامل رشکت مهندسی نریو آوران رشق

 رسمهندس شیفت نریوگاه مشهد
 معاون مهندسی رشکت هبسونریو

 مدیر طرح های خاص رشکت مهام رشق

پاسخ پرسش ها
  مهمرتین اهداف شام از اعالم کاندیداتوری برای هیات مدیره 

سندیکا چیست؟
قطعًا اجیاد یک شــور و هیجان برای انتخابــات هیات مدیره به 
مشــارکت بیشــرت اعضاء منجر شــده و الزامًا موجب پررنگ 
شدن نقش NGO ها در اذهان مدیران صنعت برق )چه بخش 
خصوصی و چه بخــش دولتی( خواهد شــد. حضور فعال تر 
در تصمیم ســازی های بخش خصوصــی و صیانت از اهداف 
NGO ها و پرهیز از فعالیت هایی با هدف کسب منافع شخصی 

یا گروهی در سندیکا از دیگر اهداف من است.
  مهمرتین هتدیدها و فرصتهای صنعت برق را چه میدانید؟ 

هتدیدها
صنعت بــرق پس از یــک دوره رکود، در حال مــزه مزه کردن 
امیدهای توســعه ای اســت و این انتظار شــکوفایی می تواند 
مهم ترین فرصت قلمداد شــود که خمصوصــا در بعد بازارهای 
خارجــی می تواند نمود پیــدا کند. اما رشــد ایده های فاینانس 
خارجی خمصوصًا توســط چینی ها و مشــکالت عدیده ای که 
وزارت نــریو در بخش آب بــا آن مواجه اســت هتدیدهای این 
مقطع زمانی است. موارد متعدد دیگری نیز می توان بر شمرد که 
از دیر باز جزء هتدید ها و فرصت های صنعت برق بوده اســت، 
مثل قراردادهای یکســویه، پیامنکاران ارزیابی نشده و با کیفیت 
کم و رقابت های ناســامل و... را می توان جزء هتدیدهای بالقوه 
دانست و بدنه مهندسی قوی، دانش فنی باال و.. را می توان جزء 

فرصت های بالقوه دانست. 

  مهمرتیــن برنامه هــا و اهداف بــرای هببــود رشایط بخش 
خصوصی صنعت برق را چه میدانید؟

- چانه زنی مناسب و منصفانه به بخش دولتی در جهت احقاق 
حق بخش خصوصــی از راه های متعدد مثل تنظیم قراردادهای 

تیپ
- الزام بخش دولتی به پرداخت تعدیالت و سایر حقوق پیامنکار

- الزام بخش دولتی به رعایت حقــوق حقه پیامنکار در رعایت 
انصاف در قرارداد ها

- شفاف سازی حمیط کسب و کار

  مهمرتین پروژههای سه ســال آینده سندیکا برای هببود حمیط 
کسب و کار صنعت برق را چه میدانید؟

به نوعی در باال این موارد اشــاره شده، سندیکا با تشکیل شدن 
از رشکت هــای خمتلف می تواند اهداف متعــددی را دنبال کند 
مثاًل بازاریابــی قوی تر و اجــرای پروژه های عظیــم ملی و یا 
فاینانس های داخلی بجای فاینانــس خارجی. هر چند این ها به 
نوبه خود مهم هستند اما به نظر من اهتامم بیشرت بر روی چانه زنی 
مناســب و منصفانه با بخش دولتی امهیت بیشرتی دارد. لذا در 

این راستا پروژه های متعددی را می توان تعریف کرد. 

  مهمرتین خدماتی که ســندیکا باید به اعضای خود ارائه دهد، 
چه هستند؟

علی القاعده اعضاء یک ســندیکا در یک کار گروهی مشارکت 
می کنند چــون تــوان پرداخت برخــی از هزینه هــای مالی و 
اعتبــاری پیگریی هایی که در جهت احقاق حقــوق می کنند را 
ندارند، پس مهم ترین خدمت ســندیکا احقاق حقوق اعضاء و 
پیگریی مطالبات انفرادی یا کلی آهنا اســت. حتاًم در این راستا 
از فضای اجیاد شده می توان در جهت ارائه خدمت عمومی مثل 
رسمایه گذاری ها- مشارکت در پروژه های بزرگرت- مشارکت 
در بازارهای خــارج و... نیز نام برد. دقــت کنید مثالً جمموعه 
صانری یا آزمایشــگاه صنایــع برق از دل این مشــارکت ها اجیاد 
شده است. مهچننی رســیدگی به اختالفات درونی اعضاء و یا 
جلوگریی از اجحاف به پیامنکاران خرد یا تولید کنندگان توسط 
پیامنکاران بــزرگ نیز می تواند جزئی از خدماتی باشــد که باید 

سندیکا به اعضاء خود ارائه دهد. 

  مهمرتیــن وظایف ســندیکا در خصوص هببــود روابط میان 
رشکتهای عضو را چه میدانید؟

در باال اشاره کردم، در صورت مشارکت مهه اعضاء در سندیکا، 
جمموعه ای مرضی الطرفنی اجیاد می شــود کــه می تواند عالوه 
بر بحث های بریونی پا هناد و ســازمان هــای دولتی، در روابط 
داخلی اعضاء نیز موثر باشــد، رسمایه گذاری های مشــرتک، 
بازاریابی های کالن و مشرتک، حل اختالفات درون اعضا و.... 

  مهمرتین برنامه های شــام برای افزایش مشــارکت داوطلبانه 
اعضا در فرآیند سیاست گذاری سندیکا چیست؟

تقویت روحیه مشارکت و کمک گرفتن از کلیه اعضاء و انتقال 
این حس که سندیکا یک جایگاه البی اختصاصی برای افرادی 
خاص نیست مهم ترین انگیزه برای مشارکت سایر اعضاء فراهم 
می کند، کارآمد تر کردن کمیته یابی ختصصی نیز بشــدت در این 

راستا می تواند موثر باشد. 

  ارزیابی شام از عملکرد دوره)های( قبلی هیأت مدیره چیست؟ 
)کامیابی و ناکامیها را بررسی کنید(

در دوره های قبلی هــر گاه هیات مدیره بر مبنــای کارگروهی 
حرکت کرده موفق بوده و هر گاه بر اســاس منافع شــخصی یا 
گروهی حرکتی را داشــته نه تنها موفق نبوده بلکه اثرات بسیار 

بدی نیز گذاشته است. 
تصور من این است که در دوره جاری با توجه به جتربیات گذشته 
هیئت مدیره پرهیز زیادی از انجام فعالیت های شبهه ناک داشت 
و بر مشــارکت بیشــرت اعضاء تکیه می کرد. تقویت کمیته های 
عمومی و ختصصی نقش بسیار پررنگی در حل مسائل داشتند. 
از طرفی دقت کنید که سخت ترین فضای اقتصادی در دهه های 
اخری در دوره گذشته رخ داد، بحرانی که می توانست سندیکا و 
اعضاء آن را با چالش اساســی مواجه کند. فعالیت های متعدد 
سندیکا در راستای کنرتل بحران موفقیت هایی را بدنبال داشت 
اما بدلیل غری قابل انعطاف بودن بخــش دولتی و قواننی ضد و 

نقیض متاسفانه کارآمدی الزم را نداشت.

نارص شایان
متولد: 1325/ مشهد
حتصیالت: فارغ التحصیل از پلی تکنیک هتران/ 1351
سمت: رئیس هیات مدیره رشکت آران انرژی

سوابق شغلی و اجرایی
 مدیر عامل تکنوتاندار- پیامنکار

 قائم مقام مدیر عامل و عضو هیات مدیره / ایران سیبوک
 مدیر عامل و عضو هیات مدیره / آریا ساتراپ

 رئیس هیات مدیره/ آران انرژی
 اولنی دبری هسته خودکفایی

 موسس و عضو هیات مدیره انجمن صنفی تابلوسازان چند دوره
 عضو هیات مدیره سندیکای صنعت برق ایران در دو دوره قبل

 نایب رئیس کمیسیون تشکل های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن 
و کشاورزی ایران

 عضو هیــات نامیندگان اتــاق بازرگانــی، صنایــع، معادن و 
کشاورزی الربز

کاندیدای هیات مدیره از طریق ائتالف حتول، تداوم و توسعه 

پاسخ پرسش ها
  مهمرتین اهداف شــام از اعالم کاندیداتوری برای هیات مدیره 

سندیکا چیست؟
با تشکیل ائتالف حتول، تداوم و توســعه که برنامه و اهداف آن به 
صورت مشخص و معنی بیان شده در صورتیکه این ائتالف بتواند 
اکثریت کرســی های هیات مدیره را در اختیار گرید می توان برای 

اهداف سندیکا بر طبق آن، برنامه ریزی کرد.

  مهمرتین هتدیدها و فرصتهای صنعت برق را چه میدانید؟
هتدیدها

هتدیدها و فرصت های صنعت برق وابسته به کل جمموعه اقتصادی 
کشور است. که باید بر طبق برنامه اعالم شده ائتالف عمل کرد.

  مهمرتین برنامه ها و اهداف برای هببود رشایط بخش خصوصی 
صنعت برق را چه میدانید؟

مهانطور که اعالم شده ائتالف هم و سعی خود را باید در انسجام 
و مهاهنگی تشــکل های قوی و پیوسته مبذول دارد تا با مهاهنگی 
سایر تشکل ها و اتاق بازرگانی بتواند در برنامه های دولت اثرگذار 

باشد.

  مهمرتین پروژههای ســه سال آینده ســندیکا برای هببود حمیط 
کسب و کار صنعت برق را چه میدانید؟

ساماندهی کمیته های سندیکا و اجیاد شــخصیت حقوقی برای 
آنان و قدرت بخشــیدن و اختیارات بیشرت و مهاهنگی و تغیریات 
مدیریت و در نتیجه اجیاد شبکه های مدیریت واحد برای مؤثر بودن 

و صدای واحد.

  مهمرتین خدماتی که سندیکا باید به اعضای خود ارائه دهد، چه 
هستند؟

اجیاد فضای سامل و تأثری و مشارکت، با داشتن مدیران و مشاورین 
قوی برای مشــورت با دولت و جملس به منظور اصالح قواننی و 
مقررات دست و پاگری در صحنه اقتصادی و هببود فضای کسب 

و کار و مهچننی پیگریی خواسته های اعضا.

  مهمرتیــن وظایف ســندیکا در خصوص هببــود روابط میان 
رشکتهای عضو را چه میدانید؟

- اجیاد فضای تعامــل و فضای رفاهی برای اعضا برای نزدیک تر 
شدن دیدگاه اعضا

- تشکیل اتاق های فکر توسط اعضا

  مهمرتین برنامه های شام برای افزایش مشارکت داوطلبانه اعضا 
در فرآیند سیاست گذاری سندیکا چیست؟

برای افزایش مشارکت داوطلبانه اعضا در فرآیند سیاستگذاری، 
باید در اساسنامهAهای آهنا طوری در نظر گرفته شود که مدیریت از 
نامیندگان شورا و هیات رئیسه تشکیل تا بتوان به صورت قانونی از 

مشارکت و توان آنان در اداره تشکیل هبره مند شد.

  ارزیابی شام از عملکرد دوره)های( قبلی هیأت مدیره چیست؟ 
)کامیابی و ناکامیها را بررسی کنید(

دوره های قبلی هیات مدیره به دو قســمت تعریف شــده بود در 
دوره ای هم و تالش برای اجیاد ســندیکای قوی با اعضای بیشرت 
و مهچننی معرفی آن به متام هنادها در کشور معطوف شده. در این 
زمینه موفقیت های زیادی را شاهد بوده ایم و توانستیم در اتاق های 
کشور نامینده داشته و تا شورای گفتگو دولت و بخش خصوصی 
اثرگذار بــوده و در دوره دوم با توجه به اینکه رشایط رکود و تورم 
و حتریم ها بیشرت شد سندیکا ضمن خدمات عمومی خود نسبت 
به تقویت کمیته های خود اقدام کــرد به طوریکه هم اکنون کمیته 
ها مانند تشــکل دارای هیات مدیــره بوده و کاراتر شــده اند و با 
فرهنگ سازی انجام شــده می توان برای دوره آتی یا دوره سوم از 
کارایی باالیی برخوردار و خوشه کنفدراسیون انرژی را تکمیل و 

برنامه های فراتری را پی ریزی کرد.

محیدرضا صاحلی
متولد: اردیبهشت ۱۳4۷/ اهواز
حتصیالت: مهندسی برق )قدرت(/ دانشگاه صنعتی امریکبری )پلی تکنیک هتران(

 )EPIL( سمت:  مدیرعامل رشکت آزمایشگاه های صنایع انرژی

فعالیت های کاری 
 دبریکل و عضو هیأت مدیره فدراســیون صــادرات انرژی و 

صنایع وابسته
 عضو هیــات نامیندگان و نایب رئیس کمیســیون انرژی اتاق 

بازرگانی وصنایع معادن هتران 
  رئیس کمیســیون فنــاوري اطالعــات و دانش بنیــان اتاق 

بازرگانی وصنایع معادن ایران
 عضو هیأت مدیره سندیکای صنعت برق ایران 

 رئیس کمیته ارزیايب و تشخیص صالحیت سندیکا
 رئیس کمیته انرژي هاي جتدید پذیر سندیکا 

 عضو شوراي راهربي و ساماندهي تشکل هاي اتاق ایران 
 عضو هیات مدیره خانه صنعت و معدن استان هتران 

 نایب رئیس جممع تشکل هاي دانش بنیان اتاق ایران 
 نایب رئیس جممع تشکل هاي فناوري اطالعات اتاق ایران 

 عضو شــورای ارزیابی و کنرتل کیفیــت توانری به نامیندگی از 
EPIL رشکت

 عضو هیات امناء جامعه فارغ التحصیالن دانشــگاه صنعتي 
امریکبری )پيل تکنیک هتران(

 عضو  هیات مدیره انجمن برق و الکرتونیک استان هتران
 عضو هیات مدیره رشکت صانری

 عضو هیات مدیره رشکت مبنا هبینه سازان نریو
 عضو هیات مدیره رشکت رسمایه گذاري مشانری

 عضو هیات مدیره رشکت ایران سویچ

 عضو هیات مدیره ونایب رئیس رشکت ساپتا
سوابق کاری

 مســئول اجرایي جامعه فارغ التحصیالن دانشــگاه صنعتي 
امریکبری

  صاحب امتیاز و مدیر مسئول هفته نامه دو زبانه شورا
 مدیر پروژه پست هاي فشار قوي خوزستان در رشکت مشانری

  دبری جشــنواره و نامیشگاه دســتاوردهای فارغ التحصیالن 
دانشگاه صنعتی امری کبری ) پلی تکنیک 2002 و 2004(

 مدیر عامل رشکت رسمایه گذاري مشانری
 عضو هیات مدیره رشکت مقره سازي ایران

  نایب رئیس هیات مدیره رشکت صباکار

پرونده  انتخاباتپرونده  انتخابات

  پنجمین دوره ی انتخابات هیات مدیره ی سندیکا/ مجمع ۱۳۹0    
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سید امحد علی عاملی
متولد: 1329/ اصفهان

حتصیالت: دانش آموخته دبریستان سعدی اصفهان/ کارشناسی مدیریت
کارشناسی ارشد اقتصاد/ دکرتای مدیریت اقتصادی 

سمت: رییس هیات مدیره رشکت کنتورسازی ایران)سهامی عام(

سابقه مسئولیت های دولتی 
با ورود به ســپاه پاســداران انقالب اســالمی رشوع و از سال 

 :13۶0
در کابینه های: 

مرحومان شهید رجائی و شهید باهنر
حرضت آیت ا... مهدوی کنی

مقام معظم رهربی و آقای مهندس موسوی
آیت ا... هاشمی رفسنجانی

  در ســمت های معاونت پارملانی و توســعه منابع انسانی )در 
زمان وزارت مهندس سیدمرتضی نبوی( وزیر ارتباطات و فن 

آوری اطالعات
  سپس وزارت نفت و وزارت ارتباطات و فن آوری اطالعات 

)در زمان وزارت مهندس غرضی( 
  قائــم مقام معاون نخســت وزیــر و دبری شــورا و مدیریت 
مهاهنگی هــای دولت با هنادهای انقالب اســالمی )عمدتًا در 

ارتباط جنگ حتمیلی( 
  عضویــت در بعضی از شــوراهای نظامی و ســتاد جنگ با 
مسئولیت معاونت جنگ وزارختانه های متبوع )در ساهلای دفاع 

مقدس( 
  معاون پارملانی و امور جملس وزارت صنعت، معدن و جتارت 

)در زمان وزارت آقای وهاجی و آقای آل اسحاق( 

سابقه مسئولیت های غریدولتی
 مدیرعامــل و رئیــس هیأت مدیــره رشکت تأمنی مســکن 
فرهنگیان کشـور )سهامی خاص( حتت پوشش صندوق ذخریه 

فرهنگیان تا سال 1389
 عضو جممع متخصصنی ایران

 عضو هیأت مؤسس و هیأت مدیره صنعت احداث کشور
 عضو فدراســیون صدور خدمات فنی و مهندسی و جتهیزات 

حوزه انرژی

از سال 138۷
 رئیس هیأت مدیره رشکت کنتور ســازی ایران )سهامی عام( 
و عضو علی البدل هیأت مدیره ســندیکای صنعت برق ایران 

)شامل ۴۵0رشکت تولیدی و خدمات فنی صنعت برق( 
 رئیس کنرسســیوم تولید کنندگان کنتور بــرق ایران )تکبا( و 

رئیس کمیته کنتورسازان )مهزمان با تکبا( 
 رئیس کمیته عضویت و روابط عمومی

 عضو کمیته مهکاری های مشرتک و خصوصی سازی
 استاد و عضو هیأت علمی دانشگاه عالمه طباطبایی از اواخر 

دهه هفتاد تاکنون

 نامینده و عضو شورای اسالمی شــهر اصفهان و نایب رئیس 
کمیســیون اقتصادی و رئیس مرکز پژوهش های شورای شهر 

اصفهان

آثار و کتب منترشه 
 کلیات درس اقتصاد

 اقتصاد خرد
 اقتصاد کالن
 اقتصاد ایران

 سلسله مقاالت در حوزه های مدیریت و اقتصاد کالن
 بیــش از ۵۵0 عنوان مقالــه علمی و ختصصــی )اقتصادی- 
حامل های انرژی و بخش های مولد( منترش شــده در نرشیات 

معترب داخلی و بنی املللی

پاسخ پرسش ها 
  مهمرتین اهداف شام از اعالم کاندیداتوری برای هیات مدیره 

سندیکا چیست؟
سندیکای صنعت برق ایران به عنوان یکی از قدیمی ترین جمامع 
صنعتی کشور باید بتواند اعتبار گذشــته خود را باز یابد و ارتقا 
دهد. تبدیل این ســندیکا به یکی از ارکان مهم تصمیم ســازی 
در صنعت برق کشــور و اجیــاد فضای موثــر در جهت تامنی 
منافع اعضا، از طریق تبدیل به هناد مهم تصمیم ســازی در این 
حوزه و مهچننی تعامل موثر با مســئولنی صنعت برق، اعضای 
دولت، نامیندگان جملس و تصمیم گریندگان ذیربط را می توان از 
مهم ترین اهداف کاندیداتوری اینجانب دانست، به گونه ای که 
نقش سندیکا از واکنش به مسایل و مشکالت موجود، به نقشی 
راهربدی در جهت کنش و اجیاد فضای مناســب برای صنعت 
برق و ارتقاء به عنوان یک هناد جدی تصمیم ســاز در این حوزه 

تبدیل شود. 
بنگاه داری بانک ها، هبره های خمرب، تعطیلی رشکت ها و نقش 

سندیکا
ببینید اگر بخواهیم منصفانه قضاوت کنیم، برق اسرتاتژیک ترین 
انرژی کشــور است. شــام فقط تصور کنید که برق کشور قطع 
شــود. نه تنها مهه فعالیت های حیاتی کشــور - از بیامرستان ها 
گرفته تا حتی هیات دولت، جملس و... - کارشــان به تعطیلی 
کشیده خواهد شــد، که حتی فرا تر از آن امکان استحصال نفت 
نیز که درآمد کشور به آن وابســته است از دست می رود. سوال 
من دقیقا مهینجاســت. زنجــریه تولید برق از صفــر تا صد را 
رشکت های عضو ســندیکا اعم از تولیدی، خدمات تولیدی و 
پیامنکاری در اختیار دارند، از تولید تا مرصف و اندازه گریی؛ و 

به هبرتین نحو آنرا اداره کرده و می کنند. اما سندیکایی که اعضای 
آن زنجــریه تامنی کاالیی تا بدین حد اســرتاتژیک را تشــکیل 
می دهند، چقدر در پروسه تصمیم گریی ها و تعینی سیاست های 
مرتبط با صنعت نقش آفرینی می کند؟ چقدر این ســندیکا را به 
بازی می گریند؟ چقدر اصوال جدی گرفته می شود؟ پاسخ این 
سوال ها در حال حارض متاسفانه پاسخ دلگرم کننده ای نیست! 
در حال حارض رشکت های عضو سندیکا جمبورند از بانک های 
دولتی و خصوصی و موسســات مالی و اعتباری قارچ گونه، 
که از فرط فربه گــی از هبره های خمرب، نامــرشوع و هنگفت، 
خود به بنــگاه داری و رقابت با بخش خصوصی روی آورده اند 
تا جاییکــه مورد عتاب رهرب معظم انقالب نیــز قرار گرفته اند، 
تسهیالت با هبره های ســی درصدی بگریند تا چرخ تولید خود 
را بچرخانند و از طرفــی وزارت نریو نه تنها بدهی های خود به 
این بخش را نمی پردازد بلکه حتی زیر بار تادیه خسارت دیرکرد 
پرداخت های خود نمی رود. این در حالیست که مهنی صنعتگر 
جمبور اســت به وزارت دارایی، بیمه، بانک ها و موسسات مالی 
و سایر ســازمان های دولتی بدلیل ناتوانی در پرداخت به موقع 
دیون، جرایم و هبره و نزول مضاعف و ســایر پرداخت هایی از 
این دســت را بپردازد که به فتوای غالب مراجع حرام اندر حرام 
اســت! این رویه بســیاری از رشکت های فعال صنعت برق را 
به ورشکســتگی کشانده و بســیاری از رشکت ها هم با حداقل 
ظرفیت در حال کار هستند و هر روز سایه شوم ورشکستگی را 
باالی رس خود می بینند. در این میان سندیکای صنعت برق چه 
نقشی دارد؟ چه وظیفه ای دارد؟ چرا سندیکا نباید مثل سازمان 
نظام مهندسی و نظام پزشــکی نقش عملی در تعینی قیمت ها، 

تعرفه ها، و تادیه مطالبات اعضا داشته باشد؟ 
در دولت هنــم و دهم قرار بود که درآمــد حاصل از هدفمندی 
یارانه ها به بخش مولد در حوزه انرژی اختصاص داده شــود. 
وعده ای که هیچگاه حمقق نشد. اما سوال اینجاست که سندیکای 
صنعت برق چه تالشی برای دریافت سهم اعضای خود از این 
حمل انجام داد؟ چه گزارشــی درباره پیگریی های خود به اعضا 
داد؟ می شــود گفت هیچ! االن آقای نوبخت اعالم کرده اند که 
دولت مبلغ چهارصد و پنجــاه میلیارد تومان یارانه برای بخش 
صنعت اختصاص داده است. چرا ســندیکا نباید سهم بالغ بر 
چهارصد و هفتــاد رشکت عضو از این یارانــه را مطالبه کند؟ 
اساسا جایگاه کنونی سندیکا، جایگاهی هست که بتواند مطالبه 
کننده جدی این ســهم باشد؟ متاسفانه نیست، اما باید به سمتی 
برویم که سندیکای صنعت برق وزنه مهمی در تعینی معادالت 

این صنعت باشد. 
آنچه باید در هیات مدیره آینده اصالح شــود، این روندی است 
که ســندیکای صنعت برق ایران را به یک اداره بروکراتیک کم 

بازده و غریجدی تبدیل کرده است. انتظار می رود هیات مدیره 
آینده این سندیکا را از حالت رکود خارج و نقشی تعینی کننده و 

در خورشان آن داشته باشد

  مهمرتین هتدیدها و فرصتهای صنعت برق را چه میدانید؟
در ابتدا می توان گفت که یکــی از مهم ترین هتدیدهای موجود 
در صنعت برق حتریم های بنی املللی است. با وجود حتریم های 
بنی املللی و به طبع باال رفتن قیمت ارز تولید کنندگان این بخش 
با مشکالت فراوانی دست به گریبان بوده که مهنی امر می تواند 
در آینده هتدیدی باشــد بر روند تولیدی کشور در صنعت برق. 
از دیگر هتدیدات موجــود در این بخش می توان به معضل عدم 
وجود رشایط مناســب و پایــدار در حمیط کســب و کار بخش 
خصوصی و مهچننی مطالبــات معوق این بخــش از وزارت 
نریو و عدم مهکاری کامل دولــت با بخش خصوصی صنعت 
بــرق در زمینه عدم بازنگــری و بروز رســانی قواننی و تعدیل 
قرارداد ها اشــاره کرد. عدم فعالیت جدی در حوزه انرژی های 
جتدید شــونده و اتکای بیش از حد این صنعت به سوخت های 
فسیلی را نیز می توان یکی دیگر از هتدیدهای موجود در آینده این 
صنعت به شامر آورد که این معضل می تواند در آینده سدی باشد 
در راه پیرشفت صنعت برق کشــور. بزرگ ترین فرصت را در 
صنعت برق در سال های آینده می توان رسمایه گذاری در بخش 
انرژی های پاک و جتدید شــونده به شامر آورد چرا که استفاده از 
انرژی هایی مانند انرژی های خورشــیدی و توربنی های بادی 
عالوه بر از بنی بردن مشــکالت کمبود انرژی باعث رشــد و 

شکوفایی اقتصاد کشور خواهد شد. 

  مهمرتیــن برنامه هــا و اهداف بــرای هببــود رشایط بخش 
خصوصی صنعت برق را چه میدانید؟

 اهم برنامه هــا و اهداف به منظور هببــود این صنعت در بخش 
خصوصی شــامل مواردی مهچون رســیدگی به مشــکالت 
تولیدکننــدگان و پیــامن کاران ایــن بخش با توجــه به رشایط 
اقتصادی کشــور و مهچننی وجــود کمبود هــا و چالش های 
پیــش روی فعــاالن در بخش خصوصی صنعت برق، ســعی 
در اجرایی کردن بند 29 و 30 قانــون بودجه به منظور وصول 
بدهی های رشکت ها و واحد های تولیدی فعال در صنعت برق 
اســت، چرا که عدم رســیدگی به این امر مهم می تواند باعث 
انحالل بســیاری از واحد های تولیدی و رشکت های پیامنکار 
طرف قرارداد شــود. از دیگر برنامه ها در این بخش با توجه به 
تاثری صنعت برق در اقتصاد کشورمی توان به افزایش هبره وری 
در بخــش خصوصی با تکیه بــر علم و دانــش روز و مهچننی 
برنامه ریزی هــای کاربردی به منظور مرتفع کردن مشــکالت 
تولیدکنندگان، پیامن کاران و متامی اعضای این جمموعه اشــاره 
کرد. به عنوان مثال مصوباتی داریم که از نظر من، ســندیکا از 
ظرفیت های واقعی خود برای اســتفاده از این مصوبات به نفع 
اعضا استفاده نکرده اســت، مثال مصوبه اعطای ۴۵0 میلیارد 
تومان یارانه به تولید کنندگان یا مصوبه اختصاص درآمد حاصل 
از افزایش قیمت حامل های انــرژی به بخش تولید حامل های 
انرژی و صنایع وابسته به آن. سندیکای صنعت برق باید ظرفیت 
خود را در این حوزه فعال کند و امیدواریم در هیات مدیره آینده 

چننی مواردی در دستور کار جدی قرار گرید. 

  مهمرتین پروژه های سه ســال آینده سندیکا برای هببود حمیط 
کسب و کار صنعت برق را چه میدانید؟

از مجلــه پروژهای هببود حمیط کســب و کار می توان به مواردی 
هم  چون ســاماندهی و ثبت تشــکل های اســتانی در ســطح 
کشور، ســهولت در دریافت کارت اتاق بازرگانی برای اعضا 
اشاره کرد. تســهیل رشایط اعطای تســهیالت بانکی با هدف 
حل مشکالت نقدینگی صنعت، اجیاد زمینه برای باز پرداخت 
بدهی های جاری معوقه دولت و تالش برای خروج بانک ها از 
بنگاه داری و به بیان هبرت جلوگــریی از رقابت بانک ها با بخش 
خصوصی از دیگر مسایلی است که باید مورد توجه قرار گرید. 
از سوی دیگر ما با این پرسش مواجه هستیم که مثال میزان نفوذ 
سندیکا در شورای گفتگو و شــورای تعامل چقدر است؟ من 
معتقدم بسیار کم. این از مجله مواردی است که باید سندیکا در 
آن فعال تر از گذشته حضور پیدا کند. از کل رشکت های سندیکا 
بالغ بر 220 رشکت، تولیدکنندگان این بخش هســتند. نقش 
محایتی ســندیکا در محایت از این رشکت ها چقدر بوده است؟ 
این ها از دیگر مواردی است که باید به صورت جدی در دستور 

کار قرار گرید.  

  مهمرتین خدماتی که سندیکا باید به اعضای خود ارائه دهد، 
چه هستند؟

مهم تریــن خدماتی که ســندیکا باید بــه اعضا ارائــه دهد را 
می توان مواردی مهچون حضور پــر رنگ و تاثری گذار در روند 
تصمیم گریی هــای دولــت در تدوین و اجــرای آینی نامه های 
مربوط به صنعت برق کشــور، دفاع از حقــوق و منافع اعضا، 
تاکید بر اجــرای اصل ۴۴ قانون اساســی، کمــک به وصول 
مطالبات اعضای ســندیکا، محایــت از تولیدکنندگان داخلی 
با تکیه بــر ارزش آفرینی برای حمصوالت تولید داخل کشــور، 
تالش در راســتای تقویت صادرات صنعت برق، تالش برای 
برقراری ارتباط نزدیک میان اعضا و اجیاد تفاهم مجعی و اطالع 
رسانی دقیق و مستمر به اعضا و آموزش قواننی و بخشنامه ها با 
هدف اجیاد آگاهی مجعی به منظور پیرشفت هرچه بیشرت بخش 
خصوصی دانســت. از ســوی دیگر در رشایطی که حدود 70 
درصد از اعضای سندیکای صنعت برق را رشکت های کوچک 
و متوسط با زیر ۵0 نفر پرسنل تشکیل می دهند ما محایت از این 
قبیل رشکت ها غافل هستیم. سندیکا به صورت کامال واقعی و 
جدی این ظرفیت را دارد که هم با تصمیم سازی در سازمان ها 
و هنادهای مســئول و ذیربط نقش محایتی خــود را از بنگاه های 
کوچک و متوســط عضو انجام داده و هــم فی املثل با اجیاد یک 
بانک تبادل خدمــات زمینه  را برای عرضــه و ارائه خدمات و 
حمصوالت این بنگاه ها به رشکت های بزرگ عضو فراهم کند. 
این مســئله ای اســت که گامن می کنم تا کنون از آن غفلت شده 
اســت و به صورت جدی و فوری باید در دســتور کار سندیکا 

قرار گرید. 

  مهمرتین وظایف ســندیکا در خصوص هببــود روابط میان 
رشکتهای عضو را چه میدانید؟

ســندیکای صنعت برق ایــران می تواند کانال مناســبی برای 
معرفی خدمات و حمصوالت رشکت هــای عضو به یکدیگر و 
بسرت ساز تامنی نیازهای خمتلف واحدهای عضو از دیگر اعضا 
باشــد. به بیان دیگر اســتفاده رشکت های عضو از خدمات و 
حمصوالت ســایر اعضا یکی از کارکردهای سندیکا است. در 
گام دیگر اجیاد زبان مشرتک برای مشکالت اعضا و تشکالت 
کالن صنعت برق می تواند یکی دیگر از کارکردهای ســندیکا 
باشــد که نظر به امهیت آن باید در دســتور کار جدی ســندیکا 
قرار گرید. ســندیکای صنعت برق ایران باید زبان گویا، موثر 
و با نفوذ کلیه اعضا باشــد و پیگریی و رفع مشــکالت اعضا و 
صنعت را مورد اهتــامم ویژه قرار دهد. به بیان دیگر مهانطور که 
پیش تر هم گفتم، ســندیکا می تواند حملی برای تبادل خدمات 
و حمصوالت رشکت های عضو باشــد. چرا سندیکا نباید نقش 
واســطه خود برای تســهیل روابط جتاری بنی اعضــا را فراهم 
کند؟ ما از عدم محایت سازمان ها و هناد ها از صنعت گله مندیم 
در حالی که خود در داخل ســندیکا از نقش محایتی رضوری و 
الزمی که باید از اعضا و بویژه رشکت های کوچک و متوســط 
عضو داشته باشــیم غافل هستیم. نکته جدی که فکر می کنم در 
رشایط فعلی توجه الزم به آن نشده است تقویت نقش کمیته ها 
در روند فعالیت سندیکا اســت. در حال حارض ما کمیته هایی 
داریم که عمال غری فعال شده اند، در رشایطی که ظرفیت بسیار 
باالیی برای فعالیــت و ایفای نقش و تصمیم ســازی حتی در 
ســطوح کالن را دارند. این وضعیت باید خامتــه یابد و این امر 
مهم حمقق نمی -شــود مگر با نظارت صحیــح، دقیق و هرچه 
بیشــرت هیات مدیره بر عملکرد کمیته هــا، ترشیح وظایف آهنا 
و گزارش گریی از عملکرد کمیته ها. بــه عبارت دیگر مانیتور 
کردن عملکرد و نمــودار عملکردی کمیته ها و برگزاری منظم 
جلسات کمیته ها و مهچننی برگزاری ساالنه جمامع عمومی هر 
کمیته. این ها مواردی اســت که مورد کم توجهی قرار گرفته و 
ســندیکای صنعت برق را به نقطه ای رسانده است که موقعیت 
و ظرفیت خود را برای تصمیم سازی در سطوح خمتلف کشوری 
تقریبا از دست داده اســت. سندیکا در حال حارض ۴7 رشکت 
عضو دارد که در متام حوزه های اجیــاد، تولید، انتقال، توزیع و 
اندازه گریی صنعت برق فعالیت دارند. چرا سندیکا نباید مهانند 
نظام مهندسی و یا نظام پزشــکی نقش نظارتی و حتی عاملیت 
در صنعت برق کشــور داشته باشــد. این ها مواردی است که 
هیات مدیره سندیکا باید دنبال کند. و این در رشایطی است که 
متاسفانه ســندیکا فرصت و موقعیت نظارتی خود را از دست 

داده است و باید به دنبال احیای آن باشیم.  

  مهمرتین برنامه های شــام برای افزایش مشــارکت داوطلبانه 
اعضا در فرآیند سیاست گذاری سندیکا چیست؟

اجیاد وفاق و مهدلی میان اعضای این سندیکا را می توان اولنی و 
موثر ترین گام در راستای مشارکت داوطلبانه هرچه بیشرت اعضا 
در سیاست گذاری های این جمموعه دانست. اجیاد این نگرش که 
متامی اعضا در این جمموعه در روند کاری و سیاست گذاری ها 
نقشــی کلیدی بر عهده دارنــد و تنها با مهکاری مجعی اســت 
کــه می توان به باال تریــن میزان موفقیت دســت یافت از دیگر 
برنامه هایی اســت که می توان با تکیه بر آن میزان مشــارکت را 
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افزایش داد. اعضای این جمموعه ابتدا باید نقش کلیدی خود را 
در پیرشفت ها و سیاســت گذاری های این جمموعه باور کنند تا 
بتوانیم شاهد مشارکت هر چه بیشرت آنان در روند تصمیم گری ها 

و سیاست گذاری های این جمموعه باشیم. 

  ارزیابــی شــام از عملکرد دوره)هــای( قبلی هیــأت مدیره 
چیست؟ )کامیابی و ناکامیها را بررسی کنید(

با توجه به وجود حتریم های بنی املللی و مهچننی مشــکالتی که 
صنعت برق کشــور در چند ساله اخری با آن دســت به گریبان 
بوده سندیکای صنعت برق با کمک های خود به تولید کنندگان 
این بخش و تشویق اعضا در راســتای عدم توقف در عملیات 
تولیــدی و پروژه های پیامنــکاری و مهچننی اســتفاده هبینه از 
اعتبارات بانکی به منظور عــدم اختالل در روند کاری و مقابله 

با حتریم های بنی املللی با تکیه بــر برنامه ریزی های راهربدی به 
منظور کاهش فشــار بر تولید کنندگان صنعــت برق با توجه به 
باال رفتن قیمت کاال ها و ملزومــات تولیدی وارداتی عملکرد 
خوب و چشم گریی را ارائه کرده است. اما حوزه های بسیاری 
وجود دارد که هیات مدیره ســندیکا می توانست به آهنا راه پیدا 
کند و متاســفانه مورد غفلت قرار گرفت. عالوه بر مســایلی 
که در ســواالت پیشنی به آن پرداخته شــد به طور مثال می توان 
به موضوع احیاء شــعب ســندیکا در متام اســتان های کشور 
اشــاره کرد که می توانند نقش کلیدی در برقرای ارتباط فعال با 
برق های منطقه ای و رشکت های توزیع را داشته باشند. شعب 
اســتانی نه تنها می توانند به عنوان بازوهای اجرایی سندیکا در 
هر اســتان عمل کرده و به افزایش رضیب نفوذ سندیکا در میان 

تصمیم گریان کمک کنند که حتی در بسیاری از موارد می توانند 
مشکالت تولیدکنندگان این حوزه را در سطح استان ها برطرف 
کرده و از درگریی رشکت ها با بروکراسی رایج در دستگاه های 
دولتی بکاهند. من معتقدم در ســندیکای بــرق ایران، اولویت 
اول اصالح ســاختار ها و نظاممند کردن فرایندهای عملکردی 
اســت. که این امر حمقق نخواهد شد مگر با استفاده از نریوهای 
کار شــناس و تقویت بدنه کار شناسی سندیکا. چرا که مدیریت 
مدرن حتی در صورت وجود انبوهــی از امکانات و جتهیزات، 
در صورت عدم وجود رفتار کار شناســی و علمی به طور قطع 

شکست خواهد خورد.

