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سرمقاله

تش ــکلها مهمتری ــن مولفهه ــای توس ــعه جوام ــع مدن ــی ب ــه ش ــمار میرون ــد .ای ــن نهاده ــا از زم ــان تش ــکیل ت ــا کس ــب مش ــروعیت
الزم و تاثیرگــذاری بــر سیاس ـتگذار یها در جهــت تامیــن منافــع اعضــای خــود اساســا مســیر پرفــراز و نشــیبی را طــی میکننــد.
مســالهای کــه در ایــن میــان حائــز اهمیــت بــه نظــر میرســد ایــن اســت کــه تشــکلهای اقتصــادی بخشــی از ســرمایه اجتماعــی
در بطــن جوامــع محســوب میشــوند.
البت ــه س ــرمایه اجتماع ــی تعابی ــر متفاوت ــی دارد ،ام ــا در نگاه ــی کل ــی میت ــوان آن را مجموع ـهای از هنجاره ــا ،ارزشه ــا و رواب ــط
انس ــجامبخش می ــان انس ــانها و س ــازمانهایی دانس ــت ک ــه توانای ــی اکتس ــاب مناف ــع جمع ــی را دارن ــد .در حقیق ــت س ــرمایه
اجتماع ــی زمان ــی در جوام ــع مردم ــی ایج ــاد میش ــود ک ــه اعتم ــاد م ــردم ب ــه یکدیگ ــر و م ــردم ب ــه حاکمی ــت و نهاده ــای اصل ــی
جامع ــه در کن ــار مش ــارکت و تعام ــل اجتماع ــی و نی ــز احس ــاس هوی ــت جمع ــی و گروه ــی ب ــه ص ــورت س ــازمان یافت ــه و نهادین ــه
ش ــکل گرفت ــه باش ــد.
ایج ــاد اعتم ــاد متقاب ــل در س ــایه س ــرمایه اجتماع ــی ای ــن مولف ــه مدن ــی را ب ــه یک ــی از مهمتری ــن زیرس ــاختهای توس ــعه ب ــدل
میکنـــد .حـــال بـــا نگاهـــی بـــه ایـــن تعاریـــف ،شـــاید بتـــوان اهمیـــت تجمیـــع ســـرمایه اجتماعـــی در قالـــب فعالیتهـــای
انجمنهـــای کســـب و کار را بهتـــر درک کـــرد.
گرده ــم آم ــدن صاحب ــان کس ــب و کار ک ــه ممک ــن اس ــت در م ــواردی دچ ــار تع ــارض ش ــدید مناف ــع ب ــا یکدیگ ــر باش ــد ،نم ــود
مش ــخص و ب ــارزی از س ــرمایه اجتماع ــی اس ــت .ایج ــاد اعتم ــاد و اطمین ــان در تش ــکلهای اقتص ــادی ،بی ــن ش ــرکتهای
عضــو بــه عنــوان قطعههــای حیاتــی پــازل یــک تشــکل و میــان اعضــا و هیــات مدیــره ،از ایــن نهادهــای مدنــی پیکــرهای واحــد
میس ــازد ک ــه میتوان ــد در قال ــب ی ــک حرک ــت جمع ــی ،نهادهه ــای اقتص ــادی را متاث ــر از خوی ــش کن ــد.
در ش ــرایط معم ــول و زمان ــی ک ــه رون ــق ب ــر اقتص ــاد حکمفرماس ــت ،نق ــش تش ــکلها ب ــه توس ــعه رون ــق اقتص ــادی و زمینهس ــازی
ب ــرای بهب ــود محی ــط کس ــب و کار اعض ــا خالص ــه میش ــود .در چنی ــن ش ــرایطی ش ــاید اطمین ــان ک ــردن ب ــه حرکته ــای جمع ــی
آس ــانتر و البت ــه ال ــزام آن کمرنگت ــر باش ــد.
ام ــا تش ــکلها و س ــرمایه اجتماع ــی تجمی ــع ش ــده در آنه ــا در زم ــان بح ــران ،ش ــکل تازهت ــر و پیچیدهت ــری ب ــه خ ــود میگی ــرد.
زمان ــی ک ــه ش ــرکتها ن ــه ب ــرای افزای ــش مناب ــع و مناف ــع بلک ــه ب ــرای بق ــای خ ــود میجنگن ــد ،ات ــکا ب ــه پتاس ــیلهای گروه ــی و
تش ــکلی و اعتم ــاد ب ــه تصمیم ــات جمع ــی ش ــاید دش ــوارتر باش ــد ،ام ــا واقعی ــت ای ــن اس ــت ک ــه در بح ــران تنه ــا مام ــن فع ــاالن
اقتص ــادی ،تش ــکلهای آنه ــا خواه ــد ب ــود.
تعبی ــر «ی ــک دس ــت ص ــدا ن ــدارد» ش ــاید بهتری ــن تعری ــف ب ــرای تفکی ــک می ــزان اثربخش ــی حرکته ــای ف ــردی و گروه ــی ب ــه وی ــژه
در ش ــرایط بحران ــی باش ــد .کاف ــی اس ــت وضعی ــت بحران ــی صنع ــت ب ــرق در ط ــول ی ــک ده ــه گذش ــته را بررس ــی کنی ــم .ک ــدام
فعالی ــت ف ــردی ب ــه نتیج ـهای تثبی ــت ش ــده منج ــر ش ــد و ک ــدام نتیج ــه مقطع ــی توانس ــت ب ــه صنع ــت س ــودی برس ــاند؟
امــروز و در کارزار دشــواری کــه حفــظ حیــات بنگاههــای اقتصــادی مهمتریــن دغدغــه فعــاالن صنعتــی اســت بیشــک ســرمایه
اجتماع ــی مهتری ــن نق ــش را در عب ــور از ای ــن دوران گ ــذار ایف ــا خواه ــد ک ــرد .اگرچ ــه ب ــدون تردی ــد نمیت ــوان منک ــر ابع ــاد گس ــترده
و س ــایه س ــنگین دول ــت ب ــر سیاس ــتگذار یها و ع ــدم فراگی ــری تاثی ــرات تش ــکلها ب ــر تصمی ــم س ــاز یهای کالن کش ــور ش ــد ام ــا
نمیت ــوان ناامیدان ــه هم ــه چالشه ــا را ب ــه ح ــال خ ــود ره ــا ک ــرد.
اثربخشـــی نســـبی تالشهـــای ســـندیکا در موضوعاتـــی ماننـــد قراردادهـــای متوقـــف ،تدویـــن متـــن قـــرارداد تیـــپ ،وصـــول
مطالب ــات اعض ــا ،تدوی ــن فهرس ــت به ــا و حمای ــت از س ــاخت داخ ــل ی ــا اخ ــذ کرس ــی در کارگروهه ــا و کمیتهه ــای مش ــترک ب ــا
مجلــس ،وزارت نیــرو و  ...از جملــه همیــن فعالیتهایــی اســت کــه در ســایه ســرمایه اجتماعــی تجمیــع شــده از ســوی اعضــا
رخ داده اس ــت.
عبــور از شــرایط بحرانــی حاکــم بــر کشــور کــه بــه بــروز یــک جنــگ اقتصــادی بــا ابعــاد گســترده تعبیــر میشــود ،بیــش از هــر زمــان
دیگ ــری ب ــه همدل ــی ،انس ــجام و اعتم ــاد نی ــاز دارد .تش ــکلهای اقتص ــادی ش ــاید نتوانن ــد تغیی ــری در ش ــرایط بحران ــی اقتص ــاد
ایج ــاد کنن ــد ،ام ــا حداق ــل میتوانن ــد ت ــا ح ــدی اعض ــا را زی ــر س ــایه مذاک ــرات ،چانهزنیه ــا و پیگیریه ــای خ ــود گرفت ــه و مقاب ــل
بخش ــی از هجم ــه زیانهای ــی ک ــه ب ــه س ــمت آنه ــا س ــرازیر ش ــده ،بایس ــتند.
ام ــروز و در بزن ــگاه دش ــوار اقتص ــاد ای ــران ،تنه ــا میت ــوان ب ــه ی ــک اراده مل ــی و ع ــزم همگان ــی و فراگی ــر امی ــد بس ــت .میت ــوان ب ــا
اتــکا بــه ســرمایه اجتماعــی حتــی در قالــب تشــکلهایی نظیــر ســندیکای صنعــت بــرق ایــران ایــن امیــد را زنــده نــگاه داشــت▪.

تشکلهاومعمای
سرمایه اجتماعی
(پرونده)
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پرونده

تشکل ها و
معمای سرمایه
اجتماعی
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 /سید علیرضا سیاسی راد /

نگاهی به بایدهای یک تشکل اقتصادی موفق

چگونهسندیکاشویم

مشروعیت یابی

س ــرمایه اجتماع ــی یک ــی از مهمتری ــن مولف ــه ه ــای
جوامـــع مدنـــی و البتـــه یکـــی از اساســـی تریـــن
بنیـــان هـــای تشـــکل هـــا محســـوب مـــی شـــود .در
ایـــن نگاشـــت کـــه حاصـــل گفتگـــوی مفصلـــی بـــا
ســـیدعلیرضا سیاســـی راد ،مشـــاور اتـــاق بازرگانـــی
ایـــران اســـت ،بـــا نگاهـــی کلـــی بـــه نقـــش ســـرمایه
اجتماعـــی در توســـعه تشـــکل هـــای کارفرمایـــی
بـــه رونـــد رشـــد ،گلـــوگاه هـــا و راهکارهـــای توســـعه
فعالیته ــای س ــندیکای صنع ــت ب ــرق ای ــران اش ــاره
شـــده اســـت.

6
پرونده

تشـــکل هـــا و انجمـــن هـــای کســـب و کار یکـــی
از مهمتریـــن پایـــه هـــای توســـعه جوامـــع مـــدرن
محس ــوب م ــی ش ــوند .پی ــش از ه ــر چی ــز بای ــد ای ــن
مســـاله را بررســـی کـــرد کـــه چـــه عواملـــی ،فعـــاالن
اقتصـــادی را بـــه ایجـــاد تشـــکل هـــا ترغیـــب مـــی
کن ــد .ب ــه نظ ــر م ــی رس ــد ال ــزام و فش ــار اس ــتراتژیک
ناشـــی از مداخلـــه دولـــت در بـــازار کســـب و کار و
قـــرار گرفتـــن دولـــت در شـــرایط رقابتـــی بـــا بخـــش
خصوص ــی ،مهمتری ــن عوام ــل ایج ــاد تش ــکل ه ــای
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کارفرمایـــی یـــا همـــان انجمـــن هـــای کســـب و کار
عضـــو محـــور اســـت.
نظــام تنظیــم گــری و هزینــه هــای ناشــی از مصوبــات
دول ــت ،فع ــاالن اقتص ــادی را ناگزی ــر م ــی کن ــد ک ــه
ب ــرای قاب ــل پی ــش بین ــی ک ــردن مولف ــه ه ــای اصل ــی
محیـــط کســـب و کار خـــود و تاثیرگـــذاری بـــر روی
ح ــوزه عموم ــی تصمی ــم گی ــری ،اق ــدام ب ــه تاس ــیس
انجم ــن ه ــا و تش ــکل ه ــا کنن ــد .آنه ــا ت ــاش م ــی
کننـــد بـــا اتـــکا بـــه تـــوان تشـــکل هایشـــان ،موانـــع و
فش ــارهای ایج ــاد ش ــده در فض ــای فعالی ــت ه ــای
اقتصادیش ــان را مه ــار کنن ــد .ای ــن مه ــم؛ ب ــه وی ــژه
در کش ــورهایی ک ــه دول ــت ب ــه عن ــوان سیاس ــتگذار،
بن ــگاه دار و خری ــدار اصل ــی کاال و خدم ــات س ــهم
بس ــیاری در اقتص ــاد دارد ،اهمی ــت بیش ــتری پی ــدا
م ــی کن ــد.
از دیگ ــر س ــو فش ــار ناش ــی از حض ــور س ــایر رقب ــا در
بــازار و فشــار خریــداران بــه عنــوان دو نیــروی رقابتــی
ج ــدی دیگ ــر ه ــم ممک ــن اس ــت ،فعالی ــن کس ــب و
کار را ترغی ــب کن ــد ک ــه فعالیتهای ــی را در قال ــب
رس ــمی ی ــا غیررس ــمی ب ــا یکدیگ ــر ش ــکل دهن ــد .ام ــا
ب ــه ه ــر ح ــال تاثی ــر دول ــت در ایج ــاد تش ــکل ه ــا ب ــه
وس ــیله بخ ــش خصوص ــی پررن ــگ ت ــر از ه ــر ح ــوزه

دیگ ــری اس ــت.
دول ــت در ای ــران ب ــه وی ــژه در صنع ــت ب ــرق ،ع ــاوه
ب ــر اینک ــه در جای ــگاه حاکمیت ــی خ ــود ،فش ــارهای
مختلف ــی ب ــه فع ــاالن صنع ــت ب ــرق وارد م ــی کن ــد،
خریـــدار عمـــده و گاهـــی حتـــی تامیـــن کننـــده
کاال و خدم ــات صنع ــت ب ــرق نی ــز محس ــوب م ــی
شـــود .بـــه ایـــن ترتیـــب نقـــش دولـــت بـــه عنـــوان
کارفرم ــا ،خری ــدار و رقی ــب در ای ــن صنع ــت ن ــه تنه ــا
حاکمیتـــی اســـت بلکـــه بـــه عنـــوان یـــک نیـــروی
رقابت ــی ه ــم در کن ــار بخ ــش خصوص ــی ق ــرار م ــی
گی ــرد .فش ــار ناش ــی از نق ــش پررن ــگ و فراگی ــر دول ــت
در صنعــت بــرق ،میــزان اثرگــذاری دولــت بــر کســب
و کار خصوصــی ایــن صنعــت را بــه شــدت افزایــش
داده اســـت.
در چنیـــن فضایـــی بخـــش خصوصـــی بـــرای
مدیر ی ــت ای ــن فش ــارها چ ــارهای ج ــز س ــازماندهی
همـــکاری هـــای جمعـــی نداشـــته اســـت .در
حقیقـــت آنهـــا تـــاش کـــرده انـــد در ســـایه ایـــن
مشـــارکت جمعـــی ،قدرتـــی فراتـــر از تـــوان انفـــرادی
شـــرکتها در بـــازار ،ایجـــاد کننـــد .بنابرایـــن بایـــد
گف ــت ک ــه ایج ــاد تش ــکلهایی مانن ــد س ــندیکای
صنع ــت ب ــرق ،تاب ــع نح ــوه رابط ــه فعالی ــن بخ ــش
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خصوصـــی بـــا دولـــت اســـت.
رابطـــه بخـــش خصوصـــی بـــا دولـــت در ایـــران و
بس ــیاری از کش ــورهای دنی ــا متناس ــب ب ــا دوره عم ــر
و مراحــل توســعه یافتگــی ،چنــد مرحلــه را طــی مــی
کنــد کــه بــه نظــر مــی رســد رونــد رشــد ســندیکا نیــز بــا
ای ــن م ــدل نظ ــری تطاب ــق بس ــیاری دارد.
در ایــران و بعــد از انقــاب اســامی و از ابتــدای دهــه
 60ت ــا اواس ــط ده ــه  ،70بخ ــش خصوص ــی تح ــت
تاثی ــر اقتص ــاد دولت ــی ،جن ــگ ،دولته ــای برآم ــده
از انقـــاب و رویکردهـــای عدالتخواهانـــه اساســـا
بـــه رســـمیت شـــناخته نمیشـــد .در ایـــن دوره
زمانــی نــه تنهــا بــا ایــن بخــش مشــورت و مذاکــرهای
صـــورت نمیگرفـــت ،بلکـــه مالکیـــت خصوصـــی
نی ــز ب ــه رس ــمیت ش ــناخته نمیش ــد .ب ــه ط ــوری ک ــه
اف ــکار عموم ــی در ای ــن ده ــه ب ــا مس ــاله فع ــال ش ــدن
بخ ــش خصوص ــی کن ــار نمیآم ــد .
بنابرایـــن عمـــده تـــاش هـــای بخـــش خصوصـــی
در ایـــن دوران بـــر مشـــروعیت یابـــی متمرکـــز بـــود.
آنه ــا ابت ــدا بای ــد مش ــروعیت خ ــود را در می ــان اف ــکار
عمومــی و تــوده مــردم بــاز مــی یافتنــد ،تــا بتواننــد بــه
عنــوان یــک بازیگــر اصلــی در اقتصــاد نظــرات خــود
را ارائ ــه دهن ــد .بازیاب ــی ای ــن مش ــروعیت ب ــه معن ــای

دی ــده ش ــدن مناف ــع بخ ــش خصوص ــی ب ــود .تنه ــا
در ای ــن ص ــورت ب ــود ک ــه مش ــروعیت ای ــن بخ ــش ب ــه
ش ــکل حقوق ــی ه ــم ب ــه رس ــمیت ش ــناخته م ــی ش ــد
و صاحبـــان کســـب و کار اجـــازه ایجـــاد انجمـــن،
راهانــدازی تشــکیالت و دسترســی بــه رســانه را پیــدا
م ــی کردن ــد.
ب ــا تغیی ــر سیاسـ ـتهای اقتص ــادی دول ــت پ ــس از
پایـــان جنـــگ و رویکـــرد دولـــت آیـــتاهلل هاشـــمی
رفســـنجانی و اصالحـــات بـــه خصوصـــی ســـازی،
بــه آرامــی بخــش خصوصــی از مراحــل اولیــه کســب
مشـــروعیت بـــه مرحلـــه تاســـیس تعـــدادی تشـــکل
مل ــی و موث ــر رس ــید.
پیـــش از آن تلقـــی عمـــوم از عضویـــت در اتـــاق
بازرگانـــی منفـــی بـــود و فعـــاالن اقتصـــادی اعتقـــاد
داشــتند کــه اعضــای ایــن اتــاق تاجــر ،عوامــل بــازار،
راســـت ســـنتی و محافظـــهکار هســـتند؛ بنابرایـــن
هرگ ــز ب ــه عضوی ــت ای ــن ات ــاق در نمیآمدن ــد .ام ــا
در دهـــه هفتـــاد در کنـــار شـــکلگیری طبقـــات
جدیــدی از فعــاالن کســب و کار بــا تولیــد فناورانهتــر
و صنعتیتـــر ،دسترســـی بـــه صنایـــع بزرگتـــر و
پیچیدهتـــر ،فضـــای تشـــکلی تغییـــر کـــرد ،نـــگاه
فع ــاالن اقتص ــادی نس ــبت ب ــه انجم ــن ه ــا بهب ــود

یافــت و بــه تدریــج انجمــن هایــی متناســب بــا ایــن
ل گرفتنــد و خوشــبختانه فراینــد
فضــای جدیــد شــک 
مشــروعیت یابــی بخــش خصوصــی از همیــن زمــان
آغ ــاز ش ــد.
پـــس از بـــه رســـمیت شـــناخته شـــدن بخـــش
خصوص ــی توس ــط دول ــت ،فع ــاالن ای ــن بخ ــش ب ــر
روی چگونگ ــی تنظی ــم ارتب ــاط خ ــود ب ــا حاکمی ــت
متمرکـــز شـــدند .تقریبـــا بیـــش از یـــک دهـــه طـــول
کشـــید تـــا ایـــن رابطـــه از حالـــت رابطـــه بنگاهـــی،
ف ــردی و اتفاق ــی ،قال ــب نهادینهت ــری پی ــدا ک ــرد و در
س ــطح تش ــکل ه ــا پیگی ــری ش ــد و رس ــمیت یاف ــت.
ب ــا تصوی ــب قان ــون بهب ــود مس ــتمر محی ــط کس ــب و
کار کــه محصــول یــک دهــه فعالیــت جــدی فعــاالن
بخـــش خصوصـــی بـــود ،صاحبـــان کســـب و کار
در صـــدد ایجـــاد یـــک نهـــاد گفتوگـــوی رســـمی
ب ــرای انتق ــال درس ــت مس ــائل موج ــود ب ــه الی ــه ه ــای
سیاس ــتگذاری و حاکمیت ــی برآمدن ــد .در حقیق ــت
آنه ــا ت ــاش کردن ــد ک ــه ارتب ــاط بخ ــش خصوص ــی
ب ــا دول ــت را ب ــه ش ــکلی هدای ــت کنندک ــه ب ــه ج ــای
آنکـــه متضمـــن تقســـیم رانـــت بیـــن شـــرکتهای
خاصـــی باشـــد ،بـــه صـــورت مســـتقیم و در قالـــب
یـــک حرکـــت جمعـــی باشـــد .در حقیقـــت آنهـــا
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تـــاش کردنـــد ارتبـــاط بیـــن بخـــش خصوصـــی و
دول ــت را ب ــه ش ــکلی س ــازمان دهن ــد ک ــه ب ــه ی ــک
هم ــکاری هم ــه جانب ــه ب ــرای تامی ــن مناف ــع مل ــی،
توســـعه صنایـــع کشـــور و کســـب و کار بخـــش
خصوص ــی تبدی ــل ش ــود .کاه ــش فس ــاد ،افزای ــش
کیفیـــت تصمیمـــات و سیاســـتهای اقتصـــادی
دولــت در ســطح کالن و محیــط عمومــی اقتصــادی
کشـــور و نیـــز بهبـــود تنظیمگـــری و سیاســـتهای
صنعتـــی مهمتریـــن اهدافـــی بودنـــد کـــه بخـــش
خصوص ــی در س ــاماندهی ارتب ــاط خ ــود ب ــا دول ــت
آن را دنب ــال م ــی ک ــرد.
فعالی ــن اقتص ــادی همچنی ــن در نظ ــر داش ــتند ک ــه
در ســـایه ایـــن ارتبـــاط ،هزینـــه مبادلـــه در اقتصـــاد
ای ــران کاه ــش یاب ــد ،چ ــرا ک ــه ت ــا زمان ــی ک ــه نظ ــام
تصمیمگیـــری و اجرایـــی دولـــت بهبـــود نیابـــد،
هزینههـــای کســـب و کار رو بـــه افزایـــش خواهـــد
ب ــود و همی ــن ام ــر تاثی ــری بس ــیار منف ــی ب ــر ق ــدرت
رقابتپذیــری بنــگاه هــا خواهــد داشــت .بــه همیــن
دلی ــل ه ــم تم ــام ت ــاش بخ ــش خصوص ــی در ای ــن
دوره ب ــر ایج ــاد نوع ــی دسترس ــی س ــازمان یافت ــه ب ــه
دول ــت متمرک ــز ب ــود.
ب ــا تصوی ــب قان ــون بهب ــود مس ــتمر محی ــط کس ــب و
کار ،برنامــه پنجــم توســعه و چنــد مصوبــه مهــم دیگــر،
ارتبـــاط تشـــکلها از حالـــت روابـــط و البیهـــای
شــخصی خــارج شــده و بــه یــک ســاختار نظــام منــد
ب ــدل م ــی ش ــوند .البت ــه افزای ــش می ــزان اثرگ ــذاری
ای ــن نهاده ــا ه ــم نی ــاز ب ــه گ ــذر زم ــان دارد.
در ایـــن مرحلـــه تشـــکلهای بخـــش خصوصـــی
علیرغـــم ارتبـــاط ســـاختاری خـــود بـــا دولـــت و
حضـــور رســـمی یـــا غیررســـمی در کمیتههـــا و
شـــوراهای مختلـــف تصمیمگیـــری ،امـــا هنـــوز
آنقـــدر اثرگـــذار و قدرتمنـــد نیســـت کـــه بتواننـــد از
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تدویـــن سیاســـتهای مخـــرب جلوگیـــری کننـــد.
بهطورکل ــی بخ ــش خصوص ــی ب ــرای بهب ــود کیفی ــت
سیاســـتگذاری عمومـــی در بخـــش اقتصـــادی و
پیشـــنهاد دادن سیاســـتهای درســـت تـــر ،بـــه
ابزارهای ــی نی ــاز دارد ک ــه هن ــوز ه ــم نتوانس ــته آنه ــا را
در اختیـــار بگیـــرد.
گام ســوم پــس از مشــروعیت یابــی و نهادینــه ســازی
ارتبــاط دولــت بــا بخــش خصوصــی ،کســب اعتبــار
و مرجعیـــت اســـت .ایـــن مرحلـــه در توســـعه و
افزای ــش می ــزان اثربخش ــی تش ــکل ه ــا بس ــیار حیات ــی
و کلی ــدی اس ــت .در ای ــن مرحل ــه نظ ــرات بخ ــش
خصوص ــی در مذاک ــره ب ــا دول ــت معتب ــر تلق ــی م ــی
شـــود ،دولـــت تشـــکلها را بـــه نمایندگـــی از یـــک
صن ــف ب ــه رس ــمیت م ــی شناس ــد .ممک ــن اس ــت
دولــت بــا هــر تشــکلی کــه نماینــده جمــع کوچکــی از
فعالی ــن اقتص ــادی اس ــت ،مذاک ــره کن ــد ،ول ــی مه ــم
ایــن اســت کــه کــدام مذاکــرات بــر روی تصمیمــات
مدیــران دولتــی موثــر اســت و سیاســتگذار نظــر ارائــه
شــده را نظــر صنــف تلقــی کنــد .واقعیــت ایــن اســت
کــه سیاســتمداران تــا یــک موضــوع ،اهمیــت ملــی و
جــدی نداشــته باشــد ،توجــه جــدی بــه آن نخواهنــد
کــرد .بایــد بپذیریــم کــه آنهــا موظــف بــه حــل مســائل
عمومـــی هســـتند و عمومـــی شـــدن یـــک مســـاله،
مس ــتلزم حداقل ــی از تع ــداد و تاثیرگ ــذاری اس ــت.
بنابرای ــن وقت ــی تش ــکلی داعی ــه نمایندگ ــی از ی ــک
صن ــف را دارد ،لزوم ــا بای ــد س ــطح هماهنگ ــی در آن
صن ــف بس ــیار ب ــاال باش ــد و ب ــه همی ــن دلی ــل اس ــت
کـــه موضـــوع داشـــتن صـــدای واحـــد ،همبســـتگی
صنفــی گســترده و ســطح پوشــش عضویــت فراگیــر،
بـــرای افزایـــش میـــزان اثربخشـــی انجمـــن هـــای
کســب و کار بســیار حیاتــی بــوده و از عوامــل اصلــی
موفقی ــت آن محس ــوب م ــی ش ــود.
شـــرط اول بـــرای کســـب اعتبـــار در انجمـــن هـــای
کســب و کار ،ســطح نمایندگــی باالتــر و برخــورداری
از همبســـتگی نســـبی اســـت .رســـیدن بـــه ایـــن
مرحلـــه در مـــورد تشـــکلهای کارگـــری یـــا NGO
هـــا چنـــدان دشـــوار نیســـت ،بـــه ایـــن دلیـــل کـــه
مناف ــع آنه ــا تعری ــف ش ــده و ش ــناخته ش ــده اس ــت
و تعـــارض منافعـــی میانشـــان وجـــود نـــدارد .ولـــی
در مـــورد کارفرماهـــا رســـیدن بـــه ایـــن مرحلـــه کار
پیچی ــدهای اس ــت و چگونگ ــی طراح ــی س ــاختار و

رهب ــری س ــازمان م ــی توان ــد ب ــه ایج ــاد هماهنگ ــی و
همبســـتگی بهتـــر منجـــر شـــود.
نکت ــه دوم پ ــس از ایج ــاد هماهنگ ــی و همبس ــتگی
در اعض ــا ای ــن اس ــت ک ــه س ــخن تش ــکل ه ــا ت ــا چ ــه
ح ــد ب ــه لح ــاظ کیف ــی ،ح ــاوی اس ــتدالل و منط ــق
اس ــت و آی ــا اساس ــا ب ــا مناف ــع مل ــی و سیاس ـتهای
عمومـــی کشـــور پیونـــد و ســـازگاری دارد یـــا خیـــر؛
در نهای ــت آی ــا ط ــرح ارائ ــه ش ــده منج ــر ب ــه توس ــعه
صنعـــت خواهـــد شـــد؟ تأثیـــر آن در صنایـــع
باالدســـتی و پاییـــن دســـتی چگونـــه اســـت؟
از آنجایــی کــه بخــش عمــدهای از مطالبــات مطــرح
ش ــده از س ــوی تش ــکل ه ــا معم ــوال از ح ــد مطالب ــه
جلوتـــر نمـــیرود ،ســـوالی کـــه در اینجـــا مطـــرح
میش ــود ای ــن اس ــت ک ــه آی ــا اساس ــا تش ــکلها ق ــادر
بــه طراحــی سیاســت هســتند یــا خیــر؟ چــون دولــت
اساســا راه حــل مطالبــات مطــرح شــده را در دســت
ن ــدارد و هرگون ــه مذاک ــره ج ــدی ب ــا دول ــت ب ــه ط ــرح
راه حله ــای مختل ــف از س ــوی نماین ــدگان بخ ــش
خصوص ــی نی ــاز دارد.
حهایـــی کـــه بـــه دولـــت ارائـــه
در ارتبـــاط بـــا طر 
میش ــود بای ــد گف ــت کیفی ــت اطالع ــات ط ــرح ه ــا،
بســیار حیاتــی اســت؛ مشــکلی کــه در حــال حاضــر
در بســـیاری از تشـــکلها وجـــود دارد ،ایـــن اســـت
ک ــه دیدگاهه ــا و پیش ــنهاداتی ک ــه ب ــه دول ــت منتق ــل
میشـــود  ،مبتنـــی بـــر دیـــدگاه و تجربـــه شـــخصی
اعضـــا اســـت .البتـــه ایـــن مســـاله در ســـندیکای
صنع ــت ب ــرق ای ــران کمت ــر دی ــده م ــی ش ــود ،ام ــا در
مجمـــوع رونـــد انتقـــال دیدگاههـــا بایـــد از رویکـــرد
تجربـــه مبنـــا بـــه دانـــش محـــور مبتنـــی بـــر داده،
اطالعـــات و دانـــش تغییـــر کنـــد.
اگــر کار بــه ایــن صــورت دنبــال نشــود ،ممکــن اســت
تشــکل هــا بتواننــد در مــواردی بــا البــی و مذاکــره بــه
موفقی ــت های ــی دس ــت یابن ــد و تغیی ــرات مقطع ــی
و موقت ــی ایج ــاد کنن ــد ام ــا ای ــن تغیی ــرات ب ــه ش ــکل
سیســـتماتیک ،درازمـــدت و موثـــر باقـــی نخواهـــد
مان ــد و ب ــا ی ــک تغیی ــر در دول ــت و تش ــکل ممک ــن
اس ــت ای ــن دس ــتاورد از بی ــن ب ــرود.
ســـندیکا نیـــز در مراحلـــی ایـــن تجربـــه را داشـــته
اســـت ،در مقاطعـــی بـــر اســـاس پیگیریهـــا،
ارتباط ــات و مداوم ــت فعالی ــن س ــندیکا در زمین ــه
هـــای مشـــخصی موثـــر واقـــع شـــده اســـت و در
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دورههای ــی ک ــه ای ــن پیگی ــری کمت ــر ش ــده ،می ــزان
تأثیرگــذاری آن نیــز بــه شــدت افــت کــرده اســت .در
ی ــک جم ــع بن ــدی کل ــی میت ــوان گف ــت ش ــکلدهی
بــه انجمنهــای کســب و کار موثــر ،نیازمنــد داشــتن
مشـــروعیت کافـــی ،ارتباطـــات ســـازمان یافتـــه و
نهادین ــه ب ــا دول ــت و س ــطح نمایندگ ــی ب ــاال اس ــت.
ایجـــاد انجمنهـــای تاثیرگـــذار بـــا سیســـتمها
و زیرســـاختهایی کـــه امـــکان شـــکلدهی
بـــه سیاســـتها یـــا راهحلهـــای مبتنـــی بـــر
پژوهشه ــای حرفـ ـهای باش ــد ،امکانپذی ــر اس ــت.
اگ ــر تش ــکیالت صنف ــی بتوانن ــد زیرس ــاخت ه ــای
چابـــک و حرفـــه ای مبتنـــی بـــر دانـــش و اعتمـــاد
می ــان اعض ــا ب ــرای الب ــی و مذاک ــره ب ــا دول ــت فراه ــم
کنن ــد ،ب ــا احتم ــال باالی ــی میت ــوان پیشبین ــی ک ــرد
کــه تاثیرگــذار باقــی بماننــد .البتــه ایــن ســخن بدیــن
معن ــا نیس ــت ک ــه میتوانن ــد همیش ــه ه ــر تصمیم ــی
را ب ــه نتیج ــه برس ــانند ام ــا ب ــه ه ــر ح ــال ای ــن س ــاختار
بـــه اســـتمرار و افزایـــش تاثیرگـــذاری آنهـــا کمـــک
ش ــایانی خواه ــد ک ــرد.
امـــا بـــه هـــر حـــال بایـــد ایـــن مســـاله را هـــم در نظـــر
بگیرنــد کــه بازیگــران دیگــری نیــز در حیطــه فعالیــت
آنه ــا وج ــود دارن ــد .ممک ــن اس ــت سیاسـ ـتهایی
کـــه یـــک تشـــکل پیشـــنهاد میکنـــد ،مخالفینـــی
داشــته باشــد و علیرغــم همــه تمهیداتــی کــه در نظــر
گرفت ــه میش ــود عوام ــل مختلف ــی منج ــر ب ــه عمل ــی
نش ــدن ی ــک پیش ــنهاد ش ــوند.
هنگامـــی کـــه از اثرگـــذاری پاییـــن تشـــکل هـــا
صحب ــت میکنی ــم ،بای ــد دق ــت داش ــته باش ــیم ک ــه
مبن ــای مقایس ــه مر ب ــوط ب ــه چ ــه ب ــازه زمان ــی اس ــت و
آی ــا منظ ــور م ــا مقایس ــه ب ــا تش ــکلهای دیگ ــر بخ ــش
خصوص ــی اس ــت ی ــا خی ــر؟
بـــه عنـــوان مثـــال ســـندیکای صنعـــت بـــرق جـــزو
تش ــکلهای موف ــق ای ــران اس ــت ،ک ــه ش ــاید گروه ــی
بـــر ایـــن بـــاور باشـــند کـــه اثربخشـــی پایینـــی دارد؛
طب ــق گ ــزارش رتبهبن ــدی ات ــاق بازرگان ــی و براس ــاس
ش ــاخصهای بینالملل ــی و ارزیاب ــی س ــختگیرانه،
ای ــن نه ــاد در مقایس ــه ب ــا س ــایر تش ــکلها گری ــد  Aو
باالت ــر از س ــطح متوس ــط اس ــت .ای ــن ام ــر نش ــان م ــی
دهــد کــه در ســندیکا کار ســازماندهی انجــام شــده،
در حالـــی کـــه ممکـــن اســـت اثربخشـــی آن پاییـــن
باش ــد.