جواد عرفانیان
سمت: مدیر عامل رشکت مهندسی و بازرگانی نریو رامشری 

حتصیالت: مهندسی برق- فشار قوی/ دانشگاه پلی تکنیک هتران/ سال۱۳5۱

سوابق شغلی و اجرایی
۱۳۵۴تا۱۳۵۶

 نظــارت بر اجرای پروژه ۲۳0 کیلو ولــت هتران- اصفهان )۶ 
پست ۲۳0/6۳ کیلو ولت( 

 پروژه پست ۴00/۲۳0/۲0 کیلو ولت نجف آباد اصفهان
 پروژه های برق رسانی به پســتهای ۲۳0 کیلو ولت ذوب آهن 

اصفهان

۱۳56 تا ۱۳5۷ 

 پروژه اجیاد شــبکه ۱۳۲ کیلو ولت استان خراسان )۲۱ پست و 
۲000 کیلو مرت خط استان( 

 پروژه اجیاد شبکه کابل ۶۳ کیلو ولت زرین شهر مشهد )حدود 
۱00 کیلومرت( 

۱۳۵۷تا۱۳۶۰

 انجــام مطالعات شــبکه ۴00 کیلــو ولت ایران بــا مهکاری 
مهندسان مشاور دیگر کشورهای اروپایی، آمریکایی و کانادایی

 طراحی پست های ۴00 و ۲۳0 کیلوولت شبکه ایران
 هتیه مشخصات فنی جتهیزات و ترانسفورماتورهای ۴00 و ۲۳0 

کیلو ولت ایران

۱۳۶0 تا ۱۳۷۲

 مدیریت پروژه های پســت های ۴00 کیلوولت شــبکه ایران 
)هتران- جنوب( 

 مدیریت پروژه های پســت های ۴00 کیلو ولت انتقال انرژی 

امتی بوشهر )NTP/S( و اجیاد پست های ۴00 کیلو ولت اهواز، 
امیدیه، شریاز، سریجان

 طراحی و مدیریت پروژه پســت های ۴00 کیلوولت شهرکرد 
و گلپایگان

 بنیان گــذاری و اجیاد گــروه ختصصی طراحی و مهندســی 
ترانسفورماتورهای قدرت و راکتور در رشکت مشانری

 مدیریت گروه ترانســفورماتورهای قدرت و راکتور رشکت 
مشانری

 تدریس درس طراحی پســت های فشار قوی در دانشگاه های 
علم و صنعت، خواجه نصری و دانشگاه عباسپور

 مهــکاری در اجیاد و برگزاری کنفرانس بــنی املللی برق ایران 
)توانری( 

 مهــکاری در هتیــه اســتانداردهای جتهیزات فشــارقوی و 
ترانسفورماتورهای قدرت و راکتورهای ایران

 مدیریت پروژه اســتانداردهای ترانسفورماتورهای قدرت و 
راکتور ها

۱۳۷۲تا۱۳۷۶

 مهکاری در طرح توســعه کارخانجات ایران ترانســفو برای 
ساخت ترانسفورماتور ولتاژ ۴00 کیلوولت

 طراحی و ســاخت آزمایشگاه فشار قوی ترانسفورماتورهای 
قدرت رشکت توانری در کرج

 مدیریت مهندسی و فنی پروژه ۲۵ پست ۴00 و ۲۳0 کیلوولت 
ایران )سازمان توسعه برق ایران( 

 مدیریت مهندسی و فنی پروژه ۱00 دســتگاه ترانسفورماتور 
۴00 و ۲۳0 کیلوولت برای شبکه رسارسی برق ایران

 مهکاری در طرح توســعه کارخانجات پارس سوئیچ جهت 
ساخت کلیدهای قدرت تا ولتاژ ۴00 کیلوولت

۱۳۷۷تاکنون
در ســال ۱۳۷۷ رشکــت مهندســی و بازرگانی نریو رامشــری 
)رامتک( با هدف ارائه مشاوره فنی، امور مهندسی و طراحی، 
تأمنی جتهیزات برق مــورد نیاز پروژه های بــرق، نفت، گاز و 
پرتوشــیمی تأســیس و اینجانب بعنوان مدیر عامل انتخاب و 
تاکنون در این ســمت فعالیت دارم. رشکــت رامتک با اتکا به 
جتارب فنی و مهندســی بسیار زیاد و آشــنایی کامل به نیازهای 
پروژه ها و ارائه مشاوره از   مهان سال اول تأسیس موفق به کسب 
 ۵00 NGL ،قراردادهای مهمی نظری پروژه تزریق گاز رامشــری
مناطق نفــت خیز جنوب، مهکاری فنی و مهندســی با رشکت 
ABB آملان و تأمنی ترانســفورماتورهای قدرت تعداد زیادی از 

پروژه ها، مهــکاری با رشکت های مهــم اروپایی نظری زیمنس 
آملان، اشــنایدر الکرتیک، AREVA، EKE، وال سال انگلیس، 
BICC انگلیس، BICC-Ducab کشــور امارات، اســمیت 

هلند، Ramcro ایتالیا شــده و مهچننی با کارخانجات سازنده 
داخلی نظری کارخانجات کابلســازی ایران و ایران ترانسفو نیز 

مهکاری های گسرتده ای را داشته است.

مهرداد علیخانی
متولد: 1345/مسجد سلیامن

حتصیالت: مهندسی هبره برداری از منابع- گرایش مهندسی نفت 
فوق لیسانس: مدیریت اجرایی

سمت: مدیریت پروژه های نریوگاهی رشکت رامپکو

طرح های پژوهشــی، تألیفات، مقاالت علمی و تربیت نریوی 
متخصص )دانشگاهی- حرفه ای(: 

  مدیریت هبره وری
  انگیزش و پاداش

  عوامل موثردرموفقیت انتقال تکنولوژی
  ترمجه مقاله: طراحی برنامه ریزی اسرتاتژیک درسازمان های 

غری انتفاعی یا انتفاعی 
STRATEGIC PLANNIG PROCESSTHE :ترمجه مقاله  

سابقه خدمت: 
تاریخ آغاز فعالیت: هبمن ۱۳۶۹ 

سنوات خدمت: در حدود بیست و چهار سال

سوابق کاری 
 هبره بــرداری نریوگاه رامنی )رشکت توانــری(/ هبمن ۱۳۶۹ تا 

اسفند۱۳۷۴
 بازرســی فنی آب و برق )ســازمان آب و برق خوزســتان- 

وزارت نریو(/ فروردین ۱۳۷۵ تا مهر ۱۳۷۷
 مدیر عامل و رییس هیات مدیره رشکت کرخه و شاوور- زیر 

جمموعه سازمان آب و برق خوزستان/ مهر ۱۳۷۷ تا مهر ۱۳۷۹
 مشاور مدیر عامل و مدیریت تعمریات نریوگاه بعثت )رشکت 
مهندســی تعمریات نریوگاهی هتران- مه نــریو( / مهر ۱۳۷۹ تا 

اسفند ۱۳۸0
 مدیر پروژه های نریوگاه های گاز و مدیر کنرتل نظارت بر کلیه 
پروژه های رشکت مهندســی تعمریات نریوگاهــی هتران- مه 

نریو- اسفند ۱۳۸0 تا خرداد ۱۳۸۲
 مدیر عامل و رییس هیات مدیــره رشکت مدیریت تولید برق 

بعثت هتران- تری ۱۳۸۲ تا مهر ۱۳۹0
 رییــس هیات مدیره و غــری موظف از ســال ۱۳۸۸ و معاونت 
مهندسی و موظف از سال ۱۳۹0 رشکت تولید برق دماوند- مهر 

۱۳۹0 تا مهر ۱۳۹۱

 مدیر عامل و عضو هیات مدیره رشکــت تولید برق و انرژی 
گســرتش صبا- احداث و هبره برداری نریوگاه های بنیاد- مهر 

۱۳۹۱ تا سال ۱۳۹۲

 مدیریت پروژه های نریوگاهی رشکت رامپکو- ابتدای ســال 
۱۳۹۳ تا کنون

عضویت در هیات مدیره رشکت های حوزه صنعت برق: 

 عضو هیات مدیره رشکت کرخه و مشــاور/ بیش از دوسال 
)رشح شغل: توسعه، هبره برداری و نگهداری از سد و شبکه( 

 ریاســت هیات مدیره نریوگاه بعثت/ بیش از ۸ ســال )رشح 
شغل: تولید برق و هبره برداری و نگهداری نریوگاه( 

 عضویت هیــات مدیره رشکــت جتربه نور/ بیش از۷ ســال 
)رشح شــغل: طراحی و ساخت قطعات مکانیکی صنایع نفت 

و نریوگاه( 
 عضویت هیات مدیره رشکت توســعه فرهنگی و ورزش برق 
هتران/ حدودًا ۴ ســال )رشح شــغل: نگهداری از تاسیسات 
ورزشــی و خدماتی و راهربی تیم ورزشی فوتبال برق هتران در 

لیگ دسته یک و والیبال در لیگ بر تر کشور( 
 نایــب رئیس هیات مدیــره رشکت پیامبرق/ حدودًا ۴ ســال 
 )EPC( رشح شــغل: پیامنــکاری در طراحــی، هتیه و اجــرا(
درپروژه های خطوط و پســت های فشــار قوی و متوســط و 

ضعیف برق و نریوگاه ها( 
 ریاســت هیات مدیره رشکت تولید بــرق دماوند/ حدودًا ۴ 
سال )رشح شغل: احداث، هبره برداری و نگهداری از نریوگاه 

دماوند بزرگ ترین نریوگاه سیکل ترکیبی کشور( 
 نایب رئیس هیات مدیره رشکت تولید و گســرتش نریوگاهی 
صبا/ حدودًا یک ســال )رشح شغل: توســعه، هبره برداری و 
نگهداری نریوگاههای خرمشــهر - زرگاه اهواز- بندرعباس، 

جنوب اهواز در بنیاد مستضعفان( 
 عضو هیــات مدیره رشکــت مورکــو/ زیرجمموعه رشکت 
رامپکــو/ از ســال ۱۳۹۳ )رشح شــغل: پیامنــکار در طراحی، 
هتیه و اجــرا )EPC( در پروژه هــای نریوگاه هــای جتدیدپذیر 

)خورشیدی، باد و...(( 
 عضویت در هیات مدیره و بازرسی انجمن صنفی نریوگاه ها 
)اصنا(/ حدودًا ۴ ســال )رشح شغل: فعالیت در حضور فعال 
نریوگاه های بخش دولتی و خصوصی و ساماندهی رشکت های 

احداث هبره برداری، نگهداری در زمینه خمتلف تولید برق( 

ابداعات و ابتکارات 
در بکارگریی از روش ها و رســیدن به اهــداف و طبق وظایف 
حموله ابتکارات الزم و جتارب و مشــاوره صاحب نظران بکار 

گرفته می شود، که دستیابی به اهداف را حمقق کند. 

موقعیت های اجرایی 
استفاده هبینه از امکانات، رفع حمرومیت، مدیریت زمان، افزایش 

هبره وری، ثبت جتربیات، هبره گریی از دانش روز و نظایر آن: 
 در تصدی مدیر عاملی اینجانب در رشکت کرخه و شاوور و با 
استفاده هبینه از امکانات و منابع انسانی در اختیار و برای اولنی 
مرتبه رشکت موفق به اخذ رتبه اول رشد عملکرد درسال ۱۳۷۹، 
درمیان رشکت های هبره برداری از شبکه های آبیاری و زهکشی 

وزارت نریو شد. 
  با عنایت به اینکه اینجانب در سال ۱۳۸۲ به سمت مدیر عاملی 

رشکت تولید برق بعثت انتصاب گردیــدم، با لطف و توکل به 
خداوند منان و از زمان رشوع فعالیت اجرایی، اقدام به شناسایی 
هتدید هــا، فرصت ها و مهچننی معایــب و قابلیت های موجود 
کردم که در این راســتا با افزایش هبره وری و هبره گریی از دانش 
روز و با هبره مندی از منابع انســانی موفق به اخــذ رتبه دوم در 
ارزیابی عملکرد رشکت در بنی رشکت های مدیریت تولید برق 
وزارت نریو شــدیم و این موفقیت برای اولنی مرتبه در کارنامه 

نریوگاه بعثت قرار گرفت. 
  در قالب تکریم و اجرایی کردن فرموده مقام عظامی والیت و 
نظر به توجه ویژه دولت حمرتم مجهوری اسالمی و مسئوالن حمرتم 
وزارت نریو، )با رعایت مســایل زیست حمیطی( طرح بازیافت 
گاز CO2 از حمصــوالت احرتاق بویلر نریوگاه بعثت در ســال 
مهت مضاعــف و کار مضاعف رشوع و در ابتدای ســال جهاد 
اقتصادی و در مدت کمرت از هشــت ماه به انجام رسید. اجرای 
این طرح و کارخانه مربوطه در رشایط عادی بیش از هیجده ماه 
زمان نیاز داشت اما با پشتیبانی ومحایت مسئوالن خدمت گزار و 
تالش شبانه روزی مدیریت و کارکنان خدوم رشکت مدیریت 
تولید برق بعثت، ایــن طرح در کوتاه تریــن دوره زمانی برنامه 
 CO2   ریزی و به اجرا درآمد. این طــرح که در قالب کنرتل گاز
و گازهای گلخانه ای است که ســازمان ملل نیز از سال 2012 
کلیه کشور های تولید کننده گاز CO2 را ملزم به رعایت مسایل 
زیست حمیطی کرده اســت که کشــور عزیزمان ایران زود تر از 

رشوع زمان تعهد این پروژه را رشوع و اجرا کرده است. 
رصفه جویی در مرصف ســوخت بــرای تولیــد گاز CO2 از 
ویژگی های این طرح است که می توان به آن اشاره کرد. بیش از 
20 میلیون مرت مکعب مرصف ســوخت گاز و یا مایع از طریق 
این پروژه رصفه جویی می شــود. بر اســاس نیاز کل کشور به 
گاز CO2 و اســتفاده از این روش در کل کشور، می توان بیش 
از ۴00 میلیون رصفه جویی سوخت گاز و یا سوخت مایع را از 
این طریق پیش بینی کرد. از دیگر ویژگی های اجرای این پروژه 

استفاده از متخصصنی ایران اسالمی است. 
الزم به ذکر اســت که اســتفاده از ایــن روش در اختیار تعداد 
حمدودی از کشور ها است به این معنا که در حال حارض در حدود 
سه کشور اســت که دارای این تکنولوژی هســتند. این پروژه 
می تواند جزو افتخارات کشور عزیزمان، ایران اسالمی باشد و 

در آینده نزدیک می تواند ارز آوری مناسب را اجیاد کند. 
 تعامل فعال نریوگاه با ســازمان حمیط زیســت هتران و کنرتل 

حمصوالت احرتاق نریوگاه )در رشایط جماز( برقرار شد. 
 با اجرای طرح پایلوت مشــعل )نگهبان مشــعل( گاز سوز به 
جای گازوییل ســوز در بویلر های نریوگاه بعثت میزان حدودا 

پرونده  انتخاباتپرونده  انتخابات
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سه میلیون لیرت گازوییل در سال رصفه جویی شده است که این 
پروژه در ســال 138۶ بطور کامل در نریوگاه بعثت به اجرا در 

آمده است. 

 گسرته خدمات در خارج از کشور  
در دوره ســهام دار بودن رشکت مدیریــت تولید برق بعثت در 
رشکت پیامنکاری پســت و خطوط انتقال برق رشکت پیام برق، 
اینجانب عضو هیات مدیــره آن رشکت بوده کــه با انجام یک 
پروژه مهم در کشور نیجریه اقدام به صادرات خدمات ختصصی 

در توسعه خطوط و پست برق کردیم. 

سایر سوابق مهم و مفید: 
 با عنایت بــه اینکه رشکت مدیریت برق بعثت ســهامدار 23 
رشکــت بوده، لیکــن رســیدگی و حضور در جممــع عمومی 
رشکت هــا و مهچننی عضویــت در هیات مدیره حــدودا 10 
رشکت از سهامداران در حوزه فعالیت های کاری اینجانب بود. 

 در زمان عضویــت در هیات مدیره رشکت پیام برق، صادرات 
خدمات برق به کشور نیجریه صورت گرفت. 

 با عضویت در هیات مدیره رشکت تولیــد دماوند و با عنوان 
رییس هیات مدیره فعالیت کردم که در عملکرد تولید، در سال 
منتهی به 1389 موفق به کســب ســود عملکرد بیش از 230 

میلیارد تومان )دو هزار و سیصد میلیارد ریال( شد. 

اهم تقدیرنامه ها، جوایز و سایر موارد تشویقی در طی بیش از ۱۲ 
سال عملکرد گذشته: 

 دریافــت تقدیرنامه از مقــام عالی وزارت نریو برای کســب 
موفقیت در اخذ رتبه دوم ارزیابی رشــد عملکرد رشکت کرخه 

و شاوور/ ۱۳۷۹
 دریافت تقدیرنامه از رییس هیات مدیره و مدیر عامل سازمان 
آب و بــرق به پــاس کوشــش و تالش های شایســته و ارزنده 
در ایفای مســئولیت های حمولــه در رشکت کرخه و شــاوور 

خوزستان/ هبمن ۱۳۷۹
 دریافت تقدیرنامه از مدیر عامل رشکــت برق منطقه ای برق 
هتران برای احراز رده خیلی خــوب از حیث آمادگی تولید برق 

در تابستان سال ۱۳۸۳/ آذر ۱۳۸۳
 دریافــت تقدیرنامه از معاون وزیر نــریو در امور برق وزارت 
نــریو و مدیر عامــل رشکت توانــری برای کســب موفقیت در 
اخذگواهینامه های مدیریت کیفیت و حمیط زیست در نریوگاه/ 

خرداد ۱۳۸۴
 دریافت تقدیرنامه از معاون امور بــرق و انرژی وزارت نریو 
برای کسب رتبه ســوم در زمینه آمادگی تولید برق/ اردیبهشت 

 ۱۳۸۷

 دریافت تقدیرنامــه از عضو هیات مدیره و مدیر عامل رشکت 
توانری برای کسب رتبه دوم رشد و آمادگی در زمینه تولید برق- 

مهر ۱۳۸۸
 دریافت تقدیرنامه از مدیرعامــل رشکت برق منطقه ای هتران 
برای کســب مقام دوم از حیث رشــد آمادگی تولید برق اسفند 

۱۳۸۸

 دریافت تقدیرنامه از مقام عالی وزارت نریو برای کســب رتبه 
دوم ارزیابی عملکرد در سال ۱۳۸۹/ مهر ۱۳۸۹

 دریافت تقدیرنامه از مدیــر عامل رشکت برق منطقه ای هتران 
برای کسب مقام اول هببود و راندمان تولید برق/ مرداد ۱۳۸۹

 دریافت تقدیرنامه از استاندار هتران و رییس ستاد راه و فضای 
سبز اســتان هتران به پاس تالش و خدمات ارزشمند در عرصه 

رشد و اعتالی فضای سبز در جمموعه رشکت/ دی ۱۳۸۹
 دریافت تقدیرنامه از معاون امور برق و انرژی وزارت نریو به 
پاس تالش و اهتامم در طــرح غرور آفرین بازیافت گاز CO2 از 

حمصوالت احرتاق برای اولنی مرتبه در کشور/ تری ۱۳۹0

دیدگاه ها
صنعــت برق در متامــی زمینه ها یکــی از موثر ترین بخش های 
زیربنایی و اقتصادی کشــور و دارای تنوعی گســرتده است که 
اثربخشی آن در توســعه پایدار و پیرشفت اقتصاد ایران اسالمی 
تاثری بسزایی خواهد داشت و در امنیت اجتامعی و اقتصاد جامعه 
اثر مستقیم و غریمستقیم دارد و بدین جهت باید اهتامم و تالش 
بســیار برآن داشــت که این صنعت در داخل و خارج کشور با 
حضوری فعال و ماندگار موجب اقتدار بسیار در داخل و خارج 

از کشور شود. 
صنعت برق می تواند موتور مولد اقتصاد کشــور و به تبع آن با 
جتارت پویا مهراه دانســت ولیکن ارتقا و شکوفایی این صنعت 
نقش بسزایی در رشــد اقتصادی و هببود و رفتارهای اجتامعی و 

فرهنگی را فراهم می آورد. 
توجه ویژه به ســندیکای صنعت برق و تاثری آن در هم افزایی و 
رشــد بالنده این صنعت حساسیت حضور فعال در این سندیکا 
را اجیاب می کند که حضور افراد باجتربه و دارای سوابق ختصصی 
در متامی بخش های تولید، انتقال و توزیع و پشــتیبانی خدمات 
)ساخت و مهندسی( در صنعت برق را الزامی می دارد و مهچننی 
حضور اینگونه افراد که در انجمن های صنفی و سندیکایی جتربه 
قابل قبولی دارند می تواند چشم انداز اعضای سندیکای صنعت 
برق در ایران را به آینده ای روشــن و مهراه با موفقیت، امیدوار 
کند. نظر به اینکه رشکت های گروه رامپکو با پشــتوانه ۲۲ ساله 
در زمینه طراحی، تامنی، ســاخت و اجــرا )EPC( پروژه های 
نفت و انــرژی، و با عملکردی درخشــان در داخل و خارج از 
کشــور می تواند در حتقق اهداف کلی و کمی سندیکای صنعت 
برق ایران کمک شایان توجهی داشته باشد از این رو به اختصار 
به نیابت از این رشکــت، برنامه حضور فعــال در هیات مدیره 
سندیکای صنعت برق ایران را که حاصل جتربه در صنعت برق و 

انجمن صنفی نریوگاه های کشور بوده را تقدیم می کنم: 

اهداف کلی 
 حتقق اهداف کلی ســندیکای صنعت برق ایران در راســتای 

ارتقای منافع مجعی و گروهی اعضاء
 اجیاد و تقویت ارتبــاط با هنادهای تصمیم گــری و اثرگذار در 

تصمیم سازی برنامه های کالن و اجرایی صنعت برق

 تقویت دبریخانه ســندیکای بــرق ایران و بانــک اطالعاتی 
صنعت برق بمنظور رشد و بالندگی صنعت برق

 تقویت و توانمندسازی اعضا بمنظور حضور فعال و چشمگری 
در پروژه ها و تامنی جتهیزات داخل و خارج از کشور

 فراهم آوردن بسرت مناســب جهت صادرات کاال و خدمات 
صنعت برق )با در اختیار داشتن پشتوانه و جتربه رشکت رامپکو( 
 توجه ویــژه به بخش تولید و توســعه صنعت بــرق در متامی 

رشته های تولید، انتقال و توزیع صنعت برق
 ارتقاء ســهم بخش خصوصــی در امر واگــذاری مالکیتی 

واحدهای صنعتی مرتبط با صنعت برق
 تالش برای اجیــاد برند رشکت ها در تولید حمصــول و یا ارائه 

خدمات در داخل و خارج از کشور
 تالش بــرای ختصیص امکانــات و تســهیالت و امتیازات و 
ترسیع در اجرای ضوابــط و مقررات در امر تولید و خدمات در 

صنعت برق

اهداف کمی و کیفی 
 اجیــاد پایش نقاط ضعــف و قوت و هتدیــد و فرصت در طی 

دوره های ثابت زمانی در صنعت برق
 هبره مندی از افراد ذیصالح در راســتای ماموریت ســندیکا و 

اعضای حمرتم آن
 مشــارکت و ماندگاری اعضا در حتقق اهــداف مورد انتظار 

سندیکا و اعضای آن
 افزایش سهم صادرات کاال و خدمات در صنعت برق

 افزایش ســهم رقابت سامل و پویا در راســتای تولید حمصول و 
ارائه خدمات مهندسی در متامی زمینه های صنعت برق

هتدید ها در بخش صنعت برق 
 رقابت جدی کشورهای مهسایه با ایران در تبدیل شدن به هاب 

جتاری در منطقه خاورمیانه
 عــدم کیفیت مناســب در ســاخت حمصوالت و وابســتگی 

کارفرمایان به برخی تولیدات خارج از کشور
 مشکالت بانکی و ارزی ناشی از حتریم های بنی املللی

 عدم دسرتسی به فن آوری های نوین
 دخالت رشکت های دولتی و غریدولتــی در بخش بزرگی از 

سهم تولید و صادرات بخش برق
 وجود فضای کسب و کار نامساعد

 ناکارآمدی نظام حقوقی و قضایــی در زمینه صادرات کاال و 
خدمات

 عدم عضویت موثر در پیامن های بخش خصوصی منطقه ای
 غریقابل استفاده بودن ابزارهای مالی در امور بنی امللل

فرصت ها در بخش صنعت برق 
 اغنا فراوان کشور در دسرتســی به منابع انسانی متخصص و 

کارآمد
 وجود امکانات ماشنی ابزار در حیطه کاری صنعت برق

 وجود بازارهای بنی املللی کشــورهای مهســایه مانند عراق، 

افغانستان و سایر کشورهای درحال توسعه
 وجود مراکز پژوهشی و علمی فعال در کشور

 وجود برخی زیرساخت های موردنیاز در حوزه صنعت برق 
و هبره مندی از آهنا

 توجه ویژه مهکاری کشــورهای توسعه یافته و در حال توسعه 
در رشایط فعلی کشور

 رسمایه گذاران عالقه مند بــه رسمایه گذاری در صنایع نفت، 
انرژی و صنایع معدنی در کشور

برنامه ها 
 فراهم کردن اســرتاتژی صنعتی بمنظور افزایش هبره وری در 

صنایع سنتی و نیمه مدرن
 کمک به نوسازی و بازســازی صنایع بمنظور اقتصادی بودن 

امر تولید و با هبره گریی از روش های کم هزینه و پربازده
 افزایش توان نریوی انســانی از طریق آموزش های ختصصی 

مرتبط با اهداف سندیکا
 تالش برای هببود فضای کسب و کار در داخل کشور

 تالش برای جذب رسمایه گذاری خارجی در امر توســعه و 
پایدار کشور

 مهکاری در امر ارتقا توان رقابت پذیری اعضای ســندیکای 
صنعت برق ایران بمنظــور ارایه خدمات کیفی و کمی در تولید 
حمصول و خدمات مهندســی به گونه ای که قدرت رقابت برای 

حضور در بازارهای بنی املللی فراهم شود
 کمک به توسعه مدیریت مرصف هبینه انرژی با ارائه خدمات 

مهندسی و تولید کاالی مرغوب و کیفی
 مهکاری در اجیــاد تعامل موثر و پایدار بنی فعالیت های صنایع 

برق و افزایش توان ارائه خدمات
 بسرتسازی مناســب برای حضور فعال در تصمیم گریی های 
اجرایی کشــور در حوزه صنعت برق و در تعامل با هنادی های 

تصمیم گریی و حاکمیتی در کشور
  کمک به فعالسازی توســعه حتقیقات کاربردی در امر توسعه 

پایدار در صنعت برق
  تالش برای حذف برخی انحصارات دولتی و شــبه دولتی در 

حوزه صنعت برق
 تالش برای حذف برخی قواننی و مقررات دســت و پاگری در 
حوزه صنعت برق برای حتقــق فعالیت های اجرایی در داخل و 

خارج از کشور
  اجیاد ساختارسازی مناسب جهت صادرات کاال و خدمات
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سوابق شغلی و اجرایی
 کارآمــوزی در کارخانه تابلو ســازی بــرق رشکت زیمنس 

هتران/ ۱۳۴۴
  مهندس برق نریوگاه آبی )سازمان آب و برق سفیدرود(/ سد 

سفیدرود ۱۳۴۵ 
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 اســتخدام بعنوان کار شــناس برنامه ریزی برق وزارت نریو 
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 رئیس اداره مطالعات توجیهی برق وزارت نریو/ ۱۳۵۳

 رئیس اداره مطالعات فنی سیستم رسارسی برق کشور وزارت 
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 رئیس اداره نظارت فنی برق وزارت نریو/ ۱۳۵۶ 
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 عضو هیــات مدیره و معــاون رشکت برق منطقــه ای هتران 

رشکت برق منطقه ای هتران/ ۱۳۶۶ 

 جمری طرح های دیسپاچینگ برق وزارت نریو/ ۱۳۶۷
 عضو هیات مدیره و معاون مهندســی و طرح ها رشکت برق 

منطقه ای هتران/  ۱۳۶۹ 
 جمری نریوگاه های قم، ایرانشهر، کازرون وزارت نریو/ برق 

هتران/ ۱۳۷0 
 جمری پست ها و خطوط ۴00 و ۲۳0 و ۶۳ کیلوولت برق هتران 

رشکت برق منطقه ای هتران/ ۱۳۷۱ 
 باز نشســتگی با بیش از ۳0 ســال خدمــت در وزارت نریو و 

رشکت های تابعه آن/ ۱۳۷۵ 
 تاســیس رشکت فراگسرت بیســتون و عضو هیات مدیره آن/ 

۱۳۷۶ تاکنون 

دوره های آموزشی 
 دوره برنامه نویســی توسط کامپیو تر بمدت شش ماه دانشگاه 

هتران ۱۳۴۸ 
 دوره آموزشی برنامه ریزی سیستم های هبم پیوسته برق توسط 
رشکت Harza-U. S. A در کشــور پاکستان بمدت یک ماه/ 

 ۱۳۵0

 Westing دوره آموزشــی برنامه ریزی برق توســط رشکت 

house درکشور آمریکا بمدت سه ماه/۱۳۵۱

 دوره آموزشــی برنامه ریزی نریوگاه ها توســط دولت ژاپن 
Otca بمدت سه ماه/ ۱۳۵۲ 

سمت های جانبی 
 عضو انجمن مهندسان برق و الکرتونیک ایران- ۱۳۵۵

 مدیر تصفیه مهندسنی مشــاور فرمانفرمایان و واگذاری آن به 
رشکت های تابعه وزارت نریو/ ۱۳۵۹ 

 مدرس در دانشکده آب و برق/ ۱۳6۱ 
 عضو هیات مدیــره رشکت موننکو ایران وابســته به وزارت 

نریو/ ۱۳۶۶ 
 عضو هیات مدیره رشکت شهرک های صنعتی ایران/ ۱۳۶۳

 واگــذاری تاسیســات خمتلف رشکــت توانــری )نریوگاه ها 
وپست های خطوط برق( به برق های منطقه ای رسارس کشور/ 

 ۱۳۶۵
 تاســیس حدود یکصد رشکت نریوگاهی-مشاوری-توزیع 
و خدمات در صنعت برق )در راســتای سیاست عدم مترکز و 

خصوصی سازی( در وزارت نریو/ ۱۳۷0
 عضو هیات مدیره رشکت های آب وبــرق کیش-آب و برق 
قشم و آب و برق چاهبار در مناطق آزاد مربوطه/ ۱۳۶۳ تا ۱۳۷۶.
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حتصیالت: مهنديس برق، دانشگاه تربیز- دانشکده فني/ فارغ التحصیل 1358 
سمت فعلی: رئیس هیات مدیره  رشکت سهند انرژي توان

فعالیت های اجرایی 
 از خردادماه ســال 13۵3 با کار دانشــجویي در رشکت هاي 
پیامنکاري برق و تاسیسات مکانیکي، کار خود را رشوع و پس 
از فارغ التحصیيل در  هبمن سال 13۵8به دلیل معافیت رسبازي 
در اسفند ماه ســال  13۵8در حمل مرکز گسرتش تعاونی های 
تولیدي و عمراين( بعنوان کارشناس تاسیسات و برق مشغول 
به کار شــدم و مهزمان مدیرعامل کارخانه آجر ماشنی بریك و 
مشــغول راه اندازي دوباره کارخانه هاي ورشکســته و ازکار 
افتاده اســتان آذرباجیان رشقي نیز  بودم. از سال13۶0 تا سال 
13۶2 در رشکــت مدیریت طرح هاي صنعتــي ایران بعنوان 
کارشــناس تاسیسات مکانیکي و برقي مشــغول و پروژه هاي 
متعددي را به مرحله حتویل رساندم. از سال 13۶2 در رشکت 
پیامنکاري تســنیم )بخــش خصويص( بعنوان رئیــس کارگاه 
تربیز،  مشــغول سه پروژه عظیم ســاختامن ژیمنازیوم دانشگاه 
تربیز،  ســاختامن انسیتو شیمي دانشــگاه تربیز  و حموطه سازي  
حموطه جدید مشغول بودم.  از ســال ۶۴ مهزمان با پروژه هاي 
فوق بعنــوان رئیس هیات مدیره و بنیانگــذار رشکت آذر فنون 
)پیامنکاربرق و تاسیسات( مشغول بکار بودم و عالوه بر اجراي 
پروژه هاي پیامنکاري متعدد، به عنوان نامینده رشکت هاي فوملن 
و آلســتوم و رشکت هاي تابعه در منطقه شــامل غرب کشــور 
فعالیت و پروژه هاي متعددي را انجام دادم. هنایتا از سال1370 
بعنوان بنیانگذار رشکت آذرفنون تابلو،  درصنعت ساخت تابلو 
برق مشغول و از سال 1387بعنوان رئیس هیات مدیره رشکت 

سهند انرژي توان مشغول بکار بوده ام. 
غری از یك یــا دو  دوره، در مهه دوره هــاي انجمن صنفي تولید 
کنندگان تابلوهــاي برق ایران بعنوان عضــو و یا رئیس هیات 
مدیره بــوده  ام. در حال حارض عضو هیات مدیره فدراســیون 
صادرات انرژي و صنایع وابســته، رئیس هیات مدیره انجمن  
تولیدکنندگان تابلوهاي برق ایران، رئیس هیات مدیره رشکت 
سهند انرژي توان فعال در زمینه تامنی جتهیزات برق و مکانیك 

)تولید پراکنده( EPC مشغول کار هستم.

دیدگاه ها 
 پــس از حدود ۴0 ســال فعالیــت و کار  بــراي رشکت هاي 
خودمــان،  بنظر اینجانب هرکيس که در خــود توانایي و علم و 
وقت خدمت عمومي و اجتامعي را رساغ دارد، باید بعنوان کار 
مجعي  با رشکــت  در NGO هاي خمتلــف و مربوط به فعالیت 
مورد عالقه،  اداي وظیفه کــرده و جتارب خود را در اختیار مجع 

قرار دهد. 
امروزه رشایط حاکم بر جامعه و متاسفانه رکود و تورم توامان که 
معروف به رکود تورمي شده، بسیارطوالين مدت بوده و تداوم 
آن نشــان دهنده عمق و پایداري آن نیز است و جزو رکودهاي 
تورمي استثنایي در اقتصاد جهاين است. خروج از رشایط فوق 
مي تواند اقتصاد کشور و به تبع آن رشایط کاري رشکت هاي ما 

را  متحول کند. 
از طريف کشــور ایران در مرکز  بازار اسرتاتژیك و بسیار وسیع 
و قابل توجه کشــورهایی نظری عراق، افغانستان و کشورهاي 
آسیاي مرکزي و روسیه قرار دارد و از طرف دیگر توان مهنديس 
رشکت هاي ایراين بــه حلاظ تکنیکي و جتــارب آهنا و ظرفیت 
رشکت هاي فوق، بســیار باالتر از بــازار موجود داخيل بوده و 
در نتیجه نگاه ما باید به بازارهاي خارجي، جدي باشــد. یعني 
از  طريف باید بازار موجود داخل براي رشکت هاي داخيل حفظ 
و ضمنا نسبت به حضور در بازارهاي کشورهاي هدف نیز اقدام 
جدي بعمل آید. البته راه حل فوق مهراه با کمرتین تورم انتظاري 
اســت و برنامه دولت حمرتم نیز براساس فوق چیده شده است. 
البته در عنی حال اســتفاده از فعال کــردن تقاضاي بازار داخيل 
که شــدیدا تورم را افزایش خواهد داد،  یکي از دیگر راه حل ها 
است که مدنظر دولت نبوده و با توجه به تبعات آن مورد استقبال 
جامعه نیز نخواهد بود. به هر صورت حتریم اخری کشور روسیه 
نیز مــي تواند بر حجــم  تقاضاي خارجي بــراي رشکت هاي 
ایراين بیفزاید. البته استفاده هبینه از وضع موجود و صادرات به 
بازارهاي فوق که کار چندان ساده اي نیست، نیاز به برنامه ریزي 
و اقــدام دولتمردان و مدیران وکارآفرینــان معتقد و توانمندي 

دارد.
افزایش ســهم  و اجیاد نقش در گمــرك و جلوگریي از واردات 
جتهیزات متام شــده از طریق تعینی پله اي مالیات ارزش افزوده 
بیشــرت، براي کاالها و جتهیزات قابل مرصف و مالیات ارزش 
افزوده کمرت بــراي کاالهاي داخيل راه حل دیگري اســت که 
سندیکا باید  مدافع آن باشد. محایت غری مستقیم از تولید داخيل 
با افزایش هزینه واردات جتهیزات کامل و کاهش هزینه واردات 
مواد اولیه، تقویت بازارهاي صادرايت از طریق اجیاد رشکت ها و 
یا کنرسســیوم هاي مربوط به صادرات خدمات فني و مهنديس 
از بنی رشکت هاي خمتلــف در بازارهاي هــدف،  که عملکرد 
هبرتي نســبت به رشکت هاي تکي  خواهند داشت، جلوگریي 
از خام فرويش و تشویق صادرکنندگان و تولیدکنندگان به انجام 

حداکثر کار ممکن بر روي مواد و مهچننی دریافت بیشرتین تعرفه 
گمرکي براي صادرات مواد خام و کمرتین براي صادرات مواد 
آماده مرصف هنایي از اصول اولیه امر فوق خواهد بود. بیشــرت 
کردن فاصله تعرفه گمرکي،  قطعات و جتهیزات نسبت به کاالي 
ســاخته شــده و قابل مرصف هنایي نیز کمك قابــل توجهي به 

تشویق تولیدات داخيل خواهد بود.

نرخ ارز 
 واقعي شدن نرخ ارز و خروج از رشایط تعینی  قیمت دستوري 
آن،  راه حل دیگري براي یکي دیگر از مشکالت صنعت ماست  
که با حــل آن مي توان به بــازار داخيل و تولیدکننــده واقعي و 
رشکت هاي خدمات فني و مهنــديس و رشکت هاي فعال در 

زمینه برق کمك  شایاين کرد.
 واقعي شــدن قیمت نرخ ارز که امروزه با باالرفتن قیمت آن 
مهراه خواهد بود، رشایــط رقابتي تولیدکننده ایراين را در مقابل 
رشکت هاي خارجي تقویت و از خروج يب مورد ارز جلوگریي 
کرده و بصورت اتوماتیــك از ورود اقالم ســاخت خارج نیز 
جلوگریي بعمل مي آورد. بطور مثال درســال 1392براساس 
آمار وزارت صنایــع از خارج نزدیك 200میلیــون دالر تابلو 
برق وارد شــده اســت که طبعا درصورتیکه این اقالم از  داخل 
هتیه مي شــد با حدود واردات 70 تا 80 میلیون دالر مواد اولیه 
ساخت تابلو برق و استفاده از رشکت هاي ایراين تابلو ساز نیاز 
بازار تامنی و در مقابل کار بســیار عظیمي نصیب رشکت هاي 
داخيل می شــد که به نوبه خــود معضل بیــکاري  و ... را حل 

مي کرد. 

داوري 
یکي از راه هاي اجیاد مهبستگي در بنی فعاالن اقتصادي و به نوبه 
خود بنی اعضای سندیکا پس از اجیاد بازار کار براساس ظرفیت 
واقعي رشکت ها، زمینه سازي براي رقابت هاي منطقي و سامل 

است که کمك شایاين به مهبستگي رشکت ها خواهد کرد. 
اینجانب اجیاد مرجعي را در سندیکا براي حل و فصل اختالفات 
بنی رشکت ها و حتي متامــي فعاالن صنعت برق را پیشــنهاد 
می کنم که بتواند اختالفات احتاميل را  داوري و حکمیت  کرده 
که طبعــا  هبــرت از داوري و حکمیت دادگاه هــاي قوه قضائیه 

خواهد بود که مورد استقبال قوه قضائیه نیز است. 
سهولت دسرتيس، هزینه پاینی و ختصيص بودن داوري سندیکا 
مي تواند مرجعي براي متامي موارد احتاميل اختالف بنی فعاالن 

صنعت برق بوده و اطمینان خاطــر الزم برای اجیاد حمیطي امن 
را براي فعاالن بوجود  آورد.  یکــي از مواردي که باعث تکدر 
خاطر فعاالن مي شــود، احســاس ناامني قضایــي و اطمینان 

نداشتن از رسیدن به حق و حقوق حقه خود است. 
براي حل معضل فوق طرح کمیته داوري در سندیکاي صنعت 
برق که مهــه رشکت ها با قبــول اساســنامه،  داوري آنرا براي 
اختالفات بنی خود و کارفرمایان،  بــنی اعضاء و متامي فعاالن 

صنعت برق پذیرا مي شوند،  پیشنهاد مي شود. 

ارتباط با دولت
ســندیکا باید بعنوان بازوي کارشــنايس دولــت در زمینه کار 
ختصيص خود ایفاي نقش کرده و تالش خود را با برنامه ریزي، 
گسرتده تر کند. در سال هاي گذشــته نیز در امر فوق فعال و تا 

اندازه اي موفق بوده است. 
بنظر اینجانب گســرتش امر فوق برای وزارت خانه هایي مثل: 
صنعت  معدن و جتارت،  وزارت کار، وزارت نفت و ســازمان 
مدیریت و  برنامه ریزي امري جدي و  مورد  لزوم است چراکه 
اليب گري سندیکا را در درون دولت تقویت مي کند و غفلت از 
فعالیت هاي قبيل نیز  نباید اتفاق بیفتد. ارتباط با وزارت نریو و 
جملس و ... از رضوریات بوده ويل گســرتش آن و تقویت نظریه 
اجیاد معاونت صادرايت و کارآفریني ریاست مجهوري و دفاع از 
آن نیز کمك شایاين به امر بازارسازي در داخل و خارج کشور و 

آینده رشکت هاي ایراين خواهد داشت. 

مشارکت در ارزیايب ها 
-  مشارکت در ارزیايب رشکت هاي عضو بطریقي که عضویت 

ســندیکا بعنوان نقطه قوت رشکت ها در جامعه مطرح  شود،  
یکــي از کارهاي اصويل اســت. ایــن موضوع جــزو احکام 
حکومتي بوده و دریافــت جموز ارزیايب و عملکرد درســت و 
منطقي سندیکا به تقویت رشکت هایي که واقعا عالقمند به نقش 
آفریني درست در صنعت برق هستند و در جهت اعتالي کشور 

قدم برمي دارند موثر و مفید خواهد بود.  

تکالیف قانوين براي رشکتها
سندیکا باید بتواند نســبت به تکالیف قانوين رشکت ها موضع 
گریي منطقي داشــته باشــد و در امر فوق حداکثر منافع اعضا 
را تامنی کند. بطور مثال: قانــون مالیات ارزش افزوده تکلیف 
دریافت مالیات از مرصف کننده هنایي را بعهده اعضا قرارداده،  
یعني بــهA یك معني که رشکت ها نقش مامــور مالیايت دولت را 
ایفاد مي کنند ويل در عوض از اختیارات مامور مالیايت برخوردار 
نیستند و بخاطر مهنی امر مشکاليت را متحمل مي شوند که بعضا 
خارج از حتمل رشکت هاي ما است. امروزه اصيل ترین فعالیت 
رشکت هاي ما، انجــام تکالیف فوق بوده و بــا توجه به رکود 
موجود در بازار و بیکاري رشکــت ها و پروژه ها، اکثر  وقت و 
انرژي  رشکت ها مــرصوف حل و فصل موضوعات مالیات و 
بیمه تامنی اجتامعي و مالیات ارزش افزوده و ... می شود. انجام 
تکالیف فوق باید در مقابل پاداش و هدیه اي از طرف دولت به 
هر شکل ممکن باشد. بسیاري از صنوف از انجام تکالیف فوق 
رسباز زده و بطور مثال در عنی نپرداختن مالیات ارزش افزوده 
نسبت به دریافت آن اقدام و سود خود را چندین برابر مي کنند. 

مثل صنعت رستوران و طال فروش و ...  

فدراسیون صنعت برق
ســندیکاي فعيل صنعت بــرق کارکرد فدراســیون دارد با این 
تفاوت که کمیته ها بعنوان بازوي کارشنايس و قانوين و رسمي 
عمل نمي کنند. اما فدراســیون صنعت برق با توجه به اینکه از 
NGO هاي ختصيص و مهگن و قانوين تشکیل مي شود،  بسیار 

قویرت از سندیکاي موجود خواهد توانست مشکالت صنعت را 
حل و فصل کند.

کمیته هاي ســندیکا بعنوان بازوي کارشنايس ويل فاقد قدرت 
و نفــوذ قانوين الزم هســتند و در صورتیکه هر کــدام از کمیته 
ها بصورت مهگن در بطن ســندیکا فعالیت کننــد، می توانند 
بصورت ســندیکا یا انجمن مســتقل عمل کنند و زماين که از 
مجیع NGO هاي مهگن و قانوين فوق، فدراسیون تشکیل شود. 

فدراسیون خواهد توانست موثرتر عمل کند.
 از  جمموعه سندیکاهاي فوق،  فدراسیون صنعت برق با قدرت 
عملکردي بســیار  باال، مي تواند در اعتالي صنعت برق موثر 
واقع شود. در این صورت،  از موازي کاري ها نیز کاسته شده یا 

به صفر مي رسد.
به امید روزي که مشــکالت پیش رو حل و فصل و برنامه هاي 
بلندپروازانه اي براي افزایش سقف صادرات و فروش مدنظر و 
جزو برنامه هاي کاندیداهاي عضویت هیات مدیره فدراسیون 

و یا سندیکاي صنعت برق  قرار بگرید.     
 

پرونده  انتخاباتپرونده  انتخابات

  پنجمین دوره ی انتخابات هیات مدیره ی سندیکا/ مجمع ۱۳۹0    
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سوابق شغلی و اجرایی
  رییس هیات مدیره رشکت سیم و کابل اهبر

رشکت ســیم و کابل اهبر بزرگرتین تولید کننده سیم و کابل در 
ایــران و اولنی تولید کننده کابــل 230 کیلوولت در خاورمیانه 

است.
  مدیر اجرایی هلدینگ نورین

هلدینگ نورین، مادر رشکت های ســیم وکابل اهبر، شــهرک 
صنعتی نوریــن،  گرانول قزوین،  آمیزه های پلیمری اهبر، کیمیا 
پلیمر نور، ماشــنی ســازی نورین، کابل افزار نورین و نریوگاه 

شهرک صنعتی نورین  است.
  عضو هیات مدیره رشکت رسآوا پارس

رشکت رسآوا پارس اولنی هلدینگ ختصصی کشــور در زمینه 
جتــارت الکرتونیک بوده که در رشــته های فــروش اینرتنتی، 

تبلیغات، نرم افزار و نیازمندی ها  فعال است.

  عضو هیات مدیره رشکت نوآوران فن آوازه
رشکت نوآوران فن آوازه با برند دجیی کاال )Digikala( با بیش 
از ۱/۲ میلیون کاربر بزرگرتین فروشــگاه اینرتنتی کشور بوده و 
درگاه این رشکت پر بازدید کننده ترین ســایت جتاری فارســی 

زبان در جهان است.

  عضو علی البدل هیات مدیره ســندیکای صنعت برق ایران 
1389-138۶

  ریاست کمیته توســعه صادرات سندیکای صنعت برق ایران 
1389 - 1387

 رییس کمیته توســعه صــادرات - در این دوره کمیته توســعه 
صادرات با فعالیت گســرتده موفق به معرفی توان صنعت برق 
ایران به بازارهای بالقوه شد. فعالیت های این کمیته نقش تعینی 
کننده ای در انتخاب ســندیکای صنعت برق ایران در سه دوره 

متوايل به عنوان تشکل نمونه صادراتی داشته است.

  نایب رییس هیات مدیره سندیکای صنعت برق ایران 1389 
تا کنون

عالوه بر حضور در هیات رییســه و مشارکت فعال در امورات 
روزمره، اینجانب مسئولیت کمیته های سیم و کابل  و ساخت 
داخل  را عهده دار بوده و در هیات رییسه کمیته توسعه صادرات 
نیز مشــارکت فعال داشــته ام. ضمنا اینجانب به عنوان نامینده 
ســندیکا در  کارگروه تنظیــم بازار  وزارت صنایــع، عالوه بر 
حضور فعال در جلســات و کمیته های گوناگــون، مکاتبات 
گســرتده ای نیز با جملس و دســتگاه های دولتی با هدف مهار 

انحصارات دولتی در زمینه فلزات پایه و سایر مواد اولیه و اخذ 
رشایط عادالنه فروش به صنایع و پیامنکاران داخلی داشته ام.

  منشی هیات مدیره فدراسیون صادرات انرژی
فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته با عضویت تشکل 
های کلیدی مانند ســندیکای صنعت برق، سندیکای رشکت 
های ســاختامنی، انجمن خدمــات فنی و مهندســی، انجمن 
ســازندگان جتهیزات صنعت نفت، انجمن مهندسنی مشاور، 
انجمن پیامنکاران خطوط انتقال و شــامری دیگر از تشکل ها به 
مهراه تعدادی از رشکت های بزرگ صادراتی کشــور با هدف 
توسعه صادرات کاال و خدمات ختصصی و با ارزش افزوده باال 
تاسیس شده و در مدت کوتاه فعالیت خود حضور فعال و قابل 

توجهی در حمافل مرتبط داشته است.

پاسخ پرسش ها 
  مهمرتین اهداف شام از اعالم کاندیداتوری برای هیات مدیره 

سندیکا چیست؟
مهــم ترین اهداف اینجانــب از ادامه حضــور در هیات مدیره 

سندیکاي صنعت برق به رشح ذیل است:
- رشد و تقویت جایگاه سندیکا به عنوان یکی از بزرگرتین و اثر 

بخش ترین تشکل های صنفی کشور
- اثر گزاری مناســب در اختاذ سیاست های دولت تدبری وامید 
در راستای تقویت بخش مولد اقتصاد و علی اخلصوص صنعت 

برق و جربان بخشی از آسیب های وارده در دولت های گذشته
- رعایت منافع متامي اعضا و بی طرفی و عدالت در تصمیامت 

هیات مدیره
- حضور فعال در امور روزمره سندیکا

- تقویت جایگاه بخش خصوصی واقعی در کشور

  مهمرتین هتدیدها و فرصتهای صنعت برق را چه میدانید؟
مهم ترین هتدید های صنعت برق کشور در حال حارض بیکاری 
و رکود ناشــی از چالش های مالی وزارت نریو و واردات کاال 
و خدمات در قالب فاینانس اســت. چالش رکــود و بیکاری 
بنگاه های شــاغل در صنعت برق دغدغه روزمره مهگی ما بوده 
و باید با فعالیت و تالش مداوم و رایزين مستمر و بسط و توسعه 
موضوع هایی مانند بند )ق( تبرصه 2 قانون بودجه سال جاري، 
سعی در رشد پروژه ها و فعالیت های صنعت برق داشته باشیم. 
به علت مشــکالت بودجه ای نیز امروز شاهد استفاده يب رویه 
از پول نفت حمبوس کشــور و بالتبع حضور رشکت های چینی 
و رويس در بازار ایران هســتیم. با توجه به مشــکالت فضای 

کسب و کار و هزینه های گزاف بانکی، بیمه، گمرک و مالیات 
که به بنــگاه های ایرانی حتمیل می شــود، حضور رشکت های 
خارجی با استفاده از ارز 2۶۵00 ریال و معافیت های گمرکی 
و مالیاتی مهراه با مشــوق های صادراتی کشورهاي متبوع این 
رشکت ها چالش بسیار بزرگی را برای فعاالن صنعت برق ایران 
به وجودآورده اســت. نگرانی اصلی بنده این است که صنعت 
برق نیز به رسنوشــت صنعت خمابرات دچار شده و در آینده ای 
نه چندان دور شــاهد در اختیار گرفتن کامل بازار داخيل توسط 

چینی ها باشیم.
بزرگرتین فرصت امروز ما بازار 300 میلیونی آســیای غربی و 
خاورمیانه و در راس آن بازار عراق اســت. توانمندی و کیفیت 
ما بدان معنی اســت که صنعت برق کشــور جز معدود صنایع 
کشور بوده که از بلوغ فنی و جتاری الزم برای حضور در کارزار 
بنی املللی برخوردار اســت. البته واضح اســت که این رقابت، 
رقابتی دشوار و نفس گری بوده که چالش های مهیشگی فضای 
کســب و کار ایران آن را دشــوار تر نیز کرده و ما برای رقابت با 
رشکت های ترک و عرب عالوه بر برنامه ریزی صحیح و تالش 
بیشــرت، نیاز به محایت منطقی و هدفمند دولت داریم. اینجانب 
نیز به عنوان عضوی کوچک از خانواده صنعت برق سعی داشته 
و دارم کــه تا با حضــور فعال درهیات های جتــاری ،هناد های 
گوناگون مانند شــورای عالی صادرات، ســتاد توسعه روابط 
ایران و کشورهای عربی، سازمان توسعه جتارت، جملس شورای 

اسالمی و... مسری را برای توسعه صادرات مهوار تر نامیم.

  مهمرتیــن برنامه هــا و اهداف بــرای هببــود رشایط بخش 
خصوصی صنعت برق را چه میدانید؟

بخش بســیار بزرگی از مشکالت اعضای ســندیکا،  ناشی از 
رشایط نــا عادالنه برگــزاري مناقصات و عقد قــرارداد های 
یک طرفه ای اســت که مهگی ریســک را متوجه پبامنکار کرده 
و کوچک ترین مســئولیتی را بر عهده کار فرما نگذاشته است. 
اگر اعضای ما حق فسخ متقابل، تعدیل و دریافت خسارت دیر 
کرد را داشتند قطعا رضر و زیان آهنا بسیار کاهش می یافت. هتیه 
قرارداد تیپ با مهکاری وزارت نریو از مهم ترین دستاورد های 
سندیکا بوده اســت. البته این فقط قدم آغازین کار است و باید 
مهگی یکدســت و مهدل در جهت تثبیت و الزم االجرا شــدن 
قرارداد تیپ و جلوگریی از ختطــی از آن تالش کنیم. موضوع 
بعدی مبارزه با امتیازات نا عادالنه واردات و بسرت سازی برای 
رقابت سامل و مســاوی برای بخش خصوصی کشور است تا از 
نابودی صنعت برق کشور حتت عنوان فاینانس جلوگریی کنیم. 

علریضا کالهی
سمت فعلی:رییس هیات مدیره رشکت سیم و کابل اهبر

  مهمرتین پروژه های سه ســال آینده سندیکا برای هببود حمیط 
کسب و کار صنعت برق را چه میدانید؟

دولت تدبری و امید به درســتی صادرات را به عنوان حمور برون 
رفت از رکود شناســایی کرده و در این راســتا شــورای عالی 
صادرات را تشکیل داده است. صنعت برق نیز به عنوان صنعتی 
مادر و کلیدی و جز معدود صنایع کشور که  از مزیت های نسبی 
واقعی برخوردار اســت باید جایگاهی در خور شــان خود در 
برنامه های ملی به دســت آورد. ما باید با پرهیز از شعارزدگی 
وکلی گویی برنامه های کارشناســی شــده و مســتدلی را به 
مقامات ذیربط ارائه و در این مســری نقشــی اساسی ایفا کنیم. 
اجرای صحیح قانون مالیات ها و تعمیم معافیت های صادرات 
به متامی زنجــریه تامنی، ســهولت در واردات کاال و جتهیزات 
مورد نیاز پروژه های صادراتی و اخذ عوارض از صادرات مواد 
خام مانند سنگ آهن، میعانات گازی، فلزات پایه، پلیمر ها که با 
استفاده از انفال و منابع ملی تولید می شوند و مهچننی ختصیص 
منابع حاصله به تشویق صادرات کاال و خدمات دارای ارزش 

افزوده باال از مهمرتین رئوس این برنامه هستند.

  مهمرتین خدماتی که سندیکا باید به اعضای خود ارائه دهد، 
چه هستند؟

نقش کلیدی ســندیکا فعالیت های نامیندگی و محایت از منافع 
اعضا در بخش های گوناگون است. 80 درصد تولید ناخالص 
ملی ایران در اختیار دولت اســت و اعضای ما هنایتا با دولت و 
هناد های دولتی در قالب کارفرما و مشرتی، قانون گزار و جمری 
قانون، و هناد های نظارتی وحاکمیتی مواجه خواهند بود. تعامل 
قوی و ســازنده با دولت، تعینی و تبینی امهیت این صنعت مادر 
و هببود فضای کســب و کار اعضا از مهم ترین خدماتی است 

که سندیکای صنعت برق ایران باید به اعضای خود ارائه دهد. 

  مهمرتین وظایف ســندیکا در خصوص هببــود روابط میان 
رشکتهای عضو را چه میدانید؟

جلوگــریی از رقابت خمرب، اجیاد فضای مهــکاری و برخورد 
جدی و بدون مماشات با اعضایی که با هدف کسب منفعت آنی 
منافع مجعی و هنایتا منافع بلند مدت خــود را نیز با خطر روبرو 

مینامیند در برقراری فضایی هبرت موثر خواهد بود.

  مهمرتین برنامه های شــام برای افزایش مشــارکت داوطلبانه 
اعضا در فرآیند سیاستگذاری سندیکا چیست؟

تقویت کمیته هــای عمومی و ختصصی و اســتفاده از دانش و 
جتربه گرانبهای اعضا در راســتای کار کارشناســی و سیاست 

گذاری منطقی و مستدل در مقابل عکس العمل های حلظه ای 
گامی مهم در راســتای افزایش مشــارکت است. خوشبختانه 
فضای دولت و جامعه دگرگون شده و دیگر جایز نیست سلبی 
و شعارزده عمل کنیم. وقت آن رســیده که به قوه های جمریه و 
مقننه و سایر ذینفعان راهکار های سنجیده، منطقی و در جهت 
منافع ملی ارائه کنیم و مرصانه خواســتار و پیگری اجرایی شدن 

آهنا باشیم.

  ارزیابــی شــام از عملکرد دوره)هــای( قبلی هیــأت مدیره 
چیست؟ )کامیابی و ناکامیها را بررسی کنید(

بنظر اینجانب بزرگ ترین دستاوردهای هیات مدیره قبلی بحث 
»تنظیم قرارداد تیپ« و »اصالح فهارس هبا« و نیز »تعینی تکلیف 
موضوع مالکیت ساختامن ارزشمند سندیکا« بوده است. نقطه 
ضعف های اصلی نیز مهواره »پراکنده کاری«، »شــعار زدگی« 

و »به نتیجه نرساندن برخی از اقدامات« در دست بوده است. 
امیدوارم با جلب اعتامد مهکاران تالشگر صنعت پر افتخار برق 
کشور، بار دیگر بتوانم با هبره گریی از هفت سال حضور جدی 
در رده تصمیم ســازی جمامع مرتبط، نقشی هر چند کوچک در 

رفع مشکالت پیش رو ایفا نامیم.

پرونده  انتخاباتپرونده  انتخابات
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دوره ها و تاییدیه های فنی ومدیریتی 
  دوره های متعدد فنــی بنی املللی در رشکت های معترب جهانی 

 ABB مانند
  دوره هــا و ســمینارهای متعــدد مدیریتی ماننــد مدیریت 

اسرتاتژیک، مدیریت بحران ومدیریت اجرایی

سوابق شغلی و اجرایی
  کار شــناس مســئول تله مرتی رشکت انتقال نریو خراســان 

۱۳۷۷-۱۳۸۹

  مدیرواحد اتوماســیون و اسکادا رشکت انتقال نریو خراسان 
۱۳۸0-۸۵

  مدیر واحد اتوماسیون و اســکادا و نائب رئیس هیات مدیره 
رشکت طلیعه رشق )گروه مهام رشق( ۱۳۸۵-۸۹

  مدیر عامل و عضو هیات مدیره رشکت پیامن خطوط رشق از 
سال ۱۳۸۹ تا کنون که این رشکت دارای عضویت ها وافتخارات 

زیر می باشد: 
- رشکت دانش بنیــان و فنــاور عضو پارک علــم و فناوری 

خراسان
- رشکت فناور عضو مرکز رشد وفناوری پژوهشگاه نریو

ABB RTU 560 طراح و سازنده پایانه راه دور سازگار با -
  عضو هیات رئیســه کمیته اتوماســیون وخمابرات سندیکای 

صنعت برق ایران 1392 تا کنون
عضو هیات مدیره سندیکای صنعت برق ایران/ شاخه خراسان 

1393

پاسخ پرسش ها 
  مهمرتین اهداف شام از اعالم کاندیداتوری برای هیات مدیره 

سندیکا چیست؟
- تصحیح، بازیابی و ارتقا جایگاه سندیکای صنعت برق

- تصحیــح روابط و فضای بــنی کارفرمایــان و پیامنکاران در 
صنعت برق

- تالش برای رونق جمدد صنعت برق در کشور
- صیانــت و حفظ منافع تک تک اعضا ســندیکا در مواجهه با 
عوامل و سازمان های بریونی از قبیل کارفرمایان، سازمان بیمه 

تامنی اجتامعی و ادارات کار و سازمان امور مالیاتی

  مهمرتین هتدیدها و فرصتهای صنعت برق را چه میدانید؟
مهم ترین هتدید هــا: ادامه رکود موجود باعــث اجیاد زیان های 
جربان ناپذیر به زیرســاخت های صنعت برق و هم فعاالن این 

صنعت خواهد شد. 
عدم تکمیل پروژه های تعریف شده قبلی خسارات وارد آمده را 

دو چندان خواهد کرد. 
مهم ترین فرصت ها: 

- نریوی انسانی متخصص و پیامنکاران بسیار قوی در صنعت 
برق

- پتانسیل بســیار باالی کشــور در صنعت برق بویژه در زمینه 
هوشمندســازی این صنعت و مهچنــنی تولید بــرق از منابع 

جتدیدپذیر
با توجه به موقعیت کشــور، امکان ارائه خدمات و جتهیزات به 

کشورهای مهسایه بسیار قابل توسعه است. 

  مهمرتیــن برنامه هــا و اهداف بــرای هببــود رشایط بخش 
خصوصی صنعت برق را چه میدانید؟

- پرداخت مطالبات پیامنــکاران در کوتاه ترین زمان و تصحیح 
رشایط پرداخت در قرارداد ها

- عدم ادامه روند خصوصی ســازی به شــکل موجود و اجیاد 
فضای خصوصی سازی به معنی واقعی

- حذف رانت های دولتی به رشکت های شبه دولتی و عدم اجیاد 
رشکت های شبه دولتی از بدنه کارفرمایان

  مهمرتین خدماتی که ســندیکا باید به اعضای خود ارائه دهد، 
چه هستند؟

عالوه بر خدمات مشــاوره ای، رفاهی و... که در حال حارض 
ارائه می شود، مهم ترین خدمتی که سندیکا باید به اعضای خود 
ارایه کند محایت از حقوق اعضا در برابر کارفرمایان و تصمیامت 
ناعادالنه آنان بوده که این امر مســتلزم تصحیح و ارتقاء جایگاه 

سندیکا است. 
مهچننی الزام کارفرمایان صنعت برق فقط به استفاده از خدمات 

رشکت هایی که عضو سندیکا هستند بسیار رضوری است. 

  مهمرتین وظایف ســندیکا در خصوص هببــود روابط میان 
رشکتهای عضو را چه میدانید؟

در صورت الزام اســتفاده کارفرمایان به استفاده انحصاری از 
خدمات اعضا ســندیکا، ســندیکا می تواند با وضع الزامات و 
رشایط در بنی رشکت های عضو نظم و مهاهنگی بوجود آورده به 
نحوی که متامی اعضا سندیکا به اندازه توان خود سهمی از بازار 
را در اختیار داشته باشند. این امر از اجیاد رشکت های بیش از حد 
در یک زمینه ختصصی جلوگریی خواهد کرد. وجود کمیته های 
ختصصی در سندیکا نیز به هببود روابط رشکت های عضوی که 

در یک ختصص خاص فعالیت می کنند، کمک شایانی می کند. 

  مهمرتین برنامه های شــام برای افزایش مشــارکت داوطلبانه 
اعضا در فرآیند سیاستگذاری سندیکا چیست؟

مهانگونه که در باال توضیح داده شد، سندیکا باید بتواند به طور 
منطقی و عملــی جمموعه وزارت نریو را جمــاب کند که به هیچ 
وجه جماز به استفاده از رشکت های غریعضو نیست که البته این 
از دولت جدید و رویه آهنا به دور نبوده و قابل وقوع اســت. در 
این صورت اعضا مشارکت بسیار هبرتی و بیشرتی برای تامنی 
منافع خود خواهند داشت. مهانطور که ذکر شد مهم ترین برنامه 
اینجانب ارتقاء جایگاه سندیکا و اقناع کارفرمایان با راهکاری 

منطقی و عملی است. 

  ارزیابی شام از عملکرد دوره)های( قبلی هیأت مدیره چیست؟ 
)کامیابی و ناکامیها را بررسی کنید(

متامی دوره هــا را نمی توان با هم ارزیابی کــرد و نیاز به ارزیابی 
تفصیلی هر دوره اســت اما با توجه به رونــد صورت پذیرفته 
تاکنون می توان به اجیاد و حفظ تشــکلی با این حجم از اعضا، 
برقــراری روابــط تنگاتنگ کارفرمایــان با پیامنــکاران، اجیاد 
کمیته های ختصصی و اطالع رسانی مستمر به اعضا را به عنوان 

کامیابی قلمداد کرد. 
نرســیدن به جایگاه واقعی یک ســندیکا، دنبال کردن اهداف 
جزیی و زودگذر، عــدم توان محایتی خــوب از اعضا در برابر 
قراردادهای یکطرفه با کارفرمایان، عدم پاسخگویی به شکایات 
کارفرمایان و عدم توانایی مطالبه از اعضا در عملکرد اشتباه از 

ناکامی های سندیکا بوده است.

مهندس سید مهدی مدنی
سوابق حتصیلی: کار شناسی برق-الکرتونیک/ دانشگاه فردوسی مشهد/ ۱۳6۸-۷۳

کار شناسی ارشد مدیریت اجرایی )سازمان مدیریت صنعتی( ۱۳۸۳-۸5
سمت: مدیر عامل رشکت مهندسی برق وارتباطات پیامن خطوط رشق

سوابق شغلی و اجرایی
  کارشــناس طراحی پســت های فشــار قوی و بخش برقی 

نریوگاه ها در رشکت های صفانیکو و تبدیل انرژی پایا
  مدیر پروژه پست های فشار قوی در رشکت های صفانیکو و 

تبدیل انرژی پایا
  مدیرپروژه پروژه های ســاخت تابلوهای فشــار متوسط در 

رشکت نریوتابلو

سوابق فعالیت در تشکل ها
  دبری و عضو هیات مدیره شعبه اصفهان سندیکای صنعت برق 

ایران
  دبری و عضو هیات رئیسه کمیته پست های فشارقوی

  دبری و عضو کارگروه مشرتک توانری-سندیکا
  دبــری و عضو کمیته  بررســی موانع و مشــکالت صنعت و 

پیشنهاد اصالح قواننی و مقررات اتاق بازرگانی اصفهان
  عضو کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی اصفهان

  نایب رییس کمیته نریوگاه های پراکنده سندیکای صنعت برق 
ایران

پاسخ پرسش ها 
  مهمرتین اهداف شام از اعالم کاندیداتوری برای هیات مدیره 

سندیکا چیست؟
- هببــود پارادایم فکری و عملی در ســندیکا مهــراه تغیریات 

ساختاری مورد نیاز
- دسته بندی و اولویت بندی مسائل و مشکالت اعضا

- چند بعدی کردن ارتباطات سندیکا بمنظور بسرت سازی برای 
توسعه کسب و کار اعضا

- تقویت ارتباطات با معاونت راهربدی
- هببود سیاســت های حاکم بر بولتن رســانا و ستربان بعنوان 

ویرتین سندیکا
- تبینی بخش خصوصی برای دســتگاه های اجرایی و تفکیک 

جایگاه فاینانسور و پیامنکار )فروشنده( برای آهنا
- پرهیز از بزرگ نامیی های بی مورد

به طور خالصه مهمرتین هدف و برنامه: عمل گرایی تدبری حمور 
بمنظور هببود و اعتالی وجاهت ســندیکا در دیدگاه حاکمیت 

کشور

سندیکا زمانی موفق خواهد بود که:
اوال اعضا به آن معتقد باشــند و فقط در زمان بروز مشکالت به 

آن متوسل نگردند.
ثانیا هیات مدیره ای قوی*، مهاهنگ  و کارا داشته باشد.

ثالثا اعضا از طریق بازرس، ناظر بر عملکرد هیات مدیره باشند. 

* منظور از قوی رصفا مجع شدن یک رسی افراد مشهور و بعضا 

ثرومتند در هیات مدیره نیست بلکه منظورم از هیات مدیره قوی 
آنست که برنامه داشته باشد، عملگرا باشد و سامجت تا حصول 
نتیجه داشته باشــد. )برنامه و پیگریی برای عموم اعضا نه افراد 
خــاص( الزمه مهه آهنــا مهاهنگی فکــری و روش عملکردی 
اعضای هیات مدیره اســت که بســرت آن ائتالف هایی است که 

هنگام انتخابات تشکیل خواهند شد.

  مهمرتین هتدیدها و فرصتهای صنعت برق را چه میدانید؟
الف(هتدیدها:

از دیدگاه بنده هتدیدهای آتی ریشه در گذشته و حال دارند. برای 
شناخت هتدیدهای آینده باید مشکالت فعلی را شناخت که اگر 

حل نشوند آینده را نیز در بر خواهند گرفت.
اما مشکالت فعلی صنعت برق چیست؟ از دیدگاه بنده می توان 

مشکالت فعلی صنعت برق را به رشح زیر لیست کرد:
- بودجه ساالنه کشــور و عدم حتقق آن )مشکل عمومی کشور 

در طی این سال ها(
- هدفمندی یارانه ها و تاثری آن بر صنعت برق از ســال 1389 

به بعد
- قیمت غری واقعی برق و انشعابات آن

- وابســتگی وزارت نــریو در بخش برق بــه وزارت نفت، به 
معاونت راهــربدی، حمیط زیســت، وزارت صنعت-معدن و 
جتارت وخالصه اینکه مستقل نبودن بخش برق وزارت نریو از 
برخی از وزارختانه ها و تصمیامت آهنــا )اخریا صادرات برق با 
خمالفت وزارت نفت واقع گردیده بدلیل قیمت سوخت حتویلی 
به نریوگاه ها-آالیندگی نــریوگاه ها مورد اعرتاض و مقاومت 
حمیط زیست واقع گردیده است-در مبحث گروه بندی کاالیی 
و تعرفه گمرکی صنعت برق هم شــفافیت نــدارد و هم تعرفه 

واردات جتهیزات آن باال است(
- وابستگی صنعت برق به واردات )رشایط حتریم این صنعت را 

حتت تاثری قرارداده است(
- صنعت برق بســیار تابع نرخ ارز است )در تالطامت نرخ ارز 
که از دی ماه 1389 آغاز شد بسیاری از قراردادهای این صنعت 
متوقف شدند و برای جربان آن هم تاکنون این وزارختانه تابع و 

منتظر اقدامات معاونت راهربدی رییس مجهور بوده است(
- ســاختار وزارت نریو و رشکت های تابعه آن که مشــکالت 
فعلی را رقم زده اســت )واژه »رشکت« و در نتیجه تبعیت آهنا 
از قانون جتارت باعــث اجیاد نظام چند وجهی در تصمیم گریی 

صنعت برق از رشکت های تابعه شده است(
- نبود فصل اخلطاب در وزارت نریو و رشکت توانری برای حل 

مشکالت قراردادهای موجود در صنعت برق
- قیمت حمور شدن مناقصات این صنعت از سال 1389 به بعد 

- وجود ســه عنرص با راســتاهای گوناگون در دســتگاه های 
اجرایی وزارت نریو )مدیرعامل-ذحیســاب-رئیس حراست( 
بعبارتی نبود فصل اخلطاب در دستگاه های اجرایی صنعت برق

- خصوصی سازی و در برزخ قرارگرفتن رشکت های توزیع و 
رشکت های تولید برق )نظام شرت مرغی(

- نبــود ســاماندهی در صنعت بــرق بدلیل به بــازی نگرفتن 
تشــکل های مرتبط با این صنعت بطور جدی از سوی وزارت 
نریو و توانری )ســاماندهی چه از بعد رقابت و رقبا و چه از بعد 

متن قراردادها و چه از بعد نظام پرداخت مطالبات(
- قواننی و حمدودیت هــای آهنا در رشایط بحــران )اگر قانون 
مناقصات و آئنی نامــه معامالت رشکت هــای برق اصالح و 
تعدیل نشوند-اگر قراردادها تیپ نشوند-اگر فصل اخلطاب در 
این صنعت تعریف و تضمــنی نگردد-اگر قراردادها با توجه به 
تغیریات اقتصادی کشور تعدیل نشوند برای آینده هم روزهای 

خوش و متفاوت از امروز نمی توان تصور کرد(
- ســاختار رشکت های برق منطقه ای در وزن و تعداد نفرات 
فنی در مقابل نفرات ستادی شــامل پرسنل اداری-حراستی-

مالی-ذحیسابی-مالی-انبار بسیار ضعیف است
- بروکراســی شــدید در بخش دولتی صنعت برق)فقط یک 

صورحتساب( 
- وجــود رشکت های خصولتــی در صنعت بــرق که فقط بر 

چسب »سهامی خاص« را از خصوصی بودن دارند
- وجود رشکت های خصولتی در صنعت برق که از خصوصی 

مهدی مسائلی
متولد: ۱۳۵6

  مدیر عامل و عضو هیات مدیره در رشکت پردیسان فناوران نریو

پرونده  انتخاباتپرونده  انتخابات
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بودن »آزادی از بند قواننی« را برای خود به ارمغان آورده اند
- فقدان مدیران قوی و تصمیم گری در دستگاه های اجرایی

- هنادهــای نظارتی و رخــت بر بســتن»اعتامد بــه نفس« از 
دستگاه های اجرایی خصوصًا در ۴ سال گذشته

- نحوه بستن بودجه ساالنه کشور برای بخش برق وزارت نریو
- بروز نبــودن اطالعــات امور مالــی و ذحیســابی برخی از 
رشکت هــای برق منطقــه ای، توزیع و تولید بــا قواننی جدید 
مالیاتی و ســازمان تامنی اجتامعی )ماده 1۶9 مکرر مالیاتی-
مالیات برارزش افزوده- ماده10۴ قانون مالیات های مستقیم  

و....(

بطور خالصه ریشه اصلی  هتدیدهای  فعلی صنعت برق عبارتند 
از:

1- عقیم بودن قواننی حاکم بــر قراردادهای وزارت نریو برای 
رشایط بحران اقتصادی است

2- بخش خصوصــی نامهاهنگ و فرصت طلب بدون رعایت 
Fair Play)اخالق کسب و کار(

3- فقدان نقدینگی صنعت برق
۴- نبود ساماندهی در بخش کارفرمایی بلحاظ متون قراردادها

۵- نبود مدیران ریسک پذیر و قوی در بخش کارفرمایی صنعت 
برق

۶- بزرگنامیی های بیش از حد این صنعت در کالن کشور
7- وابســتگی و تاثری پذیری شــدیدصنعت برق به نرخ ارز و 

واردات

ب( فرصت ها:
- پروژه های هببود کیفیت برق و کاهش تلفات برق

- انرژی های نو با نگاه اســتفاده کیفیت حمــور و در یک کالم 
توســعه اصولیو واقع گرایانه صنعت برق بــا حفظ و تقویت 

توانمندی های فعلی

  مهمرتیــن برنامه هــا و اهداف بــرای هببــود رشایط بخش 
خصوصی صنعت برق را چه میدانید؟

- سندیکا فقط با وزارت نریو و رشکت توانری در ارتباط نباشد 
بلکه با اجیاد دفاتری از طریق شعب خود در درون رشکت های 
برق منطقه ای، توزیع و حتی نریوگاه ها و در حد امکان در سایر 

صنایع به دفاع از حقوق اعضای خود بپردازد
- اجیاد و تقویت ارتباط با وزارختانه های مرتبط با فعالیت اعضا 
)برق حمور متامــی فعالیت های صنعتی و حمور اصلی توســعه 
است( مانند ایمیدرو، وزارت صنعت-معدن جتارت، وزارت 
نفت،گمرک، وزارت امورخارجه، وزارت اقتصاد و دارایی و 
سازمان های امورمالیاتی، سازمان تامنی اجتامعی، وزارت کار 

و رفاه اجتامعی و...
- تقویت جایگاه ارتباط اثربخش بــا معاونت راهربدی رییس 

مجهور
- ساماندهی کسب و کار اعضا با تعریف رقابت و نحوه انجام 

آن و مواردی از این دست
- انجام تــالش هدفمند برای جایگزینی تعــاون تعالی بجای 

تنازع بقا در پارادایم فکری و عملکردی اعضا
- قاطعیت در پیگریی خواسته های عمومی اعضا

- قاطعیت در دفــاع از حقوق اعضا بــرای کاهش هزینه های 
مبادله

- کاهش و حــذف هزینه هــای مبادله-هزینه هایــی که نباید 
پرداخــت اما از رس اجبار بخش خصوصــی جمبور به پرداخت 
آهنا می شود-مانند هزینه های حواله ارز-هبره های بانکی و غری 
بانکی-کاهش درجه اعتبار و امثاهلم-وظیفه مهه دولت ها است 
و پیگریی حتقق آن عالوه بــر هنادهای حاکمیتی مرتبط بر عهده 

تشکل های بخش خصوصی است.

- تقویت روابط بنی اعضــا و اجیاد روحیه محایت از هم در برابر 
کارفرمایان)اگر مطالبات ما را کارفرمایان نمی دهند چرا بخش 
خصوصی باید بابت مطالبات به هم فشار بیاورند؟برای اینگونه 
موارد هم نیاز به راستی آزمایی است که L/C ریالی و حساب 
مشرتک کارفرما و پیامنکار از ابزارهای پیشنهادی برای این رویه 

است(
- نشست با اتاق بمنظور ســاماندهی جهت عضویت اعضای 

مرتبط با صنعت برق در سندیکای صنعت برق
- با توجــه به وجود ســهم برای تشــکل هــا در بودجه اتاق 
بازرگانی، پیشــنهاد می شود مذاکره شــود تا این سهم از اتاق 
بعنوان یارانه دریافت شــود و بدین روش حق عضویت اعضا 
حذف یا کاهش یابد )بخش اعظمــی از بودجه اتاق از طریق 3 
در هزار درآمد مشمول مالیات و یک در هزار فروش دارندگان 

کارت بازرگانی تامنی می شود(
- رفع مشکالت قراردادهای جاری صنعت برق در باتالق نرخ 

ارز-تورم و حتریم گری کرده اند
- پیگریی اجرایی شدن قرارداد تیپ تا حصول نتیجه

- دسته بندی و اولویت بندی مشکالت و نیازهای اعضا
- تقویت بدنه کارشناسی

- اجیاد مترکز در رســته های ختصصی با اجیاد چهار کمیســیون 
پیامنکاران، ســازندگان، مشــاوران و رشکت های بازرگانی و 

حذف 20 کمیته ختصصی
- تثبیت جایگاه ســندیکا درهنادهای تصمیم گری برای صنعت 

برق کشور بصورت رسمی و نه بصورت ترشیفاتی
- اجیاد جممعی با انجمن ها، احتادیه هــای مرتبط با صنف برق 
بمنظور اجیاد وحدت در کثرت و اجیاد یکصدایی در بنی فعاالن 

بخش خصوصی این صنعت.
تا وجاهت جایگاه ســندیکا در دیدگاه حاکمیت تثبیت نشود، 

سندیکا تاثری ماهوی در کســب و کار فعاالن بخش خصوصی  
صنعت برق نمی تواند اجیاد کند.  

 مهمرتین خدماتی که ســندیکا باید به اعضای خود ارائه دهد، 
چه هستند؟

- دفــاع از حقوق حقه اعضــا در برابر کارفرمایــان دولتی در 
دستگاه های اجرایی

- ارائــه خدمات مشــاوره ای موثر و اثربخــش در زمینه های 
حقوقی، قراردادی، ســازمان تامنی اجتامعــی، مالیات، مالی، 

اقتصادی، بانک و آموزش های مورد نیاز فنی
- حضــور موثر در هنادهــای تصمیم گریی بصــورت موثر و 

اثربخش مهراه با مستندات و مدارک الزمه
- کاهش حق عضویت با اخذ یارانه از اتاق بازرگانی بر اساس 
قواننی مصوب )هر عضو سندیکا که عضو اتاق بازرگانی باشد 
بر اساس کارت عضویت مبلغی بصورت ســالیانه و نقدی به 
اتاق بازرگانی پرداخت می کند-دارندگان کارت بازرگانی 3 
در هزار درآمد مشمول مالیات و یک در هزار فروش را موظف 
به پرداخت به اتاق بازرگانی بصورت نقدی است- تشکل های 

عضو اتاق سهمی از این درآمد دارند(
- اجیاد بســرت مناســب برای اســتفاده اعضا از دوره های اتاق 

بازرگانی

 مهمرتین وظایف ســندیکا در خصوص هببــود روابط میان 
رشکت های عضو را چه می دانید؟

- ســاماندهی با نظارت بر فعالیت ها )الزم است تالش شود 
سندیکا عامل سوم و ناظر بر قراردادها و فعالیت ها شود(

- وحدت با اجیاد کنرسســیوم هــا و JOINT VENTURE ها 
متناسب با روح اقتصاد مقاومتی )از کشور چنی و اجیاد انسجام 
و احتاد بنی فعاالن اقتصادی این کشــور برای چگونگی حضور 

در بازارهای خارجی عراق-سوریه و ... الگو گریی شود(
- زمینه سازی برای اجیاد بازارهای جدید برای اعضا و نظارت 

بر آن
 FAIR تدوین و انتشــار مرامنامه عضویت بعنوان زمینه ساز -
PLAY در کســب و کار اعضا )تقویت و هببود اخالق کسب و 

کار(
- تالش بــرای تشــکل زدایی و اجیــاد مترکز فعــاالن بخش 

خصوصی صنعت برق در قالب یک تشکل 
بطور خالصه و در یک کالم امام زاده ای که حاجت ندهد، زائر 
هم ندارد، برای هببود روابط بنی اعضا، تا ســندیکا حمور روابط 

قرار نگرید هببود واقعی رس و شکل نمی گرید.