فرام ــوش نکنی ــم ک ــه بخش ــی از اثرگ ــذاری انجم ــن
ه ــای کس ــب و کار ب ــه وضعی ــت عموم ــی اقتص ــاد
کش ــور گ ــره خ ــورده اس ــت .ب ــه ای ــن معن ــا ک ــه ن ــرخ
رشـــد اقتصـــادی ایـــران حـــدود یـــک دهـــه پـــس از
س ــال  87منف ــی ب ــوده اس ــت و در ح ــال حاض ــر نی ــز
ن ــرخ رش ــد عمدت ــا از مح ــل نف ــت اس ــت.
ب ــه ع ــاوه ب ــروز بحرانه ــای م ــوازی در ح ــوزه ه ــای
مختلـــف سیاســـی ،اقتصـــادی و اجتماعـــی هـــم
م ــی توان ــد ب ــه کاه ــش اثرگ ــذاری تش ــکل ه ــا منج ــر
شـــود .کافـــی اســـت ایـــن مســـاله در نظـــر گرفتـــه
شـــود کـــه گزارشهـــای مرکـــز پژوهشهـــا حداقـــل
از  4تـــا  5ســـال پیـــش نشـــان مـــیداد کـــه بودجـــه
عموم ــی کش ــور در ح ــوزه ب ــرق و ان ــرژی ب ــا کاه ــش
چش ــمگیری مواج ــه خواه ــد ش ــد .بح ــران ناش ــی از
کاه ــش بودج ــه م ــی توان ــد اثرگ ــذاری ی ــک تش ــکل را
ب ــه ش ــدت خدش ــه دار کن ــد .البت ــه س ــندیکا باره ــا
در هم ــان دوره زمان ــی هش ــدار داد ک ــه نتای ــج ای ــن
گزارشهـــا خطرنـــاک اســـت و بـــه کاهـــش ســـطح
س ــرمایهگذاری در صنع ــت ب ــرق منج ــر م ــی ش ــود.
پیــش بینــی شــده بــود کــه پروژههــا بــه شــکل جــدی
ب ــا مس ــاله تامی ــن مال ــی مواج ــه م ــیش ــوند.
بنابرای ــن راه ح ــل جایگزی ــن ای ــن ب ــود ک ــه ی ــک کار
پژوهشـــی در مـــورد مســـاله انـــرژی و اهمیـــت آن
صـــورت گیـــرد و تحلیـــل روشـــنی از غلـــط بـــودن
رویک ــرد دول ــت ارائ ــه ش ــود .س ــندیکا ت ــاش ک ــرد از
ایـــن طریـــق سیاســـتگذاران را متقاعـــد کنـــد کـــه
ســرمایهگذاری در بخــش انــرژی نبایــد کاهــش پیــدا
کن ــد.
از طرفـــی بایـــد بـــرای تامیـــن منابـــع جایگزیـــن
صنع ــت ب ــرق مدله ــای جدی ــدی از تامی ــن مال ــی
پیش ــنهاد م ــی ش ــد ک ــه در آن زم ــان ط ــرح مطالعات ــی
در مـــورد مدلهـــای تامیـــن مالـــی غیـــر وابســـته
بـــه دولـــت هـــا در حـــوزه انـــرژی و بـــه ویـــژه بـــرق در
کش ــورهای مختل ــف دنی ــا پیش ــنهاد ش ــد .س ــندیکا
تـــاش کـــرد تـــا ســـطح آســـیبپذیری کســـب و
کاره ــای صنع ــت ب ــرق را کاه ــش ده ــد ،چراک ــه ب ــا
ای ــن می ــزان وابس ــتگی ب ــه مناب ــع عموم ــی ،صنع ــت
ب ــرق ب ــه ش ــدت آس ــیب پذی ــر اس ــت.
تاکیـــد مـــن بـــر ایـــن اســـت کـــه وقتـــی وابســـتگی
ل ب ــه محی ــط اقتص ــادی کش ــور
اعض ــای ی ــک تش ــک 
زیـــاد اســـت ،حتمـــا بایـــد روشهـــای جایگزینـــی

توســـط تشـــکل ارائـــه شـــود تـــا شـــرایط محیطـــی
منج ــر ب ــه تحمی ــل آس ــیبهای ج ــدی ب ــه ش ــرکت
ه ــای عض ــو نش ــود .در ح ــال حاض ــر ه ــم ب ــا توج ــه
بـــه شـــرایط بحرانـــی اقتصـــادی پیشـــنهاد ایـــن
اس ــت ک ــه س ــندیکا ب ــاز ه ــم ب ــر مس ــاله تامی ــن مال ــی
در صنع ــت ب ــرق ای ــران متمرک ــز ش ــده و نس ــبت ب ــه
انجــام پژوهــش هــای همــه جانبــه در ایــن خصــوص
اق ــدام کن ــد.
ب ــه نظ ــر میرس ــد ب ــه لح ــاظ تش ــکیالتی و س ــازمانی
چن ــد عام ــل مه ــم در س ــندیکا ب ــه س ــرانجام ج ــدی
نرســـیده اســـت و بایـــد روی آن فکـــر شـــود .مســـاله
افزایـــش هماهنگـــی در ســـندیکا بســـیار حیاتـــی
اســت .در واقــع حضــور همزمــان کســب و کارهایــی
بـــا تعـــارض منافـــع جـــدی ،نســـبت قابـــل توجـــه
تعـــداد فعالیـــن در ســـندیکا ،فعالیـــت  25کمیتـــه
تخصص ــی ک ــه وظیف ــه نمایندگ ــی مناف ــع اصن ــاف
مختلـــف صنعـــت بـــرق را دارنـــد و ســـرریز حجـــم
اطالعـــات و تقاضـــا نســـبت بـــه منابـــع ،از عوامـــل
ایجـــا اختـــال در هماهنگـــی اســـت.
اگـــر فرایندهـــای هماهنگـــی بیـــن بخـــش هـــای
مختلـــف بـــه درســـتی اتفـــاق بیفتـــد ،مـــی تـــوان
بـــا خیالـــی آســـوده بـــا مشـــارکت اعضـــا در مـــورد
چگونگـــی بهـــره گیـــری از ایـــن توانمنـــدی هـــا
ب ــرای دس ــتیابی ب ــه اه ــداف س ــازمان و نی ــز تعیی ــن
محورهـــای اصلـــی پروژههـــای ســـندیکا ،تصمیـــم
گی ــری ک ــرد .س ــندیکا در برخ ــی از حوزهه ــا تح ــرک
زی ــادی دارد ،ام ــا تمرک ــز کاف ــی ن ــدارد .ب ــه ط ــوری ک ــه
همچنــان برخــی از پروژههــای یــک دهــه پیــش نظیــر
ق ــرارداد تی ــپ و فه ــارس به ــا در جری ــان اس ــت .ل ــذا
کاری ک ــه ام ــروز بای ــد انج ــام ش ــود ای ــن اس ــت ک ــه
ای ــن مس ــائل را ب ــا اولویته ــای م ــد نظ ــر اعض ــا ب ــه
صــورت جــدی پیگیــری کــرده و بــه نتیجــه برســاند.
تنظیـــم کـــردن اهـــداف تشـــکل بـــا مطالبـــات و
نیازهـــای اعضـــا و اولویتبنـــدی آنهـــا هـــم در
س ــازماندهی موف ــق تش ــکل ه ــا اهمی ــت بس ــیاری
دارد .تقریبــا همــه بخــش هــای یــک تشــکل بایــد در
فراین ــد گفتوگ ــوی عموم ــی ،هم ــکاری و مش ــارکت
جمعـــی متقاعـــد شـــوند کـــه اولویـــت یـــک ســـال
آینـــده چـــه مســـائل اســـتراتژیکی خواهـــد بـــود.
خوشـــبختانه ظرفیتهـــای زیـــر ســـاختی بـــرای
اولویـــت بنـــدی نیازهـــا و مطالبـــات در ســـندیکا
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وج ــود دارد ام ــا ب ــه نظ ــر میرس ــد بای ــد در ش ــیوههای
اجرایــی آن تجدیدنظــر شــود و اعضــا در گفتوگــوی
دائم ــی ،س ــازمان یافت ــه و حرفــهای در م ــورد مس ــائل
کلی ــدی ب ــه اجم ــاع برس ــند.
مســئله بازســازی اعتمــاد بدنــه ســندیکا بــه رهبــری
تش ــکل نی ــز بس ــیار حیات ــی اس ــت؛ چ ــون س ــندیکا
نیـــاز بـــه انتقـــال یـــک صـــدای واحـــد بـــه محیـــط
بیــرون ،از جملــه وزارت نیــرو و مجلــس و  ...دارد .از
طرف ــی حمایته ــای مال ــی ،پش ــتیبانی ،اطالعات ــی
و حضــور و مشــارکت رهبــران بنگاههــای اقتصــادی
عض ــو ه ــم ب ــرای تحق ــق اه ــداف تواف ــق ش ــده بس ــیار
کلیــدی اســت و در بازســازی اعتمــاد بدنــه ســندیکا
ب ــه رهب ــری س ــازمان اهمی ــت وی ــژه ای دارد.
در تش ــکلهای کارگ ــری و NGOه ــا ب ــه دلی ــل مناف ــع
مشـــترک و نبـــود اهـــداف متعـــارض ایـــن اعتمـــاد
ب ــه می ــزان زی ــادی ایج ــاد م ــی ش ــود ،ول ــی س ــاختن
ایـــن اعتمـــاد در ســـندیکا بـــه دلیـــل وجـــود منافـــع
متعـــارض کار دشـــواری اســـت .از آنجایـــی کـــه
اعضــای ایــن تشــکلها بــا یکدیگــر رقیــب هســتند،
عمومــا ســطح اعتمــاد بــه خــودی خــود کاهــش مــی
یاب ــد ،ل ــذا ب ــرای بهب ــود ای ــن مس ــاله نق ــش دبیرخان ــه
ســـندیکا ،و ایجـــاد زیرســـاختهایی ماننـــد
ش ــیوههای رهب ــری س ــازمان ،تعه ــد هی ــات مدی ــره و
دبیرخان ــه ب ــه ش ــیوههای رهب ــری مش ــارکتی و تمرک ــز
بـــر اولویـــت بنـــدی هـــای صحیـــح منافـــع اعضـــا
بس ــیار حیات ــی اس ــت.
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بــرای اینکــه یــک عضــو در یــک ســازمان عضویتــی،
هزینههــای ســازمان را تقبــل و در همــکاری جمعــی
مشـــارکت کنـــد ،بـــه چنـــد عامـــل کلیـــدی نیـــاز
داری ــم .در ابت ــدا ه ــر ی ــک از اعض ــا بای ــد اطمین ــان
حاص ــل کنن ــد ک ــه هزین ــه ای ک ــه ص ــرف عضوی ــت
در ی ــک تش ــکل م ــی کنن ــد ،ص ــرف هم ــان اولویت ــی
مــی شــود کــه بــرای آنهــا تبییــن شــده اســت .از طرفــی
تش ــکل ه ــا نبای ــد قول ــی بدهن ــد ک ــه نمیتوانن ــد از
عهـــده اجـــرای آن برآینـــد .ایـــن موضـــوع در هـــدف
گـــذاری تشـــکلها مســـاله مهمـــی محســـوب مـــی
شـــود ،اگـــر ارزیابـــی یـــک تشـــکل ایـــن اســـت کـــه
ام ــکان دس ــتیابی ب ــه اه ــداف تدوی ــن ش ــده برای ــش
فراهــم نیســت ،نبایــد پیشــنهادی در ایــن خصــوص
ارائ ــه ده ــد چ ــرا ک ــه در نهای ــت ع ــدم توانمن ــدی او
ب ــرای اجرای ــی ک ــردن ای ــن اه ــداف و وع ــده ه ــا ب ــه
کاه ــش س ــطح اعتم ــاد اعض ــا و س ــرمایه اجتماع ــی
آن تش ــکل منج ــر م ــی ش ــود .بنابرای ــن پی ــدا ک ــردن
موضوعـــات و مســـائل مشـــترکی کـــه دربرگیرنـــده
بخ ــش زی ــادی از اعض ــا ب ــوده و ام ــکان ب ــه نتیج ــه
رس ــیدن آن فراه ــم اس ــت ،ب ــه س ــاخته ش ــدن و ی ــا
افزای ــش س ــطح اعتم ــاد اعض ــا ب ــه تش ــکل کم ــک
میکنـــد.
بـــه نظـــر میرســـد رهبـــری و مدیریـــت ســـندیکا در
ایــن زمینــه وضعیــت نگــران کننــدهای نــدارد .البتــه
در دورههایـــی ایـــن نقـــد بـــه شـــکل جـــدی مطـــرح
بـــود کـــه ظرفیتهـــا و قابلیتهـــای مهمـــی کـــه
در س ــندیکا ایج ــاد ش ــده ب ــه ج ــای اینک ــه ص ــرف
مناف ــع عموم ــی ش ــود ،ص ــرف ش ــرکتهای خ ــاص
میش ــد .مس ــاله ای ــن اس ــت ک ــه حت ــی اگ ــر چنی ــن
ذهنیتــی بهطــور غیرواقــع وجــود دارد ،ســندیکا بایــد
بــا شــفاف کــردن نــوع ارتبــاط خــود بــا دولــت و اطــاع
رســانی در خصــوص عملکــرد هیــات مدیــره ،منابــع
مالـــی ،هزینههـــا و تمـــام فرایندهـــای تشـــکل ایـــن
ذهنی ــت را از بی ــن بب ــرد.
تاکی ــد م ــن ب ــر ای ــن اس ــت ک ــه مدی ــران و رهب ــران در

تشـــکیالت صنفـــی و حتـــی اتـــاق بازرگانـــی بایـــد
ب ــا م ــواردی ک ــه ب ــه ب ــروز تع ــارض مناف ــع منج ــر م ــی
شــوند ،بــه صــورت جــدی برخــورد کننــد ،چــون ایــن
موض ــوع ب ــه هی ــچ عن ــوان قاب ــل مماش ــات نیس ــت و
تاثی ــر آن ب ــر روی اعض ــا ب ــی نهای ــت مخ ــرب اس ــت.
یکـــی دیگـــر از آســـیب هایـــی کـــه از ایـــن محـــل
متوج ــه انجم ــن ه ــای کس ــب و کار م ــی ش ــود ،ای ــن
اس ــت ک ــه برخ ــی از رهب ــران مته ــم م ــی ش ــوند ک ــه
از اعتب ــار انجم ــن ب ــه نف ــع کس ــب و کار خودش ــان
اس ــتفاده میکنن ــد .ای ــن مس ــاله ب ــه ط ــور طبیع ــی ب ــه
اعتم ــاد اعض ــا و تش ــکل لطم ــه میزن ــد ،ل ــذا بای ــد
قواعــد مدیریــت تعــارض منافــع میــان اعضــا اعــام
و ج ــدی گرفت ــه ش ــود.
اگـــر صالحیتهـــای اخالقـــی حرفـــه ای رهبـــری
ی ــک تش ــکل زی ــر س ــوال ب ــرود و اعض ــا ب ــه س ــامت
و درس ــتکاری آن اعتم ــاد نکنن ــد ،ب ــه طورطبیع ــی
مشـــارکت خـــود را کاهـــش داده و حـــق عضویـــت
خـــود را پرداخـــت نمـــی کننـــد .بـــه ایـــن ترتیـــب
تشــکل گرفتــار چرخــه مخربــی مــی شــود کــه بیــرون
آمـــدن از آن تقریبـــا غیـــر ممکـــن اســـت.
اگــر درون یــک تشــکیالت داوطلبانــه صنفــی اعضــا
ب ــه یکدیگ ــر و ب ــه رهب ــری س ــازمان اعتم ــاد نداش ــته
باش ــند ،حمای ــت خ ــود را دری ــغ ک ــرده و مناب ــع خ ــود
را در اختی ــار تش ــکیالت ق ــرار نم ــی دهن ــد .ب ــه ه ــر
حـــال نبایـــد فرامـــوش کنیـــم کـــه رهبـــری تشـــکل
بــدون حمایــت و همراهــی مالــی و غیــر مالــی اعضــا
امـــکان انجـــام مذاکـــره موثـــر بـــا دولـــت را نخواهـــد
داش ــت.
نکتــه بعــد ایــن اســت کــه تشــکل بایــد تــاش کنــد
مشــارکت حداکثــری اعضــا را جلــب کنــد و در کنــار
آن نس ــبت ب ــه اعضای ــی ک ــه مش ــارکت فع ــال دارن ــد
و ح ــق عضوی ــت خ ــود را ب ــه موق ــع پرداخ ــت م ــی
کنن ــد ،حس ــاس ت ــر باش ــد .بای ــد در ارائ ــه خدم ــات
تف ــاوت روش ــنی بی ــن ای ــن دس ــت از ش ــرکت ه ــای
عض ــو ب ــا اعضای ــی ک ــه س ــطح هم ــکاری پایین ــی ب ــا
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تش ــکل دارن ــد ،قائ ــل ش ــد.
نکتـــه ســـوم مهارتهـــای رهبـــری در تشـــکل
هاســـت .بایـــد دقـــت داشـــته باشـــیم کـــه ممکـــن
اس ــت رهب ــران ،مناب ــع را ص ــرف مس ــائل خصوص ــی
نکننــد و حداکثــر اعضــا نیــز مشــارکت الزم را داشــته
باشــند؛ امــا اقــدام کننــده ،رهبــر شایســتهای نباشــد
و بـــه تعبیـــری منابـــع را اگرچـــه میـــل نمیکنـــد امـــا
حی ــف میکن ــد .در اینج ــا نی ــز اعتم ــاد از بی ــن م ــی
رود ،بنابرایـــن مســـاله دانـــش ،کیفیـــت رهبـــری و
انتخ ــاب رهب ــران ب ــر اس ــاس ی ــک م ــدل صالحی ــت
ب ــه تدری ــج بای ــد در م ــورد تش ــکلهای صنف ــی ای ــران
پیــاده ســازی شــود .ایــن الــزام در مــورد ســندیکا هــم
مصـــداق دارد .در حقیقـــت احـــراز حداقلهـــای
صالحی ــت چ ــه در س ــطح مدیری ــت اجرای ــی و چ ــه
در ح ــوزه هی ــات مدی ــره و منتخبی ــن کمیتهه ــا بای ــد
ب ــه ص ــورت ج ــدی م ــورد توج ــه ق ــرار گی ــرد.
ام ــروزه ای ــن مس ــاله ثاب ــت ش ــده اس ــت ک ــه در راس
تش ــکل های ــی ک ــه فاق ــد اعضای ــی ب ــا قابلیته ــای
تخصصـــی ،مهارتـــی و اجتماعـــی بـــاال هســـتند،
عمدتـــا هیـــات مدیرههایـــی ضعیـــف قـــرار مـــی
گیـــرد .البتـــه ایـــن عارضـــه بـــه علـــل مختلـــف در
ســندیکا کمتــر رخ داده اســت .چــرا کــه کســانی کــه
در مجم ــع عموم ــی س ــندیکا و در جم ــع کثی ــری از
نخب ــگان صنع ــت ب ــرق رأی م ــی آورن ــد و انتخ ــاب
م ــی ش ــوند ،عل ــی القاع ــده بای ــد دارای حداقله ــای
صالحیت ــی باش ــند؛ ول ــی ب ــه ه ــر ح ــال ل ــزوم افزای ــش
قابلی ــت ه ــای هی ــات مدی ــره ب ــرای ح ــل مس ــاله و
بهبـــود کیفیـــت تصمیماتـــش ،بایـــد همـــواره مـــورد
تاکی ــد ق ــرار گی ــرد.
در همیـــن راســـتا هیـــات مدیـــره مـــی توانـــد بـــا
اس ــتفاده از ظرفیته ــای موج ــود ش ــامل توانمن ــدی
هــای پژوهشــی دبیرخانــه ،بــه کارگرفتــن و اســتخدام
مشـــاورین حرفـــهای و متخصـــص و نیـــز تشـــکیل
ق فکرهای ــی در س ــطوح ب ــاالی مدیریت ــی در ای ــن
ات ــا 
مس ــیر موف ــق عم ــل کن ــد.

س ــندیکا و کل تش ــکلهایی ک ــه در ای ــران در گری ــد
 Aو  Bدس ــته بن ــدی م ــی ش ــوند ،ب ــه تدری ــج بای ــد
ب ــا ه ــدف بهب ــود س ــطح نمایندگ ــی خ ــود ب ــه س ــمت
تغیی ــرات نظ ــام تش ــکلی پی ــش برون ــد ت ــا زمین ــه را
ب ــرای ش ــنیده ش ــدن ص ــدای هم ــه اعض ــای خ ــود
فراه ــم کنن ــد .وقت ــی ه ــر طیف ــی از اعض ــا نماین ــده
ای داش ــته باش ــد ،ب ــدون تردی ــد کیفی ــت تصمی ــم
گی ــری در تش ــکل ب ــه ش ــکل قاب ــل توجه ــی افزای ــش
م ــی یاب ــد.
نکتـــه دیگـــری کـــه بایـــد مـــد نظـــر قـــرار گیـــرد ایـــن
اس ــت ک ــه پای ــه اصل ــی تش ــکلهای موث ــر در دوران
جدیـــد ،تـــوان در مدیریـــت دانـــش ،طبقـــه بنـــدی
و ســـازماندهی دانـــش و تولیـــد سیاســـتها و راه
حلهـــای بـــا کیفیـــت اســـت.
ســرمایه اجتماعــی در وجــه خــرد و درون تشــکیالت
انجمـــن ،بیـــن اعضـــا ،بیـــن اعضـــا و مدیریـــت
ســـازمان ،بیـــن دبیرخانـــه و اعضـــا و حتـــی بیـــن
پرس ــنل س ــازمان نق ــش حیات ــی در موفقی ــت تش ــکل
ه ــا ایف ــا م ــی کن ــد .تش ــکل موف ــق ق ــادر ب ــه ش ــبکه
ســـازی و توســـعه ارتباطـــات بیرونـــی خواهـــد بـــود.
چنیــن تشــکلی تبدیــل بــه یــک مشــاور دائمــی بــرای
نهادهــای تصمیــم گیــری میشــود و موقعیــت خــود
را از مش ــتری ب ــه مش ــاور ارتق ــا میده ــد و ب ــه نظ ــر م ــی
س ــد ک ــه س ــندیکا در مراح ــل مختل ــف رش ــد ای ــن
مراح ــل را نی ــز ط ــی ک ــرده اس ــت.
ســـندیکا در مرحلـــهای فاقـــد مشـــروعیت بـــود.
وزارت نیـــرو در ســـال  ،84خواســـتار تغییـــر نـــام
ســندیکا شــد و کار بــه جایــی رســید کــه حتــی مدیــر
کل حقوقـــی وزارت نیـــرو هـــم حاضـــر بـــه مالقـــات
حضـــوری بـــا مقامـــات ســـندیکا نشـــد .امـــا ایـــن
تش ــکل ب ــا افزای ــش اعض ــا ،ش ــکل ده ــی ب ــه س ــاختار
حرفـــه ای ،ارتقـــا ظرفیتهـــای پژوهشـــی ،افزایـــش
قابلی ــت ه ــای رس ــانهای و نهادس ــازی ب ــه تدری ــج از
مراح ــل مختل ــف رش ــد تش ــکلی عب ــور ک ــرد.
ه ــر چن ــد س ــندیکا درح ــال حاض ــر ظاه ــرا عض ــو

هی ــچ کمیت ــه رس ــمی کالن ــی نیس ــت ،ام ــا موقعی ــت
ک ــم نظی ــری در ات ــاق بازرگان ــی دارد.
نماینـــدگان ســـندیکا ســـالها در شـــورای گفـــت
و گـــوی دولـــت و بخـــش خصوصـــی شـــرکت مـــی
کردنـــد و در حـــال حاضـــر مـــی تواننـــد مدیریـــت
کمیســـیون هـــای مختلـــف اتـــاق را بـــه راحتـــی در
اختیـــار بگیرنـــد .امـــروز ســـندیکا توســـط وزارت
نی ــرو ب ــه رس ــمیت ش ــناخته ش ــده و ب ــه ط ــور دائم ــی
ط ــرف مش ــورت و مذاک ــره ق ــرار م ــی گی ــرد .ب ــه ع ــاوه
مطبوع ــات و رس ــانهها س ــندیکا را در صنع ــت ب ــرق
ب ــه عن ــوان ی ــک مرج ــع قاب ــل ات ــکا م ــی شناس ــند.
البتــه بــه نظــر میرســد ســندیکا همچنــان در مرحلــه
کســـب اعتبـــار اســـت .در واقـــع کیفیـــت تمامـــی
ً
ن ــدارد و تش ــکل ه ــا دائم ــا م ــی توانن ــد ب ــا دسترس ــی
ب ــه اطالع ــات باکیفی ــت و دان ــش تخصص ــی بیش ــتر
بــه شــکل قــوی تــری در محافــل و ســازمانها حضــور
پیــدا کننــد .بایــد بــر روی قابلیــت اعتمــاد ســندیکا
س ــرمایه گ ــذاری ش ــود ،ای ــن تش ــکل در مرحل ــه ای
اس ــت ک ــه ب ــه تدری ــج م ــی توان ــد قواع ــد حکمران ــی
مطل ــوب را پی ــاده س ــازی کن ــد و ب ــرای رس ــیدن ب ــه
ای ــن مرحل ــه گام ه ــای بزرگ ــی برداش ــته اس ــت.
شـــیوه برنامهریـــزی ســـندیکا بایـــد بـــه ســـمت
مدلهــای حرف ـهای تــری هدایــت شــود کــه بــا وجــود
کارشناســان برجســته ایــن تشــکل دســتیابی بــه ایــن
مه ــم ،کار پیچی ــده ای نخواه ــد ب ــود.
بـــه عـــاوه بایـــد در خصـــوص میـــزان چابکـــی
دبیرخان ــه و بدن ــه اجرای ــی تصمیمات ــی اخ ــذ ش ــود.
ب ــه ای ــن ترتی ــب م ــی ت ــوان ب ــا تفوی ــض اختی ــار ،ب ــه
آنه ــا اج ــازه داد ک ــه وارد حوزهه ــای جدی ــد ش ــوند.
از آنجای ــی ک ــه س ــندیکا در مرحل ــه مس ــاله شناس ــی
موف ــق ب ــوده ،در ش ــرایط کنون ــی نی ــاز ب ــه ی ــک بدن ــه
اجرایـــی بـــا کیفیـــت بـــاال دارد کـــه بـــه صـــورت
تخصصــی و حرفــه ای ،مهــارت حــل مســاله داشــته
باشـــند▪ .
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تاریـــخ انقـــاب صنعتـــی در انگلســـتان نشـــان میدهـــد کـــه پیـــش از آنکـــه
دانش ــمندان ،مهندس ــان و تکنیس ــینها در ای ــن کش ــور راه خ ــود را ب ــرای انق ــاب
ب ــا اب ــزار و ماش ــین ب ــرای تولی ــد انب ــوه کاال آغ ــاز کنن ــد ،نهاده ــای کارفرمای ــی در
فعالیته ــای گوناگون ــی مانن ــد فعالی ــت ه ــای تش ــکلی ،مث ــل فروش ــندگان ان ــواع
پرن ــده ،نی ــز ش ــروع ب ــه کار ک ــرده بودن ــد.
ای ــن نهاده ــای کارفرمای ــی در کن ــار رش ــد آ گاه ــی در خانوادهه ــا و ش ــهروندان در
انگلســتان ،بــدون چــون و چــرا راه کامیابــی ایــن کشــور بــه ســوی انقــاب صنعتــی
را هم ــوار میکردن ــد .بنگاهه ــا ،خانوادهه ــا و نهاده ــای کارگ ــری و کارفرمای ــی در
کنــار احــزاب همــان جلوههــای نهادمدنــی بودنــد کــه جــان ال ک فیلســوف آزادی
در انگلس ــتان وج ــود آنه ــا را ب ــرای پدی ــدار ش ــدن جامع ــه دارای تع ــادل و ت ــوازن
ی ــک ض ــرورت اجتن ــاب ناپذی ــر میدانس ــت.
ب ــه ای ــن ترتی ــب ب ــود ک ــه تش ــکلهای غی ــر دولت ــی ب ــه م ــرور از انگلس ــتان ب ــه س ــایر
کش ــورهای اروپای ــی راه یافتن ــد و ی ــک جامع ــه دارای تع ــادل و ت ــوازن را در اروپ ــای
غرب ــی بناگذاش ــتند .واقعی ــت ای ــن اس ــت ک ــه در غی ــاب نهاده ــای مدن ــی دارای
ق ــدرت واقع ــی ک ــه بتوانن ــد همپ ــای نهاده ــای حکومت ــی در تصمی ــم س ــاز یها و
تصمی ــم گیریه ــا کارام ــدی داش ــته باش ــند ،جوام ــع ب ــه س ــوی اس ــتبداد دولت ــی
پی ــش میرون ــد.
ش ــاید ای ــن نه ــاد و مدی ــران آن چنی ــن احساس ــی نداش ــته باش ــند ،ام ــا از پی ــش
معلـــوم اســـت اگـــر نهادهـــای مدنـــی از جملـــه تشـــکلهای واقعـــی در جوامـــع
وج ــود عین ــی نداش ــته باش ــند ،رو زه ــای دش ــواری ب ــرای آنه ــا پدی ــدار میش ــود.
ب ــرای اینک ــه بتوانی ــم مفه ــوم ی ــاد ش ــده را ب ــه ذه ــن نزدی ــک کنی ــم ب ــه جامع ــه ای ــران
در اواخ ــر ده ــه  ۱۳۶۰برم ــی گردی ــم.
در آن ده ــه س ــخت از  ۱۳۵۸ت ــا  ۱۳۶۸ک ــه ای ــران درگی ــر اداره جن ــگ و تثبی ــت
انقـــاب بـــود ،ســـرمایه داران خصوصـــی نابـــود شـــدند و عمـــا هیـــچ نهـــاد
کارفرمای ــی بزرگ ــی نب ــود ت ــا دربراب ــر دول ــت وق ــت ایس ــتادگی کن ــد .ب ــه ای ــن ترتی ــب
بخ ــش خصوص ــی نم ــی توانس ــت در نوش ــتن قان ــون کار نق ــش و س ــهم داش ــته
باش ــد ،ت ــا قانون ــی برپای ــه جام ــع نگ ــری ب ــر جوان ــب و مناف ــع مل ــی ب ــه ج ــای مناف ــع
کارگ ــران نوش ــته ش ــود.
در ح ــال حاض ــر و پ ــس از س ــپری ش ــدن نزدی ــک ب ــه ۳۰س ــال از زم ــان تصو ی ــب و
اجــرای قانــون کار موجــود کــه بــه گــواه اکثریــت کارشناســان نقصهــای بنیادیــن
دارد ،محی ــط کار و مناس ــبات می ــان کارگ ــران و کارفرمای ــان مخ ــدوش اس ــت و
ای ــن نش ــان م ــی ده ــد ک ــه نب ــود ی ــک تش ــکل کارفرمای ــی اثرگ ــذار ت ــا چ ــه ح ــد م ــی
توان ــد مش ــمول پیامده ــای منف ــی ب ــرای اقتص ــاد کش ــور باش ــد.
بنابـــر آنچـــه نگاشـــته شـــد وجـــود تشـــکلهای کارفرمایـــی بهمثابـــه تبلـــوری از
جامع ــه مدن ــی ی ــک ض ــرورت اس ــت .ب ــر اس ــاس می ــزان اهمی ــت و نقش ــی ک ــه
نهاده ــای مدن ــی در براب ــر نه ــاد حکوم ــت دارن ــد .در کش ــورهای گوناگ ــون ای ــن
نهاده ــا تواناییهای ــی ب ــا درج ــه ه ــای مختل ــف دارن ــد .در غ ــرب ،ای ــن نهاده ــای
مدنـــی دارای قـــدرت واقعـــی انـــد و مـــی تواننـــد مناســـبات در حکومـــت را از
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خواس ــت و ه ــدف خ ــود متاث ــر کنن ــد.
در ای ــران ،ام ــا برپای ــه تجربهه ــای تاری ــخ معاص ــر و ب ــر اس ــاس بررس ــی کارشناس ــانه
وضعیـــت موجـــود ،نهادهـــای مدنـــی از جملـــه نهادهـــای کارفرمایـــی دارای
قــدرت واقعــی و اثرگــذار نیســتند .در صورتــی کــه اتــاق بازرگانــی را بــه مثابــه مــادر
تش ــکلهای کارفرمای ــی لح ــاظ کنی ــم و ان ــدازه ق ــدرت ای ــن نه ــاد را ب ــا ق ــدرت
دول ــت مقایس ــه کنی ــم ،ب ــه نتای ــج تاس ــف ب ــاری میرس ــیم.
درب ــاره دالی ــل ضع ــف تاریخ ــی نهاده ــای مدن ــی در ای ــران از جمل ــه نهاده ــای
کارفرمای ــی در برابردول ــت ب ــه ن ــکات قاب ــل اعتنای ــی میت ــوان اش ــاره ک ــرد .ب ــه نظ ــر
میرســـد نیـــروی انســـانی بـــه مثابـــه ســـرمایه اجتماعـــی هـــر نهـــاد و ســـازمان در
ه ــر ان ــدازه و در ه ــر عص ــر و دوره و در ه ــر س ــرزمینی نق ــش بس ــیار ب ــا اهمیت ــی در
نیرومن ــدی ی ــا ناتوان ــی دارن ــد و ای ــن چی ــزی اس ــت ک ــه در ای ــران متاس ــفانه م ــورد
غفل ــت واق ــع ش ــده اس ــت.
ب ــا وج ــود اینک ــه در ای ــران و در می ــان تش ــکلهای کارفرمای ــی نه ــاد دموکراس ــی
نیرومنـــد اســـت و زبدهتریـــن نیروهـــای انســـانی میتواننـــد بـــا حفـــظ و رعایـــت
مق ــررات در انتخاب ــات تش ــکلهای کارفرمای ــی حاض ــر باش ــند ،ام ــا ای ــن اتف ــاق
ب ــه دالی ــل گوناگ ــون ،رون ــدی تکام ــل یافت ــه نیس ــت .ناتوان ــی تش ــکلها در براب ــر
دولــت در بــرآورده کــردن خواســتههای قانونــی منطقــی خــود راه را بــرای تضعیــف
س ــرمایه اجتماع ــی نیرومن ــد ،مس ــدود میکن ــد.
ورزیدهتری ــن نیروه ــای ی ــک صن ــف ش ــاید هرگ ــز ب ــه درون مناس ــبات رقابت ــی در
نهاده ــای کارفرمای ــی ورود نکنن ــد و از ای ــن ناحی ــه ب ــه تش ــکلها آس ــیب برس ــد.
ب ــا ف ــرض اینک ــه کارآمدتری ــن نی ــروی انس ــانی ش ــناخته ش ــده در ه ــر صنف ــی ب ــه
مناس ــبات رقابت ــی وارد ش ــده و در راس ه ــرم رهب ــری تش ــکلها ق ــرار گیرن ــد ،ام ــا
در عم ــل نتوانن ــد کاری از پی ــش ببرن ــد .درای ــن ص ــورت آنه ــا نی ــز ب ــه روزمرگ ــی
افت ــاده و دس ــت از بلندپرواز یه ــای قانون ــی و عرف ــی برداش ــته و تش ــکلها را ب ــه
محیط ــی اداری تبدی ــل میکنن ــد ک ــه دردیوانس ــاالری ب ــا موسسـ ـههای دولت ــی
رقابـــت میکننـــد.
از س ــوی دیگ ــر وقت ــی اعض ــای تش ــکلها دری ــک دوره توانآزمای ــی تش ــکلها در
مواجه ــه ب ــا نهاده ــای دولت ــی ب ــه ای ــن نتیج ــه میرس ــند ک ــه تش ــکلها کاری از
پی ــش نمیبرن ــد ،از مش ــارکت فع ــال در تش ــکل اجتن ــاب خواهن ــد ک ــرد .بنابرای ــن
تش ــکلها و فق ــدان س ــرمایه اجتماع ــی نیرومن ــد دری ــک دور کاهن ــده ی ــا بازن ــده
ق ــرار میگیرن ــد .س ــرمایه اجتماع ــی نات ــوان ب ــه تضعی ــف نهادین ــه ش ــده تش ــکلها
منج ــر میش ــود و تش ــکل نات ــوان نی ــز در ج ــذب نی ــروی انس ــانی نیرومن ــد نات ــوان
میشـــود.
ایــن وضعیــت در تشــکلهای ایرانــی بــه درجههایــی کــم یــا زیــاد دیــده میشــود.
بـــرای بـــرون رفـــت از ایـــن وضعیـــت بایـــد یـــک جنبـــش عمومـــی تشـــکلهای
نیرومن ــد برپاش ــده و ای ــن نهاده ــای مدن ــی ضم ــن اینک ــه مناف ــع صنف ــی خ ــودرا
لح ــاظ میکنن ــد ،ب ــه مناف ــع بزرگت ــر اندیش ــیده و راه مقابل ــه قانون ــی ب ــا دول ــت را
بیابن ــد▪.

 /هادی حدادی/

صنعت برق و
افولسرمایهاجتماعی
مســـایل و بحـــران هـــای اقتصـــادی ،اجتماعـــی و سیاســـی در ماههـــای اخیـــر
بـــه حـــدی متنـــوع و گســـترده و البتـــه پیچیـــده بـــوده کـــه در پیـــش چشـــمان
روش ــنفکران ،محققی ــن و سیاس ــت م ــداران ق ــرار گرفت ــه اس ــت و ن ــگاه و س ــیما
و کالم م ــردم و بوی ــژه طبق ــه متوس ــط ش ــهری را بی ــش از پی ــش نگ ــران و پریش ــان
نمــوده اســت .طبقــه متوســط از طرفــی بــا لیســتی از بحــران هــای اقتصــادی نظیــر
کاه ــش ارزش پ ــول مل ــی ،افزای ــش قیم ــت ه ــا ،بح ــران بانک ــی ،بح ــران موسس ــات
اعتبــاری ،بحــران هــای مبادالتــی ناشــی از تحریــم هــا ،عــدم پرداخــت معوقــات
پ ــروژه ه ــا و  ...و از ط ــرف دیگ ــر ب ــا ی ــاس ،ناامی ــدی ،ب ــی اعتم ــادی ،فرس ــودگی،
خس ــتگی و بح ــران ه ــای روان ش ــناختی اجتماع ــی دس ــت ب ــه گریب ــان ش ــده
اس ــت.
وضعیت بغرنج فوق بر دو «ما» تاثیرات شاید عمیق تری داشته باشد:
« .1م ــا»ی صنع ــت ب ــرق  :ش ــاید بیش ــترین تهدی ــدات را ب ــرای اف ــرادی در پ ــی
داشــته باشــد کــه از پــس ســال هــا رنــج و مــرارت و تــاش؛ نیــروی انســانی ،تولیــد
و س ــرمایه ای را تجمی ــع ک ــرده ان ــد و بس ــان کارآفرین ــان خارج ــی س ــودای توس ــعه و
افزای ــش س ــرمایه را در س ــر م ــی پروراندن ــد ام ــا این ــک ن ــه در س ــودای توس ــعه ک ــه در
پ ــروای از ک ــف رفت ــن س ــرمایه ه ــا هس ــتند .آنه ــا در س ــال ه ــای پی ــش رو احتم ــاال
ب ــا بح ــران ه ــای ز ی ــر مواج ــه خواهن ــد ش ــد:
• رکود اقتصادی فراگیرتر
• کاهش قدرت خرید دولت و مردم و حجم بازار
• کاهش سهم بازار
• افزایش دستمزدها و هزینه های عملیاتی
• بی انگیزگی پرسنل
• تنش های سازمانی توسط نیروی انسانی
•و ...
کارآفرین ــان صنع ــت ب ــرق بای ــد خ ــود را بی ــش از پی ــش ب ــرای ای ــن روزه ــای س ــخت
آم ــاده س ــازند .موض ــوع توج ــه ب ــه پارامتره ــای اجتماع ــی ب ــرای بق ــای س ــازمانی
بی ــش از پی ــش اهمی ــت دارد .ل ــذا توج ــه مدی ــران را ب ــه پیش ــنهادات زی ــر جل ــب
م ــی کن ــم:
الف .حفظ نیروهای خوش بین ،امیدوار ،با تجربه ،متعهد
ب .کاه ــش ارتف ــاع س ــازمان :کاه ــش سلس ــله مرات ــب ،اعتم ــاد س ــازی ،کاه ــش
رســمیت ،جلــب بیشــتر مشــارکت مدیــران و پرســنل در راســتای افزایــش اعتمــاد
و ســرمایه اجتماعــی
ج .توجــه و تمرکــز بیشــتر بــر صــادرات بــه ویــژه بــا کشــورهای دارای مــرز زمینــی (بــه
دلیــل گســترش تحریــم هــا و ســختی مبــادالت پولــی)
د .تمرکـــز بیشـــتر بـــر همـــکاری هـــای مشـــترک در داخـــل از طریـــق کاهـــش
رقابتهـــای مخـــرب ،ادغـــام هـــای افقـــی بـــا شـــرکت هـــای رقیـــب ،ســـاختن
برندهـــای بـــزرگ تـــر
ه .افزای ــش همگرای ــی ،همس ــویی و هم ــکاری ب ــا س ــایر کارآفرین ــان صنع ــت ب ــرق