 مهمرتین برنامه های شــام برای افزایش مشــارکت داوطلبانه 
اعضا در فرآیند سیاستگذاری سندیکا چیست؟

در این باره چند مطلب زیر ساختی را ذکر می کنم:
الف( اکثر رشکت هایی  که عضو ســندیکا می شــوند در ابتدا 
فکر می کنند سندیکا قرار اســت برای آهنا آپولو هوا کند این در 
حالیست که سندیکا یک بسرت برای مهبســتگی و احتاد است و 

زمینه ساز است.
ب(خوراک و اطالعات تصمیم ساز را اعضا تامنی می کنند.

ج(درآمد سندیکا حمدود به پرداخت حق عضویت ها است فلذا 
اعضا بدون مشارکت نتیجه درخوری نخواهند گرفت.

با توجه به موارد )الف، ب، ج( و بمنظور پاسداشــت پرداخت 
های مالی و حق رای الزم است اعضا مشارکت کنند.

به مهنی روی بایســتی ســندیکا با متامی اعضا در متاس مستقیم 
باشد.

  ارزیابــی شــام از عملکرد دوره)هــای( قبلی هیــأت مدیره 
چیست؟ )کامیابی و ناکامیها را بررسی کنید(

ارزیابی بنده از وضعیت کنونی سندیکا مثبت تر از گذشته است. 
اما سوال اینجاست که گرایش اعضا به سندیکا بدلیل بحران در 
بخش برق وزارت نریو بوده اســت؟ بدلیل مشکالت اعضا در 
قراردادهای جاری اســت؟ بدلیل تغیری در تیم اجرایی است؟ 
بدلیل تغیری نگاه هیات مدیره اســت؟ یا واقعا تغیری نگاه بخش 
خصوصی صنعت برق است به ســندیکا بعنوان نقطه کانونی 

است؟ 
آیا اگر از دوران رکود خارج شــویم و اوضاع هبرت شود باز هم 

اعضا به سندیکا گرایش خواهند داشت؟ 
الزمه حفظ و تقویت رابطه اعضا با سندیکا و بلعکس در آینده 

چیست؟ 
پاســخ این ســواالت از دیدگاه بنده به نحوه و میزان اثربخشی 

سندیکا در حمیط کسب و کار اعضا بستگی دارد. 
مهچننی تالش تیم اجرایی ســندیکا برای تقویت فرهنگ اعضا 
در سندیکا حموری نیز موجبات تقویت جایگاه سندیکا را هبمراه 

خواهد داشت. 
اگر مدعی هستیم که ســندیکا یک تشکل رسارسی است پس 
فرهنگ این تشــکل هم باید در ابعاد و اندازه رسارسی بودن در 
گسرته کشور ایران رشد کند و گسرتده گردد که در این زمینه باید 

گفت که سندیکا کارنامه قابل قبولی ندارد. 
هرجا برق هست بایستی آثاری از سندیکای برق هم باشد و این 
آثار فقط به رصف نام و نشــان نباشد بلکه در عمل نیز احساس 
گــردد و خالصــه اینکه اعضای ســندیکا هیچ کجــا دربرابر 

کارفرمایان دولتی خود احساس تنهایی نکنند. 
بنابرایــن و از دیدگاه بنــده و بنا به پاسداشــت حق عضویت 
پرداختــی هر عضــو الزم اســت در ســاختار، خروجی ها، 
تصمیم گریی، اجرا و نظارت سندیکا هببود، تغیری و تقویت اجیاد 

گردد.

پرونده  انتخاباتپرونده  انتخابات
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سوابق شغلی و اجرایی 
سابقه کار دولتی: ۳۲ سال

سابقه مدیریت اجرایی: ۲۸ سال
سابقه تدریس دانشگاهی: ۱۵ سال

 مربی آموزش برق در ستاد سازندگی برق خراسان 
 مدیر مناطق برق تربت جام و سبزوار ومدیر امور نواحی برق 

خراسان 
 رئیس هیات مدیــره و مدیر عامل رشکت توزیع برق اســتان 

مهدان 
 رئیس هیات مدیره ومدیر عامل رشکت برق منطقه استان یزد

 رئیس هیات مدیــره ومدیر عامل رشکت توزیــع برق هتران 
بزرگ 

 رئیس هیات مدیره و مدیر عامل سازمان هبره وری انرژی ایران 
)سابا( 

 مدیر عامل رشکت مهندسنی مشاور نریو
 مشاور معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد و امور دارایی

 عضو هیات مدیره و مشاور رشکت های صنعتی-تولیدی
 مشاور مدیریتی وتولیدی صنایع خمتلف
 مشاور هبینه سازی مرصف صنعت برق

 رئیس انجمن مدیریت مرصف انرژی ایران
 عضو برجسته انجمن مهندسنی برق و الکرتونیک ایران 

 نایب رییس انجمن صنفــی کارفرمایی رشکت های خدمات 
انرژی

 عضو هیات مدیره انجمن شبکه های هوشمند انرژی و رییس 
کمیته ارتباط با صنعت 

 نایب رئیس انجمن کارفرمایی رشکت های توزیع 
سال  ۱۳۸۸ تا ۹0

 مشــاور و عضو کارگروه های خمتلف صنعتــی وتولیدی در 
انجمن ها و سندیکای صنعت برق

سوابق اجتامعی 
 مدیر برگزیده ملی در سال ۸0 با اخذ لوح تقدیر از رییس مجهور

 مدیر نمونه اســتانی در سال های خمتلف در استان های مهدان، 
یزد و هتران

 عضو شورای پایایی صنعت برق

 عضو کمیته ملی انرژی ایران
 حمقق و روزنامه نگار و نویسنده مقاالت اقتصادی-صنعتی و 

مدیریتی 
 برگزار کننده و ســخنران کارگاه های آموزشی در انجمن ها و 

صنایع خمتلف
 رئیــس هیــات مدیره شــاخه یــزد انجمن مهندســنی برق 
والکرتونیک ایران از ســال ۱۳۸۲ لغایت ســال ۱۳۸۶ به مدت ۴ 

سال
 نایب رئیس هیات مدیره انجمن مهندســنی برق و الکرتونیک 

ایران شاخه هتران 
 عضو فعال سازمان بسیج مهندسنی 

 عضو کمیته علمی کنفرانس هــای توزیع-بنی اللملی برق و 
مهایش بنی اللملی انرژی

 عضو کمیته اجرایی مهایش های بنی اللملی انرژی- شبکه های 
هوشمند- بنی املللی برق

 رئیس هیات تنیس روی میز استان مهدان در سال ۱۳۷۶ تا ۱۳۷۸
 نائب رئیس هیات فوتبال استان مهدان در سال ۱۳۷۸تا ۱۳۸0

 رئیس هیات شطرنج استان یزد در سال ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۵

سوابق تدریس و دانشگاهی
سابقه تدریس ۱۵ سال

 تدریس درس مدیریت ایمنی در برق در دانشگاه آزاد مهدان 
 تدریس دروس مهندســی ایمنی - مدیریت ایمنی- ایمنی در 

برق 1 و2 در موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی یزد 
 استاد راهنام حداقل 1۵ پروژه دانشجویی برای مباحث ایمنی 
در کار و بررسی حوادث در مقطع کار شناسی مربوط به موسسه 

اموزش عالی جهاد دانشگاهی یزد
 اســتاد کارورزی حداقــل ۵0 نفر از دانشــجویان کاردانی و 

کار شناسی ایمنی 
 هتیه جزوات آموزشی برای دروس ایمنی دانشگاهی

 تدریس دروس مدیریت توســعه- هببود روش ها- مدیریت 
منابع انســانی در دانشــگاه پیام نور ومرکز آموزش ســازمان 

مدیریت و برنامه ریزی مهدان 
  تدریس درس تئوری های مدیریت و سازمان در دانشگاه یزد

  تدریــس دروس مدیریت منابع انســانی- اصول مدیریت- 
مدیریت بحران در موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی یزد 

  تدریس درس مدیریت مرصف در موسسه آموزش تفت برای 
سطوح کار شناسی

  تدریس دروس مدیریت منابع انسانی ومدیریت کارآفرینی به 
صورت کارگاهی در تعدادی از سازمان های وابسته به صنعت 

برق
  عضو گروه صنایع و عضو هیات علمی پاره وقت موسســه 

آموزش عالی جهاد دانشگاهی یزد 
  مشــاوره 10 پروژه دانشــجویی در مقطع کار شناسی ارشد 

مربوط به مرکز مطالعات مدیریت مهر شهر کرج
  هتیه جزوات آموزشی برای دروس مدیریتی دانشگاهی

  تدریــس درس مدیریت تولید ومرصف بــرق- هبره برداری 
اقتصادی از برق- بــرآورد مرصف بار- بررســی برنامه های 
اقتصادی برنامــه دولتی- رفتــار ســازمانی- مدیریت منابع 
انســانی- کارآفرینی- کلیات علم اقتصاد در موسسه آموزش 

مطالعات مدیریت هتران 
  تدریس درس مدیریت منابع انسانی و مبانی رفتار سازمانی در 

دانشگاه علوم اقتصادی هتران
  تدریس دروس مرتبط با اقتصاد انرژی 

  برگزاری دوره های کارگاهی اقتصاد انرژی و مدیریت انرژی
  برگزاری دوره های کارگاهی کارآفرینی - رفتار ســازمانی- 
سازمان های نوگرا- یادگرینده وانتقال جتارب- مدیریت منابع 

انسانی- مدیریت بحران و رهربی در بحران
  برگزاری دوره های کارگاهی در مورد کلیات اقتصاد

     
سوابق مطالعاتی وپژوهشی 

ارایه ده ها مقاله و سخنرانی در کنفرانس های خمتلف بنی املللی در 
زمینه های خمتلف فنی مدیریتی و صنعتی ومنابع انسانی و ایمنی 

که رشح تعدادی از آهنا عبارتند است از: 

 انتخاب هبینــه ترانســفورماتور ها - چاپ و ارائــه در اولنی 
کنفرانس توزیع 

 امهیت تعرفه ها در اعامل مدیریت مــرصف - چاپ و ارائه در 
اولنی کنفرانس توزیع 

 مکانیزم های جدید مدیریتی در صنعت برق - چاپ و ارائه در 
دومنی کنفرانس توزیع 

 مشرتکنی برق و رشکت های توزیع- چاپ و ارائه در پنجمنی 

سعید مهذب ترابی 
متولد: ۱۳۳۹/ تربت حیدریه 

حتصیالت:  کار شناسی مهندسی برق گرایش قدرت از دانشگاه شهید عباسپور
کار شناسی ارشد: مهندسی صنایع گرایش سیستم و هبره وری از دانشگاه امری کبری

کنفرانس توزیع 
 نگرشی به رسمایه گذاری بخش خصوصی - چاپ و ارائه در 

شانزدمهنی کنفرانس بنی املللی برق 
 برنامه سوم توســعه و خصوصی بخش توزیع - چاپ و ارائه 

در پانزدمهنی کنفرانس بنی املللی برق 
  تشــکیل رشکت توزیع برق روســتایی - چــاپ و ارائه در 

هفتمنی کنفرانس توزیع 
 ترشیح آمــاری و آزمون تلفــات - چاپ و ارائه در ســومنی 

کنفرانس توزیع 
 رضورت طــرح جامع در بخــش توزیع - چــاپ و ارائه در 

شانزدمهنی کنفرانس بنی املللی برق 
 طرح اســتانی خاموش کردن المپ اضافی - ارائه پوسرت در 

چهارمنی کنفرانس مدیریت 
 آمایــش بخش توزیع برق در ســال ۲0۲0 - چــاپ و ارائه در 

 Cired شانزدمهنی کنفرانس
 لزوم اصالحات ساختاری در بخش توزیع - چاپ و ارائه در 

هشتمنی کنفرانس توزیع 
 رضورت هتیه نقشــه راه بــرای توزیــع - چــاپ وارایه در 

چهاردمهنی کنفرانس توزیع
 حتلیل تلفات انرژی در شــبکه های توزیع- چــاپ و ارایه در 

اولنی کنفرانس TPE آذرباجیان- باکو
 اضافه ولتاژهای موجی در شبکه های توزیع - چاپ وارایه در 

پنچمنی کنفرانس TPE اسپانیا -بیلبائو
 پارادایم مدیریت مرصف برق در کشــور - چــاپ وارایه در 

هجدمهنی کنفرانس بنی اللملی برق
 مدیریــت مرصف بــرق در رشایــط بحران - چــاپ وارایه 

سخنرانی درکنفرانس بنی اللملی برق سال ۱۳۸۷

 ارائه مدل فرماندهــی و مدیریت بحران - چــاپ و ارایه در 
بیست و چهارمنی کنفرانس بنی اللملی برق هتران 

 مدلی بر ای توزیع رضبتی المپ کم مرصف - چاپ وارایه در 
کنفرانس جهانی انرژی- اتریش - ۱۳۸۹

 بررســی نقش و الزامات فعالیت ESCO- چــاپ و ارایه در 
هشتمنی مهایش انرژی- ۱۳۸۹

 بورس انرژی- آینــده نگری و رشکت هــای توزیع - چاپ 
وارایه در هنمنی مهایش انرژی - ۱۳۹۱

 اقتصاد انرژی در چاه های کشاورزی - چاپ وارایه در هنمنی 
مهایش انرژی - ۱۳۹۳

 ترمجه کتاب با عنوان راه سوم )این کتاب به تبینی ساختار برق 
در کشور فرانسه پرداخته است( 

  مســئولیت اجرا و مهــکاری در چندین پــروژه حتقیقاتی در 
صنعت برق از قبیل: 

 - بررسی عوامل موثر در اجیاد تلفات شبکه های توزیع
 - جانامیی برقگری ها در شبکه های توزیع

برنامه ها
برنامه هــای راهربدی اینجانب برای رشــد و اعتالی بیشــرت 
صنعتگران صنعت برق با حفظ منافع اعضای سندیکا در قالب 
تعامالت مثبت با ذینفعان و در راســتای قالب های منافع ملی 

عبارتند از: 

- تدوین راهربد ها و برنامه های مشــارکتی برای توســعه هم 
افزایی و اجیاد ذهنیت مشــرتک درون گروهی سندیکا به عنوان 
یک تشکل عضو هناد و مردمی که باید در قالب اسناسنامه حافظ 
منافع اعضای خود باشد و فقط برای منافع کلیه اعضای سندیکا 

تالش، مهت و پیگریی کند

- توســعه و ارتقای جایگاه ســندیکای صنعت بــرق در نظام 
تصمیم ســازی قوانــنی و مقــررات مربوطه بــرای حفاظت 
وصیانت از منافع اعضای سندیکا با حفظ اصول وارزش های 

حرفه ای و ملی
- توسعه جایگاه سندیکا از جتمع ومجع حرفه ای به جایگاه ملی و 

فرا کشوری تاثری گذار و قابل اتکا
- مشــارکت فعال و موثر بــرای تدوین مقــررات و قواننی و 
تسهیالت کاربردی جهت عبور از رشایط فعلی حاکم بر اقتصاد 

اعضای سندیکا 
- شناســایی فرصت ها وآینده پژوهی فضاهای جدید کسب و 

کار برای هببود و رشد اقتصاد و کسب وکار اعضای سندیکا 
- کمک و مهکاری برای توسعه صادرات خدمات فنی مهندسی 

اعضای سندیکای صنعت برق
- تعامــل منطقی و مســتمر و بــا درک متقابل بــا کارفرمایان 

تصمیم ساز و تصمیم گری
- توســعه منطقــی ســاختار ســندیکای صنعت بــرق برای 

فرامنطقه ای شدن 
- برنامه ریزی برای توسعه دانش وفن آوری های مورد استفاده 

اعضا
- اجیاد پایگاه دانش برای سندیکا

- شناسایی دقیق فرصت ها و آینده پژوهی برای کمک به مدیران 
بخش خصوصی عضو سندیکا 

یادمان باشد سندیکا برای حفظ منافع اعضا ی خود تشکیل شده 
و مدیران آن برای حتقق این هدف و توسعه منافع اعضا در قالب 
اساســنامه تعهد حرفه ای داشــته و باید برای آن تالش و مهت 

مشارکت جویانه مستمر و موثری داشته باشند.

پرونده  انتخاباتپرونده  انتخابات
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سوابق شغلی و اجرایی 
 رشکت مهندسی فرا نریو/ تری۸۵ تاکنون

پست سازمانی: معاونت اجرایی – مدیر طرح و برنامه- عضو 
هیات مدیره

پروژه های مهم انجام شــده در این ســمت: بیش از ۳۰ پروژه 
احداث پســت فشارقوی و ســیتم های الکرتیکی صنایع نفت 

وگاز، فوالد، نریوگاه و... 

 گروه صنعتی ندا /۱۳۸۱ تا ۱۳۸۵
سمت: مدیر بخش برق و مدیر طرح و برنامه

پروژه های مهم انجام شــده در این ســمت: اجیاد معاونت برق 
دررشکت و جتهیز و تدارک آن از نظر نریوی انسانی، بانک های 
اطالعاتی، نرم افزارهای الزم و غــریه، مجع آوری، پردازش و 
انتقال اطالعات پست ها به مرکز دیســپاچینگ برق منطقه ای 
گیالن و هتیه برنامه تعمریات ســالیانه پســت ها و جتهیزات به 
صورت خودکار-BOP برقی نریوگاه طوس- احداث پســت 
فشارقوی ۱۳۲ کیلوولت رسپوشــیده کارخانه سیامن ممتازان- 

سازماندهی جمدد رشکت و اخذ استاندارد ایزو۹۰۰۱-۲۰۰۰

 رشکت مهتاب برق/ ۱۳۷۷ تا ۱۳۸۱
سمت: مدیرعامل

پروژه های مهم انجام شده در این ســمت: احداث بیش از ۱۰ 
پست فشارقوی به صورت کلید در دست

 رشکت مهندسان مشاور موننکو ایران/ ۱۳۷۵ تا ۱۳۷۷
ســمت: معاون مدیرعامل در بخش پروژه هــای انتقال، فوق 

توزیع و دیسپاچینگ
 design پروژه های مهم انجام شــده در این سمت: طراحی و
review و نظــارت کارگاهی بیش از۲۰ پروژه خط و پســت 

فشارقوی، بخش برق صنایع و مراکز دیسپاچینگ

 رشکت برق منطقه ای گیالن/ ۱۳۶۷ تا ۱۳۷۵
سمت: معاونت طرح و توسعه

پروژه های مهم انجام شده در این سمت: مدیریت احداث ده ها 
پروژه خط و پست فشارقوی و ساختامن های عمومی

 رشکت توانری: ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۷
سمت: مدیر بخش حفاظت و اندازه گریی

پروژه های مهم انجام شــده در این ســمت: طراحی، بررسی، 
عیب یابی و ارائه طریق برای رفع عیوب بخش حفاظت و کنرتل 

کلیه شبکه ۶۳ کیلوولت تا ۴۰۰کیلوولت کشور

عضویت در جمامع ختصصی
 عضو ارشد سیگره

 عضو انجمن مهندسنی برق و الکرتونیک )IEEE( ایران
 عضو کمیته ختصصی پست های فشارقوی کنفرانس بنی املللی 

برق ایران
 عضو هیات داوران کنفرانس بنی املللی برق

   
   پاسخ پرسش ها 

  مهمرتین اهداف شام از اعالم کاندیداتوری برای هیات مدیره 
سندیکا چیست؟

- تدوین و پیاده سازی سیاست های جدید
- اختاذ تاکتیک های جدید و موثر تر بــرای اجرای راهربدهای 

صحیح هیات مدیره قبلی
 - پیگریی موارد در حال اجرا

  مهمرتین هتدیدها و فرصتهای صنعت برق را چه میدانید؟
هتدید ها: بحران های مالی، مدیریتی و نریوی انسانی 

فرصت ها: اســتفاده از فاینانس های داخلی و خارجی، صدور 
خدمات مهندسی و پیامنکاری و کاالهای ساخت داخل پس از 
لغو حتریم ها البته به نظر می رسد اگرهتدید ها به رسعت برطرف 
نشود امکان هبره برداری از فرصت هاهم وجود نخواهدداشت. 

  مهمرتیــن برنامه هــا و اهداف بــرای هببــود رشایط بخش 
خصوصی صنعت برق را چه میدانید؟

- اجیاد حمیط سامل کسب و کار و حذف رانت خواری دراشکال 
خمتلف

- تبدیل رقابت های ختریبی به سازنده دردرون اعضا
- احتاد رشکت های عضو و مهکاری سندیکا با سایر تشکل های 
بخــش خصوصی و پیگریی مهــه جانبه خواســته های بخش 

خصوصی در متامی جمامع وارگان های قانونی 
- تغیری نقــش ترمز هنادهایــی مانند بانک ها، گمــرک، تامنی 

اجتامعی ودارایی در فعالیت های صنعتی وکارآفرین

 مهم ترین پروژه های سه سال آینده ســندیکا برای هببود حمیط 

کسب و کار صنعت برق را چه می دانید؟ 
- جلب مشارکت اعضا در اقدامات سندیکا 

- اجیاد مکانیسمی برای بخشــیدن اعتبار مالی و معنوی برای 
عضویت در سندیکا 

 مهمرتین خدماتی که ســندیکا باید به اعضای خود ارائه دهد، 
چه هستند؟

- اجرایی کردن فهرست هبای برق
- تغیری مفاد یک طرفه متون قراردادی و یکسان سازی آهنا

- آمــوزش حقوقی و قــراردادی بــه اعضا برای اســتفاده از 
ظرفیت های موجود

- پیگریی مطالبات عمومی و خاص اعضا در نزد کارفرمایان
- مهوار ســاختن راه فعالیت رشکت های عضــو در خارج از 

کشور

 مهمرتیــن وظایف ســندیکا در خصوص هببــود روابط میان 
رشکت های عضو را چه می دانید؟

- تعریف منافع مشرتک آهنا و اجیاد احتاد بنی آهنا حول این منافع
- جتدید ســاختار ســندیکا به گونه ای که اعضای دارای منافع 

متضاد حتی االمکان در تشکیالت متفاوت قرار گریند

 مهمرتین برنامه های شــام برای افزایش مشــارکت داوطلبانه 
اعضا در فرآیند سیاستگذاری سندیکا چیست؟

اگر اعضــا بدانند کــه در صورت عــدم مشــارکت متحمل 
هزینه های کوتاه مدت و دراز مدت خواهند شد رویه های کنونی 
تغیری خواهد کرد. این دانایی در گرو آموزش، تشــویق، تنبیه و 
ارائه خدمات بیشرت به آهنا و دخالت دادن آهنا در تصمیم گریی ها 

با روش های جدید و غریسنتی است. 

  ارزیابی شام از عملکرد دوره)های( قبلی هیأت مدیره چیست؟ 
)کامیابی و ناکامیها را بررسی کنید(

دســتاورد ســندیکا عمدتا به دلیل اشــکاالت ســاختاری و 
اساسنامه ای و از سوی دیگر ویژگی های فردی بعضی از اعضا، 
نسبت به امهیت صنعت برق و دوره زمانی فعالیت آن، چشمگری 
نبوده است. ضمنا به دلیل آنکه اکثریت قریب به اتفاق اعضای 
هیات مدیره در دوره های قبل از صنف تولید کنندگان کاال های 
صنعت برق بوده اند، نتوانســتند آن گونه که الزم بود نامینده مهه 

صنوف صنعت برق باشند.

فـریربز مـوجبی مقـرر
متولد: 1332/ رشت

حتصیالت:  فوق لیسانس مهندسی برق/ دانشگاه هتران/ 1357
دکرتای مهندسی برق/ دانشگاه فنی سن پرتز بورگ روسیه/ 1375

سمت: قائم مقام مدیرعامل، معاون اجرایی و عضو هیات مدیره رشکت مهندسی فرانریو

سید علی اصغر مریشکرایی
متولد: 1330
حتصیالت: مهندسی برق/ دانشگاه علم و صنعت ایران/ 1354
سمت فعلی: رییس هیات مدیره رشکت فرانریو صنعت پیرشو

مسئولیت های جنبی: 
  مشاور عالی هیات مدیره رشکت مهندسی فرانریو 

  مدیر گروه مشاورین مهندسی فرانریو 
  نامینده مدیریت در امور تضمنی کیفیت مهندسی فرانریو 

سوابق کاری 
  قریب به ۴0 ســال فعالیــت در اکثر حوزه هــای صنعت برق 
شامل احداث نریوگاه، پست فشــار قوی خطوط انتقال انرژی 
و تاسیسات برق صنعتی با مســئولیت های اجرایی، مدیریتی و 
ستادی که ۸ ســال اخری آن در رشکت فرانریو صنعت پیرشو در 
ســمت مدیر عامل و اخریاً به عنوان رییس هیات مدیره )در پی 

احاله مسئولیت دبریی سندیکا( بوده است. 

اهم اهداف
برای ورود به بحث اهــداف با عنایت به تغیریاتی که در رشایط و 
مقتضیات تأثریگذار بر فعالیت تشکل ها در سال های اخری اتفاق 

افتاده است ذکر مقدمه زیر تا حدودی الزم و راه گشا است: 
توجه داریــم که جمموع قوای اداره کننده کشــور کــه ما بعنوان 
حاکمیت از آن یــاد می کنیم ملزم به حرکت در چارچوب قواننی 
و آینی نامه های اجرایی و دستورالعمل ها و بخشنامه ها هستند و 
طبعًا تعامالت خود را با تشکل های صنفی بر مبنای آنچه که قانون 
به آهنا تکلیف می کند تنظیم می کننــد. از آنجا که قواننی مرتبط با 
تشکل ها عمدتًا ناظر به مقوله تأسیس و تشکیل آهناست و به جز 
موارد معدودی، اشاره ای به دخالت دادن و یا مشارکت گرفتن از 
تشکل ها برای وضع و تصویب قواننی، نظرخواهی در انتصابات 
مسئوالن و اموری از این قبیل نشده است، لذا تعامل دستگاه های 
دولتی با تشــکل ها عماًل نوعی مماشــات اســت که کیفیت آن 
تابع میــزان درک طرف حاکمیتــی از حقوق مدنــی و جامعه 
مدنی، احســاس مســئولیت اجتامعی و دینی او نسبت به حفظ 
رسمایه های اجتامعی، التزام او به ایفای وظایفی که در راســتای 
حتقق راهربدهای اصلی حاکمیت برعهده اش گذاشــته شــده، 
درک او از امهیت و جایگاه بخش خصوصی در اقتصاد و عمران 
کشور و مقوالتی از این دست است. اینکه فرضا در وزارت نریو 
می بینیم یک مسئول رده میانی تعامل مورد انتظار را با سندیکای 
صنعت برق ندارد ولی دو ســه رده باال تر رفتار کرامت آمیزتری 
دارند به عواملی که ذکر شد بر می گردد. البته کیفیت کار سندیکا 
و تصویری که هیــات مدیره از خود ارائه می کند نیز بر چگونگی 

مماشاتی که از آن یاد شد تأثری خواهد داشت. 
مهانگونه که در باال اشــاره شــد برای معدودی از تشــکل ها و 
هنادهای برخاسته از بخش خصوصی امکان مشارکت داشتن در 
هتیه قواننی و یا تصدی بعضی از امور اجرایی به نیابت از حاکمیت 
داده شده که اتاق بازرگانی در رأس آهناست و طبق ماده ۵ قانون 
هببود مستمر حمیط کسب وکار تشکل هایی مهچون سندیکا ناگزیر 
باید در زیر چرت اتاق بازرگانی قرار بگریند به این ترتیب تعامالت 
آهنا با دستگاه های حاکمیتی شکل دیگری بخود خواهد گرفت 
و جمبور خواهند بود کــه وزن و موقعیت خود را در اتاق از طریق 
تشکل فرا دستی )یعنی فدراسیون برق - برای تشکل های صنفی 

برقی( ارتقاء بدهند تا خواسته های آهنا حتت الشعاع تشکل های 
هم ارز آهنا قرار نگرید. قدر مسّلم در رشایط کنونی هیأت مدیره 
ناگزیر است اوضاع را به دقت رصد کرده و تصمیامت الزم را در 
زمان مناسب اختاذ کند. علی احیال بعد از مقدمه فوق اهم اهداف 

مورد نظر اینجانب به قرار زیر است: 
- تالش برای ارتقاء اعتامد اعضاء به ســندیکا از طریق عملکرد 
شــفاف و هدایت فعالیت های سندیکا در جهت رفع مشکالت 

اعضاء و حتقق اهداف مورد انتظار آهنا
- تالش برای تقویت حس وفاق و مهدلی در بنی اعضا و اجتناب 

از ورود به حوزه هایی که تضاد منافع را موجب می شود
- استفاده مؤثر از ظرفیت رسانه ای و ارتباطی سندیکا برای طرح 
نقطه نظرات و انتقادات و انتظارات و انعکاس مشکالت اعضا به 

شکل فراگری 
- افزایش هبره وری در استفاده از ظرفیت های مالی سندیکا )که 
منشاء آن حق عضویت اعضاء است( و التزام اخالقی و رشعی در 
استفاده صحیح و بجا از منابع مالی و نیز اجتناب از توسعه بی رویه 

ساختار اجرایی سندیکا
- مترکز بر مقوله توسعه بازار در خارج از مرز ها به عنوان یکی از 
راهربدهای حیاتی و مطالعه و امکان سنجی، مجع آوری اطالعات 
در خصوص مزیت ها و ریسک ها و رشایط رقبا و اطالع رسانی 
فراگری، شفاف و به موقع و ممانعت از شکل گریی رانت اطالعاتی 

در این حوزه
- پیگریی اقداماتی که سندیکا برای حل مشکالت قراردادهای 
جاری و نیز فراهم آوردن زمینه مناسب برای پیشربد قراردادهای 

آتی دنبال کرده است و تالش برای به رس انجام رساندن آهنا 
- حفظ و گسرتش تعامالت سندیکا با کمیسیون های ذیربط در 
جملس و وزارختانه ها و ارتقاء جایگاه آن به طور کلی و خصوصًا 
در اتاق بازرگانی و تقویت ارتباط با سایر تشکل های غری دولتی 
با رویکــردی مبتنی بر مهگرایی و هم افزایی برای ارتقاء ســطح 

تأثریگذاری

پاسخ پرسش ها
  مهمرتین هتدیدها و فرصتهای صنعت برق را چه میدانید؟

مهم ترین هتدید برای فعاالن بخش خصوصی بطور اعم و صنعت 
برق بطور اخص این است که دولت به این بی تفاوتی خود نسبت 
به رسنوشــت فعاالن صنعت برق ادامه دهد و چشم هایش را بر 
فروپاشی تدرجیی آهنا ببندد. تغیری رویکرد دولت در نگاه و تعامل 
به بخش خصوصی و ظهور و بروز نشانه هایی که حاکی از اراده 
جدی دولت برای نجات کشــور از مســری نجات فعاالن مولد 
بخش خصوصی باشــد خود نقطه رشوعی برای زایش فرصت 

هاست. 

  مهمرتین برنامه ها و اهداف برای هببود رشایط بخش خصوصی 
صنعت برق را چه میدانید؟

حیات بخش خصوصی اعم از برقی و غــری برقی در گرو رونق 
کاری اســت و الزمه رونــق کاری تزریق پــول و رسمایه برای 
فعالیت های عمرانی و تولیدی اســت. این پــول یا باید از طریق 

بودجه و اعتبارات عمرانی تأمنی بشــود که طبعــًا کاربرد آن در 
طرح های متلک دارایی است و یا باید در قالب ارائه تسهیالت از 
ســوی بانک ها به فعاالن داده شود و یا از طریق فاینانس ها تأمنی 
شود و یا هنایتًا از طریق رشکت های رسمایه گذاری به جریان بیفتد 
که متأسفانه هر چهار امکان یا کم اســت و یا نیست و یا موانع و 
مشــکالت زیادی دارد بنابراین بخش خصوصی فعاًل جز فریاد 

زدن کار دیگری نمی تواند انجام دهد. 

  مهمرتین پروژههای ســه سال آینده ســندیکا برای هببود حمیط 
کسب و کار صنعت برق را چه میدانید؟

سندیکا باید رشایط و مقتضیات را بطور دائم رصد کند و ببیند چه 
کاری و چه هدفی ممکن الوصول اســت و وقت و انرژی خود را 

روی آن متمرکز کند و پیشنهادات عملی و کاربردی ارائه دهد. 

  مهمرتین خدماتی که سندیکا باید به اعضای خود ارائه دهد، چه 
هستند؟

مهم ترین خدمت به اعضاء وقتی حمقق می شود که هیأت مدیره با 
وفاق و مهدلی و چشم بســتن به منافع بنگاهی در حد توان خود 

تالش کند. 

  مهمرتیــن وظایف ســندیکا در خصوص هببــود روابط میان 
رشکتهای عضو را چه میدانید؟

حرکت کردن ســندیکا در مرزی که در آن منافع اعضاء در آن در 
مقابل هم قــرار نگرید مهم ترین عامل بــرای جلوگریی از بروز 
کدورت بنی اعضاء اســت فرضــًا اگر در بحث تغیری در ســود 
بازرگانی و حقوق عوارض گمرکی بر مــدار منافع یک صنف 
معنی حرکتی صورت بگرید طبعًا واکنش صنوف دیگر را در پی 
خواهد داشت. تشــکیل جممع عمومی کمیته های ختصصی هم 
می تواند برای تألیف قلــوب و افزایش وفاق و مهدلی بنی اعضاء 

تأثری خوبی داشته باشد. . 

  مهمرتین برنامه های شام برای افزایش مشارکت داوطلبانه اعضا 
در فرآیند سیاست گذاری سندیکا چیست؟

بحث مشــارکت اعضاء موضوع بســیار جدی است و به بحث 
سیاستگذاری حمدود نمی شــود یکی از نقاط ضعف سندیکا که 
بنده در طول مدت تصدی مسئولیت دبریی با آن دست به گریبان 
بودم فقدان اطالعات بروز شده از اعضاء بود فرضًا اگر در جایی 
از بنده سئوال می شد که در جمموع چند نفر از کارکنان رشکت های 
عضو شام طی دو سال گذشته در قالب تعدیل نریو کار خود را از 
دست داده اند بنده چیزی برای گفتن نداشتم و یا اینکه اگر سئوال 
می کردند اعضاء شــام در حال حارض چند پروژه در دست اجرا 
دارند و مجع قراردادهای آهنا چقدر است باز جوابی نمی توانستم 
بدهم. الزمه اینکار اجیاد ســاز و کاری است که بصورت آنالین 
اطالعات معینی را در دســت داشته باشــیم و این اطالعات در 

مواقع مقتضی توسط خود اعضاء بروز شود. 
در خصوص مشارکت در سیاست گذاری هم ساده ترین راه ارائه 
پیشنهاد به هیأت مدیره است اعضاء باید مطمئن باشند که نظرات 

آهنا مورد توجه قرار خواهد گرفت. 

پرونده  انتخاباتپرونده  انتخابات
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سوابق شغلی و اجرایی 
 ایران ترانسفو زنجان/ طراح ترانسفوماتور/ 1374 تا  1379

 ایران ترانسفو زنجان/ رئیس سفارشــات موادوانبار/ 1380 تا 
1381

 ایران ترانسفو زنجان/ رئیس گروه طراحي/ 1382 تا 1383
 بازرگاين ایران ترانسفو/ زنجان/ مدیر خرید/ 1384 تا 1385

  بازرگاين ایران ترانسفو/هتران/ مدیر صادرات/ 1386 تا 1387
 بازرگاين ایران ترانســفو/هتران/ مدیرفروش داخل/ 1388 تا 

1392
 بازرگاين ایران ترانســفو/هتران/ مدیرعامل 10/1/ 1392 تا 

کنون

سابقه عضویت در تشکل ها و سازماهنا
 عضویت در اتاق بازرگانی صنایع ایران و چنی 

 عضویت در اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و عراق
 عضویت در اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و آفریقا

 عضویت در اتاق بازرگانی صنایع و معادن ایران و افغانستان 
   

   پاسخ پرسش ها 
  مهمرتین اهداف شام از اعالم کاندیداتوری برای هیات مدیره 

سندیکا چیست؟
- ایفای نقش فعال تر از گذشته از ســوی گروه  ایران ترانسفو 
در  ســندیکای صنعت برق و تصمیم ســازي های آن در حوزه 
صنعت برق و ارتقای موقعیت و اثر بخشــی این هناد با استفاده 
از پتانســیل های بالفعل و اعتبار جمموعه رشکــت های گروه 
ایران ترانسفو به عنوان یکی از بزرگرتین و مهمرتین سازندگان 

جتهیزات برقی در کشور
- اجیاد تغیری در سیاست ها و تصمیامت متخذه در سندیکا برای 

هبره وری متامی اعضا از منافع و مزایای حضور در سندیکا

  مهمرتین هتدیدها و فرصتهای صنعت برق را چه میدانید؟
الف- مهمرتین هتدیدات شامل نبود محایت های کافی و عملی 
از سوی دستگاه های مســوول در این صنعت در رابطه با حفظ 
و صیانت از حقوق تولید کننــدگان و پیامنکاران داخلی و عدم 

محایت عملیاتی از صادرات به عنــوان راهربد اصلی خروج از 
رکود است

ب- عدم اســتفاده از علــوم و فناوري های نو و بــروز دنیا در 
صنعت برق کشور

فرصت های صنعت برق شامل:
الف- حضور در بازارهای صادراتی با پتانســیل های بالقوه و 

بالفعل فراوان در بازارهای دور و نزدیک 
ب- پروژه های هبینه سازی شبکه و طرح های کاهش تلفات که 
با رویکرد جدید باعث تزریق حجم مناسبی از کار و پروژه شده 

و مهزمان رصفه اقتصادی مناسبی برای کشور خواهد داشت

  مهمرتیــن برنامه هــا و اهداف بــرای هببــود رشایط بخش 
خصوصی صنعت برق را چه میدانید؟

الف- وصــول بموقــع  مطالبات معــوق تولید کننــدگان و 
پیامنکاران 

ب- اختصاص بودجــه از حمل ارزهای بلوکه شــده دولت در 
خارج از کشــور به پیامنــکاران و تولید کننــدگان برای صدور 
ضامنتنامه رشکت در مناقصه و ضامنتنامه حسن انجام تعهدات 

و .. در بازارهای صادراتی
ج- اختصاص وام با هبره های کــم و با باز پرداخت بلند مدت 
به تولید کنندگان و پیامنکاران از حمل صندوق توسعه ملی برای 

محایت از کار و تولید داخلی

 مهم ترین پروژه های سه سال آینده ســندیکا برای هببود حمیط 
کسب و کار صنعت برق را چه می دانید؟ 

الف- بسرتسازی برای رشکت های عضو برای حضور فعالرت و 
بدون رقابت خمرب در مناقصات و پروژه های داخلی و خارجی 
و نظارت فعال جهت کسب ســهم حداکثری کار در بازارهای 
داخلی و خارجی برای رشکت های ایرانی از طریق رایزنی برای 
عدم نفــوذ پیامنکاران و حمصوالت خارجــی در بازار داخلی و 
جلوگریی از  از دســت دادن پروژه ها ی خارجی به علت عدم 

مهاهنگی و رقابت ناسامل اعضا
ب- بسرتسازی برای حضور نامینده یا نامیندگان سندیکا در اتاق 

های فکر جمامع قانونگذار و اجرایی

ج- تالش برای کاهش میزان مالیات بر عملکرد تولیدکنندگان 
و پیامنکاران با توجه به رشایط اقتصادی روز

 مهمرتین خدماتی که ســندیکا باید به اعضای خود ارائه دهد، 
چه هستند؟

الف-ثبت و پیش برد ســندیکای صنعت برق در سازمان ها و 
جمامع دولتی به عنوان مهمرتین و تاثری گذار ترین هناد منســجم 

فعاالن صنعت برق ایران
ب- حتقق بخشــیدن به خواســته ها و نیازهای اعضا و صنوف 
خمتلف سندیکا از طریق مذاکره و پیگریی موضوعات از مراجع 

دولتی 
ج-بسرتســازی برای مهه رشکت ها در بازارهــای صادراتی 
جهت هبره بــرداری از موفقیت ها و دســت آوردهای اعضای 

موفق سندیکا در بازارهای صادراتی

 مهمرتیــن وظایف ســندیکا در خصوص هببــود روابط میان 
رشکت های عضو را چه می دانید؟

الــف- تعریف دقیــق و کامل از رقابــت ناســامل و برخورد با 
متخلفنی در کمیته حل اختالفات 

ب- تشــویق و کمک به رشکــت های عضو جهت تشــکیل 
کنرسسیوم ها و حضور مجعی در مناقصات

ج- شناسایی و تعریف اهداف مشرتک و مترکز بروی آهنا 

 مهمرتین برنامه های شــام برای افزایش مشــارکت داوطلبانه 
اعضا در فرآیند سیاستگذاری سندیکا چیست؟

اجیاد تغیری در نگاه اعضا با اســتفاده از اجیــاد تغیری در عملکرد 
سندیکا

  ارزیابی شام از عملکرد دوره)های( قبلی هیأت مدیره چیست؟ 
)کامیابی و ناکامیها را بررسی کنید(

با نگرش و رویکرد جدید می توان انتظار حتقق اهداف متعالی را 
از عملکرد هیات مدیره داشت. 