ب ــرای ایج ــاد ص ــدای واح ــد در صنع ــت از طری ــق س ــندیکای صنع ــت ب ــرق
« .2م ــا»ی س ــندیکای ب ــرق :س ــندیکای صنع ــت ب ــرق از پیش ــروان هم ــکاری
جمعــی و ســاختن ســرمایه اجتماعــی و شــاید موفــق تریــن و مشــهورترین تشــکل
اقتصـــادی در ســـال هـــای گذشـــته بـــوده اســـت .ایـــن مهـــم بویـــژه در بحـــران
اقتص ــادی اواخ ــر ده ــه  80و اوای ــل ده ــه  90مش ــهود ب ــود .ل ــذا دارای مش ــخصات
س ــازمان مه ــم اس ــت از قبی ــل:
الف .تجربه مواجهه با فضای رکود و بحران
ب .نیروهای سازمانی دارای مهارت و دانش مواجهه با بحران
ج .اعضای دارای سرمایه اجتماعی تجمیع شده
د .ساختار سازمانی طراحی شده برای توسعه سرمایه اجتماعی
ه .برن ــد و اعتب ــار س ــازمانی مناس ــب در بی ــن دولتم ــردان و تش ــکل ه ــای بخ ــش
خصوص ــی بوی ــژه ات ــاق بازرگان ــی
ل ــذا رهب ــران و مدی ــران س ــندیکا نی ــز ب ــا توج ــه ب ــه احتم ــال کاه ــش درآمده ــای
ناش ــی از ح ــق عضوی ــت و خدم ــات ب ــرای س ــال ه ــای پی ــش رو بای ــد رویک ــرد و
محتــوای مدیریــت خــود را تغییــر دهنــد کــه بــه نظــر مــی رســد بــا انتخــاب دبیــرکل
برآمــده از داخــل ســازمان و آشــنا بــه فضــای بــاال گام اول را بدرســتی برداشــته انــد.
از جمل ــه نکات ــی ک ــه س ــندیکا بای ــد بیش ــتر از گذش ــته ب ــه آن بپ ــردازد م ــی ت ــوان ب ــه
م ــوارد ز ی ــر اش ــاره ک ــرد:
ال ــف .توج ــه بیش ــتر ب ــه س ــاختارهای مش ــارکتی :دع ــوت بیش ــتر از اعض ــا ب ــرای
حضــور در ســندیکا و کمیتــه هــا ،اعتمــاد ســازی ،افزایــش ارتبــاط بــا اعضــا بــرای
افزای ــش اعتم ــاد و س ــرمایه اجتماع ــی صنع ــت ب ــرق
ب .ش ــکل ده ــی ب ــه هم ــکاری ه ــای مش ــترک :ب ــرای ش ــرکت در مناقص ــات،
کاه ــش رقاب ــت ه ــای مخ ــرب ،ش ــکل ده ــی ب ــه کنسرس ــیوم ه ــا ،ادغ ــام ه ــا و . . .
ج .تمرکــز مجــدد بــر کمیتــه توســعه صــادرات :تمرکــز بــر بــازار کشــورهای همســایه،
هدفمن ــد ت ــر ک ــردن اع ــزام و پذی ــرش هیی ــت ه ــای خارج ــی ،هم ــکاری مش ــترک
در بی ــن اعض ــا ب ــرای توس ــعه ص ــادرات و برگ ــزاری نمایش ــگاه ه ــای تخصص ــی در
کشــورهای همســایه ،کاهــش مشــکالت صادراتــی اعضــا بــا اســتفاده از ظرفیــت
س ــازمان توس ــعه تج ــارت ،وزارت خارج ــه ،ات ــاق بازرگان ــی و . . .
د .تمرک ــز ب ــر توس ــعه رواب ــط و اعتمادس ــازی ب ــا وزارت نی ــرو ب ــرای جل ــب حداکث ــر
هم ــکاری جه ــت حف ــظ ظرفی ــت ه ــای صنع ــت ب ــرق
ه .گس ــترش هم ــکاری ب ــا تش ــکل ه ــای م ــوازی و جلوگی ــری بی ــش از پی ــش از دو
صدایــی :شــاید شــرایط پیــش رو بیــش از هــر زمــان دیگــری نیــاز بــه شــکل گیــری
فدراس ــیون ب ــا هم ــکاری دیگ ــران را پررن ــگ م ــی کن ــد.
صنعـــت بـــرق بـــا در اختیـــار داشـــتن کارآفرینـــان و نیـــروی انســـانی دارای
تحصیـــات بـــاال ،میانگیـــن بـــاالی دانشـــی ،ســـرمایه اجتماعـــی ناشـــی از
همــکاری هــای مشــترک ،ســازمان نمایندگــی کارآمد(ســندیکای صنعــت بــرق)؛
شــاید بیشــترین پتانســیل هــای الزم بــرای عبــور از بحــران هــای پیــش رو را خواهــد
داشـــت▪ .
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تشکل ها و
معمای سرمایه
اجتماعی

 /خسرو دوران /

سرمایه اجتماعی؛
تهدید یا فرصت

14
پرونده

آی ــا آنچ ــه ب ــه عن ــوان ویژگ ــی مثب ــت ایرانی ــان از آن
ی ــاد م ــی ش ــود ب ــه راس ــتی مفی ــد اس ــت؟!
ســـرمایه اجتماعـــی مفهومـــی جامعهشناســـانه
اســـت کـــه در شـــاخههای گوناگـــون دانـــش،
از آن بـــرای پرداختـــن بـــه ارتباطهـــای درون
و میانگروهـــی بهـــره گرفتـــه شـــده و تعاریـــف
چندگانـــهای دارد.
مفهـــوم ســـرمایه اجتماعـــی بیشـــتر بـــر ایـــن پایـــه
اســـتوار اســـت کـــه شـــبکههای اجتماعـــی (بـــه
مفهـــوم عـــام ،کالســـیک و گســـترده آن و نـــه بـــه
معنـــی نرمافزارهـــای ارتبـــاط مجـــازی ،هرچنـــد
ای ــن بخ ــش را نی ــز ش ــامل میش ــود ).دارای ارزش
هس ــتند و مانن ــد س ــایر س ــرمایهها ک ــه ت ــوان انج ــام
کاری را فراهــم میکننــد ،ارتباطــات اجتماعــی نیــز
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بــر بهــرهوری افــراد و گروههــا تأثیــر خواهــد گذاشــت
و از اینـــرو امـــروزه در کنـــار ســـرمایههای انســـانی و
اقتصـــادی ،نـــام ســـرمایه اجتماعـــی(Social
 )Capitalنیـــز بـــه چشـــم میخـــورد.
ســـرمایه اجتماعـــی در واقـــع بعـــد معنـــوی یـــک
اجتمـــاع اســـت کـــه از طریـــق تشـــویق افـــراد بـــه
«همــکاری» و «مشــارکت» در تعامــات اجتماعــی
قـــادر اســـت ،موفـــق بـــه حـــل میـــزان بیشـــتری از
معض ــات موج ــود در آن اجتم ــاع ش ــود ک ــه البت ــه
ابعــاد ایــن اجتمــاع میتوانــد کوچــک یــا بــزرگ و یــا
حت ــی اجتماع ــی در دل اجتماع ــی بزرگت ــر باش ــد.
در واق ــع  ،س ــرمایه اجتماع ــی در س ــاختار مثب ــت
آن را میتـــوان در کنـــار ســـرمایههای اقتصـــادی و
ّ
انس ــانی  ،بخش ــی از ث ــروت مل ــی ب ــه ش ــمار آورد،

بس ــیاری از گروهه ــا ،س ــازمانها و جوام ــع انس ــانی،
بـــدون ســـرمایه اقتصـــادی و تنهـــا بـــا پشـــتیبانی
ســـرمایه انســـانی و اجتماعـــی توانســـتهاند بـــه
موفقیـــت دســـت یابنـــد ،لیکـــن بـــدون ســـرمایه
اجتماعـــی هرگـــز اقـــدام درخـــور و هدفمنـــدی
انج ــام نخواه ــد ش ــد .ای ــن س ــرمایه ،گردایـ ـهای از
هنجارهـــای موجـــود در ســـامانههای اجتماعـــی
اس ــت ک ــه موج ــب ب ــاال رفت ــن س ــطح هم ــکاری
اعض ــای آن جامع ــه و کاه ــش س ــطح هزینهه ــای
تب ــادالت گش ــته ک ــه ب ــا خل ــق هنجاره ــا و اعتم ــاد
متقاب ــل موج ــب تحق ــق اه ــداف اعض ــا م ــی ش ــود.
ام ــا دیدگاهه ــای چپگرات ــر ب ــر ای ــن ب ــاور هس ــتند
کـــه شـــرایط منفـــی و بحرانـــی ،افـــراد را بـــه ســـوی
اس ــتفاده از ان ــرژی و تواناییه ــای بالق ــوه گروه ــی

و پشـــتیبانی از یکدیگـــر هدایـــت میکنـــد کـــه بـــه
نوع ــی همبس ــتگی از روی اجب ــار و ض ــرورت اس ــت
و بـــر ایـــن اســـاس ســـرمایه اجتماعـــی چنـــدان نیـــز
اصیــل و معنــوی نبــود و تنهــا یــک ســازوکار واکنشــی
اس ــت.
بای ــد آ گاه ب ــود ک ــه س ــرمایه اجتماع ــی ی ــک منب ــع
خنثـــی اســـت کـــه هـــر نـــوع عملـــی را تســـهیل
میکن ــد ،ام ــا اینک ــه جامع ــه از آن نف ــع م ــی ب ــرد ی ــا
ً
خی ــر کام ــا وابس ــته ب ــه کارب ــرد آن در ی ــک موقعی ــت
ویـــژه اســـت ،بـــرای نمونـــه باندبـــازی را میتـــوان
ی ــک س ــرمایه اجتماع ــی خوان ــد ک ــه کارک ــرد منف ــی
دارد ،زیـــرا تقویتکننـــده یـــک نظـــام اخالقـــی
دوگان ــه اس ــت ک ــه در آن ف ــرد مجب ــور اس ــت جان ــب
اعضــاء خانــواده خــود را بگیــرد ،از ایــن رو آنــان را در
چارچــوب ایــن روابــط بــه ســود رســانده و بــه جامعــه
و اعتمـــادش زیـــان خواهـــد زد.
تمایــز ایــن دو نــوع ســرمایه اجتماعــی بــه درک اثــرات
ً
احتم ــاال منف ــی ای ــن مفه ــوم ب ــر کل جامع ــه ی ــاری
خواه ــد رس ــاند .گرچ ــه پیام ــد س ــرمایه اجتماع ــی
در نهایـــت همـــواره بـــه ســـود افـــراد و گروههایـــی
خواهـــد بـــود ،امـــا زیـــان روی دیگـــر ایـــن ســـکه
اس ــت .ش ــبکههای افق ــی ش ــهروندان و گروهه ــا ک ــه
موج ــب افزای ــش به ــرهوری اجتم ــاع و همبس ــتگی
هســتند ،بــه عنــوان ســرمایه اجتماعــی مثبــت تلقــی
میشـــوند ،حـــال آنکـــه باندهـــای انحصارگـــرای
خودمح ــور و س ــاختارهای الب ــی را میت ــوان س ــرمایه
اجتماعـــی منفـــی و از معضـــات جامعـــه نامیـــد
هرچن ــد ک ــه ب ــرای بخش ــی از جامع ــه س ــود داش ــته
باش ــد.
عوامـــل ســـاخت ســـرمایه اجتماعـــی را میتـــوان در
چهـــار دســـت عوامـــل نهـــادی بـــه معنـــای قانـــون،
رس ــم ،ع ــرف ،ع ــادت ،عوام ــل خودج ــوش ک ــه ب ــه
ُ
ج ــای قان ــون ،از کنشه ــای متقاب ــل اعض ــای ی ــک
اجتم ــاع ب ــه وج ــود م ــی آین ــد ،عوام ــل بیرون ــی ک ــه
شـــامل هنجارهایـــی بیـــرون از اجتمـــاع همچـــون
دی ــن ،مذه ــب و ایدئول ــوژی اس ــت و عام ــل پایان ــی
طبیعـــی اســـت کـــه دو دســـته از عوامـــل روابـــط
خویش ــاوندی و همبس ــتگی ه ــای قوم ــی و ن ــژادی را
شـــامل میشـــود.
همانگون ــه ک ــه دی ــده میش ــود عوام ــل اثرگ ــذار روی
ســرمای اجتماعــی ،همگــی پیرامــون انــواع و اقســام
هنجارهــای موجــود در میــان گروههــا و جوامــع بــوده
و اثـــر مثبـــت و منفـــی خـــود را بســـته بـــه منشـــاء و
ماهیتش ــان خواهن ــد گذاش ــت.
ش ــاید بت ــوان گف ــت س ــرمایه اجتماع ــی ،ب ــه کس ــانی
کـــه یـــک فـــرد مـــی شناســـد بســـتگی دارد؛ یعنـــی
ان ــدازه ،کیفی ــت و تن ــوع ش ــبکههای کس ــب و کار
و شـــبکههای ارتباطـــی شـــخصی انســـان در آن
مؤث ــر اس ــت؛ ام ــا فرات ــر از آن ،ب ــه کس ــانی ک ــه انس ــان
نمیشناســـد نیـــز بســـتگی دارد .زیـــرا بـــه صـــورت

غیرمســـتقیم و بـــه وســـیله شـــبکهها بـــا آنهـــا در
ارتبـــاط اســـت و همیـــن موضـــوع اندازهگیـــری
کمـــی ایـــن ســـرمایه را دشـــوار میکنـــد و حتـــی
ش ــمار اعض ــاء ی ــک گ ــروه ی ــا ش ــبکه نی ــز نمیتوان ــد
شـــاخصی بـــرای ایـــن کار باشـــد و چـــه بســـیار
گروههایــی کــه بــا وجــود شــمار کــم اعضــاء ،ســرمایه
اجتماع ــی بس ــیار نیرومن ــدی در اختی ــار دارن ــد و ی ــا
جوامع ــی هس ــتند ک ــه ب ــا جمعی ــت ک ــم ب ــه دلی ــل
عضوی ــت اش ــخاص در گروهه ــای پرش ــمار ،س ــرمایه
اجتماعـــی عظیمـــی را ایجـــاد کردهانـــد .افـــزون بـــر
ای ــن س ــطح همبس ــتگی در گ ــروه و س ــرایتپذیری
شـــبکه نیـــز بـــر ســـرمایه اجتماعـــی اثـــر مـــی گـــذارد
ک ــه م ــورد پایان ــی را میت ــوان ب ــا روشه ــای پیچی ــده
ریاض ــی ت ــا ان ــدازهای ب ــه ص ــورت کم ــی محاس ــبه
ک ــرد.
ب ــا وج ــود آنچ ــه گفت ــه ش ــد ،بای ــد اعت ــراف ک ــرد ک ــه
س ــرمایه اجتماع ــی هن ــوز ت ــا ان ــدازه بس ــیاری تاری ــک
و گنـــگ اســـت و بایـــد بـــا پرداختـــن بـــه مفاهیـــم
جانب ــی پیوس ــته ب ــا آن ،ت ــاش ک ــرد ت ــا ابع ــادش ب ــه
روش ــنی مش ــخص ش ــود .یک ــی از مفاهی ــم مفی ــد در
تبییــن ســرمایه اجتماعــی ،مفهــوم “شــبکه اعتمــاد”
اس ــت ،ش ــبکه اعتم ــاد ،بیانگ ــر ای ــن مطل ــب اس ــت
ک ــه اف ــراد ب ــر اس ــاس اعتم ــاد متقاب ــل ب ــه یکدیگ ــر؛
از اطالعـــات ،هنجارهـــا و ارزشهـــای یکســـانی در
تب ــادالت می ــان خ ــود اس ــتفاده میکنن ــد“ .ش ــعاع
اعتم ــاد” نی ــز در مس ــیر راهگش ــا ب ــوده و ب ــه معن ــای
میــزان گســتردگی دایــره همــکاری و اعتمــاد متقابــل
میــان اعضــای یــک گــروه اســت و هرچــه ایــن شــعاع
وشـــبکه گســـتردهتر باشـــد ،ســـرمایه اجتماعـــی
قویتـــر اســـت.
از نگاه ــی دیگ ــر س ــرمایه اجتماع ــی را میت ــوان ب ــه
دو دس ــته پیش ــینی و پس ــینی تقس ــیم ک ــرد .س ــرمایه
اجتماع ــی پیش ــینی مناف ــع ،فرصته ــا و امکانات ــی
اســت کــه گــروه بــدون تــاش و بــه دلیــل کارکردهــای
اعضـــای پیشـــین از آن بهـــره منـــد شدهاســـت.
ســـرمایه اجتماعـــی پســـینی نیازمنـــد تـــاش و
کوشـــش اعضـــای گـــروه بـــرای برقـــراری تعامـــات
بهین ــه جه ــت دریاف ــت اطالع ــات و امکان ــات الزم
اس ــت .در واق ــع ،س ــرمایه اجتماع ــی پیش ــینی ،ارث
و میــراث گروهــی اســت کــه بــه اعضــای جدیــد مــی
َ
رس ــد ،ول ــی س ــرمایه اجتماع ــی پس ــینی ب ــا اعم ــال و
مناس ــبات اف ــراد حاض ــر در گ ــروه فراه ــم میش ــود.
ســـرمایه اجتماعـــی ویژگیهایـــی دارد کـــه آن را از
ســـرمایه بـــه مفهـــوم کالســـیک متمایـــز میســـازد.
یکـــی از ایـــن ویژگیهـــا انتقالناپذیـــری عملـــی
آن اس ــت و ب ــه آس ــانی مبادل ــه نمیش ــود ،س ــرمایه
اجتماعـــی ،دارایـــی شـــخصی هیـــچ یـــک از
اف ــرادی ک ــه از آن س ــود میبرن ــد ،نیس ــت .س ــرمایه
اجتماعـــی ،منبـــع مهمـــی بـــرای افـــراد اســـت و
میتوان ــد ب ــر توانای ــی کن ــش آن ــان و کیفی ــت مش ــهود

زندگیشــان اثــر شــگرفی بنهــد .آنــان توانایــی ایجــاد
چنیـــن ســـرمایه ای را دارنـــد.
لیک ــن س ــرمایه اجتماع ــی ویژگ ــی ش ــگرف دیگ ــری
نیــز دارد ،بســیاری از منافعــی کــه ســرمایه اجتماعــی
بــه وجــود مــی آورد توســط افــرادی غیــر از کســانی کــه
آن را ایجــاد مــی کننــد ،کســب مــی شــود .در نتیجــه
بیشـــتر شـــکلهای ســـرمایه اجتماعـــی بـــه عنـــوان
نتیج ــه فرع ــی فعالی ــت ه ــای دیگ ــر ایج ــاد ی ــا ناب ــود
میش ــود .س ــرمایه اجتماع ــی ب ــه آفری ــده میش ــود ی ــا
از می ــان م ــی رود ب ــدون اینک ــه کس ــی قص ــد آفرین ــش
ی ــا ناب ــودی آن را داش ــته باش ــد.
س ــرمایه اجتماع ــی را م ــی ت ــوان از دیدگاه ــی دیگ ــر
و رویکـــردی ســـاده روشـــن تـــر بـــه دو گـــروه ســـرمایه
اجتماع ــی درون گروهی(س ــرمایه اجتماع ــی قدی ــم)
و ســـرمایه اجتماعـــی بـــرون گروهـــی ( ســـرمایه
اجتماع ــی جدی ــد) تقس ــیم ک ــرد و عناص ــر اصل ــی
تشــکیل دهنــده آن کــه پیرامــون محــور اعتمــاد گــرد
آمــده انــد را اعتمــاد مــردم بــه یکدیگــر ،اعتمــاد مــردم
ب ــه حکوم ــت و نهاده ــای اصل ــی جامع ــه ،اعتم ــاد
نهادهــای یــاد شــده بــه یکدیگــر و اعتمــاد حکومــت
و ای ــن نهاده ــا ب ــه م ــردم تش ــکیل م ــی ده ــد.
سرمایه اجتماعی،
جامعه مدنی و سیاست مدرن
برخـــی جامعـــه مدنـــی را بـــه صـــورت مجموعـــه
انجمنهـــا و ســـازمانهای داوطلبانـــه بیـــرون از
حـــوزه بـــازار و دولـــت تعریـــف میکننـــد .افـــراد از
رهگ ــذر جامع ــه مدن ــی ش ــبکههای ارتباط ــی ایج ــاد
میکننــد و ایــن انجمنهــا بــا ســاختاری غیررســمی
و انعطافپذی ــر ،م ــردم را ب ــه ه ــم ارتب ــاط و اعتم ــاد و
عم ــل متقاب ــل را گس ــترش میدهن ــد و جامع ــه را ب ــا
دوســـتی بـــدون اجبـــار اســـتحکام میبخشـــند.
ب ــا توج ــه ب ــه تعری ــف س ــرمایه اجتماع ــی میت ــوان ب ــه
ســادگی فهمیــد کــه جامعــه مدنــی در واقــع اشــکال
گوناگون ــی از ای ــن س ــرمایه را در خ ــود دارد و موج ــب
تقویــت جامعــه مدنــی خواهــد شــد ،لیکــن از ســوی
دیگ ــر س ــرمایه اجتماع ــی ممک ــن اس ــت ب ــه ج ــای
تقوی ــت جامع ــه مدن ــی موج ــب ایج ــاد انحص ــار نی ــز
بش ــود و ب ــه همی ــن دلی ــل میبایس ــت در ای ــن زمین ــه
محت ــاط ب ــود.
سرمایه اجتماعی و سالمتی
تحقیقـــات رو بـــه رشـــد پیرامـــون ســـامتی نشـــان
میدهـــد کـــه وجـــود ســـرمایه اجتماعـــی در
شـــبکههای اجتماعـــی و اجتماعـــات ،حافـــظ
ســامتی اســت .افــرادی کــه در شــبکه یــا اجتماعــی
سرشـــار از حمایـــت و اعتمـــاد عمومـــی زندگـــی
میکنن ــد منابع ــی در اختی ــار دارن ــد ک ــه ب ــر س ــامت
آنهـــا اثـــر مثبـــت میگـــذارد .بهطـــور مثـــال ،یـــک
بیم ــار س ــرطانی میتوان ــد بدی ــن طری ــق اطالع ــات،
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15

پرونده

تشکل ها و
معمای سرمایه
اجتماعی

ا گ ــرشهرونداننسبتبهسـازمانهای
دولتــیبـیاعتمــادشوند،جامعهاز نظـر
سرمایهاجتماعـیفقیـرخواهـدشـدزیرا
هنگامـی کـهبنگاههـایدولتـیبخواهنـد
وظایفـی را که بهتـر است به جامعه مدن ــی
سپرده شود ،در دست گیرند ،سرمایه
اجتماعـیراتهـیمی کنند

پ ــول ی ــا حمای ــت روان ــی را ک ــه ب ــرای درم ــان و بهب ــود
نی ــاز دارد بدس ــت آورد ،البت ــه ای ــن ب ــازده مثب ــت در
صورتـــی دریافـــت خواهـــد شـــد کـــه خـــود ســـرمایه
اجتماعـــی مثبـــت باشـــد و گـــروه یـــا اجتمـــاع،
رفتارهــای ســالم و مثبــت را بــه فــرد پیشــنهاد دهــد.

16
پرونده

سرمایه اجتماعی و فضای مجازی
هماننـــد مشـــاهده اخبـــار و آ گاه شـــدن از آخریـــن
وقایـــع ،اســـتفاده از اینترنـــت میتوانـــد بـــر ســـرمایه
اجتماعــی هــم اثــر مثبــت داشــته باشــد .رشــد ســری
شـــبکههای اجتماعـــی نشـــاندهنده ایـــن اســـت
کـــه کاربـــران در حـــال ایجـــاد شـــبکهای مجـــازی
ب ــا س ــرمایه اجتماع ــی ب ــاال هس ــتند و ویژگیه ــای
فضـــای اینترنتـــی نیـــز موجـــب میشـــود کـــه افـــراد
بتوانن ــد ب ــه ص ــورت انتخاب ــی و ب ــر اس ــاس مناف ــع و
ً
پیشـــینههای کامـــا معیـــن بـــا هـــم ارتبـــاط برقـــرار
کنن ــد.
میتـــوان گفـــت کـــه درکل ارتبـــاط مثبتـــی میـــان
س ــرمایه اجتماع ــی و اینترن ــت وج ــود دارد .اگرچ ــه
منتق ــدان اجتماع ــات مج ــازی ب ــر ای ــن باورن ــد ک ــه
ایــن پیوندهــای آنالیــن ضعیــف هســتند و آســیبزا
خواهنـــد بـــود و پـــارهای از تحقیقـــات نیـــز نشـــان
میدهــد کــه روابطــی کــه بــا کمــک تکنولــوژی شــکل
میگیرن ــد رابط ــه منف ــی ب ــا س ــرمایه اجتماع ــی دارن ــد
زی ــرا ک ــه زم ــان ص ــرف ش ــده ب ــرای رواب ــط اجتماع ــی
فیزیکــی و رو در رو را بــه خــود اختصــاص میدهنــد.
ب ــا ای ــن وج ــود ،در تحقیق ــات انج ــام ش ــده تواف ــق ب ــر
ای ــن اس ــت ک ــه هرچ ــه م ــردم بیش ــتر آنالی ــن باش ــند،
روابـــط فـــردی بیشـــتری داشـــته و بنابرایـــن نقـــش
مثب ــت در تقوی ــت س ــرمایه اجتماع ــی دارن ــد.
در مجم ــوع میت ــوان مهمتری ــن پیامده ــای مثب ــت
و منفــی ســرمایه اجتماعــی را در ایــن مــوارد خالصــه
ک ــرد :تب ــادل و انتق ــال بهت ــر دان ــش ب ــر پایــ ه اعتم ــاد،
اهـــداف ،زبـــان مشـــترک و روابـــط غیررســـمی،
هزینههـــای کمتـــر روابـــط ،بـــه علـــت اعتمـــاد و
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همــکاری ،کاهــش هزینــه و ضــرورت اســتفاده ســاز
و کاره ــای هماهنگ ــی رس ــمی ،س ــرمایه اجتماع ــی،
هس ــت ه جامع ــه مدن ــی اس ــت ک ــه یک ــی از تأثی ــرات
مثب ــت آن ایج ــاد حکومته ــای پاسـ ـخگو اس ــت،
ســرمایه اجتماعــی بــه عنــوان یــک شــاخص بــر تــرک
تحصی ــل و عملک ــرد دانشآم ــوزان ،مناب ــع اش ــتغال
و موفقیتهــای شــغلی و کســب و کار افــراد مهاجــر
گروهه ــای قوم ــی اس ــت اثرگ ــذار اس ــت و همچنی ــن
خالقی ــت اجتماع ــی نی ــز یک ــی دیگ ــر از پیامده ــای
مثبـــت ســـرمایه اجتماعـــی بـــه شـــمار میآیـــد و
پیامده ــای منف ــی س ــرمایه اجتماع ــی نی ــز تثبی ــت
نابرابــری هــای اجتماعــی ،از دســت دادن خالقیــت
و آزادی افـــراد در پـــی حمایـــت گروهـــی و تقویـــت
همبس ــتگی ،تش ــویق و ترغی ــب نژادپرس ــتی در پ ــی
تأ کیـــد بیـــش از حـــد برگـــروه و شـــبکه اجتماعـــی
خ ــاص هس ــتند.
نقش دولت در ایجاد سرمایه اجتماعی
دربـــاره نقـــش شایســـته دولـــت در فرآینـــد توســـعه
اقتصـــادی دو دیـــدگاه عمـــده وجـــود دارد ،در
دیـــدگاه نخســـت کـــه از نظریـــه لیبـــرال دموکـــرات
و اقتصـــاد نئوکالســـیک ریشـــه مـــی گیـــرد ،دولـــت
بای ــد مداخ ــات خ ــود را در ح ــوزه اقتص ــادی بس ــیار
کاهـــش داده و تصمیـــم گیـــری هـــای عمـــده را بـــه
بخـــش خصوصـــی واگـــذارد .دیـــدگاه دوم الگـــوی
نظـــری رادیـــکال اســـت کـــه بـــر پایـــه آن ،دولـــت
بای ــد از طری ــق مل ــی ک ــردن و برنامهری ــزی اقتص ــاد،
توس ــعه اقتص ــادی را هدای ــت و راهب ــری کن ــد و ی ــا
دســـتکم کنتـــرل صنایـــع پایـــه ،زیرســـاختها و
بخشهـــای مالـــی را دردســـت داشـــته باشـــد .بـــا
ای ــن ح ــال س ــالها تجرب ــه توس ــعه ای ــن واقعی ــت را
روش ــن ک ــرده اس ــت ک ــه دول ــت در فراین ــد توس ــعه
اجتماعــی و اقتصــادی نقــش محــوری دارد ،لیکــن
ن ــه ب ــه عن ــوان فراه ــم کنن ــده مس ــتقیم رش ــد ،بلک ــه
بـــه عنـــوان یـــک شـــریک ،عامـــل شـــتابدهنده

و آســـان کننـــده در رونـــد توســـعه کـــه از مهمتریـــن
ای ــن اقدام ــات تقو ی ــت س ــرمایه اجتماع ــی اس ــت و
م ــی توان ــد ب ــا تش ــویق و تقوی ــت تش ــکیل نهاده ــای
مدنـــی ،تقویـــت آموزشهـــای عمومـــی؛ تامیـــن
امنیـــت شـــهروندان در جهـــت حضـــور داوطلبانـــه
در نهادهـــای اجتماعـــی ،واگـــذاری فعالیتهـــای
مختلـــف اقتصـــادی ،فرهنگـــی و اجتماعـــی بـــه
نهاده ــای مردم ــی و زمینهس ــازی ایج ــاد و تقوی ــت
نهاده ــای اجتماع ــی و ش ــبکههای اعتم ــاد می ــان
م ــردم ب ــه ش ــمار مـ ـیرود.
نگاهی به وضعیت سرمایه اجتماعی در ایران
پژوهشهـــای ســـرمایه اجتماعـــی نشـــان میدهـــد
کـــه درمکانهایـــی کـــه شـــبکه اجتماعـــی
نیرومندتـــری وجـــود دارد و مـــردم نیـــز دســـتخوش
دگرگونیهـــای زندگـــی تجـــاری و صنعتـــی
نشـــد ه و از یـــک بافـــت روســـتایی برخوردارنـــد،
ســـرمایه اجتماعـــی نیرومندتـــر اســـت .بـــر اســـاس
پیمایشه ــای آم ــاری در اس ــتانهای سراس ــر کش ــور
می ــان رتب ــه ســـرمایه اجتماع ــی و رتب ــه توســـعه ه ــر
اســـتان همبســـتگی وجـــود نـــدارد و ایـــن برخـــاف
یافتههـــای پیشـــین اســـت کـــه هـــر جـــا ســـرمایه
اجتماعــی بــوده ،توســعه اقتصــادی  -اجتماعــی نیــز
رخ داده اس ــت .س ــرمایه اجتماع ــی دی ــر ب ــه دس ــت
آم ــده و زود از ک ــف مـ ـیرود و ای ــن تحقی ــق حاک ــی
اســـت کـــه سیاســـتهای توســـعهای در ایـــران بـــه
تخریـــب ســـرمایه اجتماعـــی منجـــر شـــده اســـت،
ولـــی در کشـــورهای توســـعهیافته ،میـــان توســـعه
و شـــاخصهای ســـرمایه اجتماعـــی همبســـتگی
وجـــود دارد ،یعنـــی جایـــی کـــه توســـعه یافتهتـــر
اســت ،ســرمایه اجتماعــی باالتــری هــم وجــود دارد.
در ایـــران حتـــی شـــبکههای عمومـــی مردمنهـــاد
نی ــز ب ــه نوع ــی دولت ــی هس ــتند و ت ــا زمان ــی فعالی ــت
ک شــود.
میکننــد کــه از جانــب دولــت بــه آنهــا کم ـ 
در ای ــران تمای ــل ب ــه مش ــارکت در اداره ام ــور کش ــور

بســـیار پاییـــن اســـت بـــه ویـــژه در مســـایل مالـــی و
ای ــن ب ــه عل ــت ع ــدم پرداخت ــن ب ــه موض ــوع تغیی ــر
ســـرمایه درون گروهـــی بـــه ســـرمایه بـــرون گروهـــی
اس ــت .اص ــوال ای ــن نی ــاز ب ــه دلی ــل وج ــود پ ــول نف ــت
احســـاس نشـــده و ایـــن رونـــد بـــه مشـــارکتهای
مدنـــی مـــردم نهـــاد نیـــز گســـترش یافتـــه تـــا آنجـــا
ک ــه آنه ــا نی ــز ب ــرای فعالی ــت ب ــه کمکه ــای دولت ــی
وابس ــتهاند .نکت ــه دیگ ــر اینک ــه در مت ــون درس ــی م ــا
ســـرمایه اجتماعـــی درون گروهـــی بیشـــتر تقویـــت
م ــی ش ــود .در جوامع ــی ک ــه س ــیر تکامل ــی از س ــنت
ب ــه مدرنیت ــه دارن ــد ،س ــرمایه اجتماع ــی ب ــه معن ــای
قدیمــش از بیــن رفتــه وچیــز جدیــدی بــه نــام ســرمایه
م ــدرن جایگزی ــن آن نش ــده اس ــت.
بــا پیــروزی انقــاب اســامی وآغــاز تغییــر وتحــوالت
گســـترده در ســـاختارهای سیاســـی و اقتصـــادی
میـــزان مشـــارکت مـــردم و اعتمـــاد متقابـــل دولـــت
و مـــردم بـــه شـــدت افزایـــش یافـــت .امـــا برخـــی
سیاسـ ـتها و برنامهه ــای دول ــت پ ــس از انق ــاب،
ب ــا وج ــود دنب ــال ک ــردن اه ــداف مثب ــت ،آث ــار منف ــی
ب ــر س ــرمایه اجتماع ــی گذاش ــته ان ــد .بگون ــه ای ک ــه
ام ــروزه اعتم ــادی ک ــه م ــورد انتظ ــار اس ــت مش ــاهده
نمیشـــود.
شـــاید بتـــوان یکـــی از عوامـــل اثرگـــذار بـــر میـــزان
پایی ــن اعتم ــاد اجتماع ــی را وج ــود س ــطح باالی ــی
از ســرمایه اجتماعــی پیونــد دهنــده (درون گروهــی)
و کاه ــش س ــرمایه اجتماع ــی متص ــل کنن ــده (ب ــرون
گروهــی) در بیــن افــراد جامعــه دانســت بــه طور یکــه
در پیمایشهـــا ،پژوهشهـــای مرتبـــط بـــا ســـرمایه
اجتماع ــی ه ــر چ ــه از خان ــواده و گروههای ــی مانن ــد
اق ــوام ،دوس ــتان و همس ــایگان دورت ــر ش ــویم اعتم ــاد
کمت ــر میش ــود .م ــورد بع ــد اینک ــه مح ــور برنامهه ــای
کالن کش ــور ب ــر ابع ــاد س ــختافزاری توس ــعه متمرک ــز
شـــده و توجـــه بـــه ابعـــاد اجتماعـــی توســـعه کمتـــر
بــوده اســت ،وجــود نابرابــری نیــز از دیگــر عوامــل مؤثــر
اس ــت.
جامعـــه ایـــران در ســـال هـــای گذشـــته تحـــوالت
س ــاختاری هم ــه جانب ــه ای را تجرب ــه ک ــرده اس ــت.
ایـــن تحوالت،دگرگونـــی در ســـاز و کارهـــای اداره
جامعـــه را الزامـــی ســـاخته اســـت .هـــر چنـــد
پیشـــرفتهایی در همـــه عرصههـــا داشـــتهایم
و نـــرخ رشـــد برخـــی از شـــاخصها را میتـــوان
دلگرمکنن ــده دانس ــت ،ام ــا نکت ــه مه ــم ای ــن اس ــت
ک ــه از ی ــک س ــو آهن ــگ رش ــد ش ــاخصها در قی ــاس
بـــا برخـــی کشـــورهای هـــم ردیـــف کمتـــر بـــوده و از
ســـوی دیگـــر توزیـــع نامناســـب امکانـــات و منابـــع
در رونـــد توســـعه ،موجـــب ایجـــاد شـــکاف میـــان
فقیرتریـــن و غنیتریـــن اســـتانها شـــده اســـت.
همچنیـــن عـــدم توجـــه بـــه ســـرمایه اجتماعـــی در
برخـــی مناطـــق و حتـــی در ســـطوح ملـــی ،مانـــع
از ایجـــاد جـــو اعتمـــاد دو ســـویه شـــده و کاهـــش

ب ــازده نی ــروی انس ــانی و ان ــرژی اجتماع ــی را در پ ــی
خواهــد داشــت کــه در ایــن رابطــه مــی تــوان بــه عــدم
پیوس ــتگی نخب ــگان قوم ــی و محل ــی ب ــا نخب ــگان
مرک ــزی و مل ــی ب ــه عن ــوان ی ــک نمون ــه ب ــارز کاه ــش
س ــرمایه اجتماع ــی اش ــاره ک ــرد.
چگونـــه مـــی تـــوان بـــر کاهـــش پرشـــتاب ســـرمایه
اجتماعـــی لـــگام زد؟
در برابــر کمبودهــا و مشــکالت یــاد شــده مــی تــوان بــه
راهکارهای ــی ب ــرای بهب ــود وضعی ــت کنون ــی س ــرمایه
اجتماعــی پرداخــت کــه بایــد بــا نیــروی کافــی روی
هریــک از آنهــا متمرکــز شــد.
ارزشـــهایی چـــون درســـتکاری ،صداقـــت ،وفـــای
بـــه عهـــد ،انصـــاف وعدالـــت ،ارزش هایـــی
اعتمادآفری ــن هس ــتند و وج ــود آنه ــا در ش ــبکه ه ــای
اجتماعــی بســتر آفرینــش ســرمایه اجتماعــی اســت،
ب ــر ای ــن پای ــه ب ــه فعلی ــت در آوردن ای ــن ارزش ــها ک ــه
در فرهن ــگ م ــردم ای ــران ،جای ــگاه وی ــژه ای دارن ــد،
بـــرای دســـتیابی بـــه اعتمـــاد و در پـــی آن ســـرمایه
اجتماعـــی از بایســـته هـــای اساســـی اســـت.
آزادی فعالی ــت ه ــای مدن ــی در قال ــب ش ــکلگیری
نهادهـــای مدنـــی فعـــال و مســـتقل از دولـــت و
گس ــترده نبــودن بی ــش از ان ــدازه دول ــت نی ــز انگیزن ــده
مشـــارکت عمومـــی اســـت .امـــروزه ســـازمانهای
دولت ــی م ــی بایس ــت ب ــه فعالیتهای ــی دس ــت بزنن ــد
ک ــه م ــورد پذی ــرش جامع ــه و هماهن ــگ ب ــا ارزش ــهای
آن باشـــد .اگـــر ســـازمانها بخواهنـــد جایـــگاه خـــود
را در جامعـــه حفـــظ کـــرده و بـــه شـــیوه ای عمـــل
کننــد کــه باعــث بقــاء ،توســعه و موفقیتشــان شــود،
میبایســـت عملکـــرد خـــود را دگرگـــون کـــرده و
تعه ــدات خ ــود را نس ــبت ب ــه ش ــهروندان ب ــه درس ــتی
ب ــه انج ــام رس ــانند.
بدیهـــی اســـت اگـــر شـــهروندان نســـبت بـــه
س ــازمانهای دولت ــی ب ــی اعتم ــاد ش ــوند ،جامع ــه از
نظــر ســرمایه اجتماعــی فقیــر خواهــد شــد ،هنگامــی
کــه بنگاههــای دولتــی بخواهنــد وظایفــی را کــه بهتــر
اس ــت ب ــه جامع ــه مدن ــی س ــپرده ش ــود ،دردس ــت
گیرنــــ ــد ،س ــرمایه اجتماع ــی را ته ــی م ــی کنن ــد.
ب ــر ای ــن پای ــه ،هم ــواره نخس ــتین اص ــل برنام ــه ری ــزی
اجتماع ــی بای ــد ای ــن باش ــد ک ــه آس ــیبی ب ــه س ــرمایه
اجتماعــی وارد نشــود و بــه دیگــر ســخن ســازمانهای
دولتـــی بایـــد وظایفـــی را بـــر عهـــده بگیرنـــد کـــه در
تـــوان آنهـــا باشـــد و تنهـــا در ایـــن صـــورت اســـت
ک ــه م ــی ت ــوان ب ــه تولی ــد س ــرمایه اجتمــ ــاعی توس ــط
ســـازمانهای دولتـــی امیدواربـــود.
برخ ــی ازجامع ــه شناس ــان معتقدن ــد ک ــه در ای ــران
نی ــاز ب ــه س ــرمایه اجتماع ــی ب ــرون گروهی(خ ــارج از
پیوندهــای خانوادگــی و قومــی و محلــی) بــه شــدت
احس ــاس م ــی ش ــود ت ــا رواب ــط می ــان اف ــراد تقوی ــت
ش ــود.
س ــرمایه اجتماع ــی درون گروه ــی ب ــه می ــزان بس ــیار