امری نجفی
متولد: ۱۳46/ رشت

حتصیالت:  کارشناسی مهندسی مکانیک / دانشگاه صنعتی رشیف/ ۱۳5۷
سمت فعلی: مدیر عامل رشکت بازرگانی ایران ترانسفو

نارص یزدآبادی
متولد: 1345/ یزد
حتصیالت: مهندسی متالورژی/ دانشکده فنی دانشگاه هتران
در حال حتصیل در رشته MBA دانشگاه شهید هبشتی  
سمت فعلی:  مدیر عامل و عضو هیات مدیره رشکت مهندسی صنایع برق نامدار افروز
/ عضو هیات مدیره رشکت مهندسی ابزار دقیق پویا اکسون/ عضو هیات مدیره رشکت صنایع فلزی مازند

سوابق کاری
  از ســال 1370 تــا 1371 مرکــز حتقیقات نریو بــه عنوان 

کارشناس متالورژی
  از سال 1371 تا 1373 رشکت جتهیزات برقی ایران به عنوان 

مدیر تولید یراق آالت خطوط
  از سال 137۴ تا 1379 عضو هیات مدیره رشکت مهندسی 

صنایع برق نامدار افروز
  از سال 1379 تا 1387 رئیس هیات مدیره رشکت مهندسی 

صنایع برق نامدار افروز
  از ســال 1387 تــا 1389 مدیرعامل و عضــو هیات مدیره 

رشکت مهندسی صنایع برق نامدار افروز
  از سال 1389 تا 1393 رئیس هیات مدیره رشکت مهندسی 

صنایع برق نامدار افروز
  از سال 1393 تا کنون مدیر عامل و عضو هیات مدیره رشکت 

مهندسی صنایع برق نامدار افروز
  از ســال 1388 تا کنون عضو هیات مدیره رشکت مهندسی 

ابزار دقیق پویا اکسون

  از سال 1389 تا کنون عضو هیات مدیره رشکت صنایع فلزی 
مازند

  از سال 1390 تا کنون رئیس کمیته تولید کنندگان یراق آالت 
خطوط فشار قوی سندیکای صنعت برق ایران

اهداف
اهداف مرشوحه زیر به منظور توســعه و هببود فضای کسب و 
کار و تقویت توان سندیکا در رویارویی با مشکالت موجود در 

صنعت برق در دستورکار هیات مدیره مد نظر است: 
  برنامه ریزی در جهت تشــکیل کنرسســیوم های مناسب به 
منظور استفاده در اجرای پروژه های فایننس صنعت برق کشور 

و با مشارکت اعضای سندیکا
  تعامل با ســازمان های خمتلف جهت تدوین و اجرایی شدن 
مشوق های رسمایه گذاری، تولید و صادرات کاالهای صنعت 

برق
  مهاهنگی با ســازمان های خمتلف دولتی در جهت اســتفاده 

حداکثری از امکانات ساخت داخل بخصوص در قراردادهای 
دو جانبه با کشورهایی نظری چنی و روسیه 

  اجیــاد ارتباط مناســب و مســتقیم اعضای هیــات مدیره با 
کمیته های خمتلف سندیکا و اطالع رسانی به اعضا

  کوشش در جهت تقویت سندیکا در مراجع تصمیم گریی و 
اثر گذار در صنعت برق

  پیگریی و به نتیجه رســاندن اصالح قراردادهای آتی صنعت 
برق کشور با بخش خصوصی )قرارداد تیپ(

  پیگریی های الزم جهت اجرایی شــدن ارزیابی ســازندگان 
خمتلف جتهیزات صنعت برق

  توجه بیشرت به نیازها ومشکالت واحدهای کوچک و متوسط 
عضو ســندیکا و مد نظر داشــتن مشــکالت این واحدها در 

مصوبات و اهداف هیات مدیره

امید اســت بتوانیم با مهــکاری  و مهدلی کلیه اعضــاء به یک 
هم افزایی درون ســندیکایی و مهکاری برون سندیکایی دست 

پیدا کنیم.

پرونده  انتخاباتپرونده  انتخابات

  پنجمین دوره ی انتخابات هیات مدیره ی سندیکا/ مجمع ۱۳۹0    
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سمت ها و مسئولیت ها 
عالوه بر سمت های افسری که لزومی به درج آنها نیست. در بخش دولتی 

و خصوصی مسئولیت های زیر را عهده دار بوده ام.

 در ســال های 56 و 57 در ســمت مســئول و  نماینده در امر ســاخت 
کارخانجات هلیکوپتر و هواپیما سازی

 سال های 59الی 60 تا  63 مدیرعامل شرکت صنعتی تولیدی شان
 در سال های 63 الی 64 مشاور مهندس نعمت زاده در شرکت هلیکوپتر 

سازی )هسا(

  از اواخر دهه 60 در بنیاد شهیدـ  دبیر شورای صنایع و دپارتمان پروژه 
های مواد غذایی شرکت شاهد

 از اواسط سال 1370 معاون طرح و برنامه پروژه سیمان هگمتان)احداث 
صنعت( و معاون منابع انسانی شرکت ذوب فلزات ابهر 

 از اواخر ســال 1378 تاکنون بعنوان معاون اجرائی مدیرعامل و مسئول 
قراردادهای شرکت الکترو کویر

 در سال 1378 عضو هیات مدیره شرکت خدمات صدور ایرانیان 
 در دهه 80 بازرس شرکت صبا کار تا امروز ادامه دارد

  بازرس انجمن تحقیق و توسعه در چندین دوره که هنوز ادامه دارد
 دو دوره بازرس شرکت آزمایشگاه های صنایع برق

 سه دوره بازرس سندیکای صنعت برق ایران و رئیس کمیته تابلو سازان
 بازرس فدراسیون صادرات انرژی در حال حاضر 

بطور خالصه اینجانب اواســط دهه 80 تا کنون نزدیک به 20 سال است 

که بعنوان نماینده شــرکت الکترو کویر در سمت بازرسی در تشکل ها و 

شرکت های نامبرده انجام وظیفه می کنم.

وظایف و اهداف بازرس سندیکا
بازرس ســندیکا موظف است حســب موازین قانونی بعنوان 
نامینده منتخب جممع حمرتم ســندیکا بعنوان عضــوی از ارکان 

سندیکا نکات زیر را بدقت نظارت و رسیدگی قرار دهد:  
الف ـ نظارت بر حســن اجرای کلیه اهداف ســندیکا مندرج 
در مــاده ۶ و مهچنــنی وظایف هیــات مدیره منــدرج در ماده 
21 اساســنامه، کلیه اقدامات و عملیات اجرایی هیات مدیره 
سندیکای وقف بر متامی مقررات و مندرجات اساسنامه مطابق 
مفاد مندرج در ماده 2۴ اساســنامه و مهچننی ماده 112 قانون 

جتارت 
ب -  نظارت بر حســن اجرای کلیه مصوبات و تکالیف جمامع 
عمومی و مهچنــنی قواننی جاری کشــور بر اســاس ماده ۴2 

اساسنامه سندیکا
جـ  گــزارش هرگونــه ختلف دبریخانــه و مســئولنی اجرایی 
در مصوبات هیــات مدیره به هیــات مدیره حمرتم ســندیکا و 

درخواست رفع آهنا بر طبق ماده ۴2 اساسنامه و ماده 129 قانون 
جتارت مهراه با موارد اشاره شده در ماده 117 در صورت وجود 

آن در سندیکا 
دـ  دقت در عــدم رشکت هر یک از اعضا هیــات مدیره و دبری 
سندیکا و مسئولنی سایر شعب ســندیکا در هرگونه معامالت 
سندیکا بطور مستقیم و یا غری مســتقیم و یا سهیم شدن در آهنا 
در هرگونــه معامالت مرتبط با ســندیکا بدون اجــازه هیات 
مدیــره و دریافت گزارش و انعکاس بالفاصلــه آهنا که حاوی 
کلیه جزئیات معامله باشــد به جممع. بالطبع بازرس باید دقت و 
مراقبت الزم بعمل آورد تا حسب قانون در هنگام اخذ تصمیم 
نســبت به معامله مورد نظــر و گزارش شــده در جممع عضو 
هیات مدیره و یا ذینفع در معامله حق رای نداشــته باشند )ماده 

129قانون جتارت(
حـ  نظارت بر حســن اجرای برگــزاری جمامع باالخص جممع 

عمومی ساالنه آتی که انتخابات هیات مدیره در آن حتقق میابد
وـ  رســیدگی به تراز ســود و زیان مالی و صورت های دارایی 
و مکاتبات و دیون هتیه شــده توســط هیات مدیره برای تسلیم 
به جممع عمومی ســاالنه و مهچننی در صورت لزوم کلیه اسناد 
و اوراق و سیســتم های مالی ســندیکا و ارائه گزارش صحت 
و درســتی و یا عدم صحت آهنا بطور مکتوب به جممع عمومی 
وقف بر ماده ۴2 اساسنامه سندیکا و مهچننی ماده 89 و تبرصه 

ذیل آن و مفاد ماده 1۴8 قانون جتارت
زـ  هتیه گزارش مکتوب برای جممع حداقل ده روز قبل از تشکیل 
جممع عمومی عادی جهت اطالع اعضا و ارائه نسخه ای از آن به 

دبریخانه سندیکا حسب ماده ۴2 اساسنامه سندیکا
هـ  دعــوت در خصوص برگــزاری جممع عمومــی عادی، در 
صورتیکه هیات مدیره در موعد مقرر نسبت به برگزاری جممع 
عمومی عادی ســاالنه دعوت بعمل نیاورند حســب ماده 91 

قانون جتارت
وـ  دعوت جهت برگزاری جممع عمومی عادی بطور فوق العاده 
در مواقع مقتضی با درج دســتور جلسه جممع در آگهی مربوطه 

طبق ماده 92 قانون جتارت
طـ  اقدام در مورد دعوت به تشــکیل جممــع عمومی عادی در 
صورتیکه یک پنجم اعضای ســندیکا تشــکیل آنرا از بازرس 
خواســتار شــوند. با رعایت ترشیفات قانونــی در ظرف 10 
روزحســب ماده 9۵ و مهچننی اقدام جهت تکمیل عده مدیران 
در صورت عدم کامل بودن تعداد اعضای هیأت مدیره حسب 

مندرجات ماده 113 قانون جتارت
ی- نظارت در حسن اجرای امور حموله دبریخانه و خزانه دار و 

در صورت مشاهده ختلف گزارش آن به هیات مدیره جهت رفع 
و در صورت عدم وصول نتیجه انعکاس آن به جممع 

ک- دقت و نظارت در عدم حتصیل هر گونه وام و اعتبار توسط 
اعضاء هیات مدیره و دبری ســندیکا از بودجه و امکانات مالی 
سندیکا و مهچننی سایر نکات مندرج در ماده 132 قانون جتارت
ل- اخذ صــورت های مالی و خالصه دارایی و قروض ۶ ماهه 
سندیکا از هیات مدیره حداقل هر ۶ ماه یکبار برای رسیدگی، بر 

اساس ماده 138 قانون جتارت
م - انجام هرگونه رســیدگی و بازرســی در هر موقع مهراه با 
مطالبه اســناد و مدارک مورد نیاز و در صورت لزوم استفاده از 
کارشناسان منتخب جهت انجام رسیدگی و بازرسی، مرشوط 
به معرفی آهنا به سندیکا و با هزینه سندیکا طبق ماده 1۴9 قانون 

جتارت
ه - در صورت مشــاهده هر گونه ختلف و یا تقصریی در اجرای 
امور ســندیکا از ناحیه مدیران )اعضای هیــات مدیره( و دبری 
حمرتم، اطــالع آن با دالیل مربوطه به جممــع عمومی و مهچننی 
در صورتیکه در حــنی ماموریت از وقوع جرمی مطلع شــود. 
گزارش مراتب آن به مرجــع قضائی صالحیتدار و انعکاس آن 

در اولنی جممع حسب ماده 1۴9 قانون جتارت

  پاسخ پرسش ها
با وجودیکه بازرس نامینده اعضاء حمرتم جممع در ارکان سندیکا 
اســت و رصفًا نقــش نظارتی و کنرتلــی ایفا می کنــد بالطبع 
سئواالت مندرج در پرسشنامه نمی تواند منطبق با ماهیت غری 
اجرایی وی باشد ولی از آنجایی که اینجانب باید بعنوان بازرس 
نقش هم آوایی و مهکاری را با هیات مدیره منتخب داشته باشم. 

بنابراین موارد را باختصار برشح ذیل پاسخ داده ام:  
  مهمرتین اهداف شــام از اعالم کاندیداتوری سمت بازرسی 

سندیکا چیست؟
مهفکری و مهراهی با هیات مدیره حمرتم منتخب در ساماندهی 
تشکل های قوی و مؤثربودن نقش سندیکا در تصمیامت جاری 
صنعتی و اقتصادی کشــور بنحوی که منافع متامی اعضاء تامنی 

شود.
  مهمرتین هتدیدها و فرصتهای صنعت برق را چه میدانید؟

هتدیدها:
مداومــت رکود کاری فعلی اعضا بســبب رشایــط اقتصادی 
کشــور، دو گانگی نرخ ارز و عدم تصمیم گریی بانک مرکزی 
در رفع آن به ســبب عدم امــکان جتــارت آزاد و تبادالت مالی 
جهت خرید و فروش جتهیزات و صادرات در سطح بنی املللی، 

سید حسنی اورازانی شجاعی 
متولد: 1317/ تربت حیدریه 

حتصیالت:  فارغ التحصیل نظامی علوم هوایی )افرسی(
کار شناسی ارشد: مهندسی صنایع گرایش سیستم و هبره وری از دانشگاه امری کبری
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بعلت حتریم های ناخواسته، واردات بی رویه اجناس و مواد با 
کیفیت پاینی، عدم محایت مســئوالن و دست اندرکاران دولت 
از کارآفرینــان و صنعتگران و رشکت هــای تولیدی و صنعتی 
مهراه با عدم محایت صحیح از تولید داخل و عدم تطابق تعرفه و 
مشکالت گمرکی و مهچننی عدم منظور کردن جربان خسارت 
و هاردشیپ در قواننی، مناقصات و قراردادها که از تأخری آهنا به 
اعضاء خســارات زیاد حتمیل شده است. عدم پرداخت بموقع 
مطالبات اعضا مهراه با مشــکالت دریافت تسهیالت بانکی با 
نرخ های بــاال، بطوریکه عماًل تولید کنندگان و عاملنی اقتصاد 
متامی تالش خود را دو دستی تقدیم بانک ها و رشایط نابسامان 

مالیاتی و بیمه می کنند. 
فرصت ها: 

تصمیــم دولت به اصــالح رشایط کســب و کار و هتیه بودجه 
خروج از رکود اقتصادی از طریق بازنگری و حل روابط سیاسی 
بنی املللی، وادار کردن بانک ها بر خروج از امور رسمایه گذاری 
و خرید و فروش امالک و دارایی هایی که بدین شــکل بدست 
آورده اند و در اختیار گذاشــتن منابــع حاصله جهت پرداخت 
تسهیالت کم هبره برای کمک به رسمایه گذاری کارآفرینان در 
توسعه صنعتی و اقتصادی کشور. تصمیم به اصالح پاره ای از 
قواننی مربوط به مالیات، بیمه و تســهیالت واگذاری بانک ها 
و مهچننی امهیت دادن به بخش خصوصی و اجیاد تشــکل های 
قوی برای اســتفاده از نقطه نظرات و خالقیت ها و هم افزایی 
فکری بخش خصوصی در هبینه سازی رشایط اقتصادی کشور 
با ارسال لوایح الزم به جملس شورای اسالمی و مهچننی اصالح 
قواننی در جهت تســهیل ارتقاء تولید و باال بردن متامی سطوح 

اقتصادی کشور

  مهمرتیــن برنامه هــا و اهداف بــرای هببــود رشایط بخش 
خصوصی صنعت برق را چه میدانید؟

مهمرتیــن برنامه هــا و اهداف عــالوه بر اهــداف مندرج در 

اساسنامه سندیکا عبارتند از: 
نظارت و مهکاری تنگاتنگ با هیات مدیــره برای حتقق برنامه 
و اهداف تعینی شــده و هببود رشایط بخــش خصوصی و اجیاد 

تشکل های قوی 

 مهم ترین پروژه های سه سال آینده ســندیکا برای هببود حمیط 
کسب و کار صنعت برق را چه می دانید؟ 

مهمرتیــن پروژه هــای این بــازرس در طول مدت بازرســی 
عبارت خواهد بود از تالش در اجرای وظایف مرشوحه در بند 
)وظایف و اهداف بازرس سندیکا( و کوشش و یادآوری هیات 
مدیره نسبت به تقویت اعضاء با ارتقاء سندیکا به تشکل قویرتی 

چون فدراسیون صنعت برق 
مهمرتین پروژه های سه سال آینده سندیکا باید در جهت هببود 
حمیط کســب و کار و در صورت حل تعامالت بنی املللی و رفع 
حتریم های ناخواســته، اجیاد تشــکل های قوی و جلوگریی از 
تصدی گری دولت، تشــکیل رشکت های دولتی و اجرای هر 
چه بیشــرت خصوصی ســازی بطور اصولی و اجرای صحیح 
واقعی هببود حمیط کســب و کار با توجه به نکات زیست حمیطی 
و اصالح قواننی موجود در رابطه بــا خدمات بیمه و پرداخت 

مالیاتی، خدمات گمرکی و بانکی باشد.

 مهمرتین خدماتی که ســندیکا باید به اعضای خود ارائه دهد، 
چه هستند؟

مهمرتین خدماتی که ســندیکا باید به اعضاء خود دهد از نقطه 
نظر این بازرس عبارتند از: 

- آشنایی هر چه بیشرت اعضا با سیستم ها و روش های اجرایی 
جدید و متداول صنعتی و اقتصادی جهان

- اطالع رسانی و آماده کردن اعضا از تغیریات در قواننی و هتیه 
لوایح جدید و چگونگی وضعیت بازارهای داخل و خارج 

- ساماندهی و ارتباط تنگاتنگ با دولت در به تصویب رسانیدن 

لوایح مؤثر در ارتقاء صنعت و اقتصاد کشور 
- اهتامم در رفع مشکالت صادراتی 

- تــالش در باالبردن ســطح اطالعات و دانش فنــی و میزان 
کارایی در ختصص های خمتلف اعضا بمنظور باال بردن ســطح 

توانمندی های رشکت های عضو 

 مهمرتین برنامه های شــام برای افزایش مشــارکت داوطلبانه 
اعضا در فرآیند سیاستگذاری سندیکا چیست؟

مهمرتین برنامه هیات مدیره برای افزایش مشارکت داوطلبانه 
اعضا در فرایند سیاســت گذاری باید مبتنی بر تعامل و ارتباط 
سازنده، تشــویق و ترغیب اعضا به مشــارکت در رسنوشت 
خود، پیشربد مقاصد اقتصادی کشــور با برگزاری نشست ها، 
ســمینارها و اجیاد تعامل الزم در عرصه بازارهای هدف داخل 
و خارج و اجیاد وجود رشایط الزم در پذیرش پیامن و توافقنامه 
ای در تفاهم و توافق در زمینه های رقابت آزاد و سازنده و بدون 

ختریب یکدیگر باشد.
  ارزیابــی شــام از عملکرد دوره)هــای( قبلی هیــأت مدیره 

چیست؟ )کامیابی و ناکامیها را بررسی کنید(
ارزیابی این بازرس از عملکــرد )دوره های قبل( هیات مدیره 
که بطور کلی عبارتند از تا حدودی نامهاهنگی، تشــدد در نقطه 
نظرات، ناکافی بودن وقت گذاری در نشست های هیات مدیره 
عدم استفاده از نقطه نظرات مشاورین و کمیته های ختصصی، 
نقصان ارتباطات الزم در استفاده از کمیته های ختصصی بعنوان 
بازوهای هیأت مدیــره، عدم کفایت نظارت بــر تصمیامت و 
مصوبات شعب و غریه. ســایر موارد آهنا در گزارش بازرسان 

حمرتم بموقع گزارش شده است.

با امعان نظر به رشح وظایف و اهداف و نقطه نظرات فوق امید 
است توانسته باشم چون گذشته جلب اعتامد شام اعضای حمرتم 

جممع برای انتخاب بازرس اصلی سندیکا بدست آورده باشم. 

تقی عامدی
حتصیالت: کارشناس ارشد در رشته مدیریت اجرایی 
سمت فعلی: مدیرعامل رشکت مهندسی درخشان برق اسپادانا )مدبا(

سوابق و فعالیت های کاری 
 از ســال 1354 تا 1358 کارشــناس برنامه ریزی و بودجه 

رشکت برق منطقه ای اصفهان
 از سال 1358 تا 1379 مدیر دفرت برنامه ریزی و ارزشیابی/
مدیر دفرت خدمات مدیریت و هبره وری/ مدیر امور برنامه ریزی 

و بودجه رشکت برق منطقه ای اصفهان

 از ســال 1379 تا 1385 مدیرعامل رشکت تســکاب برق 
اصفهان )وابسته به رشکت برق منطقه ای اصفهان(

 عضو هیات مدیره رشکت رایانه اندیشمند برق اصفهان
 عضو هیات مدیره رشکت کوشش برق اصفهان 

 عضو هیات مدیره رشکت هدایت 

 رئیس هیات مدیره رشکت حفاظ الکرتیک صفاهان
 از سال 1385 تا 1392 مدیرعامل رشکت مهندسی درخشان 

برق اسپادانا )مدبا(
 رئیس هیات مدیره رشکت مشاوران کیفیت اندیشه

  رئیس هیات مدیره و سهامداررشکت کوشش برق اصفهان 

پرونده  انتخاباتپرونده  انتخابات

  نامزد بازرس سندیکا 

  نامزد بازرس سندیکا 
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گفت و گو

آیا برق در ایران ارزان است؟ آیا ایران مي تواند با تکیه بر صنعت برق خود برنامه هاي متعدد حوزه هاي خمتلف را اجراکند؟ بدهي  صنعت برق  
به پیامنکاران چقدر شده است؟آیاکیفیت برق با این مشکالت موجود هنوز مطلوب است؟

چننی  سوااليت، این روزها نقل حمافل کارشناسان است. هر چند ایران سه سايل است درگری اجراي فاز اول هدفمندي یارانه ها شده و در این 
قالب نه تنهــا قیمت برق که قیمت متامي حامل هاي انرژي قدري افزایش یافت؛ اما هنوز متولیان برق و ســایر حامل هاي انرژي و کاالهاي 

یارانه اي معتقدند قیمت ها باید واقعي شود. 
نام برق با بدهي کالن وزارت نریو به پیامنکاران صنعت برق گره خورده و ارقام صفرهاي این بدهي در تاریخ وزارت نریو يب ســابقه است. 

بسیاري از کارشناسان بر این باورند صنعت برق ایران با چالشهاي متعدد دیگري هم مواجه است. 
در خصوص چالش ها و راهکارهاي پیش روي صنعت  برق، گفتگویي با دکرت مسعود رسپاك،کارشناس خربه حوزه برق و مشاور مدیرعامل 

برق منطقه اي هتران داشتیم که در پي مي آید. 
وي معتقد اســت یکي از مهمرتین بحران هاي صنعت برق، مدیریت هزینه ها و درآمد هاي آن است. در مواجهه با این پرسش که آیا رسیدن 
قبض ۵ هزار توماين به 20 هزار تومان قابل توجه نیست، مي گوید: اگر بدانیم هزینه برق اغلب خانوار هاي ایراين یك چهارم مبلغي است که 

به راحتي براي خمابرات مي پردازند پاسخ سوال روشن مي شود. 

  ارزیايب شام از وضعیت فعيل صنعت برق چیست؟ 
مي گویند برق یك معجزه است! زیرا ویژگي هاي منحرص 
به فردي دارد. از مجله در هنگام مرصف، خاکسرتي از خود 
بجا نمي گذارد و آلودگي زیســت حمیطــي در حمل مرصف 
ندارد. قدرت انجــام کار باالیي دارد و تبدیل آن به ســایر 
انرژي هــا هبره ور تر اســت. قابل احتکار نیســت و اغلب 

جایگزیني ندارد. 
با مهــه این حمســنات امــا، صنعــت برق کشــور در یك 
دید کيل، گذشته اي قابل قبول، حايل رو به وخامت و آینده اي 
در اهبام؛کارکنانش توانمند، صبور، اندیشمند؛ لکن منتظر 
و گله مند هســتند.کم توجهي دولت و مردم در چند ســال 
اخری، سیاســت زدگي، عدم پیرشفت مناســب پروژه هاي 
توســعه و تعمری و نگهداري شــبکه هاي بــرق، بدهي رو 
به فزوين، فرســودگي جتهیــزات و رکود و تعطیيل نســبي 
پروژه هاي نوسازي و بازســازي، از مجله مواردي است که 

مي توان به آن اشاره کرد. 
صنعت بــرق یکــي از مهم ترین زیرســاخت هاي متدن و 
پیرشفت هر اجتامع و کشــور است. براي حفظ و توسعه آن 
باید بســرتهاي الزم را مهیا نمود، چالش هایش را یافت و 

براي رفع آن برنامه ریزي کرد. 

  ما در کالم مســئوالن مي بینیم برخــي از چالش ها 
شناســایي شــده اند. مهنی صنعت برق، بارها اولویت ها و 
چالش هاي این صنعت اعالم شده است اما چرا شاهد رفع 

آن نیستیم؟  
اتفاقا این خود، یکي از چالشــها اســت. حاال مي رسیم به 
این نکتــه. اینکه چرا چالش هاي این حــوزه، این صنعت، 
این بخش پیدا مي شــود، اما اتفاقي در کل نمي افتد و بحران 

برطرف نمي شود؟ 
پاســخ این ســوال نیاز به مقدمــه اي دارد. نخســت باید 

حوزه هاي سفر برق را از مبدأ تا مقصد بشناسیم. 
معموالً حوزه برق را با چهار عنــوان اصيل تولید، انتقال، 
توزیع و مرصف مي شناســند. این حوزه هــا مانند دوایري 
متداخلند که بخيش از آهنا با دیگري مشــرتك است. یکي از 
مهمرتین و اسايس ترین اشکال ها این است که حوزه ها کاماًل 
جدا از هم دیده  شوند و مورد ارزیايب قرارگریند. این بخيش 
نگري و تفکیک، بدون در نظرگرفتــن این که مهه بخش ها 
مانند زنجری به یکدیگــر متصل و ماتریيس با ابعداد بزرگ و 

چند وجهي هستند. درست نیست. 
باید با نگاهي سیستمي به مشکالت نگریست و براي کاهش 
آهنــا به صورت راهــربدي طراحي نمود. ســپس، آن ها را 
از مرحلــه ابتدایي تولیــد تا بخش انتهایــي مرصف، باهم 
برنامه ریــزي و مدیریت کــرد. نریوي انســاين متخصص 
وکارآمد به مدد منابع مــايل کايف، نقيش کلیدي دارد و بدون 

آن ها بعید است  کاري با موفقیت به پایان برسد. 

  یعني نوع نگاه به صنعــت مهمرتین عامل عدم رفع 
مشکالت بوده است؟  

این یکــي از اشــکاالت مهــم اســت. دانــش مدیریت 
مي گوید با نگاه سیســتمي، هبرت مي توان هرگونه مشکل را 
درکالن بخش ها برطرف کرد و رفع ظاهري مشکل در یك 
زیربخش نه تنهــا الزاما باعث هببــود دراز مدت وضعیت 
مهان زیربخش نخواهد شــد، بلکه گاهي آثاري نامطلوب 
بر زیربخش هاي دیگر نیز خواهدگذاشــت. مصداق بارز 
این نظریه، اجراي ناقص و بخيش قانون هدفمندي یارانه ها 
است که نه تنها پس از حدود سه سال، قدرت خرید خانوار 
و رونق اقتصادي کشــور را افزایش نداد، بلکه رکود و فساد 
مايل و ختریب صنعت و بازرگاين را نیز تا حد زیادي رقم زد!

  با مهنی نگاه بفرمایید نیاز اصيل صنعت برق چیست؟  
وضعیت صنعت بــرق با ســایر صنایع متفاوت اســت. 
براي روشــن شــدن این تفاوت باید توضیحايت ارائه کنم و 
مدل ســاده اي را براي تولید هر کاال معــريف نامیم. این مدل 
براي هر کاال ســه عامل هزینه، زمان و حمدوده را اســاس 
تولید فــرض مي کند. این ســه عامل در کنــار هم رئوس 
مثلثي هستند که مســاحت آن کیفیت کاال را تعینی مي کند. 

اگر خمتصــات یکي از ایــن رئوس را کاهش دهیم شــاهد 
تغیری کیفیت و دفرمه شدن این مثلث هستیم. 

بــه ایــن ترتیــب، مي تــوان یــك کاالي خــاص ويل با 
درجات کیفي گوناگــون تولید کــرد؛ امــا ایــن موضوع 
در صنعــت بــرق صــدق نمي کنــد. نمي شــود بــرق با 
کیفیت هاي گوناگــون تولید کرد. اســتاندارد تولید برق و 
پارامرتهاي کیفیت توان)Power Quality(، مشخص 
و بسیار ســختگریانه است و فقط لغزش بسیار اندك کیفیت 
درکل شــبکه برق پذیرفته اســت. به عبــارت دیگر برق یا 
خوب اســت و اســتاندارد یا قابل قبول نیســت و برق با 
درجات کیفیت بسیار متغری، مانند سایر کاالها وجود ندارد. 
اکنون به مهان مدل ســاده مثلثي بنگرید،کاالیي به نام برق 
با پارامرتهاي بســیار مشخص و ســخت گریانه باید تولید 
شــود و کیفیت آن تضمنی شده است. براي اجیاد این کیفیت 
تضمنی شده ســه رأس زمان، هزینه و حمدوده، باید دقیقًا در 
جاهاي خود قرار گریند و تنها جماز به لغزش بســیار بسیار 

حمدودي هستند. 
بنابراین اگر شــام هزینه هاي واقعي برق را پرداخت نکنید 

 گفتگو 

صنعت برق با گذشته ای قابل قبول 
و حالی رو به وخامت

گفتگو با دکرت مسعود رسپاک؛ مشاور مدیرعامل رشکت برق منطقه ای تهران
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و ایــن رأس را کوچك کنیــد، بــا برق کم کیفیتــي مواجه 
نمي شــوید؛ زیرا اجازه کاهش کیفیت نداریــد، بلکه کاماًل 
يب برق مي شوید! در واقع این مثلث، یك سه ضلعي فوالدي 
الیتغری است که یا موجود است یا نیست! این یکي از دالیيل 
اســت که حیتمل،شــاهد خامويش و يب برقي در ســال 93 

خواهیم بود. 
پاسخ سوال شام اکنون واضح است. سه عامل زمان، هزینه 
و حمدوده ها، اصيل ترین عوامل بخش برق هستند و در حال 
حارض مهمرتیــن نیاز صنعت برق، تأمــنی واقعي هزینه ها 

شده است. 

  کیفیت برق چگونه سنجیده مي شود؟ 
کیفیت برق از استانداردهاي خايص تبعیت مي کند که بسیار 
حمدود کننده اســت. پارامرتهاي کیفیت برق بسیار دقیق و 
حمدوده جماز تغیریات آهنا به حدي اندك است که تقربیًا اجازه 

تغیری ندارند. به عنوان مثال استاندارد فرکانس برق کشور، 
۵0 سیکل در ثانیه اســت که اگر این مقدار به ۴9 سیکل در 
ثانیه برسد، به طور اتوماتیک، آالرم ها اعالن وضعیت خطر 

مي کنند و حفاظت ها وارد عمل مي شوند. 
بنابراین  در شــبکه هاي برق، متامي ایــن پارامرتها، دائم در 
حال سنجش هســتند تا اطمینان حاصل شود استانداردها 
رعایت شــده وکیفیت برق در مهه جا یکسان است؛ اما در 
سایرکاالها درجه بندي کیفیت متفاوت است و مثاًل کیفیت 
مواد خوراکــي درجه یك نیز ،گاهي نســبت به هم تا پنجاه 

درصد نوسان دارد. 

  چه مقدار برق توسط آب تولید مي شود؟ 
حدود ۵ درصد از تولید حداکثر توان بــرق ایران از طریق 
ژنراتورهاي برق آيب اســت و ایــن ژنراتورهــا در مواقع 
حمــدودي از شــبانه روز و بیشــرت براي  کنــرتل و پایداري 
فرکانس شــبکه وارد مدار مي شــوند. مابقي برق ایران از 

انرژي سوخت فسیيل تأمنی مي شود. 

  با این تفاسری بفرمایید چرا این صنعت عظیم آسیب 
دیده است؟ 

براي پایــدار بودن کیفیت برق باید مهه چیز در حالت تعادل 
باشــد؛ اما باکم توجهي مقامات ارشــد وقت، روندي در 
سه سال گذشته طي شدکه بخش بسیار کوچکي از هزینه ها 
پرداخت گردیــد و باالنس مايل به شــدت رضبــه خورد. 
صنعت برق براي تأمنی هزینه ها، جمبــور به فروش بیش از 
حد اوراق مشارکت و فروش برخي از رسمایه هاي زیربنایي 
خود شد؛ ويل باز هم نتوانســت بدهي هاي خود را بپردازد 

و دیون فراوان و تبعات بسیار نامطلويب،گریبانگریش شد.

   این روزهــا بر روي مســاله صادات بــرق مانور 
فراواين داده مي شود. مثال مي گویند اتصال شبکه برق ایران 
به کشــورهاي مهســایه نه فقط درآمد، بلکه امنیت نیز اجیاد 
مي کند. با این تفاســری، صادرات و واردات برق را چطور 

ارزیايب مي کنید؟ 
صادرات بــرق ماننــد صادرات کاالهاي دیگر نیســت. 
صادرات برق به صــورت حلظه اي و از مــازاد نیاز داخيل 
اســت. معموال صادرات برق در روز انجام و در پاره اي از 
موارد در شب، برق وارد کشــور مي شود. برق کاالیي غری 
قابل احتکار است. در حقیقت نمي توان چندان مازاد تولید 

برق را ذخریه  و در موقع مناسب آن را به بازار عرضه کرد. 
با تأسف، مردم عادي درك کامالً درستي از مساله صادرات 
یا واردات بــرق ندارند. وقتي برق قطع مي شــود عده اي 
مي پرسند چرا وقتي کمبود برق داریم آن را صادر مي کنید؟ 
اصــال این طور نیســت که بتوان حجم عظیمــي از برق را 
ذخریه کرد و در موقعي دیگر به مرصف رســاند. صادرات 
و واردات برق ،کاري بســیار علمي و پیچیده اســت و اگر 
این کار صورت نگرید، هبره وري کاهش مي یابد. بازار برق 
یک بازار ختصيص و دانش حمور است. کشــوري که بتواند 
صــادرات و واردات برق را انجام دهد باید مورد حتســنی 

قرار گرید. 

  مشکل صنعت برق ازکجا کلید خورد؟  
جملس ششــم در هنگام اجــراي طــرح واقع بینانه اصالح 
تدرجیي قیمت  حامل هاي انرژي در برنامه ســوم توسعهA و 
در رشایطي که نرخ تــورم نزدیک به 20 درصد بود، ناگهان 
تغیــریي در آن داد و ســقف 10 درصدي بــراي افزایش 
قیمت ها تعینی کرد. این رفتار به معناي ارزان ترکردن قیمت 

 گفتگو 

واقعي حامل هاي انرژي بــود و در عمل، مرصف يب رویه و 
اتالف آهنا را دامــن زد. طرح تثبیت قیمت هاي جملس هفتم 
باکاهش ســقف ده  درصــد به صفر، رضبــه مهلك تري به 
صنعت برق وارد نمود؛ در حايل که جملس وقت، آن  را هدیه 

جملس به مردم دانست! 
این اقدامــات به کاهــش رسمایه گــذاري در صنعت برق 
انجامید وکمبود گســرتده و قطع پیاپي برق در ساهلاي بعد، 

خصوصا سال 1387 را به دنبال داشت.
در طي سال هاي 1388 تا 1392 ، درآمد صنعت آب و برق 
یکي از منابع تأمنی یارانه ها تعینی و مقرر شد وجوه دریافتي 
از قبوض، ابتدا براي تأمنی بخيش از یارانه ها اختصاص داده 
شود و ســپس مطابق مقررات، مقداري به حساب وزارت 
نریو بازگردد کــه در عمل به طور کامــل و بموقع صورت 
نگرفت. صنعت برق در سه سال گذشته با مشکالت بسیار 
زیادتري روبه رو شــد و در بحران هاي مــايل، رسمایه هاي 
زیادي را از دســت داد وحتي جمبور شد بسیاري از امالك، 
نریوگاه هــا و رسمایه هــاي مؤثر در بقایــش را براي تأمنی 
نقدینگي به حراج بگذارد. با توجه به این موارد، صنعت برق 
در حال رضردهي اســت و در طي مهنی روند، در سال هاي 

آینده شاهد خامويش  خواهیم بود. 

  با این تفاســری باید مردم بیش از این با صنعت برق 
آشنا شــوند و به رضورت صادرات و واردات آن پي بربند و 
مهکاري الزم را براي توســعه این صنعت داشته باشند. در 
حال حارض تا از برق صحبت مي شود عموم مردم این طور 

برداشت مي کنند که قرار است قیمت برق افزایش یابد؟ 
باید قبول کنیم امهیت و مشکالت سفر برق نزد عموم مردم 
به خويب شناخته نشــده است. مردم معموال در دو حالت به 
یاد برق مي افتند. یکي در زمان خامويش و دیگري در زمان 
پرداخت قبض! به عبارت دیگر، اغلــب مردم توقع دارند 
برق باید مانند خورشــید که هر روز، بدون هیچگونه هزینه 
و به صورت خودکار، طلوع و غــروب مي کند، عمل کند 
و مهیشــه موجود باشــد. به مهنی دلیل در موقع خامويش، 
مبهوت مي گویند چرا بــرق رفت!؟ انگار که برق باید خود 

بخود بیاید! 
در زمان پرداخــت قبض برق نیز به اکــراه و از روي اجبار 
و گاهــي هم با تأخــری اقــدام مي کنند و اغلب احســاس 
مي کنند برق گران است. جالب است بدانید طبق حتقیقات 
انجام شــده، اغلب مردم متایل بیشــرتي بــراي پرداخت 
قبض تلفن خود نسبت به برق دارند در صوريت که مي دانند 
بیشرت دســتگاه هاي تلفن هم در حال حارض بدون برق کار 
نمي کنند. درنتیجه، اگر برق نباشد تلفني هم وجود ندارد؛ 
اما با این حال مردم مهت بیشرتي براي پرداخت قبض تلفن 
دارند. شــاید این حالت را رشکت هاي خمابرايت اجیاد کرده 
باشند. شــاید هم قطع يب چون و چراي تلفن ها در صورت 
عدم پرداخت بموقــع، مردم را عالقه مند بــه این موضوع 

نشان مي دهد. 

  نسبت هزینه برق خانگي نسبت به قبوض تلفن چند 
درصد است؟

بر اساس مشاهدات، متوسط نسبت هزینه هاي تلفن مهراه 
)موبایل هاي( یك خانوار به هزینه برق مهان خانوار عددي 
بنی 3 و ۴ است. بدین معناکه هزینه برق خانوار حدود یک 
چهارم هزینه خمابرايت  خانوار اســت. این درحايل اســت که 
دامنه آسیب هاي قطع یك روز متام موبایل ها با قطع یک روز 
برق، قابل مقایسه نیســت و در حالت دوم، صدمات بسیار 

بیشرت و جدي تري رخ خواهد داد. 
به قول معروف، زماين که نعمتي از دست مي رود اثر خود را 
نشان مي دهد و مردم زماين که برق نباشد ارزش آن را متوجه 
مي شــوند. به مصداق »النعمه اذا فقدت، عرفت« گذشت 
زمان، مصایب فقدان او را باز مي گوید و مهه را به آه و اسف 

و حرست مي نشاند! 
البته برخي فقط توقع دارند که برق خودش باید بیاید، باشد، 

ارزان باشد، حتي رایگان باشد؛ آن هم در هر رشایطي! 
حقیقت ماجرا این اســت که به برق جفاي زیادي شــده و 
مي شــود و عدم آگاهي نســبت به امهیت برق و شبکه هاي 
برقي، بیش از مهه به این صنعت رضبه وارد مي کند. شــاید 
یکــي از دالیل کم توجهي و جفا، غــری واقعي بودن قیمت 
برق باشد؛ زیرا مشــاهدات و جتربیات نشان مي دهد مردم 
توجه، عالقه، حفاظت و قدرشــنايس از کاال هاي گران را 

به کاال هاي ارزان و حتي اسايس ترجیح مي دهند. 

  آیا شام معتقد هستیدکه مساله تأمنی نقدینگي یارانه ها 
باید از حوزه آب و برق و انرژي جدا شود. چرا؟

به نظر مي رســد عملکــرد حارض، بخش هــاي برق و آب 
را به شــدت به بحران برده و یکي از دالیــل تاراج و حراج 
رسمایه ها، نتیجه این سیاست ها بوده است. تداوم این روش 
در آینده باعث نابودي زیرســاختها و صنعت خواهد شد. 
باید روش اجرایي هبرتي براي تأمنی یارانه ها در ضمن حفظ 

رونق صنعت انرژي، اندیشیده شود. 

   فکر مي کنید با این تفاسری، در حال حارض موقعیت 
براي افزایش قیمت برق مناسب است؟  

یکي از راهکارهــاي اجتناب ناپذیر، واقعي و منطقي کردن 
قیمت برق در ارسع وقت اســت. اگر این کار انجام نشود 
مطمئنــا این صنعت به ســمت نابودي خواهــد رفت؛ اما 
مکانیزم واقعي سازي قیمت باید بســیار مدبرانه، عاقالنه 

و باکمرتین آثار نامطلوب، در یك بازه زماين مشــخص و با 
روندي تدرجیي، اجرا شود. 

در حال حارض منحني تعرفه هاي فعيل برق،کار آمدي خود 
را از دست داده است و هرچند به نظر مي رسد منحني فعيل 
تعرفه ها موجب تشــویق مردم به کم مرصف کردن خواهد 
 "Rebound Effect" شد؛ ويل در عمل و بر اساس نظریه
متوســط میزان مرصف مردم در قعر باقــي نخواهد ماند و 
بتدریج افزایش مي یابد. چیزي که در طي سه سال گذشته به 

عینه مشاهده شده و آمار هم مؤید آن است. 
به مهنی دلیل یکي از پیشــنهاد ها این است که ابتداي منحني 
تعرفه ها با روندي تدرجیــي و مداوم، در مقاطع کوتاه زماين 
افزایــش یابد و انتهاي منحني با روندي کمرت رشــد کند، به 
نحوي که در انتهاي بازه زماين اجــراي برنامه واقعي کردن 
تعرفه هاA، داراي شیبي منفي ويل بسیار نزدیك به خط صاف 

باشیم. 

  آیا وزارت نریو آمادگي اجراي این کار را دارد؟  
قطعًا و ســایر قوا نیز باید مهکاري الزم را داشــته باشــند. 
اجرایي کردن این کار، شاید در ابتدا باعث بروز مشکاليت از 
قبیل تأخری در پرداخت ها یا افزایش برق  دزدي شــود؛ اما با 

متهیدايت مي توان آثار چننی مشکاليت راکاهش داد. 

  به هر حــال در رشایط فعــيل مردم نیــز در تنگناي 
اقتصادي قرار دارند. شــاید افزایش قیمت برق این تنگناها 

را بیشرتکند؟  
تعداد زیادي از مشرتکان برق از تعرفه پاینی استفاده مي کنند 
و اگر این مبلغ بنی 10 تــا 1۵ هزار تومان بر روي هر قبض 
دو ماهه افزایش داده شود غری قابل حتمل نخواهد بود؛ زیرا 
حماســبات مي گوید قیمت کنوين مرصف برق یك المپ کم 
مرصف بیست وايت در صوريت که یك ماه مداومًا روشن بامند 

از پفك نمکي کمرت است! 
با واقعي کردن تعرفه اما، صنعت بــرق مي تواند از نابودي 
نجات یابد. در ضمن، صنعت برق به شدت بدهکار است. 
اگــر درآمدهایش افزایــش نیابد نمي توانــد بدهي خود را 
تادیه کند و این امر زنجریه اي تصاعدي از مشکالت را اجیاد 

خواهد نمود. 

  بدهي صنعت برق چقدر است؟ 
بدهي این صنعت بســیار زیاد اســت و هــر روز افزایش 
مي یابد. این بدهي، بخش پیداي مشــکالت است و بخش 

پنهان آن مانند کوه یخ زیر آب، قابل مشاهده نیست. 
یکي از عوارض پنهان این مشکالت، ختلیه تدرجیي وزارت 
نریو خصوصا بخش برق آن از افرادکار آمد و نخبه اســت. 
دومنی آن ،کاهــش اعتبار برنــد )Brand( »وزارت نریو« 
اســت. بدین معني کــه تا ده ســال قبل یکــي از آرزو ها و 
افتخــارات دانش آموختگان و بویژه نخبگان، اشــتغال در 
وزارختانــه اي ختصيص به نام نــریو بود؛ ويل اکنــون از این 

اعتبار، اثر زیادي نامنده است. 

 گفتگو 

بايد با نگاهي سيستمي به مشكالت نگريست 
و براي كاهش آنها به صورت راهبردي 
طراحي نمود. سپس، آن ها را از مرحله 

ابتدايي توليد تا بخش انتهايي مصرف، باهم 
برنامه ريزي و مديريت كرد. نيروي انساني 

متخصص وكارآمد به مدد منابع مالي کافي، 
نقشي كليدي دارد و بدون آن ها بعيد 
است  کاري با موفقيت به پايان برسد

سه عامل زمان، هزينه و محدوده ها، اصلي 
ترين عوامل بخش برق هستند و در حال 
حاضر مهمترين نياز صنعت برق، تأمين 

واقعي هزينه ها شده است 
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گزارش

اولنی کنفرانس بنی املللی ترانسفورماتور 2۵ و 2۶ شهریور 
ماه سال جاری در حمل نریوگاه طرشت برگزار شد. 

این کنفرانس که با مهت گروه ایران ترانســفو، ســندیکای 
صنعت برق ایران، موسسه حتقیقات ترانسفورماتور ایران، 
رشکت الوند تــوان انرژی برگزار شــد، گردهــم آوردن 
صاحبنظران و متخصصــان داخلی و بــنی املللی صنعت 
ترانسفورماتور و مدیران و کارشناسان ارشد صنعت برق، 
صنایع کشور و مراکز حتقیقاتی و دانشگاهی و مهچننی اجیاد 
فرصتی مناســب جهت تبادل نظر در خصوص حل مسائل 
این صنعت و آشنایی با دستاوردهای جدید و روز دنیا در این 
زمینه را به منظور اهداف اصلی خود مد نظر قرار داده است. 
طراحی و تولید، آزمون های کارخانه ای نصب، راه اندازی 
و هبره وری، محل و نقل و هبره برداری، رسویس و نگهداری 
ترانسفورماتورها از مجله اصلی ترین حمورهای ان کنفرانس 
دو روزه بودند. البته به این فهرست باید جتهیزات حفاظتی، 
مانیتورینگ، ارزیابی وضعیــت و مدیریت عمر، تغیریات 
ترانســفورماتورها، جتهیزات جانبی و آزمون های مدرن را 

نیز افزود. 
گفتنی است رشکت های توانری، برق منطقه ای هتران، دفرت 
مهکاری های فناوری ریاست مجهوری، انجمن مهندسنی 
برق و الکرتونیک ایران، نریوگاه طرشت، پژوهشگاه نریو، 
دانشگاه صنعتی رشیف، انجمن انرژی ایران و رشکت های 
رســانامهر، پریوگرییس، نفت ری ســان، نفت ایرانول و 
هبگام فرآیند نوین و چند رشکت خارجی جزو حامیان این 

کنفرانس بودند. 
نزدیک به 20 مقاله داخلی و 10 مقاله خارجی در دبریخانه 

ایــن کنفرانس برگزیده شــده بود که در فرصــت دو روزه 
کنفرانس ارائه شدند. 

کنفرانسی برای تبادل آخرین اطالعات و فناوری های 
ترانسفورماتور 

اولنی نامیشگاه و کنفرانس بنی املللی ترانسفورماتور بیست 
و پنجم شــهریور ماه ســال جاری با ســخنرانی مهندس  

ولدخانی، مدیر عامل رشکت ایران ترانسفو کلید خورد. 
وی در ابتدا ضمن خریمقدم به میهامنــان این کنفرانس، به 
الزامات توســعه اقتصادی در کشور اشــاره کرد و افزود: 
»بــی گامن توســعه انرژی یکــی از اصلی تریــن الزامات 
توسعه اقتصادی هر کشوری است. به مهنی دلیل بخشی از 
سیاست های دولت برای توسعه اقتصادی کشور به بخش 
برق ختصیص داده شــد که شامل اجرای طرح های افزایش 
بازدهی نریوگاه هــا، جایگزینی مرصف برق به جای گاز و 
یا فرآورده های نفتی در صنایع باالدستی با توجیه اقتصادی، 
افزایش ســهم صادرات بــرق، نیاز به توســعه نریوگاه ها 
وافزایش توان تولید برق به عنوان زیربنای توســعه است و 

توجه خاصی به این موضوعات شده است.« 
وی در ادامه هببود رشایط دشــوار کنونی صنعت برق را در 
گرو اجرایی شــدن این برنامه ها توســط دولت دانست و 
ترصیح کرد: »در رشایط بدی که متاسفانه به صورت ظاملانه 
به کشور حتمیل شده، بخشی از پروژه ها قابل اجرا نیست. 
اما اگر رونــق اقتصادی به وجود بیاید ما ســالیانه به رقمی 
در حــدود 30 هزار مگاولت آمپر ترانســفورماتور قدرت 
نیاز خواهیم داشــت. من فکر می کنم کــه در حال حارض 
برای حدود ۵0 درصد از این رقم ظرفیت اجیاد شــده، ولی 

متاسفانه از این میزان تنها 30 درصد به هبره برداری رسیده 
اســت. چرا که وقتی پروژه ای اجرا نمی شود قطعا نیاز به 
ترانســفورماتور هم کم شــده و ظرفیت های تولید خالی 

می ماند.« 
ولدخانــی اذعــان کــرد: »متاســفانه امروزه باز شــدن 
دروازه های کشور و واردات ترانسفورماتورهای بی کیفیت 
هم به مشکالت ما دامن زده است. در گذشته حداقل تعرفه 
واردات ترانســفورماتور 30 درصد بوده و االن این رقم به 
1۵ درصد رسیده اســت که البته تولید کننده داخلی ناگزیر 
است 8 درصد از این میزان را هم به عنوان ارزش افزوده به 

دولت پرداخت کند.«
ولــی ســوق یافتــن برخــی از ظرفیــت هــای صنعت 
ترانســفورماتور به ســمت صنایعی مانند نفــت و گاز و 
پرتوشــیمی را حاصل مهنی موانع در صنعت برق دانست 
و خاطرنشــان کرد: »البته در این صنایع هم با مشــکالت 
بسیاری دست به گریبانیم. مثال وقتی که کشوری پروژه ای 
را فاینانــس می کند، قطعا جتهیزات مورد نیــاز آن پروژه را 
از رشکت های ایرانی خریداری نمی کند. ســئوال من این 
اســت که با این تعرفه و هزینه های رسبــار قابل توجه، این 
امکان وجود دارد که ما بتوانیم در مناقصه برنده شــویم. ما 
در سال گذشته می توانســتیم تقریبا راحترت این مواد اولیه 
را تامنی کنیم اما اخریا بعد از یکی دو ماه گذشــته با فشــار 
آمریکایی ها رشکت هایی که به عنوان واسطه مواد اولیه را از 
تولیدکنندگان بزرگ دنیا در اختیار ما می گذاشتند، به تازگی 
از این کار رس باز زده اند و ما حتی از طریق واسطه هم قادر 

به تامنی جتهیزات و موارد اولیه مورد نیازمان نیستیم.«

هم آوایی علم و صنعت
در یک کنفرانس تخصصی

 گزارشی از اولین کنفرانس بین املللی ترانسفورماتور



8۴8۵

مدیر عامل رشکت ایران ترانسفو، صنعت ترانسفورماتور را صنعتی مهم در کشورهای 
دنیا ارزیابی کرد و گفت: »هزینه باالی تولید و قیمت باالی حمصول و وابســتگی قابل 
اطمینان شبکه برقرسانی به خط تولید کارخانجات این حمصول و عمر زیاد و افزایش 
امهیت مســاله هبره برداری صحیح هزینه تعمری و نگهداری از مجله عواملی هستند که 
باعث افزایش توجه جمامع دانشگاهی و صنعتی و هبره برداران به مساله ترانسفورماتور 

شده است.« 
رییس اولنی کنفرانس بنی املللی ترانسفورماتور در ادامه افزود: »مسائلی از قبیل تولید، 
آزمــون، محل و نقل، نصب و راه اندازی و هبره بــرداری هبینه ارزیابی وضعیت و عمر 
سنجی ترانســفورماتور از مجله مسائلی است که توجه دانشــگاهیان و صنعتگران را 
به خود معطوف داشته است. مهانطور که گفتم چشــم انداز بیست ساله کشور تاکید 
بسیاری روی توســعه علم و فناوری و افزایش هبره وری دارد. کلید اصلی این مساله 
انرژی است اگر می خواهیم به این اهداف نائل شویم باید به تامنی انرژی توجه خاص 
داشته باشــیم. نقش صنعت ترانسفورماتور به عنوان زیربنای صنعت برق و انرژی که 
خود یک صنعت مادر اســت تلقی می شود بنابراین الزم اســت که ما از اطالعات و 
دانش روز دنیا مطلع شــویم و از نظرات ارزشمند اســاتید داخلی و خارجی استفاده 

کنیم.«
مهندس ولدخانی در پایان خاطرنشــان کرد: »هدف از این مهایش این است که فعالنی 
این صنعت بتوانند اطالعات به روزی را مبادله کــرده و اطالعات مربوط به فناوری 
های روز مبادله شــده و نقاط قوت و ضعفامن را بررســی کــرده و بتوانیم به رشایطی 
نزدیک شویم که برنامه چشم انداز برای کشور مشــخص کرده است. یکی از اصلی 
ترین اهداف این کنفرانس آشنایی هبره برداران ترانسفورماتور با آخرین دستاوردهای 
علمــی و فنی روز دنیــا در زمینه طراحی، تولیــد، آزمون و رسویــس و نگهداری و 

تعمریات است.« 

خودکفایی ایران در ساخت ترانسفورماتور 
مهندس حائری یکی دیگر از ســخنرانان این مراسم بود. مدیرعامل توانری با ترشیح 3 
سناریوی کاهش اتالف انرژی در سطح شبکه برق ایران اعالم کرد: »صنعت برق ایران 

در تامنی ترانسفورماتور به خودکفایی رسیده است.«
مهایون حائری در کنفرانس و نامیشــگاه بنی املللی ترانسفورماتور با اشاره به رضورت 
مدیریت جتهیزات ترانسفورماتور در سطح شبکه برق به منظور کاهش تلفات و انرژی، 
گفت: »عدم اعامل رشایط حمیطی در طراحی ترانســفورماتورهای توزیع و باال بودن 

تلفات آهنا از مشکالت ترانسفورماتورهای توزیع به شامر می رود.«
مدیرعامل توانری با اعالم اینکه ترانســفورماتورهای توزیع بــه دلیل تعداد باالی آهنا 
در شبکه برق و عدم استفاده از ورقه هســته کم تلفات، دارای هدررفت انرژی باالیی 
هستند، ترصیح کرد: »برخی از ترانسفورماتورهای شبکه برق پربار و برخی دیگر کم 
بار هستند؛ مهچننی وجود شبکه های ســیمی هوایی و عدم رعایت تعادل بار موجب 

افزایش تلفات می شود.«
این مقام مســئول بــا بیان اینکــه هم اکنــون در بخش توزیــع ۵۴۵ هزار دســتگاه 
ترانســفورماتور با ظرفیتی افــزون بــر 7713۵ مگاولت آمپر و 3۵ هزار دســتگاه 
ترانسفورماتور زمینی به ظرفیت 2۶ هزار مگاولت آمپر در کشور نصب شده است، از 

برنامه ریزی برای کاهش تلفات شبکه برق به زیر 10 درصد خرب داد.
حائری با یادآوری اینکه برای رســیدن به این منظور باید تعداد ترانســفورماتورهای 
کوچک در بخش توزیع را کاهش داده و شبکه 20 کیلوولت را گسرتش دهیم، تاکید 
کرد: »گسرتش استفاده از واحدهای مقیاس کوچک و توسعه انرژی های جتدیدپذیر از 

برنامه های کلیدی صنعت برق به منظور کاهش تلفات است.«

گزارشگزارش

مدیر عامل توانری با تاکید بر نیاز صنعت برق به طراحی و ساخت ترانسفورماتورهای 
با تلفات پاینی، خاطرنشــان کرد: »باید در تعداد و ظرفیت ترانسفورماتورهای بخش 
توزیع جتدیدنظر کنیم و نوع ترانســفورماتور را متناسب با تغیری رشایط شبکه انتخاب 

کنیم.«
این مقام مسئول در پایان از خودکفایی صنعت برق کشور در تامنی ترانسفورماتورهای 
مورد نیاز خرب داد و یادآور شــد: »در این زمینه کارخانه ایران ترانسفور به عنوان تامنی 

کننده اصلی ترانسفورماتورها از رسمایه های کشور به شامر می روند.«

مرصف هبینه برق با هوشمندسازی شبکه 
دکرت حسن غفوری فرد رئیس انجمن مهندســنی برق و الکرتونیک ایران هم از دیگر 
میهامنان این کنفرانس بود که در مراسم افتتاحیه سخنرانی کرد. وی با بیان اینکه استفاده 
از شبکه هوشمند یکی از راه های رسیدن به اهداف تغیری در ماهیت تولید انرژی است، 
گفت: »با هبره گریی از ظرفیت های دجییتال و فنــاوری های پیرشفته می توان از توان 

یکایک مرصف کنندگان در بخش انرژی استفاده کرد.«
حسن غفوری فرد در مراسم افتتاح کنفرانس بنی املللی ترانسفورماتور گفت: »استفاده 
از شبکه هوشمند یکی از راه های رسیدن به اهداف تغیری در ماهیت تولید انرژی است 
بدین معنی که با هبره گریی از ظرفیت های دجییتال و فناوری های پیرشفته می توان از 

توان یکایک مرصف کنندگان در بخش انرژی استفاده کرد.«
وی افزود: »اســتفاده از شبکه هوشــمند یکی از راه های رســیدن به اهداف تغیری در 
ماهیت تولید انرژی اســت بدین صورت که با هبره گــریی از ظرفیت های دجییتال و 
فناوری های پیرشفته می توان از توان یکایک مرصف کنندگان در بخش انرژی استفاده 

کرد.«
غفوری فرد با بیان اینکه اجرای شــبکه هوشــمند و افزایش تعامل با جهان در بخش 
انرژی، بســیار مفید است ادامه داد: »دنیا به این نتیجه رسیده است که ادامه روند فعلی 
تولید انرژی از ســوخت های فســیلی در آینده غری ممکن خواهد بود و باید منبع تولید 
انــرژی را تغیری داد چرا که این منابع روز به روز حمدوتر می شــود و روزی هم به پایان 

خواهد رسید.«
غفوری فرد با اشــاره به اینکه برای رســیدن به تغیریات تولید انرژی راههای خمتلفی 
وجــود دارد گفت: »ارتقاء هبره وری انرژی، اســتفاده از انرژی های نو و جتدید پذیر، 
جذب و ذخریه سازی کربن و فناوری های نوین محل و نقل و کاهنده کربن از مهم ترین 

راههای تغیری تولید انرژی است.«
وی اظهار داشت: »استفاده از شبکه هوشمند، می تواند به فراهم سازی مشارکت کلیه 
مرصف کنندگان، مهاهنگ سازی منابع تولید و ذخریه سازی، اجیاد ظرفیت های ارائه 
حمصوالت و خدمات جدید به بازار و تأمنی انرژی با کیفیت برای حمدوده وسیع نیاز ها 

کمک کند.«

نامیشگاهی کوچک اما پربار در حاشیه کنفرانس
در حاشــیه این کنفرانس نامیشــگاهی با حضور بیش از 2۵ رشکت فعــال داخلی و 
خارجی در حوزه ترانسفورماتور در مساحت تقریبی ۴00 مرت مربع برپا شده بود. این 
نامیشگاه که با مهت سندیکای صنعت برق ایران و محایت رشکت ایران ترانسفو در کنار 
کنفرانس برگزار شد، فرصتی مناسب برای معرفی دستاوردها، پتانسیل ها و ظرفیت 

های رشکت ها در حوزه ترانسفورماتور بود. 
نامیشــگاه جانبی کنفرانس هم پس از پایان مراســم افتتاحیه با بازدید مهندس مهایون 
حائری، مدیر عامل رشکت توانری، دکرت حســن غفوری فرد، رییس انجمن مهندسنی 
برق و الکرتونیک ایران و مهندس سید زمان حسینی، مدیر عامل برق منطقه ای هتران 

کار خود را آغاز کرد. 
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اخبار

سمینار بررسی چالش ها و الزامات اجرای پروژه های اتوماسیون پست های فشار قوی در شبکه برق کشور 
با مهت کمیته اتوماسیون و خمابرات سندیکای صنعت برق ایران، در تاریخ هشتم مهر ماه سال جاری در حمل 

سالن مهایش های سازمان مدیریت صنعتی ایران برگزار شد. 
این سمینار که با هدف ترشیح الزامات پیاده ســازي سیستم اتوماسیون در پروژه های پست های فشار قوی 
و راهکارهــاي اجراي هبینه و پایدار پروژه هــاي مربوطه و برريس جتارب و چالش هــای مهم آن با حضور 
رشکت های کارفرمایي برگزار شده بود، میزبان بیش از ۵0 تن از مدیران و کارشناسان ارشد از رشکت توانری 
و رشکتهاي برق منطقه ای کل کشور و مشاوران ختصيص برق و نیز صنایع مهم مانند رشکت ميل صنایع مس 
ایران و اساتیدي از دانشگاه بود. در حقیقت این سمینار، جزو معدود گردمهایی هایی بود که توسط سندیکا و 

به منظور آشنا کردن کارفرمایان با الزامات و چالش های یک حوزه ختصصی برگزار می شد. 
این سمینار با سخنرانی مهندس امحدیان؛ عضو کمیته اتوماسیون و خمابرات سندیکای صنعت برق ایران دکرت 

علیپور، مدیر کل دفرت فنی انتقال رشکت توانری کلید خورد. 
پس از آن مهندس رجایی، رییس کمیته اتوماســیون و خمابرات ســندیکای صنعت برق ایران، در خصوص 
فناوری اتوماسیون پســت و روند پیاده سازی آن در ایران و جتارب بدســت آمده و چالش های اجرایي این 
سیســتمها توضیحاتی را ارائه داد. دکرت صنایع پسند، استاد دانشــگاه هتران هم یکی دیگر از سخنرانان این 

سمینار بود که بخش اصلی صحبت هایش را به نقش دانشگاه در پشتیبانی و توسعه صنعت اتوماسیون پست 
در کشور اختصاص داد. 

جتارب و دیدگاه بخش کارفرمایی در خصوص اجرای سیستم های اتوماسیون پست هم موضوع سخنرانی 
مهندس دقت، از رشکت برق منطقه ای فارس بود. در بخش بعد آقای مهندس مدين از کمیته اوتوماســیون 
و خمابرات به بیان راهکارهای پیشــنهادی براي تدوین نقشــه راه آینده این صنعت پرداختند. بازسازی و به 
روزرسانی پست های موجود و معرفی سیستم های SICMS هم یکی دیگر از موضوعات مورد بحث در این 

سمینار بود که توسط مهندس غفاری، نایب رئیس کمیته اتوماسیون و خمابرات سندیکا ارائه شد. 
این ســمینار یک روزه با بحث آزاد در خصوص مباحث حموري آموزش، مشــخصات فنی جامع کشوری، 
الزامات قراردادی و جایگاه رشکت های یکپارچه سازی و جایگاه فنی بخش هبره برداری در طرح و اجرای 

پروژه ها که با مشارکت کارشناسان و مدیران رشکت های برق منطقه ای برگزار شد، به کار خود پایان داد.
گفتنی اســت رشکت های تامنی سیســتم های کنرتل خمابرات ایــران )آي يس اِس(، راننی فرآیند گســرت، 
اندیشه های فرانگر برسام، ویســتا جهان، پیامن خطوط رشق، کرمان تابلو، اهرام فناوری قدرت، رای آوین 

فن، آرمان صنعت، پیامن خطوط گسرت، لیان ویژن الربز از مجله حامیان این سمینار یک روزه بودند.

هم اندیشی سندیکا با کارفرمایان 
در سمیناری یک روزه



8889

دیدار شعبه اصفهان سندیکا با رئیس سازمان نظام مهندسی ساختامن 
استان اصفهان

هیات مدیره شعبه اصفهان سندیکای صنعت برق با دکرت پزشکی، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختامن استان اصفهان دیدار 
و گفت و گو کردند.

در این نشســت دبری شعبه اصفهان ضمن معرفی سندیکای صنعت برق ایران و جایگاه آن به عنوان نامینده بخش خصوصی بر 
لزوم تعامل بیشرت بنی ســازمان نظام مهندسی و سندیکای صنعت برق در مبحث برق ساختامن به ویژه در سه حمور انرژی های 

خورشیدی، نریوگاه های پراکنده، مرصف هبینه و ممیزی انرژی تاکید کرد.
در ادامه این نشســت مهندس کثریی، عضو هیات مدیره ســندیکا شــعبه اصفهان با تاکید بر تعامل بنی سندیکا و سازمان، به 

تارخیچه ارتباط توزیع برق شهرستان اصفهان با نظام مهندسی ساختامن در زمان مدیریت خود اشاره کرد.
مهندس صافی، عضو هیات مدیره سندیکا شعبه اصفهان نیز در این جلسه، بر لزوم مهکاری بخش خصوصی با هم به منظور 

تقویت جایگاه این بخش در کشور تاکید کرد.
وی با تاکید بر اینکه الزمه کاهش تصدی گری دولت در اقتصاد افزایش توان بخش خصوصی اســت آمادگی سندیکا را برای 

مهکاری با نظام مهندسی اعالم کرد.
در پایان دکرت پزشکی، ضمن اشاره به جایگاه قانونی نظام مهندسی به وظایف این سازمان، نسبت به مهکاری و تعامل دوطرفه 

ابراز متایل کرد.
الزم به ذکر است، بسرت مهکاری دوطرفه، کمیته انرژی نظام مهندسی است که با مهکاری سابا تشکیل شده است.

گفتنی اســت، پریو مهایش انرژی 29 مرداد سال جاری که به مهت سازمان نظام مهندسی ساختامن برگزار شده بود و مهچننی 
امضای تفامهنامه توســط بیش از 20 ارگان دولتی بدون حلاظ جایگاهی برای بخش خصوصی صنعت برق، سندیکای برق 

اصفهان بر آن شد که این نشست را با این سازمان برگزار کند.

به دنبال پیگریی های سندیکا:

اتاق ایران موضوع گنجانده شدن ماده عرس و حرج در قرارداد ها را 
در دستور کار قرار داد

به دنبال پیگریی های ســندیکای صنعــت برق ایران، اتاق بازرگانــی و صنایع و معادن و کشــاورزی ایران پیگریی موضوع 
گنجانده شــدن ماده عرس و حرج در قرارداد ها را در دســتور کار خود قرار داد و خواســتار حضور نامینده سندیکا در جلسه 

کارگروه دبریخانه کمیته موضوع 7۶ قانون برنامه پنجم توسعه که به بررسی این موضوع اختصاص دارد، شد. 
به گزارش روابط عمومی سندیکای صنعت برق ایران، این جلسه به بررسی پیشنهاد اصالح رشایط عمومی پیامن، به منظور در 

نظر گرفتن ماده هاردشیپ در قرارداد ها اختصاص دارد.
الزم به ذکر است، پیش از این سندیکا با ارسال نامه ای به غالحمسنی شافعی، ریاست اتاق ایران خواستار پیگریی این موضوع 
شــده بود که بعد از ارسال این نامه موضوع در دستور کار کارگروه دبری خانه کمیته موضوع 7۶ قانون برنامه پنجم توسعه قرار 
گرفت. سندیکای صنعت برق ایران در نامه اش به غالحمسنی شافعی، ریاست اتاق ایران و دبری شورای گفتگو خواستار شد که 
دبریخانه این شورا گنجانده شدن ماده ای با عنوان عرس و حرج )هاردشیپ( در قرارداد ها و ترجیحا در قالب قراردادهای تیپ، 

را از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهربدی خواستار شود. 
 متن کامل این نامه به این رشح اســت: »عموم قراردادهای مربوط به پروژه های صنعت برق ایــران که عمدتا با وزارت نریو 

اخبار هیات مدیره

اخبار سندیکا

منعقدشده اند به دلیل عدم وجود فهرست هبای پایه در این حوزه با قیمت فروش ثابت بوده و فاقد تعدیل ادواری می باشند. پس 
از تشدید حتریم ها علیه مجهوری اسالمی ایران منجمله حمدویت فروش نفت وگاز و مواد پرتوشیمی که سبب افزایش غری قابل 
پیش بینی هبای ارز گردید و مهچننی ممنوعیت کامل معامالت بانکی با ایران و عدم فروش مستقیم جتهیزات مورد نیاز پروژه ها 
توســط رشکت های بزرگ بنی املللی و مهچننی رشایط اقتصادی حاکم بر کشــور و... مهگی به نوبه خود موجب هبم خوردن 
تعادل و توازن حقوقی قرارداد ها گردید و آهنا را از عدل حقوقی خارج نموده است به نحوی که عواقب ناشی از این موارد ادامه 
اجرای قرارداد ها را حتی با اعامل تعدیل ارز براساس بخشــنامه ارزی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهربدی رئیس مجهور، 
ناممکن ساخته و زیان های سنگنی و جربان ناپذیری را به بنگاه های اقتصادی این حوزه حتمیل نموده است که بعضًا ورشکست 

شده و برخی دیگر در آستانه ورشکستگی قرار گرفته اند.
اضافه می نامید این ســندیکا به اقتضای وظایفی که در قبال اعضاء خود دارد در یکی دو ســاله اخری تالش های زیادی را برای 
اســتیفای حقوق آهنا نموده و سعی داشته اســت که مراجع دولتی ذیربط، از مجله معاونت برنامه ریزی و نظارت راهربدی را، 
برای پذیرش رشایط اعسار متقاعد نامید. خوشبختانه پی گریی های بعمل آمده به آنجا منتج شده که طرف مقابل خواستار ارائه 
الحیه ای که متضمن توجیه و تبینی فقهی، حقوقی و فنی خواســته ســندیکا »یعنی گنجاندن مادهای حتت عنوان هاردشیپ یا 
رشایط غری قابل پیش بینی« گردیده والحیه مزبور طی برگزاری جلساتی با مشاوران و مدیران ارشد امور حقوقی اتاق بازرگانی 

هتران برشح زیر مشتمل بر دو بند تنظیم شد.
الف: حتقق متامی رشایط مرشوحه زیر مصداق هاردشیپ می باشد:

1. تغیری رشایط، اوضاع و احوال غری قابل پیش بینی در زمان عقد قرارداد
2. تغیری رشایط، اوضاع و احوال که در اجرای قرارداد موثر باشد

3. تغیری رشایط، اوضاع و احوال پس از برگزاری مناقصه اتفاق افتاده باشد
۴. اجرای قرارداد، صعب االجرا و زیان فاحش داشته باشد

۵. وقوع تغیریات خارج از اراده و کنرتل طرفنی قرارداد باشد
ب: اقداماتی که طرفنی قرارداد با فرض وجود ماده هاردشیپ در قرارداد مکلف به انجام آن می باشند:

در صورت بروز موارد مندرج در بند الف، پیامنکار یا فروشنده متعهد است مراتب را کتبًا به کارفرما و معاونت برنامه ریزی و 
نظارت راهربدی اعالم نامید. در صورت احراز وقوع هاردشــیپ ازسوی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهربدی، مراتب به 
اطالع کارفرما و پیامنکار رسانده شده و کارفرما/خریدار متعهد است ظرف مدت یک هفته کاری نسبت به برگزاری جلسه و 
بررسی اسناد و مدارک پیامنکار/ فروشنده اقدام نامید و نسبت به یکی از دو روش زیر جهت تعینی تکلیف قرارداد اختاذ تصمیم 

نامید:
1. توافق بر روی تغیری رشایط موادی از قرارداد، به نحوی که اجرای آن را در رشایط جدید ممکن و موجب تداوم اجرای قرارداد 

گردد.
2. بنا به درخواســت پیامنکار/ فروشنده نسبت به خامته قرارداد اقدام و براساس رشایط و مقررات حاکم بر ماده خامته قرارداد 

تسویه حساب نامیند.
درصورت عدم توافــق بر روی یکی از دو بند فوق، طرفنی می توانند به حکمیت پیش بینی شــده در قــرارداد مراجعه نامیند. 
از آنجا که بر طبق ماده 23 قانون هببود مســتمر حمیط کسب و کار کلیه دســتگاه های اجرایی مکلف به اجیاد تراضی و عادالنه 
نمودن قرارداد ها می باشــند و شــورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی به طرفیت از تشکل های بخش خصوصی نسبت 
به اجرایی شــدن این ماده و رفع موانع احتاملی توجه و اهتامم دارد، علیهذا تقاضا می شود دستور فرمایید دبریخانه حمرتم شورا 
ضمن انجام بررسی های الزم، گنجانده شدن ماده ای حتت عنوان عرس و حرج )هاردشیپ( در قرارداد ها و ترجیحا در قالب 

قراردادهای تیپ، را از معاونت حمرتم برنامه ریزی و نظارت راهربدی خواستار شوند.«
الزم به ذکر اســت رونوشتی از این نامه برای دکرت رشــیدی؛ مدیر اجرایی دبریخانه شورای گفتگو و آقای عبقری؛ مدیر امور 

حقوقی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن هتران نیز ارسال شده است.
الزم به ذکر است، مصوبات کارگروه دبری خانه کمیته موضوع 7۶ قانون برنامه پنجم توسعه در خصوص این نامه و موضوعات 

مطروحه در آن در سایت سندیکا به آدرس www.ieis.ir آمده است. 

اخبار سندیکا
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شعبه اصفهان سندیکا مهامن شورای شهر اصفهان
در روز دوشنبه هفتم مهر ماه سال جاری اعضای هیات مدیره سندیکای صنعت برق شعبه اصفهان مهامن شورای اسالمی شهر 

اصفهان بودند.
به گزارش روابط عمومی سندیکای صنعت برق ایران، در این جلسه مهندس امینی رییس شورای شهر اصفهان ضمن تاکید بر 
اینکه وظیفه شورا ها مطالبه حقوق مردم است، ریشه مشکالت را غربت اطالعاتی مسووالن دولتی و خصوصی بخش های 

گوناگون کسب و کار از هم و حمدودیت های یکدیگر دانست. وی مهچننی بر مظلومیت هناد شهرداری تاکید کرد.
در این دیدار معرفی خمترصی از فعالیت های سندیکا و مهچننی وضعیت کلی صنعت برق ارائه شد.

در ادامه جلسه، مهندس علی صفر نوراله، عضو هیات مدیره شعبه اصفهان ضمن اشاره به اینکه سندیکای صنعت برق تشکل 
نمونه صادراتی کشور بوده است به معرفی سندیکای برق اصفهان پرداخت.

سپس سایر اعضای هیات مدیره ضمن معرفی خود به بیان مشکالت کسب و کار کشور و شهر اصفهان پرداختند و خواستار 
ایفای نقش موثر شورا در تعدیل و حل آن ها شدند.

در این جلســه عنوان شــد: با توجه به این که بودجه شــهرداری اصفهان حدود ۷ برابر بودجه عمرانی استان اصفهان است، 
شهرداری ها می توانند منبع خوبی برای توسعه کسب و کار صنعت برق حمسوب شوند.

مهچننی عنوان شد: با توجه به اقلیم و میزان تابش خورشید، مبحث نریوگاه های خورشیدی در اصفهان الزم است مورد توجه 
بیشرت قرار گرید.

اعضای سندیکای شعبه اصفهان بر لزوم مهکاری نزدیک تر نظام مهندسی ساختامن با سندیکای صنعت برق تاکید کردند.
تاکید بر بومی ســازی و حلــاظ امتیاز ویژه برای رشکت های بومی شــهر و اســتان در مناقصات طی تعامل با اســتانداری و 

دستگاه های اجرایی، از دیگر مواردی بود که در این جلسه به آن اشاره شد.
مهچننی این موضوع عنوان شد که علی رغم اینکه در رسانه ها برق حمورصنعت و توسعه معرفی می شود فاز برقی پروژه ها در 
صنعت نفت، آب، آبفا، فوالد، ذوب آهن، پاالیشــگاه نفت و گاز و پرتوشیمی شخصیت مستقل نداشته و به نوعی فاز برقی 
پروژه ها زیر آوار پروژه های عمرانی دفن شده اند بنابراین الزم است نحوه تعریف پروژه ها در استان تغیری کند بگونه ای که حمیط 

کسب و کار صنعت برق بصورت مستقل رونق گرید.
در مورد مشکالت مالیاتی اعضا در دو بخش عملکرد، ماده ۱۶۹ مکرر و مالیات بر ارزش افزوده صحبت شد و مقرر شد طی 

جلسه ای مشرتک با سایر صنوف در حمل شورای شهر با رییس امور مالیاتی استان به موارد رسیدگی شود.
در پایان ضمن برگزاری ضیافت ناهار در حمل شــورای شــهر توافق گردید که در موارد مرتبط ســندیکای برق در کمیته ها و 

کمیسیون های شورای شهر مشارکت داده شود.