باالیـــی درایـــران وجـــود دارد و نمونـــه هـــای آن
نیـــز پیوندهـــای خانوادگـــی ،قومـــی ،عشـــیره ای و
هیاتهـــای خودجـــوش مذهبـــی هســـتند .در
هن ــگام بالیای ــی چ ــون س ــیل و زلزل ــه ،ایرانی ــان ب ــرای
ی ــاری ب ــه همنوع ــان خ ــود ب ــه خوب ــی نق ــش آفرین ــی
م ــی کنن ــد ،لیک ــن مش ــکل درش ــرایط غیراضط ــراری
خـــود را نشـــان مـــی دهـــد کـــه ســـرمایه اجتماعـــی
در جامعـــه کمرنـــگ شـــده و دربســـیاری ازمـــوارد
دیـــده نمـــی شـــود .درایـــران شـــکل مدنـــی ســـرمایه
اجتماع ــی بس ــیار کمرن ــگ ب ــه چش ــم م ــی خ ــورد.
وجـــود ســـرمایه اجتماعـــی بســـتگی بـــه خواســـت
عمومـــی دارد و تـــا اجتمـــاع و دولـــت خواســـت
ج ــدی نداش ــته و هم ــکاری الزم را انج ــام ندهن ــد،
نتیجهگیـــری از ســـرمایه گـــذاری در ایـــن زمینـــه
ناممکـــن خواهـــد بـــود.
بــا توجــه بــه پاییــن بــودن میــزان ســرمایه اجتماعــی،
چیرگ ــی گون ــه قدی ــم آن برجدی ــد و نق ــش منف ــی ک ــه
ســـرمایه اجتماعـــی درون گروهـــی در تضعیـــف
انســـجام ملـــی ایفـــا مـــی کنـــد ،تقویـــت ســـرمایه
اجتماع ــی جدی ــد ب ــه وی ــژه در بع ــد رواب ــط انجمن ــی
و پیامده ــای مثب ــت آن از طری ــق اص ــاح و بهب ــود
محیـــط اجتماعـــی کنشـــگران فـــردی و جمعـــی و
تقوی ــت نهاده ــای مدن ــی بس ــیار ض ــروری اس ــت.
ب ــه عن ــوان س ــخن پایان ــی ب ــا توج ــه ب ــه نق ــش پررن ــگ
دول ــت در ای ــران ،پرداخت ــن ب ــه نقش ــی ک ــه دول ــت
م ــی توان ــد در تقوی ــت س ــرمایه اجتماع ــی ب ــر عه ــده
بگی ــرد جال ــب ب ــه نظ ــر م ــی رس ــد.
تش ــویق و تقوی ــت نهاده ــای اجتماع ــی ،صنف ــی،
حرف ــه ای و تش ــویق در ایج ــاد و تقوی ــت نهاده ــای
اجتماعـــی کـــه از راه حـــل هـــای ســـاختاری بـــرای
افزای ــش س ــرمایه اجتماع ــی اس ــت.
تقویـــت مؤلفـــه هـــای فرهنگـــی نظیـــر احســـاس
هویـــت جمعـــی و ســـازمانی مشـــترک ،احســـاس
تعلـــق بـــه آینـــده ای مشـــترک و ...
تأمی ــن امنی ــت ش ــهروندان ب ــرای حض ــور داوطلبان ــه
در نهاده ــای اجتماع ــی.
پرهیـــز دولـــت از تصـــدی گـــری بخـــش هـــای
مختلـــف اقتصـــادی ،فرهنگـــی و اجتماعـــی و
واگـــذاری فعالیـــت هـــای مربوطـــه بـــه نهادهـــای
مردم ــی ب ــرای جل ــب مش ــارکت آنه ــا در فعالی ــت ه ــا
و زمین ــه س ــازی ب ــرا ی ایج ــاد و تقوی ــت نه ــاد ه ــای
اجتماع ــی و ش ــبکه ه ــای اعتم ــاد می ــان قش ــرهای
گوناگـــون مـــردم.
بـــه کوتـــاه ســـخن بایـــد بتـــوان میـــان ســـه عنصـــر
متضــاد در یــک جامعــه کــه دولــت  ،جامعــه مدنــی
و س ــاختاراقتصادی هس ــتند تع ــادل و هماهنگ ــی
ایجـــاد کـــرد ،چیـــزی کـــه تـــا کنـــون در کشـــورمان
کمبـــود آن احســـاس شـــده اســـت و بـــرای گـــذار از
دشـــواری هـــای موجـــود راهـــکار دیگـــری بـــه نظـــر
نمیرســـد▪ .
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پرونده

تشکل ها و
معمای سرمایه
اجتماعی

 /داگالس سی .نورث و بری آر .وینگاست/
ترجمه اصالن قودجانی

تشکلهاوایجادتعهد
گزیده ای از مقاله تحول نهادهای حا کم بر انتخاب عمومی در انگلستان قرن هفدهم

18
پرونده

پ ــس از انق ــاب ش ــکوهمند س ــال  1688انگلس ــتان
( ،)Glorious Revolutionنهادهـــای جدیـــد،
موجـــب پایبنـــدی کامـــل حکومـــت بـــه رعایـــت
حقـــوق مالکیـــت شـــدند .یکـــی از عوامـــل خطیـــر
سیاس ــی ،می ــزان تعه ــد ی ــا ّ
تقی ــد رژی ــم ی ــا فرمان ــروا ب ــه
ای ــن قواع ــد اس ــت .ه ــر ق ــدر ام ــکان تغیی ــر قواع ــد
بـــه دســـت فرمانـــروا و بـــه نفـــع او بیشـــتر باشـــد،
درآمده ــای م ــورد انتظ ــار ب ــرای س ــرمایهگذاری و نی ــز
انگی ــزه آن کمت ــر خواه ــد ب ــود ،ا گ ــر ق ــرار باش ــد ک ــه
رش ــد اقتص ــادی ب ــه تحق ــق بپیون ــدد ،فرمان ــروا نبای ــد
ً
صرف ــا ب ــه تأس ــیس مجموعـ ـهای از حق ــوق بپ ــردازد
بلک ــه بای ــد نس ــبت ب ــه آن حق ــوق ،تعه ــدی در خ ــور
اعتم ــاد نی ــز از خ ــود نش ــان ده ــد.
حاکـــم میتوانـــد از دو راه چنیـــن تعهـــدی را برقـــرار
کن ــد )1 :رفت ــار مس ــئوالنه حاک ــم ّ )2
مقی ــد ب ــودن ب ــه
اطاعـــت از مجموعـــه قواعـــدی کـــه اجـــازه آزادی
عمـــل بـــرای نقـــض تعهـــدات را از حاکـــم ســـلب
کنـــد و بدیهـــی اســـت کـــه روش نخســـت چـــون
داوطلبانـــه اســـت بـــه نـــدرت رخ خواهـــد داد.
در پیونـــد بـــا آنچـــه گفتـــه شـــد ،در اوایـــل قـــرن
هفدهـــم ،حکومـــت پادشـــاهی انگلســـتان بـــه
دلی ــل تنگن ــا و نیازه ــای مال ــی ناگزی ــر ش ــد از طری ــق
بازتعریـــف حقـــوق بـــه نفـــع فرمانـــروا بـــه مصـــادره
ام ــوال رعای ــا بپ ــردازد ک ــه همی ــن مس ــاله در نهای ــت
بـــه جنـــگ داخلـــی ،انقـــاب  1688و دگرگونـــی
س ــاختاری نهاده ــا خت ــم ش ــد و انگی ــزه انقالبی ــون و
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فاتح ــان از ای ــن دگرگونیه ــا نظ ــارت و مه ــار ق ــدرت
مســـتبدانه و مصادرهگرانـــه پادشـــاه بـــود .از جملـــه
اینک ــه محدودیته ــای صریح ــی ب ــر س ــر راه ِاعم ــال
ق ــدرت یکجانب ــه پادش ــاه ب ــرای تغیی ــر ش ــرایط ق ــول
و قرارهای ــش وض ــع ش ــد و پادش ــاه مل ــزم گش ــت ت ــا
بــرای تغییــر ایــن مــوارد ،موافقــت مجلــس بریتانیــا را
جل ــب کن ــد و البت ــه ق ــدرت مجل ــس نی ــز ت ــا آن پای ــه
زی ــاد نب ــود ک ــه بتوان ــد رفت ــار نامس ــئوالنه پادش ــاه را
تک ــرار کن ــد.
اثـــر ایـــن دگرگونیهـــای ســـاختاری در اوضـــاع
اقتصـــادی حکومـــت بـــه خوبـــی دیـــده میشـــود،
رژیم ــی ک ــه از آغ ــاز ق ــرن  17ب ــا تنگن ــای مال ــی روب ــرو
بــود و کســی حاضــر بــه پرداخــت وام بــه آن نمیشــد،
ب ــه یکب ــاره از افزای ــش چش ــمگیر اس ــتقراض ب ــا به ــره
پاییــن بهرهمنــد شــد و ایــن تمایــل قــرض دهنــدگان
بـــرای تأمیـــن اعتبـــار مخـــارج حکومـــت را بایـــد
نشــانهای از رشــد چشــمگیر بــاور بــه تعهــد حکومــت
در پایبنـــدی بـــه پیمانهایـــش دانســـت.
در ایـــن میـــان قانـــون اساســـی و ســـایر نهادهـــای
سیاســـی کـــه در وضـــع کـــردن محدودیتهایـــی
بـــرای حکومـــت یـــا فرمانـــروا بســـیار مؤثـــر هســـتند،
نقـــش مهمـــی بـــر عهـــده دارنـــد زیـــرا عملکـــرد
موفـــق اقتصـــادی در بلندمـــدت ،مســـتلزم وجـــود
انگیزهه ــای مناس ــب در می ــان فع ــاالن اقتص ــادی
و عوامـــل سیاســـی اســـت .لیکـــن محدودیـــت بـــه
تنهایــی بــرای ایجــاد اعتمــاد بســنده نیســت و بایــد

س ــازوکاری پیشبین ــی ک ــرد ک ــه پ ــس از ه ــر معامل ــه،
دو طـــرف در برابـــر وسوســـههای پیمانشـــکنی
خویش ــتنداری ک ــرده و تعه ــدات خ ــود را ت ــا پای ــان
انجـــام دهنـــد.
در گذش ــته فرمانروای ــان ب ــا یافت ــن مناب ــع مل ــی بهت ــر
و بزرگت ــر و ی ــا در هن ــگام جن ــگ و بح ــران ،ممک ــن
بـــود تعهـــدات خـــود را نقـــض کـــرده و از انجـــام آن
ســـرباز زننـــد ،از ایـــن رو ایـــن اندیشـــه ایجـــاد شـــد
ک ــه ب ــرای ضمان ــت اج ــرای ی ــک پیم ــان اقتص ــادی
بـــا حکومـــت چیـــزی بیـــش از محدودیـــت ســـازی
قـــدرت و یـــا تکیـــه بـــر حفـــظ حســـن شـــهرت نیـــاز
اس ــت.
قبـــال
در
بـــودن
متعهـــد
بـــرای
دولـــت
توانمنـــدی
ِ
حقـــوق بخـــش خصوصـــی و معامـــات بـــا ایـــن
بخـــش ،یکـــی از شـــرایط اساســـی بـــرای رشـــد
اقتصـــادی اســـت و بایـــد نهادهایـــی باشـــند کـــه
بتوانن ــد ای ــن توانمن ــدی را تضمی ــن کنن ــد .خان ــدان
اســتیوارت در دهــه دوم ســده هفدهــم بــرای جبــران
کســر بودجــه افــزودن بــر درآمدهــای گمرکــی بــا توســل
بــه وضــع مالیاتهــای جدیــد روی آورد کــه در واقــع
ایـــن افزایـــش مالیاتهـــا در دهـــه  1630موجـــب
ورشکســتگیهای مالــی بســیاری شــد و دولــت نیــز
کوچکتری ــن هماهنگ ــی ب ــا مجل ــس در ای ــن زمین ــه
نکـــرد .راه دیگـــر دریافـــت «وام هـــای اجبـــاری» بـــا
تهدیــد بــود کــه بــه دلیــل نامعلــوم بــودن بازپرداخــت
آن بیشــتر مالیــات بــود تــا وام ،لیکــن چــون نــام وام بــر

خ ــود داش ــتند ب ــرای دریاف ــت آنه ــا نی ــاز ب ــه موافق ــت
مجل ــس نب ــود.
روش دوم ب ــرای افزای ــش درآم ــد ،ف ــروش انحصاره ــا
ب ــود .درب ــار ب ــه منظ ــور افزای ــش درآمدهای ــش از ای ــن
طری ــق ،از ح ــق ثب ــت اخت ــراع ب ــه ش ــیوهای جدی ــد
اس ــتفاده ک ــرد .امتیازه ــای انحص ــاری باع ــث ش ــد
کــه منافــع اقتصــادی موجــود در فعالیتهــای مــورد
نظ ــر و نی ــز کلی ــه اف ــراد وابس ــته ب ــه ای ــن فعالیته ــا
دچ ــار آش ــفتگی ش ــوند .چنی ــن خط ــری ب ــه کاه ــش
بـــازده ســـرمایهگذار یها و در نتیجـــه تضعیـــف
تمای ــل ب ــه آن منج ــر ش ــد.
مص ــادره ام ــوال ب ــدون روی ــه و قان ــون روش ــن ،ف ــروش
الق ــاب اش ــرافی ب ــه می ــزان بس ــیار ب ــاال ،اس ــتفاده از
اختی ــارات در تأمی ــن و ت ــدارک عموم ــی ک ــه منج ــر
بـــه ضبـــط کاالهـــای مختلـــف بـــه بهایـــی بســـیار
کمتـــر از قیمـــت بـــازار و بـــه بهانـــه کاربـــرد عمومـــی
آنهـــا میشـــد و همچنیـــن فـــروش معافیتهـــا بـــه
اشــخاص از دیگــر منابــع درآمــد خانــدان اســتیوارت
پی ــش از انق ــاب ش ــکوهمند ب ــود.
اینگون ــه تض ــاد مناف ــع می ــان پادش ــاه و ثروتمن ــدان
و پرداخـــت کننـــدگان مالیـــات ،دلیـــل اصلـــی
شکســـت دربـــار در جلـــب کمکهـــای مجلـــس
بریتانیـــا بـــود .مجلـــس بـــه جـــای کمـــک کـــردن
بـــه دربـــار ،محدودیتهایـــی را بـــر ســـر راه قـــدرت
پادش ــاه مطالب ــه ک ــرد ک ــه وی مای ــل ب ــه پذی ــرش آنه ــا
نبــود و از دیگــر ســو امتنــاع مجلــس از تأمیــن اعتبــار
ب ــرای درب ــار ،مش ــکالت مال ــی آن را وخیمت ــر ک ــرده
و پادشـــاه را بـــه جســـتجوی منابـــع درآمـــدی دیگـــر
واداشـــت.
مجلـــس و دادگاههـــای حقـــوق عرفـــی(common
 )law courtsدر تـــاش بـــرای جلوگیـــری از
سوءاســـتفاده دربـــار از انحصارهـــا و دســـتکاری در
حق ــوق ب ــا ه ــدف کس ــب درآم ــد ،پیش ــنهاد ک ــرد ت ــا
در براب ــر ایج ــاد درآم ــد ب ــرای پادش ــاه ،ق ــدرت وی را
در مصـــادره امـــوال محـــدود کنـــد .افـــزون بـــر ایـــن
مجل ــس ب ــر آن ب ــود ت ــا نگ ــذارد ک ــه ش ــاه ب ــرای تأمی ــن
مقاصـــد شـــخصی خـــود ،قانـــون را دســـتاویز قـــرار
ده ــد .دادگاهه ــای حق ــوق عرف ــی نی ــز در س ــال 1601
بـــه مـــورد معـــروف «پرونـــده انحصارهـــا» رســـیدگی
کــرده و اســتفاده دربــار از انحصارهــا را طبــق حقــوق
عرفـــی ،غیرقانونـــی اعـــام کـــرد.
ب ــا ای ــن هم ــه پادش ــاه ق ــدرت داش ــت ک ــه از هم ــه
ایـــن محدودیتهـــا شـــانه خالـــی کنـــد .بـــا اینکـــه
تم ــام ش ــکلهای ای ــن ش ــانه خال ــی ک ــردن از لح ــاظ
قانونـــی ســـؤالبرانگیز بـــود ،امـــا شـــاه تـــا زمانـــی
کـــه از نظـــر درآمـــدی بـــه مجلـــس نیـــاز نداشـــت،
ً
میتوانســـت عمـــا ایـــن روال را ادامـــه دهـــد.
ب ــرای فه ــم چگونگ ــی انج ــام گرفت ــن اقدام ــات ی ــاد
شـــده بـــه وســـیله ســـلطنت بایـــد  3ابـــزار نهـــادی
عم ــده ک ــه پادش ــاه ب ــه میانج ــی آنه ــا حکوم ــت را
اداره میکــرد مــورد بررســی قــرار داد .نخســتین منبــع
ِ
عمــده قــدرت دربــار ،امتیــاز ویــژه ســلطنتی بــود کــه
درب ــار ب ــه وس ــیله آن بیانیهه ــا ی ــا اح ــکام س ــلطنتی

را صـــادر کـــرده و از ایـــن راه میتوانســـت قواعـــد
تــازهای ایجــاد کنــد .بــه عبارتــی دربــار بــا ایــن امتیــاز
میتوانســت بــدون توســل بــه مجلــس ،قدرتــی شــبه
قانونگذارانـــه داشـــته باشـــد .قوانیـــن صـــادر شـــده
از دربـــار ،نـــه بـــه واســـطه نظـــام دادگاهـــی حقوقـــی
عرفـــی ،بلکـــه توســـط دادگاههـــای امتیـــاز ویـــژه ،از
ضمانـــت اجرایـــی برخـــوردار میشـــدند.
دومی ــن منب ــع ق ــدرت درب ــار ،ت ــاالر برگزی ــدگان(Star
 )Chamberبـــود کـــه بـــا درهـــم آمیختـــن قـــوای
قانونگــذاری ،اجرایــی و قضایــی ،از نقشــی کلیــدی
بهرهمنــد شــده بــود و تصمیــم گیــری نهایــی در مــورد
امتی ــازات وی ــژه را ب ــر عه ــده داش ــت و میتوانس ــت
در ش ــرایط وی ــژه ،آرای ص ــادر ش ــده ب ــه زی ــان ش ــاه
را تغیی ــر ده ــد .منب ــع س ــوم دس ــتگاه قضای ــی ب ــود،
چــون شــخص شــاه بابــت تکتــک کارهــای دولــت
مســـئول بـــود ،بـــه قضاتـــی پـــول مـــیداد کـــه بـــاب
می ــل او کار کنن ــد .خان ــدان پادش ــاهی اس ــتیوارت
روز ب ــه روز بیش ــتر از ق ــدرت خ ــود ب ــرای تح ــت تأثی ــر
ق ــراردادن قض ــات و انح ــراف قضاوته ــای ایش ــان
بهـــره میجســـتند کـــه ایـــن روش در نهایـــت بـــه
تربی ــت قضات ــی انجامی ــد ک ــه در کل حام ــی درب ــار
بودن ــد.
تأثی ــری ک ــه ای ــن نهاده ــا ب ــر ج ــای میگذاش ــتند ،در
ه ــم آمیخت ــن اختی ــارات اجرای ــی ،قانونگذاران ــه و
قضای ــی درب ــار ب ــود ک ــه نظ ــارت نهادین ــه از بی ــرون
را دش ــوار میک ــرد .ب ــا اینک ــه بیانیهه ــای س ــلطنتی
از شـــأن حقوقـــی قوانیـــن مجلـــس برخـــوردار نبـــود
امـــا بـــه صـــورت مســـتقیم در دادگاههـــای حقوقـــی
عرفـــی ،ضمانـــت اجرایـــی داشـــت و اگرچـــه ایـــن
دادگاههــا بــا پادشــاه ســر ســازگاری نداشــته و بیشــتر
س ــاز مخال ــف میزدن ــد ،ام ــا ش ــاه در نهای ــت از راه
دادگاه عالـــی یعنـــی تـــاالر برگزیـــدگان ،کار خـــود را
ً
پی ــش میب ــرد .پ ــس ب ــا اینک ــه حق ــوق عرف ــی غالب ــا
علیـــه شـــاه عمـــل میکـــرد ،ولـــی او میتوانســـت
قضــاوت بــر ســر هــر دعــوا را بــا انتشــار بیانیــه بــه ســود
خ ــود برگردان ــد .درب ــار اف ــزون ب ــر ای ــن ب ــه خاط ــر در
اختیـــار داشـــتن اختیـــارات واقعـــی در حوزههـــای
قانونگـــذاری و قضایـــی میتوانســـت در مـــواردی
ک ــه نی ــاز میدی ــد ،حق ــوق اقتص ــادی و سیاس ــی را
نی ــز تغیی ــر ده ــد.
در واکن ــش ب ــه ای ــن ش ــرایط ،ائتالف ــی ب ــر ض ــد درب ــار
شـــکل گرفـــت تـــا صیانـــت از آزادیهـــا ،حقـــوق و
د آم ــدن
داراییه ــای ف ــردی را پیگی ــری کن ــد .پدیـ ـ 
ایـــن ائتـــاف ،بـــه صاحبـــان منافـــع اقتصـــادی
جـــرأت داد تـــا بـــه بـــازی سیاســـی وارد شـــوند و بـــه
ویــژه ،ارزش مخالفــت بــا پادشــاه را نیــز افزایــش داد.
پــس از درهــم شکســتن قــدرت پادشــاه در نخســتین
شــورش و آغــاز دیکتاتــوری کرامــول پیــش از انقــاب
شـــکوهمند تـــاالر برگزیـــدگان در ســـال 1641و از
طری ــق قانون ــی منح ــل ش ــد ک ــه ب ــه موج ــب آن کلی ــه
پروندههــای مربــوط بــه امــوال بایــد بــر اســاس حقــوق
عرف ــی ح ــل و فص ــل میش ــد .ب ــه ای ــن ترتی ــب نقط ــه
عطـــف دیگـــری در مســـیر تثبیـــت برتـــری حقـــوق

عرف ــی و در نتیج ــه بهب ــود حق ــوق مالکی ــت پدی ــد
ن دادن بـــه مدتهـــا
آمـــد .مجلـــس بـــرای پایـــا 
حکمرانــی پادشــاه بــدون رجــوع بــه مجلــس ،قوانیــن
سهس ــاالنه را تصوی ــب ک ــرد ک ــه ب ــه تمدی ــد اعتب ــار
پیوس ــته از س ــوی مجل ــس نی ــاز داش ــت .دس ــتگاه
اداری ســـلطنتی نیـــز برچیـــده شـــده و در پـــی آن
ق ــدرت درب ــار نی ــز ب ــرای تحمی ــل محدودیته ــای
مقرراتـــی بـــر نظـــام اقتصـــادی کـــه مخالـــف نظـــر
دادگاهه ــای حقوق ــی عرف ــی ب ــود از می ــان رف ــت.
از دیـــدگاه اقتصـــادی ایـــن تحـــوالت کاهـــش
محدودیـــت در جابجایـــی نیـــروی کار را در پـــی
داشــت و همزمــان اصالحــات در اجــارهداری زمیــن
نیــز بــه نفــع شــکلگیری حقــوق خصوصــی و بازارهــا
بــه کار افتــاد و تســلط سیاســی شــاه را بــر ایــن بخــش
از جامع ــه ک ــه روزگاری بس ــیار مه ــم ب ــود ،تضعی ــف
ک ــرد .ب ــا مرتف ــع س ــاختن محدودیته ــای کارب ــری
زمی ــن و بهب ــود وض ــع بازاره ــا ،فرصتهای ــی جدی ــد
و س ــودآور ب ــه وج ــود آم ــد.
ام ــا ب ــه دلی ــل اقدام ــات تندروان ــه ،پادش ــاه دوب ــاره ب ــه
قــدرت بازگشــت و اعمــال گذشــته را از ســر گرفــت،
ت ــا انق ــاب ش ــکوهمند ک ــه از س ــلطنت خل ــع ش ــد.
تجرب ــه نش ــان م ـیداد ک ــه از می ــان ب ــردن اختی ــارات
زیربنایـــی رفتـــار مســـتبدانه ،بـــه تنهایـــی بـــرای
جلوگی ــری از سوءاس ــتفاده ،کاف ــی نیس ــت .نظ ــارت
و مهارکــردن رفتــار پادشــاه ،بــه حــل مشــکالت مالــی
و در عی ــن ح ــال وض ــع محدودیتهای ــی ب ــر س ــر راه
ضب ــط ام ــوال از س ــوی وی نی ــاز داش ــت و ب ــه ای ــن
ترتیـــب انقـــاب شـــکوهمند ،انقالبـــی مالـــی بـــا 2
ویژگ ــی را نی ــز ب ــا خ ــود ب ــه هم ــراه داش ــت:
 )1ظهور عصر برتری مجلس
)2مح ــور ق ــرار گفت ــن مجل ــس در ام ــور مال ــی ،وض ــع
مالیاته ــا و نظ ــارت ب ــر نح ــوه هزین ــه بودج ــه.
ً
در تح ــول نه ــادی دیگ ــر نظ ــام قضای ــی نی ــز کام ــا از
پادش ــاه مس ــتقل ش ــد و پ ــس از آن قض ــات ب ــه ج ــای
راض ــی ک ــردن پادش ــاه ،فق ــط مطاب ــق قاع ــده «رفت ــار
شایســـته»(  )good behaviorخدمـــت میکردنـــد،
ب ــه ای ــن ترتی ــب تس ــلط دادگاهه ــای حقوق ــی عرف ــی
کـــه در حقـــوق خصوصـــی بســـیار اهمیـــت دارد،
تضمی ــن ش ــد .از س ــوی دیگ ــر پادش ــاهان فهمیدن ــد
ک ــه در ص ــورت س ــرپیچی از قان ــون ی ــا ع ــدم اج ــرای
تعه ــدات و نپذیرفت ــن نظ ــارت مجل ــس ،در ش ــرف
عـــزل و برکنـــاری قـــرار خواهنـــد گرفـــت و همیـــن
واقعیـــت آنهـــا را محتاطتـــر میکـــرد.
چــون بحرانهــای مالــی در نهایــت پادشــاه را (حتــی
بــا وجــود داشــتن حســن نیــت و پایبنــدی بــه انجــام
تعهـــدات) وادار بـــه شکســـتن قـــول و قرارهایـــش
میکردنـــد ،برداشـــتن ســـلطه یکســـویه شـــاه بـــر
تصمیمگیریهـــای مهـــم ،یکـــی از ُبنداشـــتهای
ضـــروری نهادهـــای در حـــال شـــکلگیری پـــس از
انقـــاب  1688بـــود کـــه ایـــن اصـــل از راه الزامـــی
کـــردن موافقـــت مجلـــس بـــا دگرگونیهـــای کالن
در سیاســـتهای مالـــی ماننـــد وام و مالیـــات و
ق ــدرت دادن ب ــه صاحب ــان ث ــروت ب ــرای وت ــو ک ــردن
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تشکل ها و
معمای سرمایه
اجتماعی

20
پرونده

تصمیمات ــی از ای ــن دس ــت و همچنی ــن جلوگی ــری
از عواملـــی چـــون قـــدرت شـــاه در قانونگـــذاری
یکس ــویه ب ــه میانج ــی امتی ــاز وی ــژه ،نادی ــده گرفت ــن
مجل ــس ب ــه دلی ــل دسترس ــی ش ــاه ب ــه مناب ــع مال ــی
ُ
مســـتقل و برکنـــاری قضاتـــی بـــود کـــه هماهنـــگ
بـــا خواســـتههای شـــاه کار نمیکردنـــد ،بـــه تحقـــق
رس ــید.
البتـــه تنهـــا نظـــارت بـــر عملکـــرد و محدودســـازی
ق ــدرت پادش ــاه ب ــرای اطمین ــان از انج ــام تعه ــدات
توســـط وی هیـــچگاه کافـــی نبـــوده و مـــی بایســـت
ویژگ ــی دیگ ــری نی ــز زی ــر عن ــوان «خودتضمین ــی» در
درون خ ــود نه ــاد س ــلطنت وج ــود داش ــته باش ــد ت ــا
از نقــض عهــد توســط پادشــاه جلوگیــری شــود .ایــن
س ــازوکار وابس ــته ب ــه  ۲عام ــل ب ــود ک ــه نخس ــتین آن
تــرس از برکنــاری و دیگــری ضمانــت مجلــس بــرای
تامیــن مالــی نهــاد دربــار بــود کــه از راه وام و مالیــات
و در برابــر کاهــش قــدرت پادشــاه و پذیــرش نظــارت
مجل ــس انج ــام م ــی ش ــد .در ای ــن ص ــورت درآم ــد
نهـــاد پادشـــاهی رشـــد چشـــمگیری مـــی یافـــت و
پایدارت ــر م ــی ش ــد و ب ــه همی ــن دلی ــل ش ــاه نی ــز از ای ــن
محدودی ــت ه ــا را ب ــا روی ب ــاز م ــی پذیرف ــت.
ام ــا آنچ ــه باع ــث ش ــد ت ــا مجل ــس ب ــا افزای ــش ق ــدرت
در ایـــن دوران خـــود بـــه یـــک دیکتاتـــوری تبدیـــل
نشـــود یکـــی وجـــود شـــمار بـــاالی نماینـــدگان بـــا
انگیـــزه و خواســـت هـــای گوناگـــون بـــود و دیگـــری
تفکیـــک قـــوا میـــان نهـــاد پادشـــاهی ،دو مجلـــس
ع ــوام و اعی ــان و ق ــوه قضایی ــه (البت ــه ن ــه در ش ــکلی
کــه اکنــون مــا مــی شناســیم) بــود .عوامــل دیگــر مؤثــر
در ایـــن زمینـــه انحـــال دســـتگاه اداری دربـــار در
زمین ــه مال ــی ،اصال ــت بخش ــیدن ب ــه دادگاه ه ــای
عرفـــی بـــه عنـــوان حامـــی مالکیـــت خصوصـــی و
فعــاالن اقتصــادی و دیگــری اســتقالل قــوه قضاییــه
از مجلـــس و شـــاه در نظـــارت بـــر عملکـــرد آنـــان و
حســن اجــرای قانــون بــود کــه موجــب جلوگیــری از
اس ــتبداد پارلم ــان و درب ــار ش ــد.
ایـــن اقدامـــات در کنـــار اصـــاح رفتارهـــای مالـــی
دربار(تاســـیس بانـــک و پیـــش بینـــی پذیـــر شـــدن
سیاســت هــای مالــی) کــه بــه انقــاب مالــی شــهرت
یافـــت ،موجـــب شـــد تـــا وضعیـــت بـــرای دولـــت
بریتانی ــا بس ــیار بهت ــر ش ــود و حکوم ــت ک ــه پی ــش از
ای ــن ی ــک بده ــکار بدق ــول ب ــود ک ــه کس ــی حاض ــر
ب ــه پرداخ ــت وام ب ــه آن نبـــود ،توانس ــت ب ــا جل ــب
اعتمـــاد وام دهنـــدگان بـــه تدریـــج حتـــی مبالـــغ
بس ــیار هنگف ــت ت ــری را اس ــتقراض کن ــد .ب ــا اینک ــه
پـــس از انقـــاب شـــکوه منـــد میـــزان بدهـــی چنـــد
ده براب ــر ش ــد ،ام ــا هن ــوز ام ــکان دریاف ــت وام ه ــای
هنگفــت وجــود داشــت ،عامــل اصلــی ایــن مســاله
اعتم ــادی ب ــود ک ــه در پ ــی انق ــاب و اص ــاح مال ــی
بــه وجــود آمــده بــود ،ایــن امــر بــه دولــت امــکان داد تــا
وارد جنگــی دمــام عیــار بــا فرانســه شــود کــه پیــش از
ای ــن ناممک ــن م ــی نم ــود.
ب ــا پای ــه گ ــذاری ی ــک بان ــک معتب ــر ک ــه از پش ــتوانه
اعتم ــاد عموم ــی برخ ــوردار ب ــود ،ای ــن ام ــکان فراه ــم
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شــد تــا پــس اندازهــای خــرد گــرد آمــده و تامیــن هــای
مال ــی ب ــزرگ را ایج ــاد کنن ــد ک ــه ای ــن هم ــه در س ــایه
اصالحـــات نهـــادی و مالـــی انقـــاب شـــکوه منـــد
ممک ــن ش ــد ،بان ــک ه ــا ب ــه عن ــوان ی ــک میانج ــی
میـــان دولـــت و وام دهنـــدگان ،رفتـــار دســـتگاه
پادش ــاهی را پی ــش بین ــی پذی ــر و نهاده ــا صیان ــت از
ام ــوال خصوص ــی را تضمی ــن م ــی کردن ــد .انتش ــار و
پخ ــش اوراق به ــا دار و کاه ــش س ــود وام ه ــا نی ــز در
همی ــن دوره و ب ــه دلی ــل اعتمادعموم ــی رخ داد ک ــه
نتای ــج مثب ــت و بزرگ ــی در پ ــی داش ــت.
آنچ ــه ب ــه دنب ــال ای ــن اص ــاح س ــاختاری انق ــاب
ش ــکوهمند و افزای ــش اعتم ــاد عموم ــی ب ــه متعه ــد
بـــودن دولـــت نســـبت بـــه بازپرداخـــت وام هـــا و
پایبنـــدی آن بـــه حقـــوق خصوصـــی ایجـــاد شـــد،
دگرگون ــی ش ــگرف در ب ــازار س ــرمایه خصوص ــی ب ــود.
در پــی پایــه گــذاری بانــک انگلســتان در زمــان کمــی
شـــمار بســـیاری بانـــک خصوصـــی بنیـــان نهـــاده
ش ــد و ب ــا گ ــردآوری پ ــس اندازه ــای کوچ ــک م ــردم
از صنـــدوق خانـــه هـــا در صنـــدوق بانـــک ،افـــزون
ب ــر اس ــتقراض دولت ــی ،ش ــرایط تامی ــن مال ــی کالن
بــرای برنامــه هــا و پــروژه هــای بخــش خصوصــی نیــز
فراهــم شــد .بــه ایــن ترتیــب در آغــاز ســده هجدهــم،
ش ــاهد رش ــد ب ــازار س ــرمایه خصوص ــی و در پ ــی آن
تحول ــی ژرف ب ــه ن ــام انق ــاب صنعت ــی در بریتانی ــا
هس ــتیم.
همچنیـــن ،در ایـــن دوره یکـــی از ویژگـــی هـــای
پایـهای وام هــای دولتــی بهــره پاییــن آن بــود کــه تاثیــر
آن در بــازار ســرمایه خصوصــی هــم بــه همیــن شــکل
کاســتن بهــره وام هــا دیــده مــی شــود .ایــن وضعیــت
جدیـــد موجـــب شـــتاب گرفتـــن رونـــد انباشـــت
س ــرمایه و افزای ــش ن ــرخ رش ــد صنع ــت و پ ــروژه ه ــای
گوناگ ــون ش ــد.
در ای ــن زمین ــه بای ــد ی ــادآور ش ــد ک ــه دگرگون ــی ه ــای
نهـــادی گفتـــه شـــده بـــا آرامـــش و دلبخـــواه انجـــام
نگرف ــت و تنه ــا پ ــس س ــال ه ــا خونری ــزی ،جن ــگ
داخل ــی و کش ــمش و درگی ــری ب ــود ک ــه درب ــار ت ــن ب ــه
ای ــن اصالح ــات داد .البت ــه ب ــه دلی ــل کنت ــرل کام ــل
ارت ــش توس ــط پادش ــاه درگی ــری ه ــا بس ــیار س ــخت و
پیچیــده بــود و در نهایــت نیــز اجــازه پیــروزی کامــل
را ب ــه مخالف ــان ن ــداد ،همی ــن مس ــاله س ــبب ش ــد
ت ــا سرنوش ــت بریتانی ــا از فرانس ــه و اس ــپانیا متف ــاوت
باش ــد.
تکـــرار دوبـــاره ایـــن مطلـــب نیـــز مفیـــد اســـت کـــه
حقـــوق خصوصـــی و صاحبـــان ثـــروت در ایـــن
دوران از احتـــرام باالیـــی برخـــوردار شـــده و منافـــع
آنه ــا میبایس ــت حتم ــا در تصمی ــم گی ــری ه ــا م ــورد
توجــه قــرار مــی گرفــت تــا جایــی کــه حتــی شــماری
از اش ــخاص و صاحب ــان ث ــروت و س ــرمایه در م ــوارد
مالــی یــا مــواردی کــه بــا منافــع آنــان تداخــل داشــت
از ح ــق وت ــو برخ ــوردار بودن ــد.
دیگـــر نتایجـــی کـــه رخدادهـــای ایـــن دوران آن را
تاییـــد مـــی کنـــد ،ایـــن اســـت کـــه میـــان «ظهـــور
آزادیهـــای سیاســـی و مدنـــی» و «آزادی هـــای

اقتصـــادی» پیونـــدی ناگسســـتنی وجـــود دارد و
مناف ــع اقتص ــادی حاکم ــان بیش ــتر از مس ــیر تج ــاوز
ب ــه حق ــوق مدن ــی و سیاس ــی اف ــراد تامی ــن م ــی ش ــد.
نهاده ــای اصل ــی دول ــت انتخاب ــی(representative
( )governmentمجموعهـــای بـــدون ابهـــام از
چندی ــن صاح ــب ح ــق وت ــو در کن ــار تق ــدم حق ــوق
عرف ــی ب ــر مناس ــبات اقتص ــادی) در نهای ــت تأثی ــری
بیچ ــون و چ ــرا ب ــر نب ــرد ب ــر س ــر مه ــار ک ــردن ق ــدرت
دول ــت دارن ــد .توفی ــق صاحب ــان دارای ــی و تج ــار ب ــه
شـــکلگیری نهادهایـــی منجـــر شـــد کـــه همزمـــان
ب ــه تخفی ــف انگیزهه ــای درب ــار ب ــرای یافت ــن مناب ــع
درآم ــدی جدی ــد و نی ــز ب ــه تقی ــد چش ــمگیر در رفت ــار
دول ــت کم ــک کردن ــد.
بـــدون شـــک دگرگونیهـــای نهـــادی انقـــاب
انگیزههـــای
شـــکوهمند ،موجـــب رشـــد
برتریطلبان ــه بریتانی ــا و س ــلطة آن ب ــر جه ــان ش ــد.
انگلســـتان بـــدون انقـــاب مالـــی و بـــدون منابـــع
مالـــی حاصـــل از رشـــد بدهیهـــای حکومـــت در
ســـال  1688تـــا  1697قـــادر بـــه شکســـت دادن
فرانســـه نبـــود و در جنـــگ پـــس از آن نیـــز کـــه در
ســـالهای  1703تـــا  1714رخ داد و انگلســـتان
توانســت بــه عنــوان قــدرت برتــر دنیــا شــناخته شــود،
امیـــدی بـــه پیـــروز یاش نمیرفـــت.
فرانس ــه ب ــا اینک ــه در س ــال  1690ق ــدرت ب ــزرگ اروپ ــا
بـــه شـــمار میرفـــت ،لیکـــن در ســـده پـــس از آن
ق ــدرت و جای ــگاه خ ــود را در مقایس ــه ب ــا انگلس ــتان
از دس ــت داد .ب ــا آغ ــاز س ــده هجده ــم ،جنگه ــای
دیگ ــری نی ــز رخ داد ب ــه صورت ــی ک ــه فرانس ــه در س ــال
- 1765در پایـــان جنـــگ  7ســـاله کـــه شکســـت
تحقیرآمیـــزی را در برابـــر انگلســـتان تجربـــه کـــرد
 مســـتعمرات خـــود در قـــاره جدیـــد (کانـــادا ولوئیزیان ــا) را از دس ــت داده و آنچن ــان ب ــه درماندگ ــی
مال ــی دچ ــار ش ــد ک ــه ت ــا پ ــس از انق ــاب نتوانس ــت
از چنـــگال آن رهایـــی یابـــد .تفـــاوت میـــان نظـــام
اقتص ــادی ای ــن دو کش ــور در میان ــة س ــده هجده ــم
بســـیار زیـــاد اســـت :فرانســـه در ســـال  1765در
مع ــرض ورشکس ــتگی ب ــود در حالیک ــه انگلس ــتان
در آســـتانة انقـــاب صنعتـــی قـــرار داشـــت.
آنچ ــه گفت ــه ب ــه روش ــنی نش ــان میده ــد ک ــه نهاده ــا
چگون ــه ممک ــن اس ــت در س ــاختن رش ــد اقتص ــادی
و آزادی سیاســـی ،نقشـــی مهـــم و تعییـــن کننـــده
بـــازی کننـــد .آنچـــه در کشـــوری ماننـــد فرانســـه در
دوران لوی ــی وج ــود نداش ــت همی ــن نهاده ــا بودن ــد
کـــه در کنـــار دســـتگاه اداری گســـترده در ایـــن
کش ــور موج ــب رو ب ــه اف ــول رفت ــن فرانس ــه پادش ــاهی
ش ــد .تح ــوالت س ــاختاری در نهاده ــای انگلس ــتان
هرچن ــد ب ــه صورت ــی ناآ گاهان ــه موج ــب ش ــد ت ــا راه
ب ــرای ی ــک رش ــته دگرگونیه ــا در بخ ــش اقتص ــادی
و صنعتـــی همـــوار شـــود ،تغییراتـــی کـــه نـــه تنهـــا
ای ــن کش ــور بلک ــه سراس ــر جه ــان را زی ــر س ــایه خ ــود
گرف ــت▪.
 +پویش فکری توسعه

بوکار چیست؟
نقش تشکلها در بهبود فضای کس 

/پری شاکرین /

کسبرانت
یا توسعه اقتصادی
چندس ــالی هس ــت ک ــه نق ــش و اهمی ــت تش ــکلهای غیردولت ــی و
تاثی ــر آن ه ــا در فض ــای اقتص ــادی کش ــور م ــد نظ ــر صاح ــب نظ ــران
اقتصــادی قــرار گرفتــه و از ایــن طریــق از ســوی بســیاری از آنــان بــر
اهمیــت آن هــا در بهبــود فضــای کســب وکار تاکیــد مــی شــود؛چه
در ش ــرایطی ک ــه دولت ــی ب ــودن بخ ــش اعظ ــم اقتص ــاد راه تنف ــس در
ایــن حــوزه را بســته شــاید بخــش هــای غیــر دولتــی بتواننــد بــه مــدد
بیاینــد و کمــک کننــد.
وایـــن همـــه اهمیـــت حضـــور آن هـــا نیســـت کـــه گاه فاصلـــه
فض ــای فک ــری تصمیمگی ــران ب ــا کس ــانی ک ــه تصمیم ــات ب ــر آنه ــا
اعمـــال میشـــود باعـــث اعتـــراض صاحبـــان کســـبوکار ،بـــه
تصمیم ــات اتخاذش ــده ازس ــوی دول ــت و مجل ــس و ابت ــر مان ــدن
سیاســتهایی م ــی ش ــود ک ــه س ــاعتها کار کارشناس ــی ص ــرف
آنه ــا ش ــده اس ــت.
برهمیـــن اســـاس هـــم هســـت کـــه امـــروزه انجمنهـــای بخـــش
خصوصـــی در کشـــورهای مختلـــف ،در کنـــار دولـــت و بـــازار ،از
ارکان توســـعه بهحســـاب میآینـــد و از بازیگـــران اصلـــی فراینـــد
تصمیمگیریان ــد ،زی ــرا ب ــه خاط ــر چه ــار معض ــل مس ــئله شناس ــی
نادرس ــت ،زم ــان ب ــر ب ــودن اج ــرای راه ح ــل ه ــای کار آمد،تف ــاوت
معض ــات اصن ــاف مختل ــف و ع ــدم اس ــتمرار سیاس ــت ه ــای
کالن ب ــه اتحادی ــه ه ــا ،اصن ــاف و نماین ــدگان بخ ــش خصوص ــی و
تشــکل هــا متوســل میشــوند و بــرای آن هــا نقــش قابــل توجهــی در
ح ــل معض ــات قائ ــل هس ــتند.
زیــرا اوال اعضــای آنهــا در کســب و کار مرتبــط فعــال هســتند و بهتــر
از هرکســی مســایل ومشــکالت خــودرا مــی شناســند و دومــا توافــق
میــان اعضــای یــک صنــف و اتحادیــه بســیار راحــت تــر از ســطوح

ب ــاال حاص ــل م ــی ش ــودضمن ای ــن ک ــه از آن جای ــی ک ــه منافعش ــان
درگـــرو اجـــرای همیـــن تصمیمهاســـت پـــس اجـــرای آن از قبـــل
تضمی ــن ش ــده خواه ــد ب ــود.
موافقـــان وهـــواداران تاثیـــر مثبـــت تشـــکل هـــا ی خصوصـــی بـــر
محیـــط کســـب وکار بـــه نـــگاه افـــراد و اقتصاددانانـــی هـــم چـــون
اون ــر گری ــف و آلب ــرت هیرش ــمن اش ــاره م ــی کنن ــد ک ــه معتقدن ــد
انجمنهـــا بـــه عنـــوان عوامـــل بهبـــود دهنـــده و ایمـــن ســـاز در
محی ــط کس ــب و کار م ــی توانن ــد موثرباش ــند.البته ن ــام پیت ــر اوان ــز
را ه ــم بای ــد ب ــه ای ــن جم ــع اضاف ــه ک ــرد ک ــه ب ــاور دارد تش ــکل ه ــا
و انجم ــن ه ــا م ــی توانن ــد از فس ــاد دول ــت جلوگی ــری کنن ــد و ب ــا
ارائـــه اطالعـــات گســـترده در مـــورد شـــرایط واقعـــی اقتصـــادی از
تصمیـــم گیریهـــای غلـــط ممانعـــت بـــه عمـــل آورند.چـــرا کـــه
ب ــدون تش ــکل ه ــای اقتص ــادی ارتب ــاط س ــازمان یافت ــه دول ــت ب ــا
جامع ــه منتف ــی میش ــود ودول ــت نم ــی توان ــد ب ــه ط ــور مس ــتمر از
مطالب ــات اجتماع ــی و واقعی ــت ه ــای اقتص ــادی اطالع ــات الز م
را بـــه دســـت آورد.
مثــا آلبــرت هیرشــمن در کتــاب خــروج ،اعتــراض و وفــاداری کــه
محم ــد مالج ــو آن را ترجم ــه ک ــرده اس ــت مینویس ــد «:تش ــکلها
بـــه عنـــوان صـــدای صاحبـــان کســـب و کار ،اعتراضـــات و
پیشـــنهادهای بخـــش خصوصـــی را بـــه گـــوش تصمیـــم گیـــران
میرســانند و بدیــن ترتیــب در بهبــود کیفیــت تصمیمــات دولتــی
نقـــش مفیدایفـــا مـــی کنند.انجمنهـــای کســـب وکار قادرنـــد بـــا
دریافـــت اعتراضـــات وپیشـــنهادهای اعضـــای خود،صـــدای
صاحبـــان کســـب و کار را بـــه صـــورت نظـــام منـــد بـــه گـــوش
تصمیمگیـــران برســـانند ،مطالبـــات آن هـــا را پیگیـــری کننـــد،
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مان ــع از اتخ ــاذ واج ــرای تصمیم ــات زیانب ــار ش ــوند ودر اجرای ــی ش ــدن
سیاســـتهای نافـــع نقـــش آفرینـــی کننـــد.
چنی ــن کار کردهای ــی باع ــث م ــی ش ــود انجم ــن ه ــای کس ــب و کار در
بهبــود کیفیــت دولــت وتصمیماتــش ســهیم و از ایــن رو از منافــع دولتــی
کارآم ــد به ــره من ــد ش ــوند .تش ــکل ه ــا بدی ــن ترتی ــب مان ــع از گس ــترش
نارضایتی،توس ــعه بخ ــش غیررس ــمی اقتص ــاد و مانن ــد آن م ــی ش ــوند و
از ای ــن حی ــث انس ــجام اجتماع ــی را ارتق ــا م ــی دهن ــد و بخش ــی از ب ــار
دول ــت را ب ــر دوش م ــی کش ــند».
چنیــن اســت کــه مــی تــوان از منظــر موافقــان تاثیــر مثبــت تشــکل هــا در
بهب ــود فض ــای کس ــب وکار ای ــن گون ــه گف ــت ک ــه آن ه ــا معتقدن ــد ای ــن
تش ــکل ه ــا از ی ــک س ــو م ــی توانن ــد نق ــش ص ــدای بخ ــش خصوص ــی
را ایفـــا کننـــد وبـــا رســـاندن مشـــکالت و نظـــرات بخـــش خصوصـــی
ب ــه دول ــت در بهبودکیفی ــت تصمیم ــات دول ــت مفی ــد واق ــع ش ــوند و
از س ــوی دیگ ــر ب ــا انج ــام اقدام ــات موث ــر م ــی توانن ــد در بهب ــود فض ــای
کس ــب و کار نق ــش ایف ــا کنن ــد.
مخالفان چه می گویند؟
امـــا درایـــن میانـــه مخالفانـــی هـــم وجـــود دارد کـــه معتقدنـــد حضـــور
تشـــکل هـــای بخـــش خصوصـــی هزینـــه هایـــی را بـــه بـــازار و جامعـــه
تحمی ــل م ــی کن ــد.
اقتص ــاد دانان ــی ه ــم چ ــون الس ــون،فریدمن و بک ــر ب ــاور دارن ــد ک ــه ای ــن
تش ــکل ه ــا ن ــه تنه ــا در بهب ــود فض ــای کس ــب و کار موث ــر نیس ــتند ک ــه
موج ــب م ــی ش ــوند اقتص ــاد ه ــر کش ــوری ضعی ــف ت ــر ش ــود.
ام ــا نظ ــر دقی ــق ای ــن اف ــراد چیس ــت ؟ مث ــا الس ــون معتق ــد اس ــت ک ــه
مناف ــع گ ــروه ه ــای خ ــاص ن ــه مناف ــع عموم ــی ،زیربن ــای تصمیم ــات
سیاســی-اقتصادی وهــادی سیاســت هــای دولتــی بــه شــمار میآیــد و
ایــن مســئله رونــد فراینــد رشــد را کنــد مــی کنــد .بــه اعتقاد نلســون،فرایند
ارتق ــا و بهب ــود فن ــاوری ب ــا تش ــکیل اتحادی ــه ه ــا و تراسـ ـتها ب ــه خط ــر
میافت ــد ،زی ــرا اتحادی ــه ه ــا در ت ــاش هس ــتند مناف ــع و س ــود خ ــود را
افزایــش دهنــد و از آن جــا کــه ورود رقبــای جدیــد و فناور یهــای جدیــد
را مانعــی بــرای دســتیابی بــه ســود بیشــتر تلقــی مــی کننــد  ،ســعی دارنــد
ب ــا نف ــوذ در دول ــت و تاثیرگ ــذاری برسیاس ــت ه ــای دولت ــی ،ب ــه ه ــر نح ــو
ممک ــن از ای ــن فراین ــد ممانع ــت ب ــه عم ــل آورن ــد و ب ــرای خ ــود منفعت ــی
کس ــب کنن ــد ،هرچن ــد نتیج ــه تالشش ــان مان ــع رش ــد س ــریع فن ــاوری
میش ــود و در واق ــع ب ــه اعتق ــاد او تش ــکل ه ــا و انجم ــن ه ــای کس ــب و
کار هم ــواره اه ــداف توزیع ــی وکس ــب ران ــت را دنب ــال میکنن ــد.
ام ــا ای ــن تنه ــا نظ ــر او نیس ــت ک ــه میلت ــن فریدم ــن و رز فری ــد م ــن در
کتــاب آزادی انتخــاب کــه حســین حکیــم زاده جهرمــی ترجمــه کــرده،
نوش ــته ان ــد ک ــه انجم ــن ه ــا ب ــا اعم ــال نف ــوذ برتصمیم ــات دول ــت ،از
اتخ ــاذ تصمیم ــات ناف ــع ب ــرای جامع ــه ممانع ــت ب ــه عم ــل م ــی آورن ــد و
ب ــه ای ــن ترتی ــب مناف ــع جم ــع ف ــدای مناف ــع انجمن ــی خ ــاص م ــی ش ــود.
ای ــن گون ــه اس ــت ک ــه م ــی ت ــوان گف ــت در واق ــع مخالف ــان م ــی گوین ــد
تش ــکل ه ــا ب ــا نف ــوذ در دس ــتگاه تصمی ــم گی ــری ب ــه محمل ــی ب ــرای ب ــاز
توزی ــع ران ــت ه ــا تبدی ــل م ــی ش ــوند و در جس ــتجوی مناف ــع خ ــود ب ــا
هزین ــه دیگرانن ــد.

22
پرونده

کدام درست می گویند؟
اما سوال این است حق با کدام یک است؟ مخالفان یا موافقان؟
مطالعات ــی ک ــه درای ــن زمین ــه در کش ــورهای مختل ــف ص ــورت گرفت ــه
نشــان مــی دهدکــه فعالیــت انجمنهــا و تشــکلهای بخــش خصوصــی
در بهبــود فضــای کســب و کار موفــق بــوده اســت واگرچــه نظــر مخالفــان
دربرخ ــی مواق ــع درس ــت اس ــت و برخ ــی انجم ــن ه ــا و تش ــکل ه ــا ب ــه
دنب ــال رانتجوی ــی هس ــتند ام ــا همی ــن ران ــت ه ــم در مواقع ــی موج ــب
ش ــده اس ــت دامن ــه ای از خدم ــات را فراه ــم کن ــد ک ــه باع ــث کاه ــش
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هزین ــه ه ــای اطالع ــات ش ــود.
براســاس ایــن مطالعــات انجمــن هــا بــا اقداماتــی ماننــد اطــاع رســانی،
مش ــاوره دادن ب ــه دول ــت ونظ ــارت م ــی توانن ــد در محی ــط کس ــب و کار
موثرباشـــند .ضمـــن ایـــن کـــه برخـــی از کاالهـــای عمومـــی اساســـی از
طری ــق فش ــار انجم ــن ه ــا ب ــر ادارات دولت ــی بهت ــر تولیدم ــی ش ــوند.
ضم ــن ای ــن ک ــه بس ــیاری از تش ــکل ه ــا در فعالیته ــای مکم ــل ب ــازار
نقـــش دارنـــد وتـــاش مـــی کننـــد تـــا انـــواع نواقـــص مختلـــف بـــازار را
برط ــرف س ــازند.
آن گونــه کــه دکتــر علــی نصیــری اقــدم و زینــب مرتضــوی فــر در پژوهشــی
ب ــا عن ــوان «بررس ــی نق ــش تش ــکل ه ــا در بهب ــود محی ــط کس ــب وکار»
انج ــام داده ان ــد تش ــکل ه ــا از ط ــرق زی ــر م ــی توانن ــد در بهب ــود فض ــای
کس ــب و کار موثرباش ــند:
-1ایجاد حقوق مالکیت قوی تر و دفاع از آن
-2ایج ــاد ش ــفافیت و تاثیرگ ــذاری بیش ــتر ب ــه دولته ــا در رف ــع فس ــاد و
ناکارای ــی
-3تالش برای فراهم آوردن انواع زیربناها
-4داشتن نقش موثر در بهبود نظام قضایی
-5فعالیت در جهت وضع قوانین و مقررات کاراتر
-6راه اندازی جلسات گفت و گو میان دولت و بازار
-7ترمیم اقتصاد در سطح کالن و ایجادثبات برای آن
-8تعیین عدم کارایی ناشی از به کارگیری نادرست ظرفیت ها
-9تســهیل عرضه،کنتــرل قیمــت و یکســان کــردن کیفیــت محصــوالت
بنــگاه هــای ضعیــف وقــوی
-10ایجـــاد ارتباطـــات قـــوی میـــان بنـــگاه هـــا بـــرای کاهـــش ریســـک
ســـرمایه گـــذاری
-11استاندارد گذاری برای کاهش هزینه اطالعات
-12جلوگیری از رقابت ویرانگر در بازار
و ایــن چنیــن اســت کــه مــی تــوان بــر نقــش مهــم و پــر اهمیــت تشــکلها
در بهبــود فضــای کســب و کار تاکیــد کــرد.در واقــع تعامــل میــان دولــت
و تشــکلهای اقتصــادی امــری مهــم و ضــروری اســت .
دولت و تشکل ها چه کنند؟
درایــن میــان امــا دولــت هابایــد بــه ایــن موضــوع دقــت کننــد کــه ســاز و
کاره ــای ارتباط ــی دول ــت و بخ ــش خصوص ــی نبای ــد ب ــه گون ــه ای باش ــد
کــه دولــت بــه تســخیر گــروه هــای مختلــف دربیایــد و تصمیماتــش تنهــا
منافــع گروهــی خــاص را دنبــال کنــد بلکــه بایــد مســتقالنه بــا تشــکل هــا
ارتبــاط برقــرار کنــد.
تش ــکل ه ــا ه ــم بای ــد توج ــه داش ــته باش ــند ک ــه ارتب ــاط می ــان تش ــکلها
و دولـــت مســـتلزم توانمنـــدی نظـــام اداری از یـــک ســـو و قـــدرت و
ظرفی ــت ب ــاالی تش ــکل هاس ــت .تش ــکل ه ــا بای ــد ب ــا اف ــز ای ــش قابلی ــت
و توانمن ــدی خ ــود در انتظ ــار ایج ــاد فض ــای مناس ــب از س ــوی دول ــت
نباشــند و ظرفیــت کارشناســی خــود را افزایــش دهند.ایــن گونــه خواهــد
بـــود کـــه رانتجویـــی جـــای خـــود را بـــه توســـعه اقتصـــادی و بهبـــود
فضـــای کســـب و کار خواهـــد داد.
منابع
-1نصیـــری اقـــدم ،علـــی و زینـــب مرتضـــوی فر(.)1390بررســـی نقـــش
تشــکل هــای بخــش خصوصــی در بهبودفضــای کســب و کار،مجلــس
و پژوهش،س ــال ، 18ش ــماره 65
-2هیرشـــمن،آلبرت(.)1382خروج،اعتراض و وفاداری،ترجمـــه
محمـــد مالجو،تهـــران ،نشـــر وپژوهـــش شـــیرازه.
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 /محمد مبشری /

سرمایهاجتماعیچیست؟
مقدمه
مفه ــوم س ــرمای ه اجتماع ــی در س ــالهای اخی ــر در حوزهه ــای گوناگ ــون عل ــوم اجتماع ــی  ،اقتص ــاد
و اخی ــرا در عل ــوم سیاس ــی مط ــرح ش ــده اس ــت .س ــرمایهاجتماعی عب ــارت اس ــت از ارتباط ــات
و ش ــبکههای اجتماعـ ـیای ک ــه میتوانن ــد ح ــس هم ــکاری و اطمین ــان را در می ــان اف ــراد ی ــک
جامع ــه پدی ــد آورن ــد .در ای ــن می ــان نبای ــد از نق ــش نهاده ــای مدن ــی و دمکراتی ــک و نی ــز نق ــش
دول ــت در گش ــودن چنی ــن فضاهای ــی غاف ــل ش ــد .ب ــه ه ــر روی ،ام ــروز ب ــر جامعهشناس ــان ثاب ــت
ش ــده ک ــه یک ــی از ابع ــاد مه ــم ه ــر توس ــعهای توج ــه ب ــه س ــرمایههای اجتماع ــی اس ــت .از ایـ ـنرو
ســـرمایهاجتماعی ،یکـــی از مهمتریـــن شـــاخصههای رشـــد و توســـعه هـــر جامعـــهای بـــه شـــمار
میآی ــد .مطل ــب حاض ــر در چن ــد بخ ــش ب ــه بح ــث درب ــاره س ــرمایه اجتماع ــی میپ ــردازد.
انســـان بـــه طـــور ذاتـــی در تعامـــل بـــا دیگـــران نیازهـــای خـــود را برطـــرف ســـاخته و گـــذران امـــور
میکن ــد .اث ــرات ای ــن کنشه ــای متقاب ــل در نق ــش آنه ــا ت ــا ح ــدی اس ــت ک ــه ح ــذف آن ،زندگ ــی
را غی ــر ممک ــن میس ــازد .ام ــا در ای ــن می ــان دانش ــمندان عل ــوم اجتماع ــی ب ــا نگرش ــی کنجکاوان ــه
در جوام ــع ب ــه شناس ــایی ای ــن کنشه ــا پرداخت ــه و ب ــه مجم ــوع عوامل ــی پ ــی بردهان ــد ک ــه آن را
ســرمایهاجتماعی نامیدهانــد .مفهــوم ســرمایهاجتماعی در برگیرنــده مفاهیمــی همچــون اعتمــاد،
هم ــکاری و همی ــاری می ــان اعض ــای ی ــک گ ــروه ی ــا ی ــک جامع ــه اس ــت ک ــه نظ ــام هدفمن ــدی را
ش ــکل میدهن ــد و آنه ــا را در جه ــت دس ــتیابی ب ــه هدفه ــای ارزش ــمند هدای ــت میکن ــد.
از ای ـنرو ش ــناخت عوام ــل موث ــر در تقوی ــت ی ــا تضعی ــف س ــرمایه اجتماع ــی میتوان ــد در گس ــترش
ابعــاد ســرمایه اجتماعــی کمــک کــرده و موجــب افزایــش عملکــرد اجتماعــی و اقتصــادی افــراد در
جوام ــع ش ــود .مفه ــوم س ــرمایه اجتماع ــی ک ــه صبغ ــه جامعهشناس ــانه دارد ،بس ــتر مناس ــبی ب ــرای
به ــرهوری س ــرمایه انس ــانی و فیزیک ــی و راه ــی ب ــرای نی ــل ب ــه موفقی ــت قلم ــداد میش ــود .مدی ــران و
کســانی کــه بتواننــد در ســازمان ،ســرمایهاجتماعی ایجــاد کننــد ،راه کامیابــی شــغلی و ســازمانی
خ ــود را هم ــوار میس ــازند.
ام ــروزه س ــرمایه اجتماع ــی نقش ــی بس ــیار مهمت ــر از س ــرمایه فیزیک ــی و انس ــانی در جوام ــع ایف ــا
میکنــد و شــبکههای روابــط جمعــی و گروهــی انســجام بخــش میــان انســانها و سازمانهاســت.
از ایـ ـنرو در غی ــاب س ــرمایه اجتماع ــی ،س ــایر س ــرمایهها اثربخش ــی خ ــود را از دس ــت میدهن ــد
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پرونده

تشکل ها و
معمای سرمایه
اجتماعی

و بـــدون ســـرمایه اجتماعـــی پیمـــودن راههـــای توســـعه و تکامـــل
فرهنگ ــی و اقتص ــادی ناهم ــوار و دش ــوار میش ــود.
در دیدگاهه ــای س ــنتی مدیری ــت توس ــعه ،س ــرمایههای اقتص ــادی،
فیزیک ــی و نی ــروی انس ــانی مهمتری ــن نق ــش را ایف ــا میکردن ــد ام ــا در
عص ــر حاض ــر ب ــرای توس ــعه بیش ــتر از آنچ ــه ب ــه س ــرمایهاقتصادی،
فیزیکــی و انســانی نیازمنــد باشــیم بــه ســرمایه اجتماعــی نیازمندیــم
زیــرا بــدون ایــن ســرمایه ،اســتفاده از دیگــر ســرمایهها بــه طــور بهینــه
انجـــام نخواهـــد شـــد .در جامعـــهای کـــه فاقـــد ســـرمایهاجتماعی
کاف ــی اس ــت س ــایر س ــرمایهها ابت ــر میمانن ــد و تل ــف میش ــوند .از
ایــنرو موض ــوع س ــرمایه اجتماع ــی ب ــه عن ــوان ی ــک اص ــل اساس ــی
بـــرای نیـــل بـــه توســـعه پایـــدار محســـوب شـــده و حکومتهـــا
و دولتمردانـــی موفـــق قلمـــداد میشـــوند کـــه بتواننـــد بـــا اتخـــاذ
سیاســـتهای الزم و ارائـــه راهکارهـــای مناســـب در ارتبـــاط بـــا
جامع ــه ب ــه تولی ــد و توس ــعه س ــرمایه اجتماع ــی بیش ــتر نائ ــل ش ــوند.
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تعریف سرمایه اجتماعی از نگاه صاحبنظران
ســرمایه اجتماعــی واژهای اســت کــه در ســالهای اخیــر وارد حــوزه
عل ــوم اجتماع ــی و اقتص ــادی ش ــده و از ای ــن منظ ــر دریچ ــه ت ــازهای
را در تحلی ــل و علتیاب ــی مس ــائل اجتماع ــی و اقتص ــادی گش ــوده
اس ــت .در ای ــن زمین ــه مطالع ــات وس ــیعی توس ــط صاحبنظ ــران
و دانشـــمندان ایـــن علـــوم صـــورت گرفتـــه و نظریهپردازانـــی
همچ ــون جی ــن جاک ــوب( ،)1961ل ــوری( )1970ب ــن پ ــرات(،)1980
ویلیامس ــن( ،)1981بیک ــر( ،)1983جیم ــز کلم ــن( ،)1966راب ــرت
پاتنـــام( ،)1970پیربوردیـــو( )1980و فرانســـین فوکویامـــا()1990
تعاری ــف متع ــددی از س ــرمایه اجتماع ــی ارائ ــه کردهان ــد.
جیمـــز جاکـــوب در کتـــاب «مـــرگ و زندگـــی شـــهرهای بـــزرگ
آمریکای ــی» س ــرمایه اجتماع ــی را ش ــبکههای اجتماع ــی فش ــردهای
میدان ــد ک ــه در محدودهه ــای قدیم ــی ش ــهری در ارتب ــاط ب ــا حف ــظ
نظافــت ،عــدم وجــود جــرم و جنایــت خیابانــی و دیگــر تصمیمــات
در م ــورد بهب ــود کیفی ــت زندگ ــی در مقایس ــه ب ــا عوام ــل نهاده ــای
رســـمی ماننـــد نیـــروی حفاظتـــی پلیـــس و نیـــروی انتظامـــی،
مس ــئولیت بیش ــتری از خ ــود نش ــان میدهن ــد .ی ــک مث ــال عین ــی
ایــن تعر یــف را در دنیــای امــروزه میتــوان در تشــکلهای غیردولتــی
ط زیس ــت یاف ــت .ای ــن ش ــبکه اجتماع ــی بعض ــا
حمای ــت از محیــ 
نیروهــای قدرتمنــدی را بــه صــورت NGOهــا بــه وجــود م ـیآورد کــه
حت ــی در حمای ــت از محی ــطزیس ــت موج ــب توق ــف پروژهه ــای
عمران ــی دول ــت نی ــز میش ــوند.
گل ــن ل ــوری ،س ــرمایه اجتماع ــی را مجم ــوع منابع ــی میدان ــد ک ــه
در ذات رواب ــط خانوادگ ــی و در س ــازمان اجتماع ــی جامع ــه وج ــود
دارد و بــرای رشــد شــناختی یــا اجتماعــی کــودک یــا جــوان ســودمند
اســت .بنپــرات ،در تعریــف ســرمایه اجتماعــی ،روابــط بیــن افــراد
ی ــک خان ــواده ،گروه ــی از دوس ــتان ی ــا ش ــرکای ی ــک ش ــرکت را ب ــه
صــورت رابطــه  Fتعریــف میکنــد و بــه بررســی اثــرات ایــن رابطــه بــر
مب ــادالت اقتص ــادی میپ ــردازد.
ویلیامس ــن و بیک ــر ،ک ــه ب ــه دنب ــال مطالع ــات ب ــن پ ــرات در پ ــی
بررســـی شـــیوه اثرگـــذاری یـــک ســـازمان اجتماعـــی بـــر عملکـــرد
نهادهـــای اقتصـــادی بودهانـــد مجموعـــهای از مطالعـــات را
پایهگـــذاری کر دهانـــد کـــه اقتصـــاد نهـــادی نـــام گرفتـــه اســـت.
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بیکـــر نشـــان داده اســـت کـــه چگونـــه روابـــط میـــان ســـوداگران در
ب ــازار فوقالع ــاده عقالن ــی ش ــده ب ــورس تج ــاری ش ــیکاگو توس ــعه
مییاب ــد،حف ــظ میش ــود و ب ــر فعالی ــت داد و س ــتد تاثی ــر میگ ــذارد.
از نظ ــر پیربوردی ــو ،س ــرمایه اجتماع ــی حاص ــل جم ــع مناب ــع بالق ــوه
و بالفعل ــی اس ــت ک ــه نتیج ــه مالکی ــت ش ــبکه بادوام ــی از رواب ــط
کمابی ــش نهادین ــه ش ــده آش ــنایی و ش ــناخت متقاب ــل بی ــن اف ــراد -
یــا بــه بیــان دیگــر عضویــت در گــروه  -اســت .شــبکهای کــه هــر یــک
از اعض ــای خ ــود را از پش ــتیبانی س ــرمایه جمع ــی برخ ــوردار میکن ــد
و آنـــان را مســـتحق اعتبـــار میســـازد .البتـــه ســـرمایه اجتماعـــی
مســتلزم شــرایطی بــه مراتــب بیــش از وجــود صــرف شــبکه پیوندهــا
اس ــت .در واق ــع پیونده ــای ش ــبکهای میبایس ــت از ن ــوع خاص ــی
باش ــند ،یعن ــی مثب ــت و مبتن ــی ب ــر اعتم ــاد.
برخـــاف بوردیـــو ،کلمـــن از واژگان مختلفـــی بـــرای ســـرمایه
اجتماعــی کمــک گرفــت .وی مفهــوم ســرمایهاجتماعی را از ابعــاد
مختل ــف بررس ــی ک ــرد .کلم ــن ب ــرای تعری ــف س ــرمایهاجتماعی از
کارکــرد آن کمــک گرفــت و تعریفــی کارکــردی از ســرمایه اجتماعــی
ارائ ــهداد و ن ــه تعریف ــی ماه ــوی .ب ــر ای ــن اس ــاس س ــرمایهاجتماع ــی
ش ــیء واح ــد نیس ــت بلک ــه ان ــواع چیزه ــای گوناگون ــی اس ــت ک ــه دو
ویژگــی مشــترک دارنــد :همــه آنهــا شــامل جنب ـهای از یــک ســاخت
اجتماعـــی هســـتند و کنشهـــای معیـــن افـــرادی را کـــه در درون
ســـاختار هســـتند تســـهیل میکننـــد .ســـرمایه اجتماعـــی ماننـــد
ش ــکلهای دیگ ــر س ــرمایه مول ــد اس ــت و دس ــتیابی ب ــه هدفه ــای
معین ــی را ک ــه در نب ــود آن دس ــت یافتن ــی نخواه ــد ب ــود ،امکانپذی ــر
میســـازد .ســـرمای ه اجتماعـــی ماننـــد ســـرمایه فیزیکـــی و انســـانی
کامـــا تعویـــض پذیـــر نیســـت امـــا نســـبت بـــه فعالیتهـــای بـــه
خصوصـــی تعویضپذیـــر اســـت.
شـــکل معینـــی از ســـرمایهاجتماعی کـــه در تســـهیل کنشهـــای
معینـــی ارزشـــمند اســـت ممکـــن اســـت بـــرای کنشهـــای دیگـــر
بیفایـــده یـــا حتـــی زیانمنـــد باشـــد .ســـرمایهاجتماعی نـــه در
افــراد و نــه در ابــزار فیزیکــی تولیــد قــرار دارد .بنابرایــن از نظــر کلمــن
س ــرمایهاجتماع ــی ش ــامل ی ــک چارچ ــوب اجتماع ــی اس ــت ک ــه
موج ــب تس ــهیل رواب ــط می ــان اف ــراد درون ای ــن چارچ ــوب میش ــود،
ب ــه گونــهای ک ــه فق ــدان آن ممک ــن اس ــت در دس ــتیابی ب ــه ه ــدف
معی ــن هزینـ ـ ه بیش ــتری ب ــه اف ــراد آن جامع ــه تحمی ــل کن ــد.
از نظـــر پاتنـــام ،ســـرمایه اجتماعـــی آن دســـته از ویژگیهـــای
زندگـــی اجتماعـــی ،شـــبکهها ،هنجارهـــا و اعتمـــاد اســـت کـــه
مشـــارکتکنندگان را قـــادر میســـازد تـــا بـــه شـــیوهای موثرتـــر
اه ــداف مش ــترک خ ــود را تعقی ــب کنن ــد .ب ــه بی ــان دقیقت ــر س ــرمایه
اجتماعـــی از طریـــق افزایـــش هزینههـــای بالقـــوه جـــدا شـــدن،
تقویـــت هنجارهـــای مســـتحکم بـــده  -بســـتان ،تســـهیل جریـــان
اطالعـــات از جملـــه اطالعـــات مربـــوط بـــه شـــهرت کنشـــگران
و تجســـم موفقیتهـــای گذشـــته ســـعی دارد بـــه تحقـــق کنـــش
جمعـــی کمـــک کنـــد.
پاتنـــام بیـــن دو شـــکل اولیـــه ســـرمایهاجتماعی تمایـــز قائـــل
میش ــود ک ــه عب ــارت اس ــت از :س ــرمایه اجتماع ــی ارتب ــاط دهن ــده
(ی ــا جام ــع) و س ــرمایه اجتماع ــی درون گروه ــی (ی ــا انحص ــاری).
س ــرمایه اجتماع ــی ارتب ــاط دهن ــده ،اف ــراد متعل ــق ب ــه تقس ــیمات
اجتماع ــی متن ــوع را گ ــرد ه ــم مـ ـیآورد و س ــرمایه اجتماع ــی درون

گروهـــی ،هویتهـــای انحصـــاری را تقویـــت کـــرده و باعـــث حفـــظ
همگنـــی میشـــود .فوکویامـــا ســـرمایه اجتماعـــی را مجموعـــهای از
هنجاره ــای موج ــود در سیس ــتمهای اجتماع ــی میدان ــد ک ــه موج ــب
ارتق ــای س ــطح هم ــکاری اعض ــای آن جامع ــه ش ــده و س ــبب پایی ــن
آم ــدن هزینهه ــای تب ــادالت و ارتباط ــات میش ــود .فوکویام ــا س ــرمایه
اجتماع ــی را ب ــه عن ــوان یـــک پدیـــده جامعـــه شـــناختی م ــورد توجـــه
ق ــرار میده ــد .ب ــه نظ ــر او س ــرمایه اجتماع ــی ب ــا ش ــعاع اعتم ــاد ارتب ــاط
تنگاتنگ ــی دارد و هرچ ــه ق ــدر ش ــعاع اعتم ــاد در ی ــک گ ــروه اجتماع ــی
گســتردهتر باشــد ،ســرمایه اجتماعــی نیــز زیــاد خواهــد بــود و بــه تبعیــت
از آن می ــزان هم ــکاری و اعتم ــاد متقاب ــل اعض ــای گ ــروه نی ــز افزای ــش
خواه ــد یاف ــت.
آنچ ــه از تعاری ــف متع ــدد س ــرمایهاجتماعی برمیآی ــد ای ــن اس ــت ک ــه
ایـــن مفهـــوم دربردارنـــده مفاهیمـــی همچـــون اعتمـــاد ،همـــکاری و
رواب ــط متقاب ــل بی ــن اعض ــای ی ــک گ ــروه ب ــوده ب ــه نح ــوی ک ــه گ ــروه را ب ــه
س ــمت دس ــتیابی ب ــه هدف ــی ک ــه ب ــر مبن ــای ارزشه ــا و معی ــار رای ــج در
جامعــه مثبــت تلقــی شــود هدایــت میکنــد .لــذا آنچــه از ایــن تعریــف
اس ــتنباط میش ــود ای ــن اس ــت ک ــه ه ــر چن ــد ممک ــن اس ــت س ــرمایه
اجتماعــی بــه دلیــل تقویــت نیروهــای جاذبــه بیــن اعضــای یــک گــروه
و نیروهـــای دافعـــه بیـــن گروههـــای متفـــاوت لزومـــا عامـــل مثبتـــی در
ی ــک جامع ــه ب ــه ش ــمار نیای ــد ول ــی قطع ــا ب ــرای پیش ــبرد و س ــهولت در
عملک ــرد اقتص ــادی ،اجتماع ــی آنه ــا ،جامع ــه ی ــک عام ــل ض ــروری
ب ــه ش ــمار م ـیرود .بنابرای ــن می ــزان س ــرمایه اجتماع ــی در ی ــک جامع ــه
میتوانـــد نشـــان دهنـــده شـــکاف موجـــود بیـــن آن جامعـــه یـــا یـــک
جامعــه برخــوردار از یــک نظــام دموکراســی بــا حداکثــر کارایــی در نظــام
اقتص ــادی ،اجتماع ــی باش ــد.
اهمیت سرمایه اجتماعی
در دو دهـــه اخیـــر مفهـــوم ســـرمایه اجتماعـــی در زمینههـــا و اشـــکال
گوناگونـــش بـــه عنـــوان یکـــی از کانونیتریـــن مفاهیـــم ،ظهـــور و بـــروز
یافت ــه اس ــت ،ه ــر چن ــد ش ــور و ش ــوق زی ــادی در بی ــن صاحبنظ ــران
و پژوهشــگران مشــابه چارچــوب مفهومــی و ابــزار تحلیلــی ایجــاد کــرد.
لیک ــن نگرشه ــا ،دیدگاهه ــا و انتظ ــارات گوناگون ــی را نی ــز دام ــن زده
اس ــت .افزای ــش حج ــم قاب ــل توج ــه پژوهشه ــا در ای ــن ح ــوزه بیانگ ــر
اهمیـــت و جایـــگاه ســـرمایه اجتماعـــی در ســـپهرهای متفـــاوت
اجتماع ــی اس ــت.
بــه طــور کلــی میــزان ســرمایه اجتماعــی در هــر گــروه یــا جامعـهای نشــان
دهنـــده میـــزان اعتمـــاد افـــراد بـــه یکدیگـــر اســـت .همچنیـــن وجـــود
می ــزان قاب ــل قبول ــی از س ــرمایهاجتماعی موج ــب تس ــهیل کنشه ــای
اجتماع ــی میش ــود ،ب ــه ط ــوری ک ــه در مواق ــع بحران ــی میت ــوان ب ــرای
حــل مشــکالت از ســرمایهاجتماعی بــه عنــوان اصلیتریــن منبــع حــل
مشــکالت و اصــاح فرآیندهــای موجــود ســود بــرد .از ایـنرو شناســایی
عوامـــل موثـــر در تقویـــت یـــا تضعیـــف ســـرمایه اجتماعـــی اهمیـــت
بس ــزایی دارد.
تع ــدادی از عناص ــر اصل ــی ک ــه میت ــوان س ــرمایه اجتماع ــی را ب ــا آن
مـــورد اندازهگیـــری قـــرار داد عبارتنـــد از:آ گاهـــی بـــه امـــور عمومـــی،
سیاســی ،اجتماعــی ،وجــود انگیــزه در افــراد جامعــه کــه در پــی کســب
ایــن دســته از آ گاهیهــا برآینــد ،اعتمــاد عمومــی بــه یکدیگــر ،اعتمــاد
ب ــه نهاده ــای مردم ــی و دولت ــی ،مش ــارکت غی ــر رس ــمی همیاران ــه در
فعالیتهـــای داوطلبانـــه در تشـــکلهای غیردولتـــی ،خیریـــهای،