دبری سندیکا مهامن جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش 
خصوصی

با توجه به درخواســت ســندیکای صنعت برق ایران برای پیگریی موضوع رشایط عمومی پیامن در جلسات شورای گفت و 
گوی دولت و بخش خصوصی، در چهل و سومنی جلسه این شورا دبری سندیکا به عنوان مهامن دعوت شد. 

به گزارش روابط عمومی ســندیکای صنعت برق ایران، این جلسه شورا به بررســی رشایط عمومی پیامن از مجله موارد تغیری 
بنیادین اوضاع و احوال منجر به صعوبت اجرای تعهدات، مکانیزه رسیدگی به اختالفات و خلع ید اختصاص دارد. 

مهچننی در این جلســه گزارش هایی از ســوی دبری خانه کمیته موضوع ماده 7۶ قانون برنامه پنجم توسعه )موضوع تبرصه 2 
ذیل ماده 7۶ قانون برنامه پنجم توسعه و بند ث ماده 11 قانون هببود مستمر حمیط کسب و کار(، عملکرد شورای گفت و گو و 
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دبریخانه متبوع از زمان آغاز به کار دولت یازدهم تا کنون و مهچننی عملکرد شورای گفت و گوی استان الربز ارایه می شود. 

تعینی گمرکات ختصصی برای صنایع برق و الکرتونیک

اواخر سال گذشته، سندیکای صنعت برق ایران طی نامه ای به گمرک ایران، خواستار تعینی گمرکات ختصصی برای صنایع 
برق و الکرتونیک شد.

در این نامه آمده بود: Aهببود فضای کســب و کار و ارتقای شــاخص جلســتیک در حوزه واردات یکی از شــاخص های مهم 
اقتصادی و جتاری می باشد متاسفانه مطابق بررسی های بعمل آمده شاخص عملکردی جلستیک در کشورمان وضعیت ورتبه 

مناسبی ندارد )رتبه 112 ( و از نظر شاخص جتارت فرامرزی در جایگاه 1۴3 قرارداد بنابراین؛
1- تعداد زیاد مبادی ورودی در کشــور و عدم جتهیز بسیاری از آهنا بهAامکانات سخت افزاری و نرم افزاری و کادر مدیریت و 
کارشناسی مناسب و اطالعات ختصصی مورد نیاز Aباعث  اتالف زمان، عدم ارائه خدمات مناسب به متقاضیان و امکان بروز 

خطا و ضایع شدن حقوق متقاضیان و نیز دولت گردیده و ورود اقالم بی کیفیت را ممکن نموده و ترسیع بخشیده است . 
2- تعینی تعدادی از گمرکات موجود بعنوان گمرک ختصصی برای واردات اقالم برقی والکرتونیکی و جتهیز این گمرکات به 
امکانات سخت افزاری و نرم افزاری و کادر مدیریت و کارشناسی مناسب و اطالعات ختصصی مورد نیاز پایش صحیح اقالم 

ورودی به گمرک را امکان پذیر نموده و مانع ترخیص اقالم بی کیفیت خواهد گردید . 
3-  مترکز آزمایشگاه های استاندارد در گمرکات ختصصی 

۴- با توجه به سوابق گذشته واردات بســیاری از اقالم مورد نیاز رشکت های فعال در صنعت برق از گمرکات 1- هتران  2- 
A.بندرعباس 3-  بوشهر ۴- مشهد ۵- زنجان ۶- تربیزو پیشنهاد این گمرکات بعنوان گمرک ختصصی

ســندیکا در پایان این نامه خواستار شد: A خواهشمند اســت اقدامات الزم در جهت تعینی گمرکات مذکور بعنوان گمرکات 
A.ختصصی در صنایع برق و الکرتونیک معمول گردد

اما با توجه به اینکه سندیکا پاسخی در این خصوص دریافت نکرد در هشتم شهریور ماه سال جاری نامه  دیگری به آقای نادری، 
معاون امور گمرکی گمرک ایران ارسال کرد. 

در این نامه آورد: Aعلریغم پیگریی مکرر این ســندیکا از اداره کل امور واردات گمرک ایران متاسفانه تاکنون پاسخی دریافت 
 A.نشده است. خواهشمند است دستور فرمائید موضوع مورد بررسی و اقدامات الزم مبذول گردد

در پاســخ این نامه، فرود عســگری، مدیر کل مرکز واردات و امور مناطــق آزاد ویژه طی نامه ای به ســندیکا اعالم کرد: در 
خصوص ختصصی نمودن گمرکات برای کاالهای صنعت برق با توجه به تنوع زیاد کاال فعال برای گمرک مقدور نمی باشد. 

 A.لذا در صورت امکان با بررسی جوانب مراتب به استحضار ارسال خواهد شد

گزارش وضعیت قراردادهای صنعت برق 
به دفرت بازرسی و ارزیابی وزارت نریو

در جلسه هنم شــهریور ماه سال جاری کمیته حقوقی و قراردادهای سندیکای صنعت برق ایران مقرر شد سندیکا گزارشی از 
وضعیت قراردادهای صنعت برق به دفرت بازرسی و ارزیابی وزارت نریو ارایه کند.

به گزارش روابط عمومی سندیکای صنعت برق ایران، در این جلسه کمیته که به بررسی جزییات جلسه مشرتک کمیته حقوقی 
با دفرت بازرســی و ارزیابی وزارت نریو اختصاص داشت، ضمن تصویب ارسال گزارش وضعیت قرارداد ها به دفرت بازرسی 
و ارزیابی از طرف ســندیکا، مقرر شد، با توجه به اینکه موضوع هتیه سیستم ارزیابی و عملکرد مدیران در وزارت نریو یکی از 
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موارد مطرح در جلسه دفرت بازرسی عنوان شده اســت، این موضوع به عنوان یک آیتم ارزیابی در کارگروه مشرتک سندیکا و 
دفرت ارزیابی پیشنهاد شود.

در این جلسه مهچننی مقرر شــد، با توجه به اینکه تنها هناد نظارتی بر عملکرد دستگاه های اجرایی سازمان بازرسی کل کشور 
است، طی نامه ای به دفرت بازرسی درخواست جلســه ای ۳ جانبه بنی سازمان بازرسی، دفرت بازرسی وزارت نریو و سندیکای 

صنعت برق مطرح شود تا قراردادهای مربوط در این کارگروه بررسی شوند.

تشکیل کارگروه مشرتک کمیته توسعه صادرات سندیکا و ستاد 
ویژه ایران و عراق

در پی دیدار اعضای کمیته توسعه صادرات ســندیکای صنعت برق ایران و مهندس رستم قاسمی، مشاور معاون اول رئیس 
مجهور و دبری ستاد توسعه اقتصادی ایران و عراق و سوریه، در سوم شهریور ماه سال جاری بر تشکیل کارگروه مشرتک کمیته 

و ستاد تاکید شد.
به گزارش روابط عمومی ســندیکای صنعت برق ایران، این جلسه که با مهندس قاسمی، نیکزاد و سادات از ستاد و نامیندگان 
رشکت های عضو کمیته تشکیل شده بود به موضوع بررسی موانع و مشــکالت صادرات به بازار عراق و سوریه اختصاص 

داشت.
 رییس کمیته توســعه صادرات سندیکا در این جلســه ضمن ارائه توضیحاتی در خصوص ســندیکا و فعالیت کمیته توسعه 

صادرات، گفت: در راستای فعالیت های کمیته، تفاهم نامه هایی با وزارت برق کشور های عراق و سوریه امضا شده است.
وی با برشــمردن مزیت هــا توانمندی های صنعت برق و اعالم مشــکالت عمومــی در عرصه صادرات بــه ترشیح موانع 

رشکت های عضو در بازار عراق پرداخت.
وی یکی از مشــکالت رشکت ها در بازار عراق را فهرست تامنی کنندگان کشــور عراق عنوان کرد و گفت: طبق مستندات 
موجود، برای رشکت در مناقصات، جتهیزات و کاال ها باید با منشاء اروپای غربیـ  آمریکا و حتی کره باشد که این موضوع باید 

مورد بررسی قرار گرید.
وی خاطر نشان کرد: در حال حارض رشکت های ایرانی مناقصاتی به ارزش حدود 700 میلیون دالر برنده شده اند که متاسفانه 
تا کنون به آن ها ابالغ نشده است. وی عدم دسرتسی شبانه روزی امکانات گمرکی، هزینه های تایید مدارک در سفارت عراق، 

عدم پرداخت مطالبات رشکت های ایرانی را از دیگر مشکالت رشکت های ایرانی عنوان کرد.
رییس کمیته توسعه صادرات سندیکا ارزش برق صادراتی به عراق را ماهی 70 میلیون دالر اعالم کرد و پیشنهاد داد: از بدهی 
دولت عراق بابت برق به ایران برای هتا تر مطالبات رشکت ها از وزارت نریو اســتفاده کنیم بــه این معنا که این مبلغ به عنوان 

ضامنت نامه و یا فاینانس پروژه ها باشدکه رشکت های ایرانی در آن ها حضور دارند.
وی ادامه داد: پیشنهاد راه اندازی صندوق مشرتک با ارز رایج دو کشور نیز که قبال ارائه شده می تواند در این رشایط برای اخذ 

ضامنت نامه و نقل انتقال پول مفید باشد.
در این جلســه عضو دیگر کمیته خاطر نشان کرد: حذف رقبا و پریوز شــدن در مقابل آهنا، تشکیل صندوق مشرتک، کمک به 

رسمایه گذاری در عراق از موارد مهم در خصوص افزایش صادرات به عراق است.
مهندس شمس، عضو کمیته توســعه صادرات نیز اعالم کرد: هزینه کارمزد ضامنت نامه هایی که در مناقصات برنده شده ایم 

بسیار باالست.
مهندس حقیقی، عضو کمیته توسعه صادرات گفت: تاخری پرداخت ۴ ماهه، عدم امکان عمل یکرسه کاال به عراق، بحث کلی 

خام فروشی که رضر آن به صادرکنندگان بر می گردد از عمده مشکالت ما در عراق است.
مهندس رشقی، عضو کمیته و عضو هیات مدیره ســندیکا نیز ضمن اشــاره به افزایش درصد وام بانک توســعه صادرات به 

تولید کنندگان، که به 18 الی 22 درصد در حارض رسیده، اعالم کرد: در رشایط کنونی باید جایزه صادراتی جمدد احیا شود.
مهندس کاملی زاده، عضو کمیته توســعه صادرات نیز با بیان این مطلب که مهندســنی مشــاور باید امکان بررسی پروژه های 
مطالعاتی را داشته باشند، خاطر نشــان کرد: هم اکنون امکان حضور رشکت های ایرانی فراهم است. در سوریه نیز تا مرحله 
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اعالم قیمت پیش رفتیم و در حال حارض منتظر امضا هستیم که عملیاتی شود. در این راستا به محایت شام در سوریه نیاز داریم.
در ادامه جلسه مهندس قاسمی، مشاور معاون اول رئیس مجهور و دبری ستاد توسعه اقتصادی ایران و عراق و سوریه در پاسخ به 
صحبت های حارضان گفت: کشور امکانات زیادی در زمینه منابع و معادن و... دارد ولی متاسفانه اقتصاد ما برعکس اقتصاد 

دنیاست چرا که ما تبلیغات منفی می کنیم.
وی با اشــاره به اینکه در ســال های متامدی واردکننده بوده ایم و تنها صادرات ما نفت بوده اســت، گفت: در سند چشم انداز 
ســال 1۴0۴ صادرات غری نفتی باید 200 میلیارد دالر باشدکه این رقم در حال حارض 2۵ میلیارد دالر است. به مهنی منظور 

صادرات ما نیاز به محایت و دگرگونی دارد در غری اینصورت دست یافتن به رقم 200 میلیارد دالر امکان پذیر نیست.
مهندس قاســمی گفت: طی بررسی انجام شده موانع صادراتی 22 مورد اســت که ارتباطی به حتریم ندارد. به عنوان مثال در 
مرز هــا، یک بازرگان برای اخذ ویزاء عراق باید در صفی طویل، زمان زیادی منتظــر بامند و یا صادرکنندگان در گمرک برای 
صادرکردن یک کاال چند روز پشت مرز معطل می شوند چراکه گمرکات در ایران 8 ساعت کار می کنند ولی در مهه جای دنیا 

2۴ ساعت فعال هستند.
وی با بیان این مطلب که در کشــور ســوریه و عراق زمینه کار وجود دارد و در عراق هم کار اســت و هم پــول، ادامه داد: به 
طور مثال ۵00 میلیون مرت مربع ظرفیت تولید کاشــی و رسامیک داریم در صورتیکه نیاز داخل تنها 200 میلیون مرت است و 

می توانیم مازاد مرصف را صادر کنیم.
مشاور معاون اول رئیس مجهور و دبری ستاد توسعه اقتصادی ایران و عراق و سوریه اضافه کرد: در خصوص صندوق مشرتک، 

چند جلسه با بانک مرکزی و مهندس جهانگریی، معاون اول رییس مجهور برگزار کرده ایم.
وی افزود: قواننی عراق بسیار قدیمی است و مشکل اصلی آن بخش مدیریتی آن است.

مهندس قاسمی بودجه سال 201۴ عراق را 1۴۵ میلیارد دالر اعالم کرد و خاطر نشان کرد: برای تغیری ساختار صادرات باید 
کار بنیادی صورت گرید. شام نیز پیشنهادات خود را به ما اعالم کنید که بعد از تشکیل دولت جدید عراق در آنجا جلسه داشته 
باشیم و مشکالت را مطرح و رفع کنیم. وی اعالم کرد: ستاد درصدد است در عراق دفرت نامیندگی اجیاد کند تا اصناف خمتلف 

در آنجا حضور داشته باشند. پیشنهاد من این است سندیکا نیز در این دفرت فعال باشد.
وی در ادامه گفت: لیست مناقصات ابالغ نشده به رشکت ها را به ما بدهید تا پیگریی های الزم در خصوص آهنا صورت گرید.

مهندس قاسمی در خصوص جلوگریی از فروش مواد خام خاطر نشان کرد: حتام در این زمینه نامه ای به دولت ارسال خواهیم 
کرد. با توجه به امهیت موضوعات، پیشنهاد من این اســت که کارگروه مشرتک کمیته توسعه صادرات و ستاد تشکیل شود و 

جلسات مرتبط ماهیانه برگزار شود.
مشاور معاون اول رئیس مجهور و دبری ستاد توســعه اقتصادی ایران و عراق و سوریه اعالم کرد: امروزه زمان بسیار ارزشمند 
است و رشکت ها باید پایبند به قرارداد ها و زمانبندی مناسب در انجام پروژه ها را مد نظر قرار دهند. متاسفانه برخی رشکت های 

کوچک رفته اند در عراق کارهای بزرگ گرفته اند و نتوانسته اند از عهده کار برآیند و موجب ناخرسندی شده اند.
وی در پایان به نامشخص بودن وضعیت متدید خط اعتباری ســوریه اشاره کرد و گفت: هم اکنون طرف سوریه ای اعالم نیاز 
کرده و به دنبال دریافت آن است و مانیز دنبال کمک به سوریه هستیم. در این راستا ستاد بازسازی سوریه شکل گرفته که بطور 

اساسی رشکت های ایرانی باید در آنجا فعال باشند.
در پایان جلسه مقرر شد کارگروهی متشکل از هیات رئیسه کمیته توســعه صادرات و ستاد، برای طرح موضوعات مرتبط و 
اختاذ راهکارهای اجرایی تشکیل شــود و هر ماه یک الی 2 بار تشکیل جلسه دهند و گزارش جلسات به مهندس قاسمی ارائه 

شود.

توسط کمیته سازندگان یراق آالت توزیع سندیکا انجام می شود:

پیگریی فرآیند ارزیابی فنی بازرگانی رشکت توانری
در جلسه دهم شهریور ماه سال جاری کمیته سازندگان یراق آالت توزیع سندیکای صنعت برق ایران پیگریی فرآیند ارزیابی 

فنی بازرگانی رشکت توانری در دستور کار قرار گرفت.

اخبار سندیکا
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به گزارش روابط عمومی سندیکای صنعت برق ایران، در این جلســه موضوع پیگریی فرآیند ارزیابی فنی بازرگانی رشکت 
توانری مورد بررسی قرار گرفت که بر اســاس آن و به منظور ترسیع در فرآیند ارزیابی فنی از آندسته از رشکت های عضو کمیته 
که تاکنون در مورد حتویل مدارک و اسناد ارزیابی خود اقدام نکرده اند درخواست شد که هر چه زود تر مدارک و اسناد ارزیابی 
مورد تقاضای رشکت توانری را ارائه کنند تا کمیته بتواند موضوع انتشــار لیست رشکت های تائید صالحیت شده را با جدّیت 

پیگریی و به مرحله اجراء در آورد.
در این رابطه مهچننی نامه رئیس کمیته فنی بازرگانی رشکت توانری به مدیران عامل متامی رشکت های توزیع نریوی برق در مورد 
جتهیزات اجباری بخش توزیع نریوی برق برای ارائه لیست رشکت های تائید صالحیت شده در جلسه قرائت و تصویر نامه به 

اعضای کمیته ارائه شد.
در این جلسه مهچننی بر لزوم پیگریی اعامل رشایط ســه گانه )پیش بینی پیش پرداخت، تعدیل هبای فلزات و جربان خسارت 

ناشی از عدم ایفای تعهدات مالی کارفرما( در اسناد مناقصات تاکید شد.
در این خصوص نامه شــکواییه ســندیکا به مهندس خوش خلق، معاون مهاهنگی توزیع رشکت توانری در خصوص مناقصه 

رشکت توزیع نریوی سیستان و بلوچستان و مهدان به اعضا ارایه شد.
در این رابطه مهچننی مقرر شــد مهندس تقی زاده، نامینده کمیته در کمیته حقوقی قرارداد ها نیــز پیش بینی موارد مذکور را در 

قرارداد تیپ مورد پیگریی قرار دهد.
در این جلسه مهچننی بر لزوم مشارکت فعال کمیته ها در جممع عمومی و انتخابات دوره جدید هیأت مدیره سندیکا تاکید و از 

اعضای کمیته برای حضور مؤثر و مشارکت فعال در جممع عمومی و انتخابات دوره جدید درخواست شد.
اجیاد رقابت سامل بنی تولید کنندگان با حفظ کیفیت تولید، استاندارد کاال ها و کاهش قیمت از دیگر مواردی بود که در این جلسه 

به آن پرداخته شد.

در کمیته حقوقی قرارداد ها صورت گرفت:

پیگریی مستمر پیش نویس هاردشیپ
به دنبال ارسال نامه ســندیکای صنعت برق ایران به مهندس شافعی، رییس اتاق ایران و دبری شورای گفت و گو، در خصوص 
احلاق بند هاردشیپ به رشایط عمومی پیامن، به دستور ایشان جلسه ای با حضور نامیندگان سندیکا در دفرت دکرت رشیدی، مدیر 

اجرایی شورای گفتگو در تاریخ یازدهم شهریور ماه سال جاری برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی سندیکای صنعت برق ایران، این جلسه به منظور بررسی پیشنهاد مبنی بر اصالح رشایط عمومی پیامن 
به منظور در نظر گرفتن ماده ای حتت عنوان هاردشیپ، در کارگروه دبری خانه کمیته موضوع ماده ۷۶ قانون برنامه پنجم توسعه 
و با حضور آقایان امحدی، مشــاور معاون حقوقی ریاست مجهوری، مهرایی، معاونت اداری و مالی قوه قضاییه، امریی طیبی، 
مشــاور حقوقی سندیکا، سلطان حممدی، مشاور فنی ســندیکا، حممدی، دبری کمیته حقوقی و قراردادهای سندیکا، شفاهی، 
نامینده اتاق تعاون ایران، چمن آرا، عضو هیات نامیندگان اتاق ایران، فرهادی، عضو هیات مدیره انجمن اتوماسیون، صیادی، 

نامینده انجمن آب و فاضالب، رشیدی، مدیر اجرایی شورای گفتگو برگزار شد.
در این جلســه، پس از بحث و بررســی جامع توســط رشکت کنندگان و تبینی و ترشیح مواضع به طور امجالی می توان گفت 
که خواســته مطرح شده توسط سندیکا واجد جنبه منطقی و حقوقی اســت به این معنی که با توجه به رشایط اقتصادی کشور 
و رضورت محایت از بخش خصوصی، الزم اســت که قرارداد ها به نوعی تنظیم شــود که با توجه به ماهیت احلاقی بودن این 

قرارداد ها منافع بخش خصوصی و پیامنکاران نیز به نحو منطقی تامنی شود.
در این راستا مقرر شد سندیکای صنعت برق نسبت به استخراج دالیل توجیهی و آسیب شناسی این موضوع اقدامات الزم را 

انجام دهد و در اولنی فرصت نسبت به ارسال آن به دبریخانه کمیته موضوع ماده ۷۶ قانون برنامه پنجم اقدام کند.
مهچننی مقرر شد، ســوابق مشکالتی که به سازمان های گوناگون با موضوع هاردشــیپ برای پیگریی و بررسی ارسال شده 

است، منضم به گزارش آسیب شناسی ارسال شود.
در پی برگزاری این جلسه، در جلسه پانزدهم شهریور ماه سال جاری کمیته حقوقی و قراردادهای سندیکای صنعت برق ایران 

حمورهای پیش نویس هاردشیپ مورد بررسی قرار گرفت.
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در این جلســه که به منظور گردآوری مشکالت قرارداد ها و ارسال آن به شورای گفتگو برگزار شده بود، در خصوص قسمت 
اول متن پیش نویس هاردشیپ که به دالیل توجیهی موضوع هاردشــیپ اختصاص دارد، حمور های اصلی از قبیل حتریم مهه 
جانبه، تفاوت فورس ماژور و هاردشــیپ، کمبود نقدینگی کارفرما، تبینی رشایط سختی که هیچ پیامنکار قابلی نمی تواند آن 
را انجام دهد، ماهیت احلاقی بودن قرارداد ها، نبود تعدیل و نبود فهرســت هبا و عدم گســرتدگی و مهه جانبه بودن چرت محایتی 

سازمان مدیریت برنامه توسط اعضای کمیته عنوان شد.
مهچننی در خصوص قســمت دوم متن که مربوط به آسیب شناسی موضوع هاردشیپ اســت، مقرر شد به قراردادهای راکد 

صنعت برق که ناشی از نبود داوری مناسب است اشاره شود.

در جممع عمومی کمیته: 

هیات رئیسه کمیته ختصصی مهندسی بازرگانی سندیکا 
انتخاب  شد

به دنبال برگزاری جممع عمومی کمیته ختصصی مهندسی بازرگانی سندیکای صنعت برق ایران در تاریخ بیست و هنم مرداد ماه 
سال جاری، هیات رییسه این کمیته انتخاب شد.

به گزارش روابط عمومی سندیکای صنعت برق ایران، در این جلســه پس از رای گریی و شامرش آرا مهندس تنباکوچیان از 
رشکــت آرمان پارس تابان با ۲۳ رای، دکرت امحدی از رشکت نریو رسمایه با ۲۱ رای، مهندس هاشــمی از رشکت پویان ره پرند 
با ۲۱ رای، مهندس خلدبرین از رشکت پاالیش نریو جتهیز با ۲0 رای، مهندس دانشــور از رشکت لیــان ویژن الربز با ۱۹ رای، 
مهندس وفا ۱۶ از رشکت ســهند انرژی توان با رای و مهندس رسوشــیان از رشکت رای آوین فن با ۱۲ رای به عنوان اعضای 

اصلی انتخاب شدند.
مهچننی مهندس پریحیاتی از رشکت توسعه سیامتک ایرانیان با ۱0 رای و مهندس خرسوی از رشکت مهندسی و بازرگانی نریو 

رامشری و مهندس فرهادی از رشکت سام الکرتونیک پارسه با ۹ رای به عنوان اعضای علی البدل انتخاب شدند.
در این جلسه گزارشی از عملکرد هیات رئیسه کمیته طی ۲ سال گذشته نیز ارائه و تصویب شد.

الزم به ذکر است در اولنی جلسه هیات رییسه این کمیته که در تاریخ بیست و ششم شهریور ماه سال جاری برگزار شد، مهندس 
تنباکوچیان به عنوان رییس کمیته و مهندس وفا به عنوان نایب رییس کمیته انتخاب شدند.
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رییس پژوهشگاه نریو مهامن کمیته انرژی های جتدید پذیر سندیکا
در جلسه دوم شهریور ماه سال جاری کمیته ختصصی انرژی های جتدیدپذیر سندیکای صنعت برق ایران که به منظور بحث و 
تبادل نظر در مورد قیمت خرید تضمینی برق تولیدی از منابع جتدیدپذیر به خصوص برق خورشــیدی تشکیل شده بود، دکرت 

قاضی زاده، رییس پژوهشگاه نریو مهامن این کمیته بود.
به گزارش روابط عمومی ســندیکای صنعت برق ایران، در ابتدای جلسه مهندس صاحلی، رییس کمیته و عضو هیات مدیره 
ســندیکا به صورت خالصه به معرفی کمیته، تعداد اعضای کمیته و توانمندی های اعضا، اقدامات و پیگریی های سندیکا در 

خصوص اصالح قیمت خرید برق تولیدی از منابع جتدیدپذیر و نیز تعامالت خوب کمیته با دولت و جملس پرداخت.
در ادامه جلسه به درخواست دکرت قاضی زاده، رییس پژوهشگاه نریو حارضین به معرفی رشکت های خود و بیان توانمندی ها 

و زمینه کاریشان پرداختند.
در این جلســه با توجه به موضوع دستور جلســه، آقای غفوری، حمقق در زمینه انرژی های جتدیدپذیر سمیناری را در رابطه با 

وضعیت کلی انرژی های جتدیدپذیر در جهان، آملان و ایران ارائه کرد.
وی با بیان چالش های موجود از مجله نبود قواننی مناســب در این زمینه، از پاینی بودن قیمت خرید برق خورشــیدی و نیز از 
سیستم قیمتگذاری موجود که دولت بر خالف رویه متامی کشــورهای دنیا، انواع برق تولیدی از منابع خمتلف جتدیدپذیر را با 

قیمت یکسان خریداری می کند، انتقاد کرد.
در ادامه سمینار به امهیت منابع جتدیدپذیر از ابعاد گوناگون از مجله امهیت اشتغالزایی آن اشاره و مثال کشور آمریکا در این زمینه 

بیان شد که در دوره رکود اقتصادی در انرژی های جتدیدپذیر رسمایه گذاری کرد و اشتغالزایی را توسعه داد.
در ادامه جلســه، دکرت قاضی زاده نظرات خود را در زمینه قیمتگذاری برق تولیدی از منابع جتدیدپذیر بیان کرد و به رضورت 

پاسخ به این سوال که در حال حارض مسئله توسعه انرژی های جتدیدپذیر است و یا کاهش مرصف سوخت اشاره کرد.
وی مهچننی الگوبرداری رصف از اقدامات کشوری مثل آملان را با توجه به وجود تفاوت های منطقه ای، فرهنگی، اجتامعی و... 
درست ندانســت و رصف کپی برداری از یک الگو را - علریغم اینکه در کشوری مثل آملان درست جواب داده است تضمنی 

درستی برای جواب دادن این الگو در ایران ندانست.
وی امهیت فراهم کردن زیرساخت های حتقیقاتی و حتقیق و توسعه ای را مقدم بر افزایش قیمت خرید برق دانست و پیشنهاد کرد 
که سندیکا با مهکاری و محایت پژوهشگاه نریو پژوهشی را در این زمینه انجام دهد تا از طریق آن، هدف از انرژی های جتدیدپذیر 

در کشور و راهکارهای پیشنهادی برای توسعه مشخص و روشن شود.
در ادامه دکرت کبریی، رییس مرکز رشــد پژوهشگاه نریو با تایید سخنان دکرت قاضی زاده بر امهیت بخش حتقیق و توسعه، به این 
نکته اشــاره کرد که ما اگر قصد داشــتیم اینچننی اقداماتی را انجام دهیم باید این کار را در زمان تاسیس سانا که وارد کارهای 
اجرایی شد انجام می دادیم ولی اکنون که دنیا در مسری توسعه است و ما از دنیا عقب مانده ایم هبرت است به توسعه تکنولوژی از 
طریق اقداماتی مانند انتقال تکنولوژی بپردازیم و برای جربان این عقب ماندنگی رضورت دارد که توسعه مهزمان تکنولوژی و 

تولید را تواما و با هم انجام دهیم.

اخبار سندیکا

به اطالع کلیه مدیران، متخصصان، صنعتگران و پژوهشگران عزیز می رساند، روابط عمومی سندیکای صنعت 
برق ایران در راستای 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، همکاری و ارایه مقاله با 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 شهید مطهری، بعد از تقاطع مفتح، پالک 186 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 15 صفحه تایپی )فونت  16( 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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افتخاری بزرگ برای رشکت گام اراک: 

افتتاح رسمی طوالنی ترین خط انتقال اقلیم کردستان عراق
طوالنی ترین خط انتقال اقلیم کردستان عراق که توســط رشکت گام اراک نصب و راه اندازی شده است، در 
تاریخ اول شهریور ماه ســال جاری با حضور وزیر برق اقلیم، معاونان ایشان، استانداری سلیامنیه، شهرداری 
گرمیان، رسکنسول مجهوری اسالمی ایران در ســلیامنیه و مهراهان وی و مدیران اداره برق سلیامنیه به صورت 

رسمی افتتاح شد.
به گزارش روابط عمومی سندیکای صنعت برق ایران، پروژه EPC )کلید حتویل( خط دو مداره دو باندل 132 
MOE- کیلو ولت چمچامل - کفری- کالر ســلیامنیه به طول تقریبی 1۴0 کیلومرت طی قرارداد منعقده به شامره
KRG/ST/2012/12 فیامبنی کنرسسیوم کانالریان - گام اراک و وزارت برق کردستان عراق، با موفقیت به امتام 

رسید.
این رشکت در ابتدای ماه مه 201۴ این خط را برق دار کرد که منجر به برقرســانی مناطق گرمســری کردستان 

عراق، پیش از موعد گرمای تابستان و ماه مبارک رمضان و متعاقبا رضایتمندی کارفرمای مربوطه شد.
الزم به ذکر اســت، طول اولیه خــط انتقال مذکور 1۵3 کیلومرت بوده اســت که با توان و ختصص مهندســی 
گام اراک، این رشکت، طول پــروژه را به حدود 1۴0 کیلومرت کاهش داده و پــروژه را به صورت اقتصادی به 

هبره برداری رسانیده است.
رضایتنامه اهدایی وزیر برق اقلیم از اجرای پروژه توسط این رشکت در تصویر زیر آمده است.

ســندیکای صنعت برق ایران این دســتاورد بزرگ را تربیک گفته و موفقیت روز افــزون را برای این رشکت 
آرزومند است.
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اخبار رشکت های عضو

خری مقدم به اعضای جدید
به گزارش کمیته عضویت ســندیکای صنعت برق ایران، 
در ماه گذشــته، ۵  رشکت جدید به عضویت این ســندیکا 

پیوسته اند. 
بــر پایه این گــزارش، اعضای جدید بــه رشح زیر معرفی 

می شود:

 1. رشکت آبان نریو منطقه آزاد چاهبار 
به مدیریت: جناب آقای مجال حسنی زاده گنابادی

زمینه فعالیت: منابع تغذیه الکرتونیک
تلفن: 87798 / نامبر: 88903۴۴0

2. رشکت مهندسی توانمند برق اصفهان
به مدیریت: جناب آقای اکرب غالمی

زمینه فعالیت: پیامنکار برق و ساختامن و تأسیسات
تلفن: 0313۶277081/ نامبر: 0313۶280۵01

  
3. رشکت مهندسی گرد آسیا

به مدیریت: جناب آقای مهدی شهیدی
زمینه فعالیت: تولید پودر رســانا و مــواد کاهنده، اجرای 

سیستم ارتینگ
تلفن: ۴۴۴9۵122/ نامبر: ۴۴۴9۵08۵

                     
4. گروه حتقیقاتی و تولیدی کامپوزیت شیمی 

سازه
به مدیریت: جناب آقای امحد رسافراز اردکانی

زمینه فعالیت: مصنوعات کامپوزیتی
تلفن: 03۵172۶۶233/ نامبر: 03۵172۶9۵0۵

5. رشکت پروژه های اسپرلوس ماسال
به مدیریت: جناب آقای مصطفی عباس زاده منتظری

زمینه فعالیت: پیامنکار پروژه های نریو ) برق آبی(، انرژی، 
عمران و خمابرات

تلفن:  77۶30۴21/ نامبر: 89789978

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

اخبار  رشکت های عضو

اخبار صنعت برق
سفارت ایران در بغداد گزارش داد:

تاثری بحران امنیتــی عراق بر 
صنعت برق این کشور

ســفارت ایران در بغداد طی گزارشــی به تاثری بحران 
امنیتی عراق بر صنعت برق این کشور پرداخت.

به گــزارش روابــط عمومی ســندیکای صنعت برق 
ایران، بر اســاس این گزارش بحران امنیتی و جنگ در 
عراق خساراتی را بر شــبکه رسارسی توزیع برق این 
کشور وارد کرده از مجله ۴ هزار مگاوات خسارت کلی 
و حــدود ۸ هزار مگاوات کمبود و قطــع برق و این به 
گفته مســئوالن عراقی به خاطر محله نریوهای داعش 
بــه خطوط انتقال برق فشــار قــوی و مهچننی خروج 
رشکت هــای خارجی فعــال در زمینه بــرق از عراق 

است.
بر اساس اعالم وزارت برق عراق، خسارات وارده بر 
شــبکه ملی برق عراق به خاطر بحران امنیتی موجود 
به ۴ هــزار مگاوات می رســد و به مهنی دلیل شــبکه 

رسارسی بطور جدی از این بحران متاثر شده است.
ســخنگوی وزارت برق عراق نیز اعــالم کرد: بیش 
از ۸ هزار مــگاوات کمبود و قطع مکــرر برق داریم و 
رشکت های خارجی فعال در پروژه های برق کشــور 
کار خــود را متوقف و عــراق را تــرک کرده اند. وی 
گفت: تروریســت ها خطوط انتقال برق فشــار قوی 
را مــورد هدف قرار می دهند و در مهــنی حال افزایش 
دمای هوا در روزهای جــاری مرصف برق را افزایش 
داده اســت که کمبود شــدید بــرق را در پی داشــته 
اســت. مصعب املــدرس گفت: رشکت هــای فعال 
در نریوگاه هــای منصوریه، بیجی، عــکاظ، کیاره در 
موصل، رمیله در بــرصه و حیدریه در نجف و نریوگاه 
صالح الدین عراق را ترک کرده اند. وی تاکید کرد: در 
صورت آرام شدن اوضاع، رشکت های فنی- مهندسی 
می تواننــد بــرای برقــراری ارتباط بــا تامنی خطوط 
ارتباطی با مناطق شــاملی- نینوی و صــالح الدین- 
اقدام کننــد و رشکت های خارجی می توانند به رس کار 

خود بازگشته و پروژه ها را به امتام برسانند. 
ســخنگوی وزارت برق عراق بر انجــام تعهدات آن 
وزارختانــه در مقابل مردم در خصــوص اضافه کردن 
واحد های جدیــد و افزایش قدرت تولید شــبکه برق 
تا ۴ هزار مگاوات تاکید کرد و علــت به تاخری افتادن 

آن را در گریی های اخری در اســتان های صالح الدین 
و االنبار و خسارات بوجود آمده در موصل و مهچننی 

توقف کار رشکت های خارجی دانست.
در مهنی حال وزارت برق اعالم کرد: حجم تولید برق 
در شبکه رسارسی به ۱۱ هزار مگاوات رسیده و انتظار 
می رود با راه اندازی واحد هــای جدید طی چند هفته 
آینده به 13 هزار مگاوات برســد کــه موجب افزایش 
تولید برق خواهد شــد. منابع رســمی ذکر کردند که 
افزایش ساعات قطع برق در استان نجف موجب بروز 
مشکل در پمپ های بنزین و ارائه سوخت شده است. 
رییس شورای استان نجف هم گفت که آنچه در استان 
شاهد هســتیم یک وضعیت معمولی است و بحرانی 

وجود ندارد.
هوشیار زیباری، وزیر امور خارجه عراق در کنفرانس 
مشــرتک مطبوعاتی با وزیر خارجه ایران در بغداد نیز 
گفت: ایــران در وضعیت های خیلی ســخت و با متام 
امکانات از عراق محایت کــرده به ویژه در تامنی برق و 
عراق مدیون ایران و رشکت هــای ایرانی فعال در این 

زمینه است.
به گفته مدیر بازاریابی رشکت ملی گاز ایران در ارتباط 
با پروژه تامنی گاز نریوگاه های اصلی تولید برق عراق 
و توافق به عمل آمده میان دو کشــور برای صدور گاز 
به عراق، اعالم کرد: در مرحلــه اول حدود 30 تا 3۵ 
درصد گاز مورد نیاز عــراق و حدود ۶۵ تا 70 درصد 

انرژی برق بغداد تامنی خواهد شد.
در جلســه ای که چندی پیش با حضور مالکی نخست 
وزیر ســابق و وزاری نفت و برق عراق برگزار شــد، 
تصمیــم گرفته شــد کنرتل بیشــرتی بــرای حفظ و 
نگهداری لوله های انتقال نفت که نریوگاه های برق را 
در مناطق خمتلف تغذیــه می کنند به عمل آید و وزارت 
برق جمازات های شدیدی بر ضد کســانی که به حریم 

شبکه برق جتاوز می کنند، اعامل کند.