مذهبــی ،اتحادیههــا ،انجمنهــای صنفــی و علمــی و . ...در مجمــوع
میت ــوان گف ــت ک ــه یک ــی از معیاره ــای اصل ــی در ش ــناخت س ــرمایه
اجتماع ــی ش ــکل و ش ــیوه رواب ــط اجتماع ــی اف ــراد ب ــا یکدیگ ــر و نح ــوه
همزیســـتی آنهـــا در جامعـــه مـــورد مطالعـــه اســـت .از دیگـــر معیارهـــا
میت ــوان ب ــه احس ــاس م ــردم نس ــبت ب ــه حکوم ــت و م ــردم اش ــاره ک ــرد
و نیـــز داشـــتن احســـاس خوشـــایند نســـبت بـــه امنیـــت ،پیوندهـــای
خانوادگ ــی و اجتماع ــی و امی ــدواری نس ــبت ب ــه آین ــده از معیاره ــای
مطـــرح محســـوب میشـــود.
اگـــر ســـرمایه اجتماعـــی را ارتبـــاط و شـــبکههای اجتماعـــیای کـــه
میتواننـــد اطمینـــان و حـــس همـــکاری را در میـــان افـــراد حاضـــر در
ش ــبکههای م ــورد بح ــث ایج ــاد کنن ــد بدانی ــم ،آنچ ــه بی ــش از پی ــش
اهمی ــت پی ــدا میکن ــد نق ــش نهاده ــای جامع ــه مدن ــی در تش ــکل ای ــن
ســرمایه اســت .اگــر مــا ماننــد عنصــری از یــک ســازمان مدنــی بــه صورت
همیشــگی همدیگــر را مالقــات کنیــم احســاس مســئولیت نســبت بــه
همدیگ ــر در م ــا پی ــدا میش ــود و میتوانی ــم ب ــه همدیگ ــر اعتم ــاد ک ــرده و
در نهایــت بــا هــم همــکاری کنیــم .بــرای اینکــه احســاس اطمینــان در
بیــن باشــد الزم اســت کــه مــا همدیگــر را مالقــات کنیــم و ارتبــاط مــدام
بــا هــم داشــته باشــیم .همچنیــن چیــزی کــه بــه طــور جمعــی میتوانیــم
ب ــه دس ــت آوری ــم ب ــه تنهای ــی نمیتوانی ــم.
منظـــور از باهمبـــودن ،نهادهـــای اجتماعـــیای اســـت کـــه کارکـــرد
دیـــدار ،شـــناخت و در نهایـــت اعتمـــاد را میســـر میکننـــد .البتـــه
حتم ــا الزم نیس ــت ک ــه ارتب ــاط پیشگفت ــه تنه ــا در داخ ــل نهاده ــای
جامع ــه مدن ــی باش ــد بلک ــه بیش ــتر روشه ــا و فرمه ــای اجتماع ــی را
نی ــز ک ــه ارتب ــاط م ــداوم و سازماندهیش ــده دارن ــد ،در برمیگی ــرد .ام ــا
نبای ــد از ی ــاد ب ــرد ک ــه اعتم ــاد و ح ــس هم ــکاری ب ــا ش ــیوهای آس ــانتر
یش ــوند؛ ب ــه ای ــن دلی ــل
در داخ ــل نهاده ــای جامع ــه مدن ــی درس ــت م 
ک ــه اعض ــای آن نهاده ــا ب ــه دلخ ــواه و ب ــدون هی ــچ چشمداش ــتی ب ــه
عضویـــت آن نهادهـــا درمیآینـــد.
بــه ایــن ترتیــب ســرمایه اجتماعــی عبــارت اســت از مجمــوع آن دســته
از ارتباطــات و شــبکههای ارتبــاط اجتماعــی کــه در جامعــه موجودنــد
و نیــز میــزان اعتمــاد و همــکاری میــان روابــط موجــود .در اینجــا میتــوان
گف ــت اگ ــر در جامع ـهای می ــزان س ــرمایه اجتماع ــی پایی ــن باش ــد خط ــر
افت ــادن آن جامع ــه ب ــه وضعی ــت تل ــه اجتماع ــی بس ــیار باالس ــت .تل ــه
ی پاییــن ،نبــودن اعتمــاد و اطمینــان
اجتماعــی یعنــی ســرمایه اجتماعـ 
بــه یکدیگــر بیــن مــردم ،رواج فســاد اداری -اقتصــادی ،تــرس و ....پــس
میت ــوان تل ــه اجتماع ــی را ک ــه بعض ــی اوق ــات از آن ب ــه عن ــوان مش ــکل
مناف ــع جمع ــی ی ــاد میش ــود ب ــه ص ــورت زی ــر ش ــرح داد.
همـــه میدانیـــم کـــه منافعمـــان ایجـــاب میکنـــد کـــه همـــه بـــا هـــم
هم ــکاری کنی ــم .ام ــا اگ ــر ت ــو ب ــه ای ــن ب ــاور نرس ــی ک ــه تم ــام اف ــراد دیگ ــر
اجتم ــاع ه ــم هم ــکاری میکنن ــد ،دیگ ــر معنای ــی نخواه ــد داش ــت ک ــه
ت ــو ب ــه تنهای ــی هم ــکاری کن ــی .نتیج ــه ای ــن اعتق ــاد ای ــن اس ــت ک ــه
همــکاری و تــاش بــرای منافــع جمعــی تنهــا زمانــی میســر میشــود کــه
انســان بــه ایــن بــاور برســد کــه همــه افــراد دیگــر نیــز همــکاری خواهنــد
ک ــرد▪.
*برگرفته از سایت راهکار مدیریت
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/گفت و گوی اختصاصی با یحیی آل اسحاق /
اقتصاددان

بــه گفتــه برخــی محققــان ســرمایه اجتماعــی مجموع ـهای از مفاهیمــی ماننــد اعتمــاد  ،هنجارهــا و شبکههاســت
ک ــه موج ــب ایج ــاد ارتب ــاط و مش ــارکت بهین ــه اعض ــای ی ــک اجتم ــاع میش ــود و در نهای ــت مناف ــع متقاب ــل آن ــان را
تأمیــن خواهــد کــرد .در گفتکــو بــا «یحیــی آلاســحاق» اقتصــاددان و رئیــس ســابق اتــاق بازرگانــی تهــران بــه بررســی
مفه ــوم س ــرمایه اجتماع ــی و نق ــش آن در تقوی ــت تش ــکلهای اقتص ــادی پرداختهای ــم.

شناساییسرمایهاجتماعیمتروک؛

قوامتشکلهایاقتصادی

26
پرونده

تعریف شما از سرمایه اجتماعی چیست؟
در جامعـــه امـــروز در کنـــار ســـرمایههای انســـانی
و اقتصـــادی ،ســـرمایه دیگـــری بـــه نـــام ســـرمایه
اجتماع ــی م ــورد توج ــه ق ــرار گرفت ــه اس ــت .س ــرمایه
اجتماع ــی ،ی ــا بع ــد معن ــوی ی ــک اجتم ــاع ،میراث ــی
تاریخـــی اســـت کـــه از طریـــق تشـــویق افـــراد بـــه
همـــکاری و مشـــارکت در تعامـــات اجتماعـــی،
ق ــادر اس ــت ب ــه ح ــل می ــزان بیش ــتری از معض ــات
موجـــود در آن اجتمـــاع ،فائـــق آیـــد و حرکـــت بـــه
ســوی رشــد و توســعه شــتابان اقتصــادی ،سیاســی،
فرهنگـــی و  ...را امـــکان پذیـــر ســـازد.
در واقـــع ،ســـرمایه اجتماعـــی را میتـــوان در کنـــار
ســرمایههای اقتصــادی و انســانی ،بخشــی از ثــروت
ّ
ملـــی بـــه حســـاب آورد کـــه بســـتر مناســـبی بـــرای
بهرهب ــرداری از س ــرمایه انس ــانی و فیزیک ــی و راه ــی
ب ــرای نی ــل ب ــه موفقی ــت قلم ــداد میش ــود.
بـــدون ســـرمایه اجتماعـــی ،هیـــچ اجتماعـــی بـــه
هیــچ ســرمایهای نمیرســد ،بــه طــوری کــه بســیاری

114

خــرداد و تیــر 97

از گروههـــا ،ســـازمانها و جوامـــع انســـانی ،بـــدون
ســـرمایه اقتصـــادی و صرفـــا بـــا تکیـــه بـــر ســـرمایه
انســـانی و اجتماعـــی توانســـتهاند بـــه موفقیـــت
دس ــت یابن ــد ام ــا هی ــچ مجموع ــه انس ــانی ،ب ــدون
ســـرمایه اجتماعـــی نمیتوانـــد اقدامـــات مفیـــد و
هدفمنـــدی انجـــام دهـــد.
از ســوی دیگــر ،ســرمایه اجتماعــی ،بــه زندگــی فــرد،
معنـــی و مفهـــوم میبخشـــد و زندگـــی را ســـادهتر و
ل ــذت بخشت ــر میکن ــد .پ ــس میت ــوان گف ــت ه ــر
چـــه ســـرمایه اجتماعـــی ملتـــی بیشـــتر باشـــد ،آن
مل ــت خوش ــبختتر و ثروتمندت ــر خواه ــد ب ــود.
برخـــی از ابعـــاد جنبههـــای ســـرمایه اجتماعـــی
شــامل اعتمــاد ،صداقــت ،حســن تفاهــم ،ســامتی
نفــس ،همــدردی ،دوســتی ،همبســتگی ،فــداکاری
و  ...اســـت کـــه اینهـــا را در روابـــط همســـایگی،
دوســتانه ،شــغلی و خانوادگــی نیــز میتــوان مشــاهده
کــرد بنابرایــن ســرمایه اجتماعــی یعنــی یــک ظرفیــت
کـــه هماهنگـــی و همـــکاری را در جامعـــه و گـــروه

مردم و تشکلهای مردم نهاد به عنوان مهمترین سرمایه اجتماعی در توسعه پایدار
اقتصادی محسوب میشوند و برای رسیدن به اقتصادی پویا و توسعه سرمایه گذاری،
نیازمندجلبمشارکتهایمردمو کارآفرینیهستیم

تســـهیل میکنـــد و مرکـــب از ســـه بعـــد ســـاختار،
محت ــوا و کارک ــرد اس ــت.
بــه نظــر شــما نقــش ســرمایه اجتماعــی در حیطــه
اقتصــادی ،رونــق آن و توســعه چیســت؟
رون ــق فعالی ــت اقتص ــادی در کش ــورها وابس ــته ب ــه
عوام ــل مختل ــف اقتص ــادی ،فرهنگ ــی ،اجتماع ــی
و سیاس ــی اس ــت یک ــی از عوام ــل موث ــر اجتماع ــی
در فعالیـــت اقتصـــادی هـــم ســـرمایه اجتماعـــی
اس ــت ک ــه باع ــث تس ــریع ،ش ــتاب رش ــد و توس ــعه
میش ــود .همچنی ــن در عص ــر حاض ــر مدی ــران ب ــرای
توســعه ،عــاوه بــر ســرمایههای اقتصــادی ،فیزیکــی
و انس ــانی بایس ــتی نظ ــر خ ــود را ب ــه مفه ــوم کلی ــدی
دیگـــری کـــه امـــروزه در بررســـیهای اقتصـــادی،
اجتماعـــی و فرهنگـــی جوامـــع توســـعه یافتـــه و در
حـــال توســـعه تحـــت عنـــوان ســـرمایه اجتماعـــی
مط ــرح ش ــده معط ــوف کنن ــد .ب ــدون به ــره گی ــری
از ســـرمایه اجتماعـــی و مولفههـــای آن ،ســـایر
ســـرمایهها کارایـــی الزم را ندارنـــد و بـــدون ســـرمایه
اجتماعـــی پیمـــودن راههـــای توســـعه ،تکامـــل
اقتصـــادی ،اجتماعـــی و فرهنگـــی پـــر چالـــش و
پرهزینـــه اســـت.
نقـــش دولتهـــا در افزایـــش میـــزان ســـرمایه
اجتماعـــی بـــه چـــه صـــورت اســـت؟
س ــرمایه اجتماع ــی ارتب ــاط دهن ــده بی ــن گروه ــی از
جملــه عوامــل مهــم در جهــت حرکــت یــک جامعــه
بـــه ســـمت رشـــد و تعالـــی اقتصـــادی ،اجتماعـــی
و فرهنگـــی اســـت .بـــه همـــان انـــدازه کـــه ســـرمایه
اجتماعـــی درون گروهـــی بـــا ایجـــاد انحصارهـــای
خ ــاص و رواب ــط درون گروه ــی میتوان ــد دارای آث ــار
منفـــی بـــرای توزیـــع امکانـــات و فرصتهـــا بـــرای
گروههـــای مختلـــف اجتماعـــی و در نتیجـــه دارای
آث ــار مخ ــرب ب ــرای رش ــد و پیش ــرفت جامع ــه باش ــد،
تقویــت ســرمایه اجتماعــی ارتبــاط دهنــده میتوانــد
از طری ــق ایج ــاد مش ــارکت اجتماع ــی و ارزشه ــای
مشـــترک ،دارای آثـــار مثبـــت در جهـــت رشـــد و
ترق ــی جامع ــه باش ــد البت ــه نبای ــد از نظ ــر دور داش ــت
ک ــه س ــرمایه اجتماع ــی درون گروه ــی نی ــز در وج ــه
مثب ــت خ ــود ،ب ــه صورته ــای مس ــتقیم و اغل ــب
غیرمســـتقیم ،در جهـــت رشـــد و تعالـــی جامعـــه
عمـــل میکنـــد.

بهرهگی ــری اف ــراد و گروهه ــا از ش ــبکههای ارتباط ــی
خـــود و منفعـــت یابـــی از ســـرمایههای فرهنگـــی،
اجتماع ــی و اقتص ــادی یکدیگ ــر در جه ــت ارتق ــای
جایــگاه اجتماعــی و اقتصــادی خــود آنهــا بــه طــور
غیرمســـتقیم ،بـــه حرکـــت چرخهـــای اقتصـــادی و
اجتماع ــی جامع ــه در جه ــت حرک ــت رو ب ــه جل ــو
کم ــک میکن ــد ،زی ــرا ش ــرایط رقاب ــت اقتص ــادی و
اجتماع ــی بی ــن ف ــردی و گروه ــی ت ــا جای ــی ک ــه در
جه ــت تخری ــب نیروه ــای یکدیگ ــر نباش ــد؛ ضم ــن
نف ــع رس ــانی ب ــه عام ــان ف ــردی ،باع ــث بهرهمن ــدی
کلیـــت جامعـــه و اقتصـــاد از ایـــن تالشهـــا و
فعالیتهـــای فـــردی میشـــود.
در جوامعـــی کـــه دولـــت نقـــش مهمـــی در توســـعه
اقتص ــادی کش ــور دارد و کنت ــرل بخشه ــای مهم ــی
از اقتص ــاد جامع ــه در دس ــت اوس ــت (مانن ــد کش ــور
مـــا ایـــران) میتـــوان وظایـــف خطیـــری را بـــرای
دول ــت در جه ــت تش ــویق س ــرمایه اجتماع ــی مل ــی
از جملـــه شـــفافیت در افشـــای اطالعـــات مربـــوط
بـــه سیاســـتها ،تشـــویق شـــهروندی آ گاهانـــه و
مســئولیت پذیــر تعریــف کــرد .توجــه بــه شــبکههای
ارتباط ــی و س ــرمایه اجتماع ــی گروهه ــا و اقش ــار ک ــم
درآمـــد و بهرهگیـــری مثبـــت از آنهـــا در جهـــت
پیشـــبرد اهـــداف توســـعهای.
در واقـــع دولـــت بایـــد از طریـــق ایجـــاد ســـرمایه
اجتماعـــی ســـازمانی و تســـهیل شـــرایط همـــکاری
نهـــادی دســـتگاهها بـــا یکدیگـــر و ممانعـــت
از گسســـتگی ارتباطـــات ســـازمانی گروههـــا و
نهادهـــای اجتماعـــی بـــا یکدیگـــر و بـــا حکومـــت،
وظیفـــه ایجـــاد انگیـــزه بیشـــتر بـــرای کار و تـــاش
س ــازنده و حرک ــت ب ــه س ــمت عدال ــت در جامع ــه را
بــه عهــده دارد و در ایــن راه ،از تمامــی ظرفیتهــای
اجتماع ــی ب ــرای تحق ــق اه ــداف مل ــی به ــره بب ــرد .از
طرف ــی ه ــم مهمتری ــن اه ــداف برنامهه ــای توس ــعه،
اغلـــب در حوزههـــای اقتصـــادی ،بهداشـــت و
ســـامت جامعـــه و آمـــوزش و پـــرورش تعریـــف
میشـــوند کـــه در ارتقـــای وضعیـــت آنهـــا ســـرمایه
اجتماع ــی نق ــش مهم ــی را ایف ــا میکن ــد .ب ــه عن ــوان
مثـــال ،در حـــوزه اقتصـــاد ،ســـرمایه اجتماعـــی در
س ــطح خ ــرد ب ــه کاریاب ــی و اش ــتغال اف ــراد کم ــک
میکنـــد و در ســـطح کالن ،شـــبکههای ارتباطـــی
در موفقیتهـــای تجـــاری ،کاهـــش هزینههـــای
معامالتـــی ،تبـــادل نـــوآوری میـــان شـــرکتها،

رون ــق کش ــاورزی و انعطافپذی ــری و ایج ــاد زمین ــه
مش ــارکت هم ــگان مؤث ــر واق ــع میش ــوند .در ح ــوزه
آم ــوزش ،بهداش ــت و س ــامتی جامع ــه نی ــز ،تقوی ــت
شــبکههای ارتباطــی باعــث افزایــش ســامت روانــی
و آرامـــش جامعـــه ،کاهـــش مـــرگ و میـــر و افزایـــش
ط ــول عم ــر و س ــامتی اف ــراد میش ــود .در آم ــوزش و
پ ــرورش نی ــز ش ــبکههای ارتباط ــی س ــازنده س ــرمایه
اجتماع ــی در پیش ــبرد آم ــوزش اف ــراد نق ــش دارن ــد.
بـــا توجـــه بـــه اینکـــه تشـــکلهای اقتصـــادی در
ایــران رشــد چندانــی ندارنــد بــه نظرتــان بهتریــن
راه ــکار ب ــرای تجمی ــع س ــرمایههای اجتماع ــی در
قال ــب تش ــکلهای اقتص ــادی چیس ــت؟
مــردم و تشــکلهای مــردم نهــاد بــه عنــوان مهمتریــن
ســـرمایه اجتماعـــی در توســـعه پایـــدار اقتصـــادی
محس ــوب میش ــوند و ب ــرای رس ــیدن ب ــه اقتص ــادی
پویـــا و توســـعه ســـرمایه گـــذاری ،نیازمنـــد جلـــب
مشـــارکتهای مـــردم و کارآفرینـــی هســـتیم؛ لـــذا
بایـــد بهـــره گیـــری از توانمندیهـــای تخصصـــی
تش ــکلهای م ــردم نه ــاد و تع ــادل بخش ــی ب ــه وزن
دول ــت و ح ــوزه مردم ــی در تصمی ــم س ــازی و اج ــرا از
جملــه اولویتهــای مهــم مســئوالن باشــد .چنانچــه
یکــی از شــاخصهای مهــم در برنامــه ششــم توســعه
کش ــور موض ــوع تش ــکلهای غیردولت ــی و اس ــتفاده
از تـــوان آنهـــا در تمامـــی بخشهـــا تعریـــف شـــده
اســت کــه ایــن هدفگــذاری کیفــی بهتریــن فرصــت
بـــرای رشـــد بخـــش مردمـــی و ارتقـــای جایـــگاه آن
اس ــت.
پیش ــنهاد بن ــده ای ــن اس ــت ک ــه در وهل ــه اول بای ــد
ش ــناختی از س ــرمایههای اجتماع ــی در بخشه ــای
گوناگـــون و نحـــوه بهـــره بـــرداری از آنهـــا کســـب
کنیـــم و مســـئوالن دالیـــل متـــروک مانـــدن بعضـــی
از ســـرمایههای اجتماعـــی را بیابنـــد و ســـعی در
گســـترش ،حفـــظ و توســـعه آن داشـــته باشـــند؛
چ ــرا ک ــه س ــرمایه اجتماع ــی ،اوال زیربن ــای توس ــعه
فرهنگـــی ،سیاســـی ،اجتماعـــی و اقتصـــادی هـــر
جامع ــه اس ــت و ثانی ــا منب ــع ش ــکلگیری اساس ــی
گروههـــای اجتماعـــی محســـوب میشـــود،
گروههای ــی ک ــه توس ــعه ه ــر جامع ــه ،ب ــه آن ــان وابس ــته
اســـت▪.
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/گفت و گوی اختصاصی با محسن رنانی /
اقتصاددان
یس ــازد و هم ــکاری و
ع ــدهای س ــرمایه اجتماع ــی را فرآینده ــای بی ــن ف ــردی میدانن ــد ک ــه اعتم ــاد و هنجاره ــای اجتماع ــی و ش ــبکه رواب ــط را م 
هماهنگ ــی متقاب ــل را تس ــهیل میکن ــد ک ــه در نتیج ــه آن ،مناف ــع متقاب ــل افزای ــش مییاب ــد .از ای ــن منظ ــر س ــرمایه اجتماع ــی قاب ــل ان ــدازه گی ــری
اســت و منزلــت اجتماعـ ِـی ســایر ســرمایهها را نیــز در بــردارد .بــا توجــه بــه اهمیــت ســرمایه اجتماعــی در جامعــه بــا «محســن رنانــی» اقتصــاددان
و عض ــو هی ــات علم ــی دانش ــگاه اصفه ــان گفتگ ــو کردهای ــم.

در فقدانسرمایهاجتماعی،
خیزشاقتصادیممکننیست

28
پرونده

تعریف شما از سرمایه اجتماعی چیست؟
از نـــگاه مـــن ســـرمایه اجتماعـــی بـــه مثابـــه نوعـــی
روغـــن اجتماعـــی اســـت کـــه در مناســـبات بیـــن
افــراد نقــش ایفــا میکنــد و در عیــن تســهیلکنندگی
مناســـبات ،نوعـــی چســـبندگی هـــم ایجـــاد
میکن ــد ب ــه عبارت ــی ه ــم چس ــب اجتماع ــی و ه ــم
روغـــن اجتماعـــی اســـت .از یـــک ســـو بســـیاری از
زبریهـــای مهرههـــای اجتماعـــی؛ یعنـــی افـــراد و
واحدهــا را کــه در اصطــکاک بــا هــم قــرار میگیرنــد،
تس ــهیل میکن ــد و از بی ــن میب ــرد .یعن ــی برخورده ــا
و مناســـبات افـــراد را تســـهیل میکنـــد .در عیـــن
ح ــال همچ ــون ی ــک چس ــب اجتماع ــی اف ــراد را در
کن ــار ه ــم و در ی ــک محی ــط تعام ــل اجتماع ــی نگ ــه
مـــیدارد .میتـــوان ســـرمایه اجتماعـــی را محیـــط
یـــا مجموعـــه شـــرایط و مجموعـــه قواعـــد اخالقـــی
اجتماع ــی و رفت ــاری دانس ــت ک ــه ب ــه ط ــور ضمن ــی
رفتـــار افـــراد را شـــکل میدهـــد و کمـــک میکنـــد
تـــا ســـرمایه انســـانی و ســـرمایه مـــادی و اقتصـــادی
بتواننــد در تعامــل بــا هــم بــه یــک رشــد پویــا برســند.
بنابرای ــن س ــرمایه اجتماع ــی بس ــتر و فضای ــی اس ــت
کــه تعامــل نیروهــای انســانی و اســتفاده ایــن نیــروی
انســـانی از ســـرمای ه مـــادی را تســـهیل و کمهزینـــه
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میکن ــد .اگ ــر جامع ــه را مانن ــد ی ــک می ــدان ب ــازی
در نظ ــر بگیری ــم ک ــه بازیگ ــران آن اف ــراد و واحده ــای
اقتصــادی  -اجتماعــی هســتند ،اینهــا در رقابــت بــا
هــم بــه دنبــال حداکثــر کــردن منافــع شــان هســتند،
حداکثـــر کـــردن منافـــع بـــه معنـــی گل زدن بیشـــتر
در بـــازی اســـت .امـــا ایـــن بـــازی حداکثرســـازی
منفع ــت و اس ــتفاده از س ــرمایههای م ــادی را قواع ــد
و رویههایـــی کـــه اســـمش را ســـرمایه اجتماعـــی
میگذاریـــم امکانپذیـــر مـــی ســـازد و تســـهیل
میکنـــد در غیـــر ایـــن صـــورت بـــازی یـــا متوقـــف
میشـــود یـــا بســـیار خشـــن و پرهزینـــه ادامـــه پیـــدا
میکن ــد .در مث ــال ب ــازی فوتب ــال مس ــائلی همانن ــد
وجــود قواعــد بــازی و رعایــت آنهــا ،داوری بیطرفانــه
و تمکیـــن بازیکنـــان بـــه نظـــرات داور ،احتـــرام
متقابـــل بازیکنـــان ،عـــدم پرخاشـــگری ،تعهـــد و
پایبن ــدی ب ــه اخ ــاق ب ــازی و نظای ــر آن ج ــزء س ــرمایه
اجتماعــی بــازی هســتند کــه بــازی را روان ،مطمئــن
و ک ــم هزین ــه میکن ــد و رفتاره ــا را پیشبین ــی پذی ــر
میس ــازد .در چنی ــن بس ــتری از س ــرمایه اجتماع ــی
اس ــت ک ــه بازیگ ــران ش ــروع ب ــه ب ــازی میکنن ــد .در
واق ــع توانای ــی تکنیک ــی بازیگ ــران ،س ــرمایه انس ــانی
ب ــازی اس ــت و محی ــط و تجهی ــزات ورزش ــگاه نی ــز

ســـرمایه مـــادی آن محســـوب میشـــود.
رابط ــه س ــرمایه اجتماع ــی و گروهه ــای اجتماع ــی
چگونــه اســت؟
ســـرمایه اجتماعـــی منبـــع اصلـــی شـــکلگیری
گروههـــای اجتماعـــی اســـت ،بـــدون حضـــور
س ــرمایه اجتماع ــی هی ــچ گروه ــی ش ــکل نمیگی ــرد
در واق ــع ه ــر گروه ــی ح ــول ی ــک س ــرمایه اجتماع ــی
شـــکل میگیـــرد بنابرایـــن میتـــوان گفـــت ســـرمایه
اجتماعـــی منبعـــی اســـت شـــامل قواعـــد ارزشـــی،
اخالق ــی ،رفت ــاری ک ــه رفت ــار اف ــراد را مقی ــد میکن ــد
تـــا در گروههـــای مختلـــف اجتماعـــی بـــا هـــم
بـــه تعامـــل ،مبادلـــه و تصمیمگیـــری بپردازنـــد.
اکن ــون میتوانی ــم ب ــه ی ــک جم ــع بن ــدی از س ــرمایه
اجتماع ــی برس ــیم .س ــرمایه اجتماع ــی مجموع ـهای
از هنجارهــا ،ارزشهــای غیــر رســمی ،قواعــد عرفــی
و تعه ــدات اخالق ــی اس ــت ک ــه رفتاره ــای متقاب ــل
اف ــراد در چارچ ــوب آنه ــا ش ــکل میگی ــرد و موج ــب
ً
تس ــهیل رواب ــط اجتماع ــی اف ــراد میش ــود و معم ــوال
ب ــه افزای ــش هم ــکاری و مش ــارکت اجتماع ــی اف ــراد
میانجامـــد.

س ــرمایه اجتماع ــی در توس ــعه جوام ــع در ح ــال
توســـعه ماننـــد ایـــران تـــا چـــه حـــد اثـــر بخـــش
اســـت؟
رش ــد و توس ــعه اقتص ــادی نیازمن ــد خالقی ــت اس ــت
و مطالعـــات اقتصـــادی نشـــان داده کـــه بخـــش
اعظ ــم رش ــد در ق ــرن بیس ــتم ن ــه حاص ــل نی ــروی کار
ی ــا رش ــد س ــرمایهگذاری بلک ــه حاص ــل ابداع ــات و
خالقیتهـــا و نـــوآوری در روشهـــای تولیـــد بـــوده
اس ــت.
خالقیــت نیازمنــد یــک افــق زمانــی بلندمــدت بــرای
فکـــر کـــردن ،برنامهریـــزی و ســـرمایهگذاری اســـت.
هـــر نـــوع ابداعـــی در عرصـــه اقتصـــاد و تکنولـــوژی
نیازمنـــد افـــق زمانـــی بلندمـــدت ،برنامهریـــزی
و ســـرمایهگذاری اســـت .در دورههـــای ســـقوط
س ــرمایه اجتماع ــی ای ــن اف ــق ه ــای بلندم ــدت تی ــره
یشـــود .اعتمـــادی بـــه آینـــده وجـــود
و نامطمئـــن م 
نخواهــد داشــت .درجــه حفاظــت و تضمیــن حقــوق
مالکیــت کاهــش پیــدا میکنــد .رفتارهــای غیرقابــل
پیشبینـــی افزایـــش پیـــدا میکنـــد ،مناســـبات
اجتماع ــی و اقتص ــادی پرهزین ــه میش ــود و بخ ــش
بزرگـــی از انـــرژی کارآفرینـــان و نیروهـــای خـــاق در
حـــل و فصـــل ایـــن اصطـــکاک هـــای اجتماعـــی
صـــرف میشـــود و لـــذا فرصـــت برنامهریـــزی و
خالقیــت و تمرکــز وجــود نخواهــد داشــت .بنابرایــن
ممکـــن اســـت مـــا رشـــدهای عـــادی و معمولـــی
داشــته باشــیم امــا رشــدهای چشــمگیر کــه موجــب
خیـــزش اقتصـــادی بشـــود نخواهیـــم داشـــت .در
فقـــدان ســـرمایه اجتماعـــی خیـــزش اقتصـــادی
ممک ــن نیس ــت ام ــا ممک ــن اس ــت رش ــد اقتص ــادی
معمول ــی وج ــود داش ــته باش ــد.
ب ــه نظ ــر ش ــما یک ــی از عوامل ــی ک ــه باع ــث ش ــده
س ــرمایه اجتماع ــی نتوان ــد جای ــگاه خ ــود را پی ــدا
کن ــد ،چیس ــت؟
یکـــی از مهمتریـــن مســـائل دشـــواری اندازهگیـــری
آن اســـت .هنـــوز هیـــچ شـــاخص فراگیـــری کـــه
بتوانی ــم می ــزان س ــرمایه اجتماع ــی و تح ــوالت آن را
اندازهگیـــری بکنیـــم در دســـترس نیســـت .ســـرمایه
ً
اجتماعـــی یـــک متغیـــر چنـــد وجهـــی اســـت .اوال
ً
ی ــک متغی ــر کالن غیرقاب ــل مش ــاهده اس ــت .ثانی ــا
متغیــری اســت کــه هــم در ســطح خــرد وجــود دارد و
ه ــم کالن و اش ــکالی ک ــه اینج ــا ب ــه وج ــود میآی ــد آن
اس ــت ک ــه در بس ــیاری از م ــوارد س ــرمایه اجتماع ــی
ممکـــن اســـت در ســـطح خـــرد تقویـــت بشـــود در
حالـــی کـــه در همـــان زمـــان ســـرمایه اجتماعـــی در
ســـطح کالن در حـــال تخریـــب اســـت.
ً
مثـــا اســـتحکام مناســـبات در گروههـــای قاچـــاق
و شـــکلگیری باندهـــای قاچـــاق؛ یعنـــی اینکـــه
س ــرمای ه اجتماع ــی در گروهه ــای کوچ ــک در ح ــال
تقوی ــت ش ــدن اس ــت ام ــا همزم ــان افزای ــش قاچ ــاق
بــه ایــن معناســت کــه ســرمایه اجتماعــی در ســطح
کالن در ح ــال کاه ــش اس ــت .ی ــا وقت ــی ک ــه رون ــد

عموم ــی کش ــور ب ــه ای ــن میانجام ــد ک ــه اقلیته ــای
قومـــی و مذهبـــی بـــه ســـمت همگرایـــی درونـــی
برونـــد و از همگرایـــی ملـــی بپرهیزنـــد و شـــکافی
بی ــن آنه ــا و نظ ــام مل ــی پدی ــدار بش ــود ای ــن ب ــه منزل ــه
افزای ــش س ــرمایه اجتماع ــی در س ــطح قومی ــت ه ــا و
اقلیته ــا و کاه ــش س ــرمایه اجتماع ــی در س ــطح
مل ــی اس ــت .بنابرای ــن ب ــه دلی ــل ای ــن پیچیدگیه ــا
س ــاختن ش ــاخص ب ــرای س ــرمایه اجتماع ــی خیل ــی
دش ــوار اس ــت.
آیـــا میتـــوان بـــا شـــواهدی گفـــت کـــه میـــزان
س ــرمایه اجتماع ــی در ح ــال کاه ــش ی ــا افزای ــش
اســـت؟
بلـــه ،مـــا میتوانیـــم یکســـری شـــواهد را مالحظـــه
نماییـــم و از طریـــق آن شـــواهد نتیجهگیـــری کنیـــم
کـــه ســـرمایه اجتماعـــی در حـــال رشـــد اســـت یـــا
کاه ــش .در واق ــع میت ــوان رون ــد تغیی ــرات س ــرمایه
اجتماع ــی را از روی پیامده ــای س ــرمایه اجتماع ــی
ً
شناســـایی کـــرد .مثـــا وقتـــی کـــه اعتیـــاد رو بـــه
افزایــش باشــد ،وقتــی کــه میــزان جرایمــی کــه عنصــر
عمـــد در آن وجـــود دارد در حـــال گســـترش باشـــد،
وقت ــی مهاج ــرت ب ــه س ــمت خ ــارج ش ــدت بگی ــرد
و ...ای ــن ش ــاخصها ب ــه خوب ــی نش ــان میده ــد ک ــه
رون ــد عموم ــی س ــرمایه اجتماع ــی ب ــه چ ــه س ــمت و
س ــویی در حرک ــت اس ــت.
در ش ــرایط باثب ــات ممک ــن اس ــت بن ــا ب ــه دالیل ــی
ً
یکـــی از ایـــن متغیرهـــا افزایـــش پیـــدا کنـــد ،مثـــا
می ــزان خودکش ــی ب ــاال ب ــرود ،ام ــا بقی ــه ش ــاخصها
ی ــا در ح ــال کاه ــش هس ــتند و ی ــا ثاب ــت م ــی مانن ــد
ام ــا وقت ــی ب ــه ط ــور همزم ــان هم ــه متغیره ــای ی ــاد
ش ــده در ح ــال افزای ــش باش ــند ب ــه خوب ــی میت ــوان
دریافــت کــه ســرمایه اجتماعــی بــه شــدت در حــال
کاهـــش اســـت .البتـــه جـــدای از شـــاخصهای
آمـــاری کـــه رونـــد پیامدهـــای ســـرمایه اجتماعـــی
را نشـــان میدهنـــد ،میتـــوان در زندگـــی روزمـــره و
در عرصههـــای مختلـــف اجتماعـــی نیـــز شـــواهد
کاه ــش ی ــا افزای ــش س ــرمایه اجتماع ــی را مالحظ ــه
کــرد .مثــا وقتــی در معامــات امــا ک و مســتغالت،
هـــر روز میـــزان وثیقههـــا بیشـــتر میشـــود ،یـــا
وقتـــی کـــه مغازههـــای محلـــی دیگـــر بـــه مشـــتریان
خـــود نســـیه نمیدهنـــد ،یـــا وقتـــی میـــزان خلـــف
وعدههـــای افـــراد چشـــم گیـــر میشـــود یـــا وقتـــی
تعـــداد موتورســـیکلتهایی کـــه از پیادهروهـــا یـــا از
چ ــراغ قرم ــز عب ــور میکنن ــد روب ــه افزای ــش میگ ــذارد و
مــوارد دیگــری نظیــر اینهــا  ،همگــی نشــانه رونــد روبــه
کاهـــش ســـرمایه اجتماعـــی اســـت.
نق ــش دولته ــا در افزای ــش س ــرمایه اجتماع ــی
چیس ــت؟
اگــر حکومتــی بنیــاد برخــی اقدامــات تخریبکننــده
ســـرمایه اجتماعـــی را بگـــذارد حرکـــت او بـــه طـــور
طبیع ــی در جامع ــه تکثی ــر میش ــود پ ــس همانط ــور

کــه حکومــت یــک نهــاد نهادســاز اســت و اقدامــات
او میتوانـــد فعالیتهـــای مـــردم را قانونمنـــد کنـــد
ً
متقاب ــا حرکتهای ــی ک ــه از حکوم ــت س ــر بزن ــد و
تخری ــب کنن ــده س ــرمایه اجتماع ــی باش ــد میتوان ــد
کار تخری ــب س ــرمایه اجتماع ــی را تش ــدید کن ــد .در
ً
کش ــورهای نف ــتخی ــز مث ــل ای ــران معم ــوال فراین ــد
تخریــب ســرمایه اجتماعــی از طــرف حکومــت آغــاز
ش ــده و عل ــت ه ــم آن اس ــت ک ــه دول ــت م ــدرن در
ای ــران هم ــزاد نف ــت اس ــت؛ یعن ــی دول ــت م ــدرن در
ای ــران وقت ــی پدی ــدار ش ــد ک ــه نف ــت ه ــم در ای ــران
کشـــف شـــد .اگـــر مبـــدأ دولـــت مـــدرن را انقـــاب
مش ــروطیت در نظ ــر بگیری ــم ،ای ــن ن ــوزاد آرام آرام ب ــه
ش ــیر نف ــت وابس ــته ش ــد و احس ــاس ک ــرد ک ــه ب ــدون
درآمـــد نفـــت نمیتوانـــد حضـــور داشـــته باشـــد.
آرام آرام متوجـــه شـــد کـــه تمـــام منویـــات خـــودش
را میتوانـــد از طریـــق وجـــود درآمـــد نفـــت کـــه در
دســـتش اســـت اجـــرا بکنـــد .آرام آرام متوجـــه شـــد
ک ــه نی ــازی ب ــه قان ــون ن ــدارد و نی ــازی ب ــه قانونم ــداری
ن ــدارد و در مواق ــع ض ــروری توانس ــته ناکاراییه ــا را
ب ــا نف ــت پوش ــش ده ــد .کارگ ــزاران دولت ــی ب ــه ط ــور
تاریخــی احســاس کردهانــد کــه فــرا قانونــی هســتند.
ای ــن روحی ــه در دوران باثب ــات ی ــک کش ــور خیل ــی
آش ــکارا ب ــه س ــرمایه اجتماع ــی ضرب ــه نمیزن ــد ام ــا
در دورانـــی کـــه کشـــور در مرحلـــه گـــذار قـــرار دارد
بـــه شـــدت تخریـــب کننـــده اســـت .چـــرا کـــه در
دوران گ ــذار دول ــت ب ــا مس ــائل و مصائ ــب بیش ــتری
روبروســـت و لـــذا ســـعی میکنـــد کـــه آن مســـائل و
مصائ ــب را ب ــه ط ــرق فراقانون ــی ح ــل و فص ــل بکن ــد.
درآمـــد نفـــت دارد و لـــذا میتوانـــد مشـــکالت را بـــا
ســـرعت زیـــاد آن هـــم از طریـــق فراقانونـــی حـــل و
فص ــل بکن ــد .ای ــن حرک ــت ب ــه س ــمت راهحله ــای
فراقانونـــی مبدایـــی اســـت بـــرای تشـــدید تخریـــب
س ــرمایه اجتماع ــی چ ــرا ک ــه ع ــادات حکوم ــت ب ــه
س ــرعت در جامع ــه تکثی ــر میش ــود.
ب ــه عن ــوان مث ــال ،اعتم ــاد اجتماع ــی زمان ــی ایج ــاد
میشـــود کـــه دولـــت و مـــردم بـــه یکدیگـــر اعتمـــاد
کنن ــد .اگ ــر دول ــت ب ــه م ــردم اعتم ــاد نداش ــته باش ــند
و ی ــا م ــردم از دول ــت س ــلب اعتم ــاد کنن ــد ای ــن کاال
قابلیـــت تولیـــد را نـــدارد .یـــا اگـــر کارکنـــان دولـــت
فاس ــد باش ــند ای ــن فس ــاد ب ــه م ــردم س ــرایت میکن ــد
و اگ ــر م ــردم فاس ــد باش ــند ای ــن فس ــاد ب ــه کارکن ــان
دول ــت س ــرایت میکن ــد .پ ــس ع ــدم فس ــاد ،ع ــدم
رشـــوه دادن ،صداقـــت در مناســـبات ،اعتمـــاد
و نظایـــر ایـــن هـــا ،همـــه بخشهایـــی از ســـرمایه
اجتماع ــی هس ــتند و زمان ــی افزای ــش مییابن ــد ک ــه
ه ــم م ــردم و ه ــم دول ــت ب ــه آن پایبن ــد باش ــند و در
انباشـــته کـــردن آن بکوشـــند .چـــه مـــردم قوانیـــن
رانندگــی را رعایــت نکننــد چــه دولــت؛ یعنــی پلیــس
رعای ــت نکن ــد ترافی ــک وضع ــش وخی ــم میش ــود.
ترافیــک وقتــی تســهیل میشــود کــه قواعــد رانندگــی
ب ــه عن ــوان ی ــک س ــرمایه اجتماع ــی از س ــوی هم ــه
اف ــراد و دول ــت م ــورد احت ــرام ق ــرار بگی ــرد▪.
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 /علی بخشی /

رییس هیات مدیره سندیکای صنعت برق ایران

دولت و بخش خصوصی؛

مسافران کشتی طوفان زده اقتصاد ایران
شرایط صنعت برق بحرانی است.
پی ــش از ه ــر اق ــدام و تصمیم ــی بای ــد ای ــن مس ــاله را
بپذیری ــم ک ــه وقت ــی از ب ــروز بح ــران در صنع ــت ب ــرق
س ــخن م ــی گویی ــم ن ــه فق ــط مطالب ــات و ی ــا رک ــود
بلکــه بــه هجــوم حجــم قابــل توجهــی از رخدادهــای
ناگ ــوار اقتص ــادی اش ــاره م ــی کنی ــم ک ــه بنیانه ــای
یـــک صنعـــت اســـتراتژیک در ایـــران را نشـــانه
گرفتهانـــد.
شـــاید تـــا چنـــد ســـال پیـــش مـــی شـــد مطالبـــات
را بحـــران اصلـــی صنعـــت بـــرق دانســـت .امـــروز
اگرچـــه مطالبـــات و عـــدم پرداخـــت خســـارت
دیرکـــرد همچنـــان صنعـــت بـــرق را روی همـــان
پاشـــنه اقتصـــاد ناکارآمـــدش مـــی چرخانـــد امـــا
رک ــود ،تحری ــم ،ع ــدم پوش ــش هزین ــه ه ــای ناش ــی از
نوس ــانات قیم ــت ارز و فل ــزات ،کمب ــود نقدینگ ــی،
قراردادهــای متوقــف ،نبــود قــرارداد تیــپ منصفانــه،
بیمــه ،مالیــات و چالــش هــای بانکــی هــم بــه جــان
صنع ــت ب ــرق افت ــاده ان ــد.
شـــرایط از آنچـــه تصـــورش را مـــی رفـــت بغرنـــج تـــر
اس ــت و ب ــه نظ ــر م ــی رس ــد بخش ــی از دش ــواری ه ــا،
ناشـــی از عـــدم پذیـــرش بحـــران توســـط مســـئولین
اســـت .خـــروج آمریـــکا از برجـــام و بازگشـــت مـــوج
ت ــازهای از تحر ی ــم ه ــا مس ــاله ای ب ــود ک ــه م ــی ش ــد
از همـــان ابتـــدای کار ترامـــپ بـــه عنـــوان رییـــس
جمه ــور آمری ــکا آن را پی ــش بین ــی ک ــرد .ام ــا س ــئوال
اینجاســت کــه چــرا بــرای عواقــب و پیامدهــای ایــن
تصمی ــم قاب ــل پی ــش بین ــی کاری در کش ــور انج ــام
نش ــد؟
چـــرا دســـت روی دســـت گذاشـــتیم تـــا حـــاال کـــه
آمری ــکا دوب ــاره ب ــه تحری ــم ه ــای گس ــترده ای علی ــه
ایــران روی آورده و بانــک هــا و شــرکت هــای اروپایــی
و آمریکایــی بــه ســادگی بدعهــدی مــی کننــد ،تنهــا
بنـــگاه هـــای اقتصـــادی ایرانـــی کـــه از قضـــا اکثـــرا
خصوص ــی هس ــتند بای ــد هزین ــه آن را بپردازن ــد؟
اقتص ــاد ای ــران گرفت ــار ب ــی ب ــاوری مدیران ــش ش ــده
اس ــت .راه دوری نروی ــم در صنع ــت ب ــرق ه ــم ای ــن
مس ــاله ب ــه خوب ــی ب ــه چش ــم م ــی خ ــورد .س ــندیکا
چندیـــن ســـال اســـت کـــه از عواقـــب و عـــوارض
رک ــود حاک ــم ب ــر صنع ــت ب ــرق ،س ــخن م ــی گوی ــد.
ایـــن تشـــکل بارهـــا بـــه صراحـــت نســـبت بـــه

خاموشـــیهای گســـترده ناشـــی از عـــدم تعریـــف
پ ــروژه ه ــای توس ــعه ای صنع ــت ب ــرق هش ــدار داد.
ب ــا ای ــن ح ــال ام ــا دول ــت ب ــه هم ــان رون ــد گذش ــته
کارش را ادام ــه داد .س ــهم صنع ــت ب ــرق از بودج ــه
ســـاالنه وزارت نیـــرو کاهـــش یافـــت و بحـــران بـــرق
در هیاه ــوی خشکس ــالی و ب ــی آب ــی کمرن ــگ ش ــد.
ام ــروز ام ــا مناب ــع موث ــق از تحمی ــل  1700کیل ــووات
س ــاعت خاموش ــی ب ــه ش ــبکه در روزه ــای ابتدای ــی
تیــر مــاه ســخن مــی گوینــد و احتمــال مــی دهنــد کــه
ای ــن رق ــم ت ــا م ــرز  4500م ــگاوات ه ــم افزای ــش یاب ــد.
بحـــران در حـــال پیشـــروی اســـت .ارز در جهشـــی
غیرقابـــل بـــاور از مـــرز  9هـــزار تومـــان گذشـــت،
معامـــات ارز قفـــل شـــد ،مســـئولین بـــه راحتـــی از
حبـــاب قیمـــت هـــا ســـخن گفتنـــد و در نهایـــت
ای ــن بن ــگاه ه ــای اقتص ــادی بودن ــد ک ــه ب ــرای تامی ــن
مــواد اولیــه ،ارز مــورد نیــاز پــروژه هــا و یــا پازپرداخــت
تســـهیالت ارزی شـــان ،هزینـــه قیمـــت هایـــی را
پرداخـــت کردنـــد کـــه بـــه تعبیـــر دولتمـــردان بایـــد
حب ــاب م ــی ب ــود.
یـــا مثـــا در حـــوزه دیگـــری ســـندیکا در یـــک رونـــد
فرسایشـــی  6ســـاله بـــا توانیـــر و وزارت نیـــرو بـــرای
تدویـــن یـــک قـــرارداد تیـــپ کـــه بتوانـــد حداقـــل
حق ــوق را ب ــرای س ــازنده ،پیمان ــکار و تامی ــن کنن ــده
در نظــر بگیــرد ،پــای میــز مذاکــره نشســتند .تدویــن
قـــرارداد تیـــپ ســـال هـــا زمـــان بـــرد و هـــزاران نفـــر
س ــاعت کار داوطلبان ــه از س ــوی بخ ــش خصوص ــی
صـــرف ایـــن کار شـــد.
درســـت در بحبوحـــه افزایـــش نـــرخ ارز ،وقتـــی
صاحب ــان بخ ــش خصوص ــی ب ــه دنب ــال راه ــکاری
بـــرای پوشـــش خســـارات ناشـــی از ایـــن افزایـــش
بودنـــد ،توانیـــر متـــن قـــرارداد تیـــپ را ابـــاغ کـــرد.
البت ــه پیش ــتر در اواخ ــر س ــال  1395ق ــرارداد تیپ ــی
ک ــه ب ــا مش ــارکت س ــندیکا تدوی ــن ش ــده ب ــود ،اب ــاغ
و اج ــرای آن الزام ــی ش ــده ب ــود .ام ــا ع ــدم تمکی ــن
مدی ــران عام ــل ش ــرکت ه ــای تابع ــه وزارت نی ــرو کار
را ب ــه ب ــن بس ــت رس ــاند .ب ــه ه ــر ح ــال ق ــراردادی ک ــه
ای ــن ب ــار اب ــاغ ش ــد ،ب ــا هماهنگ ــی مدی ــران ارش ــد
ش ــرکت ه ــای ب ــرق منطق ــه ای تدوی ــن ش ــد .ب ــدون
ش ــک ای ــن ب ــار آنه ــا در اج ــرای ای ــن ق ــرارداد تردی ــد
نخواهنـــد کـــرد .کار امـــا بـــرای بخـــش خصوصـــی

همچن ــان دش ــوار باق ــی م ــی مان ــد.
ب ــا نگاه ــی اجمال ــی در م ــی یابی ــم ک ــه هی ــچ مرج ــع
قانونـــی و یـــا مصوبـــه الزم االجرایـــی بـــرای جبـــران
خســـارات ناشـــی از افزایـــش نـــرخ ارز ،فلـــزات یـــا
تغیی ــر قوانی ــن و مق ــررات وج ــود ن ــدارد .دول ــت هن ــوز
ه ــم ب ــرای مواجه ــه ب ــا ع ــوارض ناش ــی از تحری ــم ،ارز،
رکــود و کســری بودجــه برنامــه عملیاتــی ارائــه نکــرده
و ی ــا اگ ــر کاری انج ــام ش ــده بخ ــش خصوص ــی از آن
ب ــی اط ــاع اس ــت.
بـــه نظـــر مـــی رســـد همـــه مســـافران ایـــن کشـــتی
بـــزرگ کـــه در آســـتانه بـــه گل نشســـتن اســـت،
فرامـــوش کردهانـــد کـــه بـــا هـــم همســـفرند .دولـــت
بـــدون همراهـــی و همـــکاری بخـــش خصوصـــی
نخواهـــد توانســـت از بحـــران رهایـــی یابـــد و بـــی
شــک بنــگاه هــای اقتصــادی هــم بــدون حمایــت و
سیاس ــتگذاری صحی ــح دول ــت از ای ــن ورط ــه ج ــان
ســـالم بـــه در نخواهنـــد بـــرد.
متاســـفانه هنـــوز هـــم رویکـــرد دولـــت در حـــوزه
اقتصـــاد مســـتقل از منافـــع بخـــش خصوصـــی
اســـت .بـــه عنـــوان مثـــال مســـئولین دولتـــی بارهـــا
اعــام کــرده انــد کــه در تامیــن نیازهــای ارزی کشــور
هیـــچ مشـــکلی ندارنـــد ،امـــا اعضـــای ســـندیکای
صنعـــت بـــرق ایـــران بـــرای تامیـــن ارز جهـــت
ترخی ــص کاالهایش ــان و ی ــا خری ــد م ــواد اولی ــه دچ ــار
چال ــش ج ــدی هس ــتند .گوی ــی فع ــاالن اقتص ــادی
در فضای ــی ج ــز آنک ــه مس ــئولین درب ــاره آن س ــخن
میگوینـــد فعالیـــت مـــی کننـــد.
ام ــروز در ش ــرایط س ــختی ک ــه بی ــم از نف ــس افت ــادن
بنـــگاه هـــای اقتصـــادی صنعـــت بـــرق مـــی رود،
پیــش از هــر چیــز بایــد مســئولین کشــور بپذیرنــد کــه
شــرایط کشــور بحرانــی اســت و همــه بخــش هــا بایــد
مهیــای مواجهــه بــا ایــن وضعیــت شــوند .شــاید ایــن
پذی ــرش عموم ــی ،تنه ــا راه ــی اس ــت ک ــه م ــی توان ــد
کش ــور را ب ــه س ــمت تدوی ــن راهکاره ــا و عملیات ــی
ک ــردن آنه ــا هدای ــت کن ــد.
در غیـــر ایـــن صـــورت ایـــن ســـراب حاکـــم بـــر جـــو
کنون ــی ،ریش ــه بخ ــش خصوص ــی را م ــی خش ــکاند
و اقتص ــاد را ب ــه روی س ــرازیر س ــقوط م ــی ان ــدازد .ت ــا
دی ــر نش ــده بای ــد مهی ــای ی ــک جن ــگ تم ــام عی ــار
اقتصـــادی شـــویم▪ .
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ش ــرایط کنون ــی صنع ــت ب ــرق ع ــاوه ب ــر بحرانه ــای گس ــترده ای ک ــه ت ــا پی ــش از
ای ــن گرفت ــارش ب ــود ،ب ــا افزای ــش ناگهان ــی ن ــرخ ارز و نب ــود روش ــی سیس ــتماتیک
ب ــرای جب ــران خس ــارات ناش ــی از ای ــن افزای ــش قیم ــت در قرارداده ــای صنع ــت
بــرق هــم در حــال دســت و پنجــه نــرم کــردن اســت .تــوان شــرکت هــای برقــی بــرای
تحم ــل فش ــارهای ناش ــی از ای ــن نوس ــانات غی ــر قاب ــل پی ــش بین ــی بس ــیار کمت ــر از
آن اس ــت ک ــه دول ــت در جب ــران ای ــن خس ــارات تعل ــل کن ــد.
در ای ــن راس ــتا نکات ــی قاب ــل توج ــه ب ــه نظ ــر م ــی رس ــد .نکت ــه اول اینک ــه جب ــران
خســارت پیمانــکاران و تولیدکننــدگان و بــه تعبیــری تعدیــل مبلــغ قــرارداد در پــی
تغیی ــر غیرع ــادی ن ــرخ ارز ک ــه ب ــدون تردی ــد در قیم ــت م ــواد اولی ــه تولی ــد داخ ــل
نی ــز تاثی ــر قاب ــل توجه ــی گذاش ــته اس ــت ،ام ــری الزام ــی و غی ــر قاب ــل ان ــکار اس ــت.
نکتـــه دیگـــری کـــه نبایـــد آن را از نظـــر دور داشـــت ایـــن اســـت کـــه تـــا پایـــان
ســال 1396موضــوع تقاضــای اســتفاده از قــرارداد تیــپ و گنجانــدن بنــد تعدیــل
تغیی ــرات ن ــرخ ارز و فل ــزات و خس ــارت دیرک ــرد ،خواس ــته ای بج ــا ب ــرای حف ــظ
فعــاالن اقتصــادی بــود کــه در صــورت توافــق کارفرمــا ،تحــت شــرایطی بایــد انجــام
م ــی گرف ــت .ام ــا ام ــروزه ب ــا توج ــه ب ــه تغیی ــرات غیرع ــادی در نرخه ــا و ش ــرایط
اقتص ــادی ،انج ــام تعدی ــل و تائی ــد آن قب ــل از اج ــرای ق ــرارداد ب ــه ام ــری ض ــروری
ب ــرای بق ــای فع ــاالن اقتص ــادی تبدی ــل ش ــده اس ــت .ب ــا ای ــن ش ــرایط مهمتری ــن
انتظـــار فعـــاالن بخـــش خصوصـــی صنعـــت بـــرق ایـــن اســـت کـــه مقامـــات و
مســئوالن دولتــی و همچنیــن دســتگاه هــای نظارتــی در کنــار فعــاالن اقتصــادی
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ق ــرار گرفت ــه و پش ــتیبان آنه ــا در جن ــگ اقتص ــادی کنون ــی باش ــند.
نکتــه حائــز اهمیــت ایــن اســت کــه رویــه فعلــی مقــررات بــه ایــن شــکل اســت کــه
بــه دلیــل شــرایط حاکــم بــر اقتصــاد کالن ،قرارادادهــا مشــمول تعدیــل میشــوند.
در ای ــن ش ــرایط پیمان ــکار ناگزی ــر اس ــت ب ــا عل ــم ب ــه ای ــن موض ــوع ق ــرارداد را اج ــرا
ک ــرده و س ــپس ادع ــای خ ــود را مبن ــی ب ــر اعم ــال تعدی ــل ه ــای ق ــراردادی ب ــر مبل ــغ
نهای ــی پ ــروژه مط ــرح کن ــد و امی ــدوار باش ــد ک ــه ممک ــن اس ــت ای ــن تقاض ــا پ ــس از
گــذر از هفــت خــوان مصــوب شــود .در نهایــت ایــن پیمانــکار اســت کــه بیشــترین
زیــان را از محــل اجــرای پــروژه هــای توســعهای صنعــت بــرق متحمــل مــی شــود.
در ایـــن شـــرایط صنعـــت بـــرق عـــاوه بـــر همراهـــی کارفرمایـــان بـــه مشـــارکت
دســتگاه هــای نظارتــی از جملــه ســازمان بازرســی کل کشــور هــم نیــاز دارد .ایــن
دس ــتگاه ه ــا م ــی توانن ــد و بای ــد کارفرمای ــان را ناگزی ــر ب ــه تائی ــد تعدی ــل و اص ــاح
مبل ــغ ق ــرارداد کنن ــد .تنه ــا در ای ــن ص ــورت اس ــت ک ــه پیمان ــکار ی ــا تولیدکنن ــده
ق ــادر ب ــه تامی ــن نیازه ــا و اج ــرای تعه ــدات خ ــود خواه ــد ب ــود.
نگارن ــده امی ــدوار اس ــت ک ــه ای ــن نگاش ــت ب ــه عن ــوان گ ــزارش دیدهبان ــی ک ــه از
مواض ــع دش ــمن اطالعات ــی را ب ــه فرمان ــده خ ــودی گ ــزارش م ــی کن ــد ،تلق ــی ش ــده
ّ
و ج ــدی گرفت ــه ش ــود.
در همیــن راســتا منطقــی کــردن نــرخ فلــزات پایــه از جملــه آهــن ،مــس ،آلومینیــوم
و روی کـــه بـــه عنـــوان مـــواد اولیـــه مـــورد نیـــاز صنعـــت بـــرق بـــوده و در داخـــل
کشــورمان تولیــد مــی شــود هــم یکــی دیگــر از اقدامــات مهــم بــرای گــذر از بحــران

عدم توجه و به کارگیری ابزارهایی که در حال حاضر در اختیار دولت است ،این ذهنیت را تداعی می کند که مالحظه منافع این بنگاه ها به
منافع عموم و مدیریت التهاب ترجیح داده می شود
کنون ــی اس ــت.
تـــا زمـــان اعـــام نـــرخ رســـمی ارز ،قیمتگـــذاری مـــواد اولیـــه تولیـــد داخلـــی بـــر
اســاس حاصــل ضــرب نــرخ  LMEدر نــرخ روز ارز آزاد بــود .بنابرایــن پــس از اعــام
ارز ت ــک نرخ ــی ،انتظ ــار م ــی رف ــت تولیدکنن ــدگان ای ــن فل ــزات ک ــه اغل ــب تح ــت
کنتــرل وزارت صنعــت ،معــدن و تجــارت بــوده و یــا از امکانــات و سوبســیدهای
موثــر دولتــی بــه ویــژه در زمینــه نــرخ انــرژی بــرق ،ســود مــی برنــد ،فرمــول موصــوف
را براس ــاس حاص ــل ض ــرب ن ــرخ  LMEدر ن ــرخ ارز رس ــمی پی ــاده س ــازی ک ــرده و
قیم ــت محص ــوالت خ ــود را اینگون ــه تعیی ــن کنن ــد.
امــا متاســفانه ایــن اتفــاق رخ نــداد .رونــدی کــه متاســفانه بــر خــاف منافــع ملــی
رخ داد ای ــن ب ــود ک ــه در ابت ــدای اع ــام ت ــک ن ــرخ رس ــمی ب ــرای ارز ،هیچک ــدام
از تولیدکنن ــدگان فل ــزات ف ــوق حاض ــر ب ــه تبعی ــت از تصمی ــم دول ــت و پرهی ــز از
انع ــکاس الته ــاب ب ــه ب ــازار نبودن ــد.
پــس از آن بــا پیگیریهایــی کــه ســندیکا انجــام داد از نیمــه دوم اردیبهشــت مــاه
تولیدکننــدگان اصلــی مقاطــع مســی (شــهید باهنــر) نــرخ محصــوالت خــود را بــا
ً
فرم ــول م ــورد انتظ ــار ،تطبی ــق و قیم ــت ه ــا را کاه ــش دادن ــد .البت ــه اخی ــرا ش ــایعه
افزایــش قیمــت جدیــدی شــنیده مــی شــود کــه مــی بایــد بــه ایــن موضــوع توجــه و
علــت تغییــرات را پیگیــر بــود.
ب ــا ای ــن وج ــود ام ــا ای ــن اتف ــاق در م ــورد س ــایر م ــواد اولی ــه تولی ــد داخ ــل مانن ــد
آهــن ،آلومینیــوم و روی رخ نــداد .هنــوز تغییــری در قیمــت ایــن فلــزات مشــاهده
نمیش ــود و قیم ــت ه ــای قب ــل از س ــال  97همچن ــان رون ــد افزایش ــی خ ــود را ط ــی
میکننـــد.
در تولیــد ایــن مــواد اولیــه ،انــرژی بــرق نقــش اساســی دارد .یارانــه ای بــودن قیمــت
ان ــرژی در س ــودآوری تولیدکنن ــدگان فل ــزات اساس ــی تاثی ــر قاب ــل توجه ــی دارد.
بنابرایــن در صورتــی کــه دولــت عالقمنــد بــه ایجــاد آرامــش باشــد مــی توانــد از ابــزار
منطقــی سوبســید هزینــه بــرق بــه نفــع آرامــش جامعــه ســود بــرده و تولیدکننــدگان

ای ــن فل ــزات را ب ــه رعای ــت مق ــررات مل ــزم ک ــرده و در ص ــورت تم ــرد آنه ــا ،ان ــرژی
ب ــرق مصرف ــی را ب ــا کمتری ــن ن ــرخ آزاد در کش ــورهای صنعت ــی ی ــا در ح ــال توس ــعه
محاس ــبه کن ــد.
واقعی ــت ای ــن اس ــت ک ــه حت ــی اگ ــر چنی ــن اقدام ــی ح ــذف س ــود ای ــن ش ــرکت ه ــا
ً
را ک ــه عمدت ــا وابس ــته ب ــه دول ــت هس ــتند ،در پ ــی داش ــته باش ــد؛ قطع ــا در مقاب ــل
مدیری ــت الته ــاب جامع ــه ام ــری توجی ــه پذی ــر خواه ــد ب ــود.
ابــزار فــوق در الــزام صادرکننــدگان بــه برگشــت ارز حاصــل از صــادرات بــه چرخــه
اقتصــاد نیــز مــی توانــد کاربــرد داشــته باشــد .بــرای کاهــش التهابــات ایجــاد شــده
در فض ــای اقتص ــادی کش ــور اب ــزار دیگ ــری ه ــم وج ــود دارد ک ــه ب ــه نظ ــر میرس ــد
تـــا امـــروز مغفـــول مانـــده اســـت .تخصیـــص درصـــدی موثـــر بـــه عنـــوان جایـــزه
صادرات ــی اس ــت ک ــه م ــی ت ــوان ب ــا افزای ــش درص ــد آن در ح ــد جای ــزه صادرات ــی
کش ــورهای در ح ــال توس ــعه (10تا17درص ــد) ب ــه بهب ــود ش ــرایط اقتص ــاد کش ــور
کم ــک ک ــرد .پی ــش بین ــی چنی ــن جای ــزه صادرات ــی و پرداخ ــت آن همزم ــان ب ــا
ف ــروش ارز توس ــط صادرکنن ــده ب ــه سیس ــتم بانک ــی زمین ــه س ــاز توس ــعه ص ــادرات
و کاهـــش التهابـــات داخلـــی اقتصـــاد خواهـــد بـــود .در صورتـــی کـــه علیرغـــم
پرداخـــت جایـــزه صادراتـــی ،صادرکننـــده از برگشـــت ارز حاصـــل از صـــادرات
خ ــودداری کن ــد ،آن ــگاه محاس ــبه هزین ــه ان ــرژی ب ــه ن ــرخ گرانت ــر بای ــد ب ــه ص ــورت
ج ــدی در دس ــتور کار ق ــرار گی ــرد.
ع ــدم توج ــه و ب ــه کارگی ــری ب ــه ابزارهای ــی ک ــه در ح ــال حاض ــر در اختی ــار دول ــت
اس ــت ،ای ــن ذهنی ــت را تداع ــی م ــی کن ــد ک ــه مالحظ ــه مناف ــع ای ــن بن ــگاه ه ــا ب ــه
مناف ــع عم ــوم و مدیری ــت الته ــاب ترجی ــح داده م ــی ش ــود .امی ــدوارم س ــندیکا ب ــا
کنــکاش پیرامــون ایــن موضوعــات بــه دور از جنجــال و هرگونــه حاشــیه آنهــا را از
مج ــاری قانون ــی مرتب ــط پیگی ــری و ح ــل کن ــد .انش ــاا▪ ...
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آقای دولت!
لطفاشانهخالینکنید

 /سمیه کاظم زاده دهکردی /
دبیر تحریریه ستبران
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اقتصاد ایران در سرازیری سقوط است.
ایـــن روزهـــا رکـــود بـــدل بـــه بـــی ثباتـــی غیرقابـــل
پیشبینـــی شـــده کـــه عمـــا اقتصـــاد کشـــور
را زمینگیـــر کـــرده اســـت .در شـــرایط کنونـــی
بخشهـــای مختلـــف اقتصـــادی چنـــان مبهـــوت
رخداده ــای ناگهان ــی ب ــازار و جابجای ــی قیمته ــا
ش ــدهاند ک ــه حت ــی ق ــادر نیس ــتند راه چ ــارهای ب ــرای
بـــرون رفـــت از بحـــران دامنگیـــر کنونـــی بیابنـــد.
افزایـــش ناگهانـــی قیمـــت طـــا و نـــرخ ارز و بـــه
دنب ــال آن افزای ــش ش ــدید قیم ــت مولفهه ــای تولی ــد
زن ــگ خط ــری ب ــرای توق ــف فعالی ــت ه ــای بخ ــش
خصوصـــی اســـت .اگرچـــه قیمـــت ارز بـــه فاصلـــه
چنـــد روز از التهابـــات شـــدید فاصلـــه گرفـــت و
بـــه هفـــت هـــزار تومـــان نزدیـــک شـــد امـــا بـــاز هـــم
ای ــن ام ــر نش ــانهای ب ــرای خ ــروج از بح ــران نیس ــت.
در هـــر صـــورت ایـــن افزایـــش قیمـــت صدمـــات
جبرانناپذیـــری بـــه بدنـــه اقتصـــاد کشـــور وارد
میکنـــد .
ایــن مســاله جایــی بغرنــج تــر مــی شــود کــه مســئولین
دولتــی یــا بــه طــور کلــی منکــر ایــن وضعیــت بحرانــی
مــی شــوند و صحبــت از حبــاب و پیامدهــای روانــی
ب ــازار ب ــه می ــان م ــی آورن ــد و ی ــا وقت ــی از ی ــک جن ــگ
اقتصــادی تمــام عیــار حــرف مــی زننــد بــه خوبــی بــه
ابعــاد و اثــرات آن آشــنا نیســتند.
خـــروج آمریـــکا از برجـــام ،بازگشـــت تحریـــم هـــا و
بدعهـــدی اروپایـــی هـــا بـــرای روی خـــوش نشـــان
دادن بـــه آمریـــکا بـــه خـــودی خـــود مـــی توانســـت
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زمینــه ســاز ایجــاد تحــوالت خطرنــاک و پرهزین ـهای
در اقتصــاد ایــران شــود .بــا ایــن حــال دســتگاه هــای
اجرای ــی ب ــه ج ــای چ ــاره اندیش ــی ب ــرای آنچ ــه ک ــه
خ ــروج ب ــی ثم ــر ترام ــپ از برج ــام تلق ــی م ــی ش ــد،
دســـت روی دســـت گذاشـــتند تـــا کار بـــه جهـــش
تاریخـــی قیمـــت ارز و ســـقوط اســـفبار ارزش پـــول
مل ــی بیانجام ــد.
ای ــن س ــوی کار ام ــا داس ــتان صنایع ــی مانن ــد ب ــرق
غمانگیزتـــر و متاثرکننـــده تـــر اســـت .صنعتـــی بـــا
پیشـــینه افتخـــار آفریـــن امـــا پربحـــران کـــه تـــاش
میکـــرد آســـیب هـــای جـــدی ناشـــی از عملکـــرد
ناکارآمـــد دولـــت هـــای نهـــم و دهـــم را در ســـایه
سیاســـتهای یازدهمیـــن دولـــت جمهـــوری
اســـامی ایـــران تـــا انـــدازه ای ترمیـــم کنـــد ،آنقـــدر
ســریع بــه ورطــه بحرانــی تــازه تــر و گســترده تــر کشــیده
ش ــد ک ــه ام ــروز بی ــم از دس ــت رفت ــن دس ــتاوردهای
چهـــل ســـاله آن مـــی رود.
وقت ــی دول ــت یازده ــم وزارت نی ــرو را ب ــا بده ــی بال ــغ
بــر  20هــزار میلیــارد تومــان از محســن نامجــو تحویــل
گرف ــت ،فع ــاالن ای ــن صنع ــت امی ــدوار بودن ــد ک ــه
در س ــایه مدیری ــت و دان ــش حمی ــد چی ــت چی ــان،
ت ــا ان ــدازه ای گ ــره از مشکالتش ــان ب ــاز ش ــود .اگرچ ــه
چی ــت چی ــان ت ــاش ک ــرد ت ــا ب ــا رد بخش ــی از دی ــون
ســـازندگان و پیمانـــکاران و ایجـــاد رابطـــه ســـازمان
یافت ــه ب ــا تش ــکل ه ــای بخ ــش خصوص ــی صنع ــت
بـــرق از جملـــه ســـندیکا بـــه حـــل مشـــکالت ایـــن
صنعـــت کمـــک کنـــد ،امـــا رکـــود ،عـــدم تعریـــف

پروژهه ــای جدی ــد ،کمب ــود نقدینگ ــی ،رون ــد بس ــیار
کن ــد اص ــاح تعرف ــه ه ــای ب ــرق و بس ــیاری چال ــش
ه ــای دیگ ــر ،ت ــاش وزارت نی ــرو و س ــندیکا را ب ــرای
بهب ــود نس ــبی ش ــرایط ب ــه ب ــن بس ــت رس ــاند.
ب ــا ای ــن ح ــال وزارت نی ــروی دول ــت یازده ــم چه ــار
س ــال فعالی ــت خ ــود را در ب ــی پول ــی ،بده ــی ه ــای
مع ــوق و رک ــود در حاش ــیه گذران ــد .ثب ــات حاک ــم ب ــر
اقتص ــاد کش ــور در ط ــول ای ــن دوره دس ــت فع ــاالن
اقتص ــادی را ب ــرای مدیری ــت ش ــرایط رک ــودی حا ک ــم
ب ــر صنع ــت ت ــا ح ــدی ب ــاز گذاش ــت .بس ــیاری ب ــه
بازارهـــای صادراتـــی روی آوردنـــد و گروهـــی دیگـــر
تـــاش کردنـــد مجموعـــه هـــای خـــود را بـــا تعـــداد
ان ــدک پ ــروژه ه ــای تعری ــف ش ــده س ــر پ ــا نگ ــه دارن ــد.
در ایـــن دوره یکـــی از مهمتریـــن مســـائل مطروحـــه
در صنع ــت ب ــرق بازمان ــده ه ــای بح ــران ارزی س ــال
 91بودن ــد .قراردادهای ــی ک ــه در بحبوح ــه ناگهان ــی
افزای ــش ن ــرخ ارز در آن س ــال متوق ــف ش ــده بودن ــد و
حــاال پــس از چنــد ســال کار بــه فســخ آنهــا و ضبــط
ضمان ــت نام ــه رس ــیده ب ــود .اینک ــه س ــندیکا ب ــا چ ــه
جدیتــی موضــوع را پیگیــری کــرد و کار در نهایــت بــه
ایج ــاد کارگ ــروه مش ــترکی ب ــا وزارت نی ــرو ب ــرای ح ــل
مشـــکالت ایـــن دســـت از قراردادهـــا رســـید ،تنهـــا
ی ــک روی س ــکه ب ــود.
روی دیگ ــر س ــکه ام ــا چش ــم پوش ــی وزارت نی ــرو از
تعه ــدات حقوق ــی ،اخالق ــی و کارفرمای ــی اش ب ــرای
جب ــران خس ــاراتی ب ــود ک ــه پیمان ــکاران و س ــازندگان
کوچکتریـــن دخالتـــی در ایجـــاد آنهـــا نداشـــتند.

وزارت نیــرو تــاش کــرد در کنــار ســندیکا و بــا ایجــاد
کارگ ــروه مش ــترک قرارداده ــای متوق ــف مس ــاله را ب ــه
نوع ــی ب ــدون ایج ــاد حاش ــیه ه ــای قضای ــی ح ــل
کن ــد ام ــا مش ــکل ای ــن ب ــود ک ــه ن ــه وزارت نی ــرو و ن ــه
شـــرکتهای تابعـــه اش ریشـــه ایـــن بحـــران را در
خ ــود نم ــی دیدن ــد .دقیق ــا ب ــه همی ــن دلی ــل درس ــت
زمانـــی کـــه بـــه دســـتور مســـتقیم وزیـــر مقـــرر شـــده
ب ــود ک ــه ب ــرای هیچی ــک از قرارداده ــا ب ــدون انج ــام
بررس ـیهای الزم در کارگ ــروه مش ــترک تصمیمگی ــری
نش ــود ،ب ــرق خوزس ــتان در اقدام ــی غی ــر قاب ــل پی ــش
بین ــی ضمان ــت نام ــه دو ش ــرکت را ضب ــط ک ــرد.
ای ــن رویک ــرد نش ــان م ــی داد ک ــه مش ــکل تنه ــا مت ــن
س ــلیقه ای و ی ــک س ــویه قرارداده ــای وزارت نی ــرو و
مجموعــه هــای تابعــه اش نیســت ،بلکــه ریشــه ایــن
مســاله در نــوع تفکــر مدیــران ایــن مجموعههاســت.
مســـاله فســـخ قـــرارداد و ضبـــط ضمانـــت نامـــه در
شــرایطی کــه شــرکت هــا در بحــران رکــود و نقدینگــی
بـــه ســـر مـــی بردنـــد ،نشـــان داد کـــه تنهـــا راه حـــل
تدوی ــن ی ــک ق ــرارداد تی ــپ ب ــا لح ــاظ ش ــدن مناف ــع
دو ط ــرف اس ــت.
البت ــه س ــندیکا ظ ــرف بی ــش از ی ــک ده ــه گذش ــته
هم ــواره ای ــن موض ــوع را ب ــه ش ــکل ج ــدی و گس ــترده
دنب ــال ک ــرده اس ــت ،ام ــا راه همیش ــه ب ــه دیواره ــای
بلنــد شیشــه ای آییــن نامــه هــا و قوانیــن وزارت نیــرو
منته ــی م ــی ش ــد .ت ــاش ی ــک ده ــه ای ای ــن تش ــکل
ب ــرای تدوی ــن ق ــرارداد تی ــپ ،پ ــس از نشس ــت ه ــای
مک ــرر و جلس ــات متع ــدد ب ــه تدوی ــن متن ــی منج ــر
ش ــد ک ــه اگرچ ــه هم ــه آنچ ــه ک ــه م ــد نظ ــر س ــازندگان
و پیمانـــکاران بـــود را در خـــود نداشـــت ،امـــا بـــه
دلی ــل تایی ــد توانی ــر ،ی ــک دس ــتاورد کل ــی محس ــوب
میشـــد.
در متـــن ایـــن قـــرارداد حداقـــل جبـــران بخشـــی از
خســـارات ناشـــی از تغییـــر مولفـــه هـــای اصلـــی
اقتصـــادی از جملـــه ارز ،فلـــزات ،دیرکـــرد در
پرداخـــت و تغییـــر قوانیـــن و مقـــررات دیـــده شـــده
ب ــود .ش ــرایط پی ــش پرداخ ــت ،خاتم ــه و  ...ه ــم ن ــه
آنق ــدر ک ــه مناف ــع س ــازنده و پیمان ــکار تامی ــن ش ــود
امـــا نســـبت بـــه گذشـــته بهبـــود یافتـــه بـــود.
ای ــن ق ــرارداد تی ــپ پ ــس از تصوی ــب نهای ــی در توانی ــر
ب ــه ش ــرکت ه ــای زیرمجموع ــه ای ــن وزارتخان ــه اب ــاغ
ش ــد .حاص ــل کار ام ــا اص ــا آنچ ــه ک ــه پیشبین ــی
م ــی ش ــد ،نب ــود .در مناقص ــات پ ــس از ای ــن اب ــاغ،
تعـــداد بســـیاری از شـــرکت هـــای تابعـــه ایـــن
وزارتخان ــه از مت ــن ق ــرارداد ابالغ ــی به ــره نگرفتن ــد و
دس ــتور توانی ــر را تمکی ــن نکردن ــد.
بــاز هــم ایــن ســندیکای صنعــت بــرق ایــران بــود کــه
بای ــد موض ــوع را پیگی ــری م ــی ک ــرد .چ ــرا ک ــه توانی ــر
دغدغـــه ای بابـــت اجـــرا یـــا عـــدم اجـــرای قـــرارداد
تی ــپ نداش ــت .ش ــاید تفک ــر حاک ــم ب ــر وزارت نی ــرو
ای ــن ب ــوده ک ــه در نهای ــت ق ــرار نیس ــت آنه ــا متض ــرر
شـــوند .بـــه هـــر حـــال پیگیـــری هـــای گســـترده و
چندیـــن بـــاره ســـندیکای صنعـــت بـــرق ایـــران
در کن ــار تحری ــم ی ــک ماه ــه مناقص ــات توزی ــع ب ــه

تصوی ــب و اب ــاغ دوب ــاره ق ــرارداد تی ــپ منج ــر ش ــد.
منته ــا تف ــاوت آنج ــا ب ــود ک ــه مت ــن ای ــن ق ــرارداد ب ــا
آنچــه پیشــتر بــا همراهــی ســندیکا تدویــن شــده بــود
کام ــا متف ــاوت ب ــود.
ح ــاال در بزن ــگاه بحران ــی و تاریخ ــی اقتص ــاد ای ــران
و در ش ــرایطی ک ــه ثب ــات چه ــار س ــال گذش ــته ب ــر
اقتصــاد حاکــم نیســت و قیمــت هــا افسارگیســخته
و بـــی منطـــق افزایـــش مـــی یابنـــد ،نبـــود قـــرارداد
تی ــپ ،ع ــدم جب ــران خس ــارات ناش ــی از تغیی ــرات
اینچنینـــی و بـــی بـــاوری مســـئولین وزارتخانـــه
نس ــبت ب ــه یکپارچ ــه ب ــودن بخ ــش ه ــای دولت ــی و
خصوص ــی ای ــن صنع ــت ،کار خ ــود را خواه ــد ک ــرد.
ب ــی ش ــک م ــوج جدی ــدی از قرارداده ــای متوق ــف
در راه خواه ــد ب ــود ،هجم ــه ت ــازه ای از قراردادهای ــی
کـــه زیـــر ســـایه ســـنگین تحریـــم هـــا از ادامـــه کار
بـــاز ماندهانـــد و پـــروژه هایـــی کـــه افزایـــش نـــرخ ارز
زمینگیرش ــان ک ــرده اس ــت .صنع ــت ب ــرق ب ــا ای ــن
حج ــم از خس ــران و زی ــان چ ــه خواه ــد ک ــرد؟
وزارت نیــرو در شــرایطی کــه بــه روزهــای تحریمهــای
بیـــن المللـــی بازمـــی گردیـــم و دوبـــاره راه بـــرای
مب ــادالت بی ــن الملل ــی تج ــاری بس ــته م ــی ش ــود،
بـــدون بازوهـــای اجرایـــی اش چـــه خواهـــد کـــرد؟
امـــروز کـــه ایـــن وزارتخانـــه بـــا بحـــران کـــم آبـــی و
خشکســـالی مواجـــه اســـت و در حاشـــیه ،دربـــاره
کمبـــود بیـــش از چهـــار هـــزار مـــگاوات در روزهـــای
گ ــرم تابس ــتان و پی ــک مص ــرف هش ــدار م ــی ده ــد،
تضعیـــف و حـــذف شـــرکت هـــای ســـازنده و
پیمان ــکاری ک ــه س ــالها و در اوج بح ــران ه ــای ای ــن
وزارتخان ــه ،پ ــروژه های ــش را ب ــا ات ــکا ب ــه تس ــهیالت
بانکـــی گـــران قیمـــت اجـــرا کردنـــد ،مـــی توانـــد
هزینهه ــای جب ــران ناپذی ــری در پ ــی داش ــته باش ــد.
کنتـــرل و یـــا کاهـــش نـــرخ ارز ،افزایـــش ارزش پـــول
ملـــی و یـــا حتـــی اصـــاح ســـاختار اقتصـــادی
صنع ــت ب ــرق و قیم ــت ف ــروش آن قطع ــا مس ــائلی
هس ــتند ک ــه در حیط ــه مدیری ــت کالن کش ــور قاب ــل
بررســی و پیگیــری اســت .امــا پذیــرش آســیب هــای
وارد ش ــده ب ــه بن ــگاه ه ــای اقتص ــادی از مح ــل ای ــن
مولف ــه ه ــا ،کار چن ــدان دش ــواری نیس ــت.
وقتـــی معـــاون اول اقتصـــادی رییـــس جمهـــور از
ی ــک جن ــگ اقتص ــادی س ــخن ب ــه می ــان مـ ـیآورد،
دول ــت ع ــاوه ب ــر مهی ــا ک ــردن خ ــود ب ــرای ای ــن تقاب ــل
اقتصـــادی دشـــوار بایـــد بخـــش خصوصـــی را هـــم
بـــرای حضـــور در ایـــن میـــدان مجهـــز کنـــد .امـــا
آنجـــه کـــه در شـــرایط کنونـــی در حـــال رخ دادن
اســـت ،چیـــزی جـــز شـــانه خالـــی کـــردن دولـــت از
مســئولیتهای ســنگینش بــرای بهبــود شــرایط و یــا
حداق ــل پذی ــرش ع ــوارض و پیامده ــای آن نیس ــت.
بـــه ایـــن ترتیـــب صاحبـــان بخـــش خصوصـــی
صنعـــت بـــرق در حالـــی کـــه از رفـــع رکـــود در ایـــن
صنعـــت ناامیدنـــد و بـــرای گرفتـــن مطالباتشـــان
گرفتـــاری هـــای بســـیاری دارنـــد ،بایـــد فکـــری بـــه
ح ــال قراردادهای ــی کنن ــد ک ــه ب ــا دالر  3700تومان ــی
منعق ــد ک ــرده بودن ــد .ح ــاال ک ــه ن ــرخ دالر بی ــن 4200

توم ــان مص ــوب دول ــت و  7500توم ــان ب ــازار معل ــق
مان ــده ،ب ــی ش ــک فع ــاالن اقتص ــادی بی ــش از ه ــر
زمــان دیگــری از ورودشــان بــه ایــن عرصــه احســاس
پشـــیمانی خواهنـــد کـــرد.
البت ــه مدی ــران ارش ــد صنع ــت ب ــرق ظ ــرف چن ــد م ــاه
گذش ــته و ب ــه وی ــژه پ ــس از خ ــروج از برج ــام ت ــاش
بســـیاری کردنـــد کـــه بـــا یـــادآوری خودکفایـــی 95
درص ــدی صنع ــت ب ــرق ،ای ــن صنع ــت را از بح ــران
ارزی مبـــرا کننـــد .امـــا نـــه اصـــول اقتصـــادی و نـــه
واقعی ــت ای ــن صنع ــت ،ب ــی نی ــازی از ارز را تعبی ــر
درس ــتی از خودکفای ــی نم ــی دان ــد.
بخش ــی از م ــواد اولی ــه ،تجهی ــزات واس ــطه ای ب ــرای
تولیـــد کاالهـــای برقـــی و تجهیزاتـــی کـــه امـــکان
ســـاخت آنهـــا در داخـــل کشـــور وجـــود نـــدارد،
قســـمتی نیازهـــای ارزی ایـــن صنعـــت اســـت .بـــه
ع ــاوه برخ ــی از ش ــرکت ه ــا ب ــرای انج ــام پروژهه ــای
صادراتـــی و گاهـــا داخلـــی خـــود ناگزیـــر بـــه اخـــذ
تســـهیالت ارزی شـــده انـــد .بازپرداخـــت ایـــن
تســـهیالت بـــا کـــدام ارز و بـــا چـــه نرخـــی صـــورت
خواهــد پذیرفــت؟ کــدام نهــاد عهــده دار ضــرر قابــل
توجه ــی اس ــت ک ــه بن ــگاه ه ــای اقتص ــادی بخ ــش
خصوصـــی متحمـــل مـــی شـــوند؟
س ــندیکای صنع ــت ب ــرق ای ــران ط ــی ی ــک اس ــتعالم
از اعضـــا و بـــر اســـاس پاســـخ تنهـــا  80شـــرکت از
جم ــع  510ش ــرکت عض ــو خ ــود نی ــاز ارزی صنع ــت
ب ــرق را  600میلی ــون ی ــورو ارزیاب ــی ک ــرده اس ــت .ای ــن
رق ــم مرب ــوط ب ــه صنعت ــی اس ــت ک ــه س ــال ه ــا داعی ــه
خودکفایـــی داشـــته و دارد ،امـــا ایـــن خودکفایـــی
هرگ ــز ب ــه معن ــای ب ــی نی ــازی ب ــه ارز ی ــا ارزب ــر نب ــود
پ ــروژه ه ــای آن نب ــوده اس ــت.
تعبیـــر نادرســـت مدیـــران ارشـــد صنعـــت بـــرق از
می ــزان تاثیرگ ــذاری نوس ــانات ن ــرخ ارز ب ــر پروژهه ــای
ای ــن صنع ــت ،ب ــه مف ــری ب ــرای ب ــی توجه ــی ب ــه مت ــن
قراردادهــا و تــاش بــرای پوشــش ریســکی اســت کــه
از محــل تغییــر قیمــت مولفــه هــای کالن اقتصــادی،
قرارداده ــا را تهدی ــد م ــی کن ــد.
اقتصـــاد ایـــران ناخـــوش احـــوال اســـت .ســـکوت،
س ــکون و رک ــود حاک ــم ب ــر اقتص ــاد ،هش ــدار ج ــدی
بـــرای آینـــده نزدیکـــی اســـت کـــه ممکـــن اســـت
سرشـــار از اتفاقـــات ناخوشـــایند باشـــد .پـــس
بهتـــر اســـت دولـــت ،مجلـــس و ســـایر نهادهـــای
تصمیـــم ســـاز ،بـــه جـــای نادیـــده گرفتـــن عـــوارض
جنـــگ نابرابـــر اقتصـــادی کـــه در کشـــور بـــه راه
افت ــاده ،پ ــای پیامده ــای تصمیم ــات ،عملک ــرد و
سیاســـتگذار یهای خـــود بایســـتند.
بـــی شـــک ایـــن بزنـــگاه تاریخـــی و بحرانـــی زمـــان
خوبـــی بـــرای شـــانه خالـــی کـــردن نیســـت ،بایـــد
ایســـتاد ،بـــا بحـــران مواجـــه شـــد و بـــرای گـــذر از
آن بـــا همفکـــری و همراهـــی بخـــش خصوصـــی
چارهاندیشـــی کـــرد.
آقــای دولــت! شــما مســئولید  ....لطفــا شــانه خالــی
نکنیــد▪.
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/گفت و گو با محسن کوهکن /
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی

ایجادبازارهایجدید
برایجذبسرمایهگذاری
اقتصــاد و صنعــت ایــران روزهــای پرالتهابــی را ســپری میکننــد ،روزهایــی کــه عبــور از پیچهــا و شــیبهای ســخت و تنــد را بــه طــور دقیــق معنــی میکنــد ،ایــن شــرایط
کــه بــا نوســان نــرخ ارز در هــم گــره خــورده اســت ،فعــاالن اقتصــادی را بــا چالشهایــی مواجــه کــرده کــه عرصــه فعالیــت را بــر آنهــا تنــگ کــرده اســت« .محســن کوهکــن»
عضــو کمیســیون صنایــع و معــادن مجلــس شــورای اســامی در گفتگــو بــا مــا از زمینههــای رشــد نــرخ ارز و طــا و تبعــات آن بــر اقتصــاد کشــور میگویــد.

نوســـان قیمـــت ارز روی صنایـــع مختلـــف تاثیـــرات منفـــی داشـــته اســـت،
ارزیابـــی شـــما از وضعیـــت کنونـــی چیســـت؟
اولیــن نهــادی کــه نســبت بــه نوســانات قیمــت ارز واکنــش نشــان داد مجلــس
ب ــود .دول ــت بع ــد از انج ــام بررسـ ـیهایی ،قیمتگ ــذاری  4ه ــزار و  200توم ــان
را ب ــرای دالر انج ــام داد ک ــه حرک ــت خوب ــی ب ــود .البت ــه در ای ــن م ــورد دو بح ــث
عم ــده وج ــود دارد ،چ ــرا ک ــه دول ــت در قان ــون بودج ــه مق ــدار دالر را س ــه ه ــزار و
 800توم ــان ارزیاب ــی ک ــرده اس ــت .بن ــده فک ــر میکن ــم ک ــه ای ــن قیم ــت  4ه ــزار و
 200تومانــی در تعامــل بــا واردکننــدگان و صادرکننــدگان و افــرادی دیگــری کــه بـه
نوع ــی فعالیتش ــان ب ــه قیم ــت دالر گ ــر ه خ ــورده ،ص ــورت گرفت ــه اس ــت.
قطعـــا دولـــت بایـــد بـــه تقاضاهـــای صـــادق ارز پاســـخ بدهـــد و بـــا مبـــادالت
غیرقانون ــی و غیرض ــروری ب ــه ج ــد برخ ــورد کن ــد در همی ــن راس ــتا بای ــد نظ ــارت
مس ــتمر و برخ ــورد مقتدرانـ ـهای ب ــرای ثب ــات ن ــرخ ارز در کش ــور داش ــته باش ــیم.
دولــت نبایــد بــرای وارد کــردن کاالهــای غیرضــروری مثــل شــکالت و عروســک
و ...ارز در اختی ــار اف ــراد ق ــرار ده ــد و ب ــا دق ــت ب ــر ب ــازار عرض ــه و تقاض ــا نظ ــارت
داش ــته باش ــد.
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فکر میکنید دلیل نوسانات نرخ ارز و سکه چه بوده است؟
نقدینگـــی حکـــم آب را دارد .ســـرمایه داران بـــا راکـــد مانـــدن ســـرمایه کنـــار
نمیآینــد و بایــد آن را بــه جریــان بیندازنــد .در فرهنــگ جامعــه مــا ایــن ســرمایه
بای ــد ب ــه س ــمت زمی ــن ،مس ــکن ،ط ــا و ارز ب ــرود ل ــذا از آنجای ــی ک ــه هم ــه ب ــه
دنب ــال رش ــد ارزش پ ــول خ ــود هس ــتند ،ش ــاهد افزای ــش تقاض ــا در بازاره ــای
مختل ــف هس ــتیم .ماج ــرای افزای ــش ن ــرخ س ــکه نی ــز از جای ــی ش ــروع ش ــد ک ــه
وقت ــی قیم ــت ب ــاال رف ــت تقاض ــا نی ــز افزای ــش یاف ــت ت ــا زمان ــی ک ــه قیم ــت س ــکه
ی ــک میلی ــون توم ــان ب ــود می ــزان تقاض ــا نی ــز مش ــخص ب ــود ام ــا زمان ــی ک ــه ب ــه دو
میلی ــون توم ــان رس ــید 7 ،میلی ــون متقاض ــی س ــکه ش ــدند.
وقت ــی تقاض ــا ب ــرای تبدی ــل ری ــال ب ــه ارز ،ط ــا ،مس ــکن افزای ــش پی ــدا میکن ــد،
وجــود گرانــی در بــازار طبیعــی اســت ،مــردم بــرای اینکــه احســاس نکننــد ارزش
نقدینگیش ــان کاه ــش یافت ــه ب ــه س ــمت و س ــوی تبدی ــل ری ــال ب ــه کااله ــای
ارزش ــمند میرون ــد.
ب ــازار ارز از حج ــم نقدینگ ــی اش ــباع ش ــده اس ــت و م ــردم متوج ــه ش ــدهاند ک ــه
ارز دیگ ــر جای ــی ب ــرای رش ــد ن ــدارد ب ــه همی ــن جه ــت نقدینگ ــی ب ــه س ــمت
ط ــا س ــرازیر ش ــده اس ــت ،دول ــت میتوان ــد در ای ــن زمین ــه ب ــا تس ــلط ب ــه ب ــازار،
می ــزان تقاض ــا را ب ــا مح ــدود ک ــردن عرض ــه مدیری ــت کن ــد ام ــا در واق ــع تاکن ــون
چنیــن اقدامــی نداشــته اســت .دولــت بایــد اطالعــات را رصــد کنــد و بازارهــای
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جدی ــدی ب ــرای ج ــذب س ــرمایهگذاری ایج ــاد کن ــد ت ــا قیم ــت مس ــکن ،ارز و
طــا کاهــش پیــدا کنــد امــا از آنجایــی کــه دولــت میــزان تقاضــا در بــازار طــا را
کاه ــش ن ــداده اس ــت ،ش ــاهد افزای ــش قیم ــت س ــکه بودی ــم.
راه حل شما در این باره چیست؟
در مرحلـــه اول تـــا جایـــی کـــه امـــکان دارد بایـــد مدیریـــت ،برنامهریـــزی و
بسترســازی شــود تــا بــا یــک نــرخ ارز ســر و کار داشــته باشــیم ،بــه ایــن معنــی کــه
آث ــار ظه ــور و ب ــروز ارز در ن ــرخ نهای ــی کااله ــای مش ــابه و کااله ــای متف ــاوت ب ــه
دو نــوع محاســبه نشــود در ایــن صــورت قیمتهــای تمــام شــده واقعــی خواهــد
ب ــود .ب ــا واقع ــی ش ــدن ن ــرخ ارز از برخ ــی س ــوء اس ــتفادهها جلوگی ــری ش ــده و
برنامهریزیهـــا حســـاب شـــده و پیشبینیهـــا دقیـــق خواهـــد بـــود.
افزایـــش و کاهـــش نـــرخ ارز بـــرای واردات و صـــادرات پیـــام مختلفـــی دارد.
وقت ــی ن ــرخ ارز ب ــاال م ـیرود ص ــادرات اقتصادیت ــر و واردات کنت ــرل و محدودت ــر
میشــود یعنــی افزایــش نــرخ ارز بــرای واردات کنترلکننــده اســت و صــادرات را
تش ــویق میکن ــد .عک ــس ای ــن رون ــد وقت ــی اس ــت ک ــه قیمــت ارز پاییــن میآیــد،
پایی ــن ب ــودن ن ــرخ ارز مس ــاوی اس ــت ب ــا واردات پ ــر منفعتت ــر و اقتصادیت ــر و
کمرنــگ شــدن و توقــف صــادرات .بنابرایــن کاهــش و افزایــش نــرخ ارز دو پیــام
متف ــاوت ب ــرای ص ــادرات و واردات دارد:
 .1رســیدن بــه نــرخ واقعــی ارز مشــخصا بــه معنــای افزایــش نیســت ،امــکان دارد
ن ــرخ ارز ب ــه ص ــورت بادکنک ــی در فض ــای روان ــی افزای ــش پی ــدا کن ــد ،در چنی ــن
موقعیتـــی واقعـــی کـــردن نـــرخ ارز کاهـــش تلقـــی میشـــود امـــا عمومـــا کابـــرد
واقعیس ــازی ن ــرخ ارز مت ــرادف ب ــا افزای ــش ب ــوده اس ــت.
 .2اگـــر واقعـــی کـــردن نـــرخ ارز منجـــر بـــه افزایـــش جزئـــی شـــود و بتـــوان آن را
مدیریـــت و از دو نرخـــی جلوگیـــری کـــرد آثـــار آن در میانمـــدت و بلندمـــدت
ب ــرای اقتص ــاد کش ــور ن ــه تنه ــا منف ــی نیس ــت بلک ــه میتوان ــد مثب ــت باش ــد.
بـــه نظـــر شـــما اجـــرای ایـــن رونـــد منجـــر بـــه کاهـــش ارزش پـــول ملـــی
نمیشـــو د ؟
اگ ــر ب ــرای واقع ــی ک ــردن ن ــرخ ارز ب ــه س ــمت افزای ــش ن ــرخ بروی ــم کاه ــش ارزش
پــول ملــی حــرف درســتی اســت امــا بایــد بدانیــم کــه هــر تصمیــم اقتصــادی هــم
پیامــد مثبــت دارد و هــم پیامــد منفــی و اهمیــت ایــن تصمیــم در نــوع مدیریــت
آن اس ــت ب ــه ای ــن معن ــی ک ــه ب ــا مدیری ــت بت ــوان آث ــار منف ــی آن را ب ــه حداق ــل و
آث ــار مثب ــت آن را ب ــرای اقتص ــاد کش ــور ب ــه حداکث ــر رس ــاند▪.

وضعی ــت نابس ــامان اقتص ــادی ،نوس ــان ارز و
افزای ــش قیم ــت م ــواد اولی ــه باع ــث ش ــده ای ــن
روزهــا کلمــه تعطیلــی و ورشکســتگی بنگاههــا
و شـــرکتهای تجـــاری بیشـــتر بـــه گـــوش
برس ــد .کلمـ ـهای ک ــه ب ــا خ ــود ه ــزاران تبع ــات
اقتص ــادی و اجتماع ــی و در نهای ــت سیاس ــی
ب ــه هم ــراه خواه ــد داش ــت .مهن ــدس مه ــدی
مســـائلی عضـــو هیـــات مدیـــره ســـندیکای
صنعــت بــرق ایــران وضعیــت فعــاالن صنعــت
ب ــرق و ح ــال ای ــن روزه ــای ش ــرکتهای ب ــرق را
ب ــرای م ــا تش ــریح ک ــرده اس ــت.

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

ورشکستگیاقتصاد کالن کشور
ناخوش صنعت برق
و حال
ِ
آق ــای مهن ــدس ش ــما ب ــه عن ــوان یک ــی از فع ــاالن
صنع ــت ب ــرق ش ــرایط اقتص ــادی ای ــران را چگون ــه
میبینی ــد؟ بخ ــش خصوص ــی در ای ــن ش ــرایط ب ــا
چ ــه مش ــکالتی مواج ــه اس ــت؟
صنع ــت ب ــرق ی ــک صنع ــت زیرس ــاختی اس ــت ک ــه
در تمامـــی محورهـــای تولیـــد ،انتقـــال و توزیـــع در
ذات دولت ــی هس ــتند .ای ــن صنع ــت زی ــر س ــاختی
تح ــت نظ ــارت حاکمی ــت کش ــور اس ــت فل ــذا ب ــا
ب ــرق ب ــه مثاب ــه کاالی ــی تعزیرات ــی برخ ــورد میش ــود
کــه نتیجــه ایــن نــوع نــگاه ،نرخگــذاری بــرق اســت و
متاســفانه ایــن نــرخ طــی یــک دهــه گذشــته و بویــژه
دو س ــه س ــال اخی ــر تکاف ــوی اداره ای ــن صنع ــت را
ن ــداده اس ــت.
در محیـــط کســـب و کار ایـــران بـــا دو نـــوع فعـــال
اقتصـــادی روبـــرو هســـتیم اول دســـتهای کـــه بـــا
بخـــش خصوصـــی و مـــردم کار میکننـــد و دوم
دســـتهای کـــه طـــرف آنهـــا دولـــت اســـت .کـــه

شـــرکتهای بـــرق منطقـــه ای و توزیـــع از جنـــس
مشـــتریان end userهـــای دولتـــی هســـتند.
منظــور مــا از دولــت در ایــران  stateاســت نــه دولــت
ب ــه معن ــای  .governmentس ــنتی تری ــن وظیف ــه ه ــر
دولتـــی تامیـــن امنیـــت در دو بعـــد جفرافیایـــی و
اقتص ــادی اس ــت ک ــه روی صحب ــت م ــا ب ــا دول ــت
در تامیـــن امنیـــت اقتصـــادی اســـت .در حالـــی
کـــه بـــا توجـــه بـــه اصـــل  44قانـــون اساســـی شـــعار
خصوصیس ــازی س ــر داده ش ــده اس ــت و اقتص ــاد
بای ــد ب ــه س ــمت خصوص ــی ش ــدن حرک ــت کن ــد،
چنیـــن بســـتری بـــرای بخـــش خصوصـــی فراهـــم
نشـــده اســـت لـــذا ایـــن بخـــش هـــم بـــا مشـــکالت
داخ ــل کش ــور(تحریمهای داخل ــی) ناش ــی از ع ــدم
ثب ــات قوانی ــن و مق ــررات در محی ــط کس ــب وکار و
ه ــم ب ــا مش ــکالت بی ــن الملل ــی روب ــرو اس ــت یعن ــی
نـــه در داخـــل امنیـــت اقتصـــادی داریـــم و نـــه در
خ ــارج ک ــه ای ــن ع ــدم ثب ــات و امنی ــت عرص ــه را ب ــر

فعـــاالن صنعـــت تنـــگ میکنـــد.
آیـــا ادامـــه رونـــد نابســـامان اقتصـــادی کشـــور
ممک ــن اس ــت ب ــه ورشکس ــتگی اجتن ــاب ناپذی ــر
شـــرکتها منجـــر شـــود؟
ورشکســـتگی زمانـــی رخ میدهـــد کـــه شـــرکتها
در براب ــر انج ــام تعه ــدات خ ــود نات ــوان ب ــوده و ق ــادر
بـــه پاســـخگویی آنهـــا نیســـتند .عـــدهای در علـــم
مدیری ــت عل ــت ورشکس ــتگی ش ــرکتها را ع ــدم
توانای ــی داخل ــی و نق ــص در نح ــوه مدیری ــت م ــی
داننـــد امـــا بنـــده مخالـــف ایـــن رویکـــرد هســـتم.
فقــدان ســرمایه کافــی ،بــازار ضعیــف و رشــد کنتــرل
نشــده از دالیــل اصلــی ورشکســتگی در کشــورهای
پیشــرفته اســت،در آنجــا بســتر کســب و کار توســط
دولــت آمــاده شــده اســت و اشــتباهات اســتراتژیک
مدی ــران ش ــرکت آن را ب ــا ورشکس ــتگی مواج ــه م ــی
ســازد در اینگونــه کشــورها نظیــر آمریکا،آلمان،چیــن
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بن بستی
به نام
صنعت برق

و ژاپـــن محیـــط کســـب و کار امـــن اســـت(وظیفه
دولــت بدرســتی انجــام شــده) جــاده درســت اســت
و تص ــادف ناش ــی از بیمباالت ــی رانن ــده اس ــت ام ــا
آیـــا ایـــن مـــورد در ایـــران هـــم همینطـــور اســـت؟در
کشـــور ایـــران نـــرخ ارز لحظـــه ای شـــده اســـت.
ســـکه ،طـــا ،آهـــن آالت و مصالـــح ســـاختمانی،
آیــا در چنیــن محیــط ناامنــی مــی شــود ورشکســت
نش ــد،اما ب ــا دول ــت کار ک ــرد؟
ورشکســـتی عـــاوه بـــر تعطیلـــی شـــرکتها،
پیامدهایـــی منفـــی بـــرای عوامـــل متصـــل نیـــز بـــه
شــرکت مربوطــه را نیــز بــه همــراه دارد بــه ایــن معنــی
ک ــه ع ــاوه ب ــر خ ــود ش ــرکت ،ذی نفع ــان ،بانکه ــا،
پرس ــنل و حت ــی خ ــود دول ــت نی ــز آس ــیب میبینن ــد
ک ــه افزای ــش ن ــرخ بی ــکاری در جامع ــه از آش ــکارترین
تبع ــات آن اس ــت .وقت ــی ی ــک عام ــل مول ــد ش ــغل
از سیس ــتم خ ــارج ش ــد عم ــا برخ ــی از درآمده ــای
دول ــت کاه ــش مییاب ــد و تقاض ــای پرس ــنل بی ــکار
ش ــده ب ــرای دریاف ــت بیم ــه بی ــکاری ،فش ــاری ب ــر
دوش دول ــت خواه ــد ب ــود!
بــرق جــزو الینفــک زندگــی مــردم اســت ،بــدون آن،
ن ــه زندگ ــی ش ــهری جری ــان دارد و ن ــه کار صنعت ــی
انج ــام میش ــود ام ــا متاس ــفانه ب ــا اش ــتباهاتی ک ــه
در ســـطح کالن اقتصـــاد کشـــور رخ داده اســـت،
قراردادهـــای ایـــن صنعـــت دچـــار توقـــف شـــده
اس ــت .ن ــرخ ارزی ک ــه از اس ــفند  96ت ــا تی ــر 60 ،97
درصــد رشــد داشــته ،نشــان دهنــده تنــزل ارزش پــول
مل ــی اس ــت ای ــن تن ــزل یعن ــی م ــا اقتص ــاد درس ــتی
نداریـــم ،در ایـــن شـــرایط چـــه توقعـــی میتـــوان از
فعـــاالن اقتصـــادی داشـــت؟! فعـــاالن اقتصـــادی
نقشـــی در تعییـــن سیاســـتهای کالن ندارنـــد و
تعیی ــن کنن ــده آنه ــا نیس ــتند ام ــا عم ــا از تبع ــات
ای ــن ش ــرایط نابس ــامان اث ــر منف ــی میبینن ــد البت ــه
دود ای ــن وضعی ــت ع ــاوه ب ــر بخ ــش خصوص ــی ب ــه
چشــم خــود دولــت هــم مـیرود چــرا کــه بــا ایــن نــرخ
ارز قراردادهـــای دولتـــی هـــم میخوابـــد.
مــا چــه بخواهیــم و چــه نخواهیــم بــاالی  95درصــد
اقتصـــاد ایـــران دولتـــی اســـت و فقـــط  5درصـــد
خصوص ــی س ــازی خال ــص و واقع ــی ش ــده اس ــت
ب ــه همی ــن منظ ــور گاه ــی در ادبی ــات ش ــرکتهایی
تحـــت عنـــوان خصولتـــی نـــام بـــرده مـــی شـــود.
طب ــق تعری ــف س ــازمان حسابرس ــی ش ــرکتهایی
خصوصــی هســتند کــه دولــت بــه هیــچ وجــه بطــور
مس ــتقیم ی ــا غیرمس ــتقیم نقش ــی در تعیی ــن مدی ــران
آن نداش ــته باش ــد و آن ش ــرکت س ــهمی از بودج ــه
دولت ــی نداش ــته باش ــد.

38
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راهکاره ــای پیش ــنهادی ش ــما ب ــرای جلوگی ــری
از خس ــران بخ ــش خصوص ــی و کم ــک ب ــه س ــرپا
مان ــدن ای ــن بخ ــش چیس ــت؟
قطعـــا بهتریـــن راهـــکار بـــرای جلوگیـــری از ایجـــاد
مش ــکل ب ــرای فع ــاالن صنع ــت ب ــرق و ش ــرکتهای
خصوص ــی فع ــال در س ــایر صنای ــع ،ای ــن اس ــت ک ــه
قب ــل از ه ــر کاری مش ــاورههای الزم ب ــرای آغ ــاز کار
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و تاس ــیس ش ــرکت داده ش ــود ت ــا از هم ــان ابت ــدا ب ــا
مس ــئولیتها و مخاط ــرات مس ــیر آ گاه ش ــوند(قبل
ً
از تاســیس هــر شــرکت کامــا خصوصی،موسســین
و ســهامداران از مخاطــرات و مســئولیتهای خــود
آ گاه ش ــوند همانن ــد مش ــاوره و آزمای ــش خ ــون قب ــل
از ازدواج)
مـــا در کشـــوری زندگـــی میکنیـــم کـــه یکـــی از
مهتریـــن فاکتورهـــای توســـعه یعنـــی ســـرمایه
اجتماع ــی ن ــدارد ،ای ــن س ــرمایه در ش ــرایطی رش ــد
میکن ــد ک ــه ب ــه مس ــئولیتهای اجتماع ــی از ب ــاال
ب ــه پایی ــن توج ــه ش ــود ب ــه ای ــن معن ــی ک ــه ع ــاوه
بـــر پذیـــرش مســـئولیت در جامعـــه ،بایـــد اثـــرات
آن مس ــئولیت را نی ــز در ابع ــاد جامع ــه بای ــد دی ــد و
پذیرفـــت.
حاکمی ــت ب ــرای فعالیته ــای کالن نبای ــد فق ــط
ی ــک پ ــان داش ــته باش ــد بلک ــه بای ــد تبع ــات ه ــر
مســـئولیت سیاســـی و اجتماعـــی را بـــه صـــورت
 360درجـهای ببینیــد .آثــاری کــه امــروز در اقتصــاد
کشـــور دیـــده میشـــود ناشـــی از ورشکســـتگی و از
هــم گسســتگی کالن کشــور اســت نــه بخــش خــرد
ک ــه بخ ــش خصوص ــی و خانوادهه ــای متص ــل ب ــه
آن را تح ــت تاثی ــر ق ــرار داده اس ــت ،تمام ــی کااله ــا
و مـــواد اولیـــه مـــورد نیـــاز شـــرکتها چنـــد برابـــر
ش ــده اس ــت ،گن ــاه ش ــرکتها چیس ــت؟ ب ــا ای ــن
ً
ش ــرایط ،ورشکس ــتگی ه ــر فع ــال اقتص ــادی کام ــا
خصوصـــی در صنعـــت بـــرق و یـــا هـــر صنعـــت
دیگـــری کـــه طـــرف قـــرارداد بـــا دولـــت اســـت
محتمـــل اســـت.
بخ ــش خصوص ــی اگ ــر میخواه ــد از ای ــن ش ــرایط
س ــربلند بی ــرون بیای ــد و موف ــق باش ــد بای ــد از درون
منســـجم باشـــد هـــم در رویکردهـــا و نظریـــات و
هـــم در عرصـــه عمـــل .اجـــرای مـــواد  4و  5قانـــون
بهب ــود کس ــب و کار ب ــا ه ــدف س ــاماندهی بخ ــش
خصوص ــی توس ــط ات ــاق بازرگان ــی یک ــی از راه ه ــای
توســـعه بـــازار بـــا توجـــه بـــه ظرفیتهـــای آن اســـت.
قانونـــی کنسرســـیوم هـــا و جوینـــت ونچرهـــا الزم
اس ــت تصوی ــب ش ــود ت ــا بدینوس ــیله ام ــکان قانون ــی
حضـــور مشـــترک در مناقصـــات دولتـــی بصـــورت
قانونمن ــد فراه ــم گ ــردد.
راهــکار کالن رهایــی از مشــکالت اقتصــادی فعلــی
ای ــن اس ــت ک ــه دول ــت ش ــرایط ف ــورس م ــاژور اع ــام
کن ــد چ ــرا ک ــه ب ــه نوع ــی ب ــا جن ــگ اقتص ــادی روب ــرو
هســتیم .دولــت بایــد ضمــن ســبک کــردن بــار خــود
و جلوگیـــری از هزینههـــای اضافـــی ،اولویتهـــا
را تعر ی ــف ک ــرده و فق ــط کاره ــای واج ــب را انج ــام
دهـــد .در ایـــن مســـیر تنهـــا عقالنیـــت و اجـــرای
اقتصـــاد مقاومتـــی بـــه معنـــای چابکســـازی
اقتصـــاد بـــا تدبیـــر داخلـــی پاســـخ خواهـــد داد نـــه
مقاوم ــت در براب ــر ه ــم.
بـــا فشـــار بـــر مـــردم و بخـــش خصوصـــی تنهـــا
ورشکســـتگی اقتصـــادی ،نابـــودی ســـرمایه
اجتماعـــی و در نتیجـــه بحرانهـــای اجتماعـــی
نصیـــب حاکمیـــت مـــی گـــردد و الغیـــر▪ .

راهکار کالن رهایی از مشکالت
اقتصادی فعلی این است که دولت
شرایط فورس ماژور اعالم کند چرا که به
نوعی با جنگ اقتصادی روبرو هستیم.
دولت باید ضمن سبک کردن بار خود و
جلوگیریاز هزینههایاضافی،اولویتها
را تعریف کرده و فقط کارهای واجب را
انجامدهد

جنــگ اقتصــادی عبارتــی اســت کــه ایــن روزهــا دهــان
بـــه دهـــان مســـئوالن میچرخـــد و مـــردم را پریشـــان
تـــر از روزهـــای آغازیـــن ســـال  97ســـاخته اســـت
چ ــرا ک ــه ه ــر روز ب ــر قیم ــت کاال و ارز اف ــزوده ش ــده و
بیثباتـــی اقتصـــادی خـــود را بهتـــر نشـــان میدهـــد.
بس ــتر اقتص ــادی موج ــود ک ــه قطع ــا ب ــا اجرای ــی ش ــدن
تحریمهــا حــال و روز بدتــری خواهــد داشــت ،آرامــش
را از همـــه اقشـــار بـــه خصـــوص فعـــاالن اقتصـــادی
گرفتـــه و آنهـــا را بـــا بحرانهـــای بزرگـــی روبـــرو کـــرده
اس ــت ک ــه در ای ــن فض ــا ع ــدهای دچ ــار تنگ ــی نف ــس
ش ــدند و ع ــدهای ه ــم ن ــای نف ــس کش ــیدن ندارن ــد و
مه ــر تعطیل ــی ب ــر ش ــرکت و کارخان ــه خ ــود زدهان ــد.
فعــاالن صنعــت بــرق نیــز از شــرایط اقتصــادی موجــود
در کش ــور مص ــون نمان ــده و از ای ــن آش ــفته ب ــازار چ ــه
آس ــیبها ک ــه ندیدهان ــد .ب ــا مهن ــدس رض ــا ش ــرقی،
مدیرعامــل شــرکت ســیم نــور پویــا و عضــو ســندیکای
صنعـــت بـــرق ایـــران کـــه از تولیدکننـــدگان کاال و
تجهی ــزات برق ــی هس ــتند ،گفتگ ــو کردهای ــم ت ــا ش ــاید
بتوانیـــم بـــا اســـتماع درد دلهـــای فعـــاالن صنعـــت
بـــرق حداقـــل بـــار فشـــار روانـــی روی دوش فعـــاالن
ایـــن صنعـــت را کاهـــش داده و قدمـــی بـــرای حـــل
معض ــات آنه ــا برداری ــم.
فع ــاالن صنع ــت ب ــرق در ش ــرایط اقتص ــادی ام ــروز
ب ــا چ ــه مش ــکالتی مواج ــه هس ــتند؟ نوس ــان ارز
چ ــه تاثی ــری ب ــر قرارداده ــای صنع ــت ب ــرق داش ــته
اس ــت؟
مـــا بـــه عنـــوان تولیدکننـــدگان بـــرق در جریـــان
مناقص ــات ب ــا برقه ــای منطقـ ـهای و توانی ــر ط ــرف
هســـتیم کـــه در صـــورت برنـــده شـــدن تعهـــدات و
مس ــئولیتهایی را میپذیری ــم ک ــه ب ــا ای ــن پذی ــرش
بای ــد کاالی م ــورد تعه ــد را در زم ــان موع ــد تحوی ــل
دهیـــم .تولیدکننـــده در حالـــی چنیـــن تعهـــدی را
میپذی ــرد ک ــه تحق ــق آن وابس ــته ب ــه عوام ــل دیگ ــری
نی ــز هس ــت ک ــه گاه خ ــارج از کنت ــرل اس ــت .مس ــئله
م ــا در فض ــای بیثب ــات اقتص ــادی از جای ــی ش ــروع
ش ــده اس ــت ک ــه ب