خانه ملت/ امریی خامکانی/ 

واگذاری نریوگاه ها بابت رد 
دیون خیانت به صنعت برق 

است

سخنگوی کمیسیون انرژی جملس با تاکید بر رضورت 

تغیری دیــدگاه دولت در واگــذاری بنگاه های دولتی، 
گفت: اینکــه نریوگاه هــا را بایت رد دیون و ســهام 
عدالت واگذار کنیم و به نحوه مدیریت آن و اینکه مدیر 
آن تولید کننده است یا خری کاری نداشته باشیم و رصفا 
بخواهیــم باری از دوش دولــت برداریم، کم لطفی و 

خیانت به صنعت برق کشوراست. 
حســنی امریی خامکانــی در گفت و گو بــا خربنگار 
اقتصــادی خربگــزاری خانه ملــت، دربــاره نحوه 
واگذاری نریوگاه ها به صورت سهام عدالت، گفت: 
مشــکل اصلی صنعت برق این اســت که نه سازمان 
خصوصی ســازی و نه دولت و نه برخــی نامیندگان 

جملس برق را بنگاه تولیدی نمی دانند. 
نامینده مردم زرند و کوهبنان در جملس شورای اسالمی 
با تاکید بر اینکه هزینه های بخش برق باید شفاف باشد 
و یک واحد تولیدی حمسوب شود، گفت: متاسفانه در 
واگذاری نریوگاه های بــرق این نگاه وجود ندارد و به 

برق به عنوان یک بنگاه تولیدی نگاه نمی کنند. 
وی افزود: اینکه نریوگاه ها را بایت رد دیون و ســهام 
عدالت واگذار کنیم و به نحوه مدیریت آن و اینکه مدیر 
آن تولید کننده است یا خری کاری نداشته باشیم و رصفا 
بخواهیــم باری از دوش دولــت برداریم، کم لطفی و 

خیانت به صنعت برق کشوراست.
ســخنگوی کمیســیون انــرژی جملــس بــا تاکید بر 
اینکه ســازمان خصوصی ســازی، ســهام عدالت و 
دســتگاه هایی که نریوگاه را واگذار می کنند باید نگاه 
بنگاهی و تولیدی به صنعت برق داشته باشند، افزود: 
نریوگاه ها باید به کسانی واگذارشود که اهلیت داشته 

باشد و تولید کننده برق باشند.
امریی خامکانی با بیان اینکه با واگذاری نریوگاه هایی 
مثل نریوگاه مشــهد بابت رد دیون مشکلی حل نشده 
است، گفت: تولید نریوگاه مشهد پس از واگذاری کم 

شده است.
نامینده زرنــد و کوهبنان در جملس با تاکیــد بر اینکه با 
واگــذاری نریوگاه ها بایت رد دیون و ســهام عدالت 
خمالفیــم، گفت: هبرت اســت کــه دولت بــر مدیریت 
نریوگاه ها نظارت کند و ســازمان خصوصی ســازی 
برای واگذاری بابت رد دیون و ســهام عدالت ارصار 
نکند و اگر بخش خصوصی متخصص و توانمندی به 
حلاظ فنی و مالی پیدا شــد واگــذار کنند که به صنعت 

برق کشور لطمه وارد نشود.
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مهر/

رونامیی از 3 توافق برقی ایران-روسیه

مدیرعامــل توانری با ترشیــح 3 توافق جدید برقــی ایران و 
روسیه، اعالم کرد: با اســتفاده از منابع فاینانس بیش از سه 
هزار و ۵00 مگاوات ظرفیــت جدید نریوگاهی در ایران با 

مشارکت روس ها احداث خواهد شد.
به گزارش خربنگار مهر، مهایون حائری در ترشیح جزئیات 
بیشرت از توافق جدید برقی ایران و روسیه، گفت: با حضور 
وزرای نریو و انرژی ایران و روســیه دو کشور در سه حوزه 
صــادرات و واردات بــرق، احداث نریوگاه هــای بخار و 
ذغال سنگ و بازســازی نریوگاه های قدیمی ایران به توافق 

مقدماتی دست یافته اند.
مدیرعامــل توانری با اعــالم اینکه رشکت های روســی از 
تکنولــوژی و فنآورهــای روز جهان در حــوزه طراحی و 
ساخت نریوگاه های برق به ویژه نریوگاه های ذغال سنگی 
برخوردار هســتند، بیان کرد: در صورتی که نریوگاه ذغال 
ســنگی ســاخته شــود، از تکنولوژی های روز جهان که 

آلودگی را دفع می کنند، استفاده خواهد شد.
این مقام مسئول با تاکید بر اینکه قرار است اعتبارات احداث 
نریوگاه های جدید برقی از حمل منابع فاینانس تامنی شــود، 
اظهار داشــت: ایران و روســیه در بلند مدت می توانند دو 

رشیک مطمئن در صنایع برق و انرژی باشند.
حائری مهچنــنی ازادامه مذاکــرات وزارت نفت و نریو به 
منظور تامنی سوخت زمستانی نریوگاه ها خرب داد و افزود: 
برای زمســتان ســال جاری حجم حتویل گاز به نریوگاه ها 
افزایش می یابد. مدیرعامل توانری با بیان اینکه برای زمستان 
سال جاری باید حجم سوخت مایع نریوگاه های برق به ۴۵ 
روز افزایش یابد، تبینی کــرد: به طور میانگنی ظرفیت خمزن 
نریوگاه ها ۴2 روز است و ما می توانیم به آن میزان سوخت 
ذخریه کنیم. این مقام مسئول مهچننی از توافق ایران و روسیه 
برای ساخت حدود 3 هزار و ۵00 مگاوات نریوگاه جدید 
توســط روســیه خرب داد و خاطرنشــان کرد: نریوگاه های 
منتظری و رامنی گســرتش پیدا می کنند و چهار نریوگاه در 

سهند، بندرعباس و تربیز و طبس احداث خواهد شد.

وزارت نریو/ 

جزئیــات تســهیالت اعطایی 
توانــری بــه متقاضیــان نصب 

مولدهای تولید پراکنده

جمری طرح نریوگاه های تولید پراکنده رشکت مادرختصصی 
مدیریت تولید، انتقال و توزیع نــریوی برق ایران )توانری(، 

جزئیات تســهیالت اعطایــی توانری بــه متقاضیان نصب 
مولدهای تولید پراکنده را ترشیح کرد.

سیدرضا مریزا زاده حســینی در گفت و گو با )پاون(، اظهار 
داشــت: فرق نریوگاه های تولید پراکنده با دیگر نریوگاه ها 
در فراگری بودن آن بوده و صدور جمــوز و پروانه احداث به 

رشکت های برق منطقه ای و توزیع تفویض شده است.
وی افزود: ما هم اکنون در 39 رشکت توزیع و 1۶ رشکت 
برق منطقه ای واحد جلب مشــارکت داریــم و متقاضیان 
می توانند با مراجعه به نزدیک ترین واحد جلب مشــارکت 

نسبت به دریافت جموز اقدام کنند.
وی ادامــه داد: پس از اعالم آمادگی متقاضیــان و ارزیابی 
رشایط اولیه آنان، موافقت اولیه صادر شده و در ادامه آن با 
ارایه چندین مدرک دیگر، موافقــت اولیه به پروانه احداث 

تبدیل می شود.
حسینی با بیان اینکه صدور جموزهای الزم در سامانه اداری 
صنعت برق درصورت کامل بودن مدارک به کمرتین زمان 
رسیده اســت و در طول حداکثر یک هفته صادر می شود، 
گفت: کسانی که دارای موافقت اصولی هستند، باید زمنی 
متلک کنند که این یک موضوع خارج از وزارت نریو اســت 
و پس از آن به جموزهای الزم از ســازمان های دیگر مهچون 

رشکت گاز و سازمان حمیط زیست نیاز است.
وی اظهــار داشــت: پــس از صــدور جموزهــای الزم، 
مطالعه های فنی جهت اتصال به شــبکه برق انجام می شود 
تا با ورود یک منبع جدید تولید، پایداری شبکه افزایش یابد 
و صنعت برق مطابق این مطالعه ها جموز اتصال به شــبکه را 

صادر می کند.
جمری طــرح نریوگاه هــای تولید پراکنــده با بیــان اینکه 
تامــنی جتهیزات و دســتگاه از بخش های مهمی اســت که 
رسمایه گذار بایــد انجام دهد، گفت: نریوگاه طرشــت به 
عنوان مرکز ارزیابی مولد ها بــه متقاضیان کمک می کند تا 
دستگاهی استاندارد و با بازده باال انتخاب کنند. وی افزود: 
پس از صدور پروانه احداث و تکمیل طرح، قرارداد خرید 
تضمینی به مدت پنج ســال با متقاضیان بســته و قیمت ها 
سالیانه متناســب با افزایش نرخ ارز و تورم تعدیل می شود. 
وی یادآور شد: مهچننی براساس قواننی محایتی به مدت 10 
سال ســوخت موردنیاز مولد ها تامنی می شــود؛ یعنی اگر 
سوخت مولد قطع شود، دســتگاه آماده به کار فرض شده و 

هبای انرژی تولیدی قراردادی آن پرداخت می شود.
وی با تاکید بر اینکه ما با ســازمان شــهرک های صنعتی به 
تفاهم رســید ه ایم که تا 3000 مرت زمنی به صورت رایگان 
در اختیار رسمایه گذاران تولیــد پراکنده قرار گرید، گفت: 
مهچننی قرار شــده اســت رشکتهای برق منطقــه ای که در 
حمل پســت های فوق توزیع زمنی اضافی دارند، این زمنی ها 
به صورت اجاره بلندمدت در اختیــار رسمایه گذاران قرار 
گرید؛ بنابراین منظــور از متلک زمنی تنها خرید نیســت و 
می توان زمنی را نیز به صورت رایگان دریافت کرد و حدود 
۵0 درصد از کســانی که پروانه احــداث دریافت کرده اند، 

موفق به دریافت زمنی رایگان شده اند.

وی افــزود: 2۵ درصد معادل انرژی ســال نخســت را به 
صــورت پیش پرداخت می دهیم که تاکنــون درجمموع 80 

میلیارد تومان به متقاضیان پرداخت شده است.
وی خاطرنشان کرد: اســتفاده از سامانه های تولید پراکنده 
تلفــات را کاهش می دهــد و حرارت این نــوع نریوگاه ها 
را می تــوان برای تولیــد گرما و رسما و حتی اســتحصال 
دی اکســید کربن اســتفاده کرد. وی یادآور شد: با استفاده 
چندمنظوره از واحدهای تولید پراکنــده، بازده آهنا حتی به 

باالی 80 درصد می رسد.

دنیای اقتصاد/ حتلیل 10 ســاله »بیزینس مانیتور« از سوی 
کانون هنادهای رسمایه گذاری ایران منترش شد:

پارامرتهای موثر در توسعه برق

در حالی مقامات مسوول در وزارت نریو معتقدند صنعت 
برق ایران طی ســال های گذشــته از حتوالت جهانی عقب 
مانده، اما بر گزارش حتلیل ۱0 ســاله صنعــت برق ایران که 
از سوی بیزینس مانیتور منترش شده دولت ایران مهچنان به 
رسمایه گذاری در بخش توسعه ظرفیت برق طی سال های 

آتی ادامه خواهد داد.
بر اســاس گزارش اخری بیزینس مانیتور که از سوی »کانون 
هنادهای رسمایه گذاری ایران« و با مهکاری »دنیای اقتصاد« 
منترش شده، با توجه به وفور منابع طبیعی، حجم باال و روبه 
رشد مجعیت که ســطح تقاضا را برای برق افزایش می دهد 
و مهسایگی با کشــورهایی که با معضل کمبود برق مواجه 
هســتند، دولت ایران مهچنان به رسمایــه گذاری در بخش 
توســعه ظرفیت برق طی ســال های آتی ادامه خواهد داد؛ 
ضمن اینکه صادرات برق به کشورهای مهسایه مانند ترکیه 
و پاکستان که شــدیدا نیازمند به انرژی هستند در دهه های 
آتی به میزان قابــل مالحظه ای افزایش می یابد. اما در مقابل 
ختصیص یارانه دولتی به این بخش، نقش مهمی در مرصف 

انرژی در ایران ایفا می کند.
دولت ایران از مدتی پیش در نظر داشــت میزان یارانه های 
ختصیص یافته به بخش انرژی را کاهش دهد و در این راستا 
طرح افزایش قیمت برق را با هدف هببود وضعیت مالی، در 

اوایل سال جاری معرفی کرد.
بر اساس این گزارش، این اقدام در درجه اول باعث کاهش 
تقاضای داخلی برای برق خواهد شد و در    هنایت چشم انداز 
کلــی اقتصاد کالن را هببــود می بخشــد و می تواند امکان 
افزایش صادرات به مهسایگان کشــور را فراهم آورد. البته 
حتلیل بیزینس مانیتور از افزایش قیمت برق در حالی اســت 
که مقامات مسوول در حوزه برق مهچنان معتقد به اصالح 
اقتصاد برق هســتند؛ به طوری که براساس اعالم وزیر نریو 
هزینه سوخت هر کیلووات ساعت برق ۷00 تومان است که 
۸۵ تومان نیز در بخش تبدیل انــرژی، انتقال و توزیع به آن 
افزوده می شود و در جمموع هر کیلووات ساعت برق 78۵ 
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تومان هزینه در بر دارد. این در حالی اســت که هم اکنون از 
مشــرتکان خانگی به طور متوسط ۴9/۴ تومان به ازای هر 
کیلووات ساعت برق دریافت می شود که 73۵ تومان به آن 

یارانه تعلق گرفته است.
در مهنی حال، بر اســاس گزارش بیزینــس مانیتور انتظار 
می رود در خالل دوره زمانی 201۴ تــا 2023 )دوره 10 
ســاله(، جمموع تولید برق ایران با افزایش3/3 درصدی به 
طور متوســط ســاالنه به 313/3 تراوات ساعت برسد. 
این رشــد ناشــی از افزایش تدرجیی در توان تولیدی اولنی 
تاسیســات برق هسته ای ایران اســت که در سال 2012 به 

شبکه برق متصل شد.
از ســوی دیگر انتظار می رود رشــد تولید ناشــی از منابع 
جتدیدپذیر غریآبی شــتاب گرفته و متوســط رشــد ساالنه 
عرضه برق در خــالل دوره زمانی 2013 تا 2023 به 2/۵ 
درصد برسد. پس از رکود برآوردی 3/۴ درصدی در سال 
2012، پیش بینی می شود متوسط هببود رشد بنی سال های 
201۴ تا 2023 به 3/۵ درصد برسد. در این گزارش آمده، 
انتظار می رود مجعیت ایران از 7۶/۴ میلیون نفر ختمنی زده 
شــده در ســال 2012 به 8۵/8 میلیون نفر تا سال 2022 
افزایش یابد که خالــص میزان مرصف برق از میزان ختمینی 
183/1 تراوات ساعت در سال 2012 به 2۶3/3 تراوات 
ســاعت در ســال 2023، افزایش خواهد یافت. مهچننی 
پیش بینی می شــود در خالل دوره زمانی 201۴ تا 2023، 
رشد تقاضای برق به نرخ متوسط ساالنه 3 درصد برسد. به 
واسطه رشد پیش بینی شده در خالص تولید و کاهش رشد 
به میزان کمرت از روند واقعــی تقاضا، در میان مدت احتامل 
افزایش جزئی در عرضه مازاد بــرق ایران وجود دارد، البته 
ایران مایل است ظرفیت صادرات برق خود را توسعه دهد.

کاهش در میــزان تلفات انتقال و توزیــع از 1۵/۴ درصد 
برآورد شده در ســال 2012 به 13/9 درصد تا پایان سال 
2023، به افزایش مازاد تولید برق کمک بیشــرتی خواهد 
کرد. بر این اســاس، خالص ظرفیت صادرات برق در سال 

2023 به میزان ۶/9تراوات ساعت پیش بینی می شود.
بر اساس این گزارش، تقاضای قابل مالحظه برق از طرف 
کشورهای مهسایه ایران که شدیدا نیازمند انرژی هستند، در 
کنار حجم باال و رو به رشــد مجعیت این کشور باعث شده 
رشایط مطلوبی برای بازده های صنعت اجیاد شــود. با این 
وجود، تاثری حتریمهای بنی املللی بــر اقتصاد ایران و به ویژه 
بر بخش انــرژی مهچنان باعث کاهش امتیاز کلی کشــور 
می شود، در حالی که ریســک های صنعت و کشور هر دو 
باال هســتند. با توجه به دسرتسی تقریبی کل مجعیت کشور 
به برق، عمده ترین امتیاز ایران در بخش بازده صنعت برق، 

پوشش مناسب بازار خواهد بود.
عالوه بر این، ایران به سایر بازارهای جماور دسرتسی دارد که 
امکان صادرات برق تولید شده را فراهم می کند، البته ایران 
از نظر مرصف، تولید و ظرفیت کلی برق، موفقیت کمرتی 
کســب کرده اســت. این کشــور مهچننی دارای امتیاز زیر 
متوسط برای رشد پنج ساله در زمینه تولید، ظرفیت در حال 

تولید و تقاضای برق است. از سوی دیگر، به طور کلی نامی 
ریسک صنعت در ایران جذاب نیست. از سوی دیگر عالوه 
بر چشم انداز نامطلوب در منابع جتدیدپذیر، امتیاز خوبی در 
میزان آزادسازی، تامنی مالی و شفافیت فرآیندهای پیشنهاد 
مناقصه کسب نکرده اســت. نقاط ضعف در این حوزه ها 
موجب عــدم اعتامد رشکت های بخش خصوصی شــده و 
مانع از متایل این بخش به مشارکت در رشد می شود. در عنی 
حال، خمالفت های بنی املللی در مورد برنامه های هســته ای 
ایران نیز به میزان بیشــرتی بر بخش برق داخلی ایران تاثری 
می گــذارد و اگرچه مذاکرات بنی املللی برای دســتیابی به 
توافق روی این موضوع مهچنان ادامه دارد، اما ریسک های 

مرتبط با این مساله رو به افزایش است.

فارس/ معاون وزیر نریو در گفت و گو با فارس:  

قرارداد صــادرات برق ایران به 
عراق تا دی ماه متدید شد

معاون وزیر نریو در امــور برق و انرژی با بیان اینکه قرارداد 
صادرات برق ایران به عراق یک ماه بود که متام شــده بود، 
گفت: عراق در پرداخت پول بــرق صادراتی ایران هبرت از 

سایر کشور ها عمل می کند. 
هوشــنگ فالحتیــان در گفت و گو با خربنــگار اقتصادی 
خربگزاری فارس در پاسخ به این سؤال که در دیدار با معاون 
وزیر برق عراق آیا عراق موافق افزایش واردات برق از ایران 
اســت، گفت: در دیداری که به تازگی بــا معاون وزیر برق 
عراق داشتیم توافق شــد قرارداد صادرات برق ایران که از 
یک ماه قبل به امتام رســیده بود تا دی ماه یعنی تا پایان سال 

میالدی )۲0۱4( ادامه پیدا کند.
فالحتیان اضافه کــرد: در این دیدار مقرر شــد تا دو طرف 
مذاکرات جدید خود را برای ادامه مهکاری در سال میالدی 

جدید آغاز کند.
معاون وزیر نریو در امور برق و انرژی در پاسخ به این سؤال 
که در حال حارض چــه میزان برق از ایــران به عراق صادر 
می شــود، گفت: در حال حارض به دلیل اینکه وضعیت آب 
و هوایی در عراق به سمت خنک شــدن رفته است، میزان 
واردات برق از ایران کاهش یافته اســت به طوری که شب 
گذشــته میزان برقی که از ایران به عراق صادر شــد بالغ بر 

1000 مگاوات بود.
وی با تأکیــد بر اینکه قرارداد صادرات بــرق ایران به عراق 
یک ماه بود به امتام رسیده بود اما توافق شده تا فعاًل براساس    
مهان قرارداد قبلی به عراق برق صادر شود خاطرنشان کرد: 
توافق شده اســت تا برای میزان تأمنی برق عراق مذاکرات 

جدید تا دی ماه ادامه داشته باشد.
فالحتیان افزود: برای ادامه کار و بستن قرارداد جدید برای 
صادرات برق در ســال 201۵ باید جلسات متعدد دیگری 
نیز داشته باشیم تا براساس توافقات جدید برق مورد نیاز به 

عراق صادر شود.

قیمت برق صادراتی اگر رضورت داشته باشد تغیری می کند
معاون وزیــر نریو در امور بــرق و انرژی در پاســخ به این 
ســؤال که آیا در توافقات جدید قیمت برق صادراتی ایران 
افزایش می یابد، گفت: این موضوع که بخواهیم در قیمت 
بــرق صادراتی تغیریاتی اجیاد کنیم در مذاکرات مشــخص 
می شــود، بنابراین فعاًل چیزی که مشخص است این است 

که براساس قرارداد قبلی کار را پیش بربم.
وی ترصیح کــرد: در مذاکــرات اگــر رضورت ببینیم که 

تغیریاتی در قیمت ها اعامل شود این کار را خواهیم کرد.
معاون وزیر نــریو در امور برق و انرژی افزود: اعالم قیمت 

برق صادراتی در جراید کار پسندیده ای نیست.

مشکلی بابت دریافت پول برق صادراتی ایران به عراق 
وجود ندارد

فالحتیان در پاسخ به این ســؤال که آیا ایران بابت صادرات 
برق به عراق طلبکار اســت، گفت: خوشــبختانه دریافت 
مطالبات ایــران از عراق بابت صادرات برق هبرت از ســایر 

کشور ها است و راحت تر هم وصول می شود.
وی افزود: در چند ماه اخری هم مشــکل خاصی برای اینکه 
پول برق صادراتی ایران پرداخت شود وجود نداشته است.

فارس/ 

دارایی های وزارت نریو صنعت 
برق را نجات می دهد؟ 

رسمایه در اختیار وزارت نــریو از حمل بخش برق آیا باعث 
می شــود، ورشکســتگی صنعت بــرق و وزارت نریو تا 
حدودی به تأخــری بیافتد و بخش خصوصــی جمددا برای 

رسمایه گذاری در ساخت نریوگاه ها تشویق شود؟ 
هم اکنون هزینه تولید هر کیلووات ساعت برق در وزارت 
نریو با سوخت یارانه ای 1۵0 تومان متام می شود، در حالی 
که به طور متوســط فروش برق حدود ۵0 تومان اســت و 
معنی آن این است که وزارت نریو هر کیلووات ساعت برق 

را با رضر 100 تومانی به فروش می رساند.
بنابراین گــزارش، تفاوتی که در دولــت یازدهم با دولت 
دهم وجود دارد، این است که با آغاز مرحله دوم هدفمندی 
یارانه ها شانســی که وزارت نریو آورده دیگــر به ازای هر 
کیلووات ســاعت برق به ســازمان هدفمندی برای تأمنی 

بخشی از یارانه نقدی مردم کمک نمی کند.
وزارت نریو در مرحله اول هدفمندی و به ازای هر کیلووات 
ساعت 1۶۶ ریال به سازمان هدفمندی برای تأمنی بخشی 

از یارانه نقدی مردم پرداخت می کرد.
این عدم پرداخت 1۶۶ ریال به ازای هر کیلووات ســاعت 
به ســازمان هدفمندی یکی از گزینه هایی است که می توان 
گفت که به وزارت نریو کمک می کند، تا بتواند بر مشکالت 
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خود فائق آید و تا حدودی ورشکســتگی صنعت برق را به 
تأخری بیندازد.

اما گزینه جدی که باعث شده تا خیال چیت چیان وزیر نریو 
و مسئوالن ارشد این وزارختانه راحت شود که صنعت برق 

و وزارت نریو ورشکسته نمی شوند، چیست؟ 
مگر نــه اینکه وزارت نریو از حمل صنعــت برق بیش از 20 
هزار میلیارد تومان به بخش خصوصی، پیامنکاران و بانک ها 
بدهــی دارد، پس گزینه جــدی مهانا رسمایه ای اســت که 

دراختیار وزارت نریو قرار دارد. 
بزرگ ترین عاملی که صنعت برق را رسپا نگه داشــته است 
دارایی های صنعت برق که حدود 200 هزار میلیارد تومان 

ختمنی زده می شود.
پس این رسمایه و دارایی های صنعت برق است که شکست 
صنعت برق را به تعویق انداخته است و اگر این رسمایه نبود، 

سال ها پیش اتفاقات ناگواری برای این صنعت رخ می داد.
این موارد باعث شــده تا رسمایه گذارانی که قصد رسمایه 
گذاری در صنعت بــرق ایران را دارند، بــا دیدن وضعیت 
نریوگاه های فعلی پیام مناســبی دریافــت نکنند و چندان 
عالقه ای برای رسماهیگذاری در این صنعت از خود نشــان 

ندهند.
این کاهش رسمایه گذاری در صنعت برق ما را در ســاهلای 
آینده با کمبود برق و خاموشــی های ناگزیر مواجه خواهد 
کرد. پس هبرتین کار در درجه اول پرداخت طلب پیامنکاران 

بخش خصوصی است.
حال که از ابتدای سال جاری و با آغاز مرحله دوم هدفمندی 

یارانه هــا وزارت نریو 3۵00 میلیارد تومان را به ســازمان 
هدفمندی پرداخت نکرده است و قیمت برق هم 2۴ درصد 
افزایش یافته اســت، دیگر دلیلی بــرای تأخری در پرداخت 

بدهی ها به پیامنکاران بخش خصوصی نیست.
البته قرار بود که از ابتدای سال جاری متام کسانی که به شبکه 
رسارسی برق می فروشند وزارت نریو طلب آهنا را رسیعًا به 
صورت نقدی پرداخت کند، تا با این تدبری بدهی ها افزایش 
نیابد و آرام آرام اعتامدی که از دســت رفته بود بازســازی و 
بخش خصوصی جمددًا رغبت پیدا کند که رسمایه گذاری در 
صنعت برق را افزایش دهد، اما ظاهــرا وزارت نریو از این 

فرصت هم استفاده نکرده است.
هر چند که وزارت نریو قول داده اســت طی دو ســال این 
بدهی ها را تسویه خواهد کرد، اما به نظر می رسد با افزایش 
این بدهی ها این موضوع بعید به نظر برسد، چرا که اولویت 
بندی هایی هم که صــورت گرفته بود، تــا ابتدا بدهی های 
نریوگاه هایی که برق به فروش می رســانند پرداخت شود و 
سپس نوبت به پیامنکاران و بانک ها برسد، نیز جواب نداده 

است.

مهر/ معاون وزیر نریو اعالم کرد: 

توکیو آمــاده رسمایه گذاری در 
ایران شد

به گزارش خربگزاری مهر، علریضا دائمی از آمادگی ژاپن 
برای رسمایه گذاری بدون ســقف در پروژه های آب و برق 

ایران خرب داد و گفت: رشکت ژاپنی اعالم کرده که آمادگی 
کامل برای رسمایه گذاری در بخش وسیعی از صنعت آب 
و برق کشور را دارا اســت و در اینباره حمدودیت رسمایه ای 
ندارند و چنانچه ظرفیت هــای خوبی برای مهکاری فراهم 
باشــد، آماده هســتند تا به هر میزان در زمینه های یادشــده 

رسمایه گذاری کنند.
معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزارت نریو با تاکید بر 
اینکه این رشکت دارای جتربه های وسیعی در سطح جهانی 
است افزود: این رشکت یک رشکت هلدینگ مادرختصصی 
در ژاپن است که دفا تر زیادی در جهان دارد و آمادگی خود 
را بــرای رسمایه گذاری در صنعــت آب و برق ایران اعالم 

کرده است.
وی افزود: با اعالم آمادگی این رشکت و ارائه برنامه کاری، 
پیشنهاد مهکاری در زمینه ســامانه های هوشمند هبره وری 
آب و برق مطرح شد که با توجه به جتربه های گسرتده ای که 
این رشکت در کشورهای دیگر داشت، مورد استقبال قرار 

گرفت.
این مقــام مســئول در وزارت نــریو ادامه داد: براســاس 
پیشــنهادی که از طرف رشکت ژاپنی صورت گرفت، قرار 
شد پس از شناســایی ظرفیت ها، از ســال 201۵ میالدی 
امکانی فراهم شــود تــا این نشســت ها بــرای دو هدف 
اصلی یعنی اســتفاده از سامانه های هوشــمند و استفاده از 
ظرفیت های رسمایه گــذاری در بخش صنعــت آب و برق 

برگزار شود.
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تسلیت

جناب آقای مهندس عرفانیان
مدیرعامل حمرتم رشکت نریو رامشری

با کامل تأســف و تأثر، مصیبت وارده را به جنابعالی و خانواده حمرتم تسلیت عرض نموده و از درگاه ایزد 
منان برای آن مرحومه، علو درجات و برای بازماندگان صرب و شکیبایی آرزومندیم.

جناب آقایان مهندس حسنی علیمرادیان و مهندس حممد مهدی علیمرادیان
ریاست حمرتم هیأت مدیره و مدیرعامل حمرتم رشکت ایران سوئیچ

با کامل تأســف و تأثر، مصیبت وارده را به جنابعالی و خانواده حمرتم تسلیت عرض نموده و از درگاه ایزد 
منان برای آن مرحومه، علو درجات و برای بازماندگان صرب و شکیبایی آرزومندیم.

رسکار خانم مهندس عبدی
مدیر حمرتم بازاریابی و فروش رشکت سام الکرتونیک پارسه

با کامل تأسف و تأثر، مصیبت وارده را به رسکارعالی و خانواده حمرتم تسلیت عرض نموده و از درگاه ایزد 
منان برای آن مرحوم، علو درجات و برای بازماندگان صرب و شکیبایی آرزومندیم.          

اخبار سندیکا
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در راستای اجرای قانون حداکثر اســتفاده از توان تولیدی و 
خدماتی کشور پیشنهادشد: 

رشکت ها بر اجرای مناقصات 
نظارت کنند

در راستای اجرای قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی 
و خدماتی کشــور وزارت صنعت، معدن و جتارت طی 
نامه ای پیشــنهاد کرد که رشکت ها از طریق پایگاه اطالع 
رسانی مناقصات، در صورت مشاهده اعالم مناقصه برای 
کاالهایی که مشابه داخلی دارند و متقاضیان قصد خرید از 
خارج را دارند، مراتب را با ذکر نام سازنده داخلی و نوع 
کاال و دستگاه برگزار کننده مناقصه به دفرت صنایع فلزی، 
برق و الکرتونیک این وزارت خانه اعالم تا اقدامات الزم 

در راستای قانون مذکور از طرف این دفرت انجام پذیرد. 
به گزارش روابط عمومی ســندیکای صنعت برق ایران، 
طبق بند الف ماده 23 قانون برگــزاری مناقصات و آینی 
نامه اجرایی آن، دســتگاه های دولتــی و عمومی موظف 
شــده اند تا اطالعات مناقصات و موارد ترک ترشیفات 
مناقصه )شــامل فراخوان، اسناد و صورجتلسات تا تعینی 
برنده و انعقاد قرارداد( را برای عموم از طریق پایگاه ملی 

اطالع رسانی مناقصات اطالع رسانی کنند. 
گفتنی است، این پایگاه به منظور اطالع رسانی مناقصات 

کشور برای عموم از طریق دولت به آدرس:
 http: //iets. mporg. ir  راه اندازی شده است. 

با توجه بــه مواد 2 تا 7 قانــون حداکثر اســتفاده از توان 
تولیدی و خدماتی کشور، پیشنهاد شده است در راستای 
نظــارت بر اجرای قانون حداکثر توســط دســتگاه های 
برگزار کننــده مناقصه، رشکت ها ضمــن مراجعه به این 
پایگاه و عضویت در آن مســتمر این پایگاه را مالحظه و 

پایش کنند و موارد مذکور را گزارش دهند. 

ایلنا/ وزیر صنعت معدن جتارت در پاسخ به ایلنا:

آغاز ارائه جوایــز صادراتی از 
نیمه دوم سال 93 

وزیــر صنعت معــدن وجتــارت از رشــد 20 درصدی 

صادرات غری نفتی طی چهارماهه ابتدای ســال 93 خرب 
داد. 

به گزارش خربنــگار ایلنا، حممدرضا نعمــت زاده وزیر 
صنعت معدن جتارت در یک نشســت خربی در پاسخ به 
خربنگار ایلنا مبنی براینکه آیا با وجود بحران های داخلی 
در کشــورهای اطراف، امسال به اهداف صادراتی دست 
خواهیم یافت؟ اظهار داشــت: صــادرات غری نفتی در 
چهارماهه ابتدای ســال جاری ۱6 میلیارد دالر بوده است 
که نســبت به مدت مشابه در ســال گذشته بیست درصد 

افزایش یافته است. 
وی افــزود: امیدواریم این روند ادامه یابد هر چند رشایط 
بنی املللی حمدود کننده است اما صادرکننده های ما تالش 

می کنند تا به این اهداف دست یابند. 
وی افزود: از نیمه دوم ســال 93 جوایز صادراتی جمدد از 
رس گرفته می شود و درصددیم موانع صادراتی را برداشته 
و رسمایه در گردش را افزایش دهیم و به هدف صادراتی 

۴9 میلیارد دالری تا پایان سال دست پیدا کنیم. 

ایسنا/ جملس مصوب کرد؛ 

معافیت مالیاتی برای صادرات 
کاالهای غرینفتی

نامیندگان جملس شورای اسالمی در جلسه علنی در جریان 
رســیدگی به الحیه اصالح قانون مالیات های مســتقیم، 

صادرات کاالهای غری نفتی را از مالیات معاف کردند. 
به گــزارش خربنــگار پارملانی خربگزاری دانشــجویان 
ایران )ایســنا(، به موجــب مصوبه جملس صــد در صد 
درآمد حاصل از صــادرات خدمات کاالهای غرینفتی و 
حمصوالت بخش کشاورزی و 20 درصد درآمد حاصل از 

صادرات مواد خام مشمول مالیات با نرخ صفر می شود. 
به موجب این مصوبه فهرست مواد خام و کاالهای نفتی 
به پیشنهاد مشرتک وزارختانه های اقتصاد، صنعت و نفت، 

و اتاق بازرگانی به تصویب هیات وزیران می رسد. 
در تبرصه این ماده مقرر شــد: درآمد حاصل از صادرات 
کاالهای خمتلف که به صــورت ترانزیت بــه ایران وارد 
می شوند و بدون تغیری در ماهیت یا با انجام کاری بر روی 

آن صادر می شوند مشمول مالیات با نرخ صفر می شود. 
طبق تبرصه دیگر این ماده مفاد این ماده پس از امتام دوره ی 

اجرای قانون برنامه پنجم الزم االجرا خواهد شد. 

مهر/ 

کرباســیان نایــب رئیس اتاق 
بازرگانی ایران شد

مســعود کرباســیان رئیس کل گمرک مجهوری اسالمی 
ایران با رای هیات نامیندگان نایب رئیس اتاق بازرگانی و 

صنایع و معادن ایران شد. 
به گزارش خربنگار مهر، اعضای پارملان بخش خصوصی 
با رای گریی خود مســعود کرباســیان رئیس کل گمرک 
مجهوری اســالمی ایران را بــه عنوان نایــب رئیس اتاق 

بازرگانی و صنایع و معادن ایران انتخاب کردند. 
بر اســاس رای گریی که انجام شــد حمســن چمن آرا و 
مسعود کرباســیان به عنوان دو کاندیدا وارد میدان شدند 
که کرباسیان توانست 1۶9 رای و چمن آرا توانست 11۵ 

رای کسب کند. 
به گزارش مهــر، 289 نفر در رای گــریی انتخاب نایب 
رئیس اتاق ایران رشکت کردند که 1۴ رای سفید و 288 

رای مورد قبول به صندوق انداخته شد.

ایسنا/  

خرید ساختامن برای تشکل ها 
هتــران  بازرگانــی  اتــاق  در 

تصویب شد
خرید ســاختامن برای تشــکل ها در اتاق بازرگانی هتران 

تصویب شد. 
به گــزارش خربنــگار خربگــزاری دانشــجویان ایران 
)ایسنا(، هیات نامیندگان اتاق بازرگانی، صنایع و معادن 
و کشاورزی هتران با اخذ اکثریت آراء خرید ساختامن برای 

تشکل ها قطعی شد. 
این در حالی اســت که در این رای گــریی تنها 29 نفر از 

اخبـار اقتصـادی
   اخبار اقتصادی 
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اعضای هیــات نامیندگان حضور داشــتند. پیش 
از انجام رای گریی اعضای هیــات نامیندگان در 
خصوص خمالفت و موافقت خود و دالیل نظرات 

خود صحبت کردند. 
اســداهلل عســگراوالدی خرید این ســاختامن که 
پنجمنی ســاختامن اتاق بازرگانی هتران می شــود 
را غــریرضوری دانســت و گفت: ذخــریه 100 

میلیاردی اتاق در ساختامن ها به نفع اعضا نیست. 
مهچننی جمیدرضا حریری بیان کرد: با اینکه تصمیم 
داشتم تا آخر دوره حرف نزنم، اما جمبور به خمالفت 
هستم از ساختامن خیابان مطهری استفاده نمی شود 
و هبطور مرتوکه مانده و تبدیل به پارگینک روزنامه 
دنیای اقتصاد شده است. تشکل ها حتت مدیریت 
اتاق بازرگانی هتران هستند و اگر اتاق هتران قصد 
کمک دارد، باید ســاختامنی که می خرد در اختیار 
اتاق ایران بگذارد تا تصمیم گریی ها در آن ها انجام 

شود. 
مجشید عدالتیان نیز خرید ساختامن و تزریق پول به 
تشکل ها را مانع از آزادی آن ها دانست و گفت: اگر 
تشکل ها تبدیل به کارمندان اتاق شوند اثرگذاری و 

آزادی عمل خود را از دست می دهند. 
مسعود دانشــمند گفت: نفس محایت از تشکل ها 
کار درستی است، اما برای این کار باید ساختامن ها 
را به منابع اجیاد درآمد تبدیل کنیم یعنی استفاده های 

جتاری و اداری از آن ها بکنیم. 
البته آل اسحاق در ادامٔه ســخنان وی گفت: اتاق 
بازرگانی قانونا یک هناد غریانتفاعی اســت و حق 

درآمدزایی ندارد. 
حمســن خلیلی عراقی عــدم رضایت خــود را از 
مهکاران اتــاق بازرگانــی اعالم کــرد و گفت: 
داوطلبان تشکل ها کم هستند و حق عضویت خود 
را پرداخت نمی کنند. من ۶۵ سال است که در امور 
تشکل ها فعالیت می کنم، اما این تشکل گرایی که 
زیر بنای جامعه مدنی است در جایگاه واقعی خود 

قرار ندارد. 
پدرام ســلطانی، نایب رییس اتاق ایــران گفت: 
ســاختامن جدید اتاق ایران در حال تکمیل است 
و فضای جدید بــرای ارائٔه خدمــات جدید ارائه 
می شود. اگر چند ماه تامل کنید و در صورت کافی 
نبودن فضا می توانیم از عنایت اتاق هتران هبره مند 

شویم. 
در خامته جلسه با وجود اینکه فقط 29 نفر از اعضاء 
در جلسه ماندند رای گریی انجام شد و با اکثریت 
آراء خرید ساختامن جدید برای تشکل ها تصویب 

شد. 

ایسنا/ آل اسحاق تاکید کرد

تعامل نظام بانکی با بخش 
خصوصــی حمــور برنامه 

ششم
تعامــل نظام بانکی بــا بخش خصوصــی و نگاه 
به حموربودن بخــش خصوصــی در اقتصاد باید 

مهم ترین حمور برنامٔه ششم باشد. 
به گزارش خربنگار خربگزاری دانشجویان ایران 
)ایسنا(، حییی آل اسحاق - رییس اتاق بازرگانی، 
صنایع، معادن و کشــاورزی هتران - در نشســت 
هیات نامیندگان اتاق بازرگانی هتران گفت: رشد 
۴. ۶ درصــدی در هبــار ســال 1393 امیدواری 

زیادی را برای خروج از رکود دارد. 
وی افزود: سهم گروه فعالیت های نفتی، صنعتی 
و خدماتی که مجعــا معادل 8. 3 درصد از این ۶. ۴ 
درصد است شامل 0/7 درصد برای گروه نفت، 
1/۵ درصد برای صنعــت و مهچننی یک درصد 
برای بخش بازرگانــی و۶/. درصد نیز مربوط به 

بخش خدمات موسسات مالی و پولی است. 
آل اســحاق در ادامه اظهار کرد: در بررسی برنامٔه 
ششم توســعه که کمیسیون های خمتلف اتاق هتران 
و ایران در حال بررسی آن هستند، پیشنهاد اول ما 
این است که به جای طرح های بدون بازده پنج ساله 
توجه بیشرتی به برنامه های ساالنه شود، اما به هر 
حال نظام برنامه ریزی به صورت پنج ســاله عمل 
می کند. آنچه مهم اســت این است که این ایده ای 
عمومی که بخش خصوصی در حمور اقتصاد باشد 

در متامی بندهای برنامه ششم دیده شود. 
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی 
هتران خاطر نشــان کــرد: ختصیص منابــع برای 
بخش خصوصــی و بودجه های عمرانــی باید به 
طور درســت انجام گرید و تعامل دولت و بخش 
خصوصی بیشرت شود. انتظار ما این است که عمل 

و بیان دولت به یکدیگر نزدیک شود. 
وی افزود: بودجه عمرانی ســه ماهه اول عملکرد 
خوبی نداشته و در ســه ماهه دوم هبرت شده، اما به 
دلیل سنتی بودن سیســتم اقتصاد این مشکالت ما 
در حال افزایش است و هزینه های جاری به بودجه 

برنامه ریزی شده لطمه وارد می کند. 
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی 
هتران گفت: ارتباط بخش تولید با نظام بانکی جای 
تامل بیشــرتی دارد. رسمایه در گردش و پرداخت 
بدهی ها معضالت حل نشــده بخش خصوصی و 

بانک هاست.

اخبار اقتصادی
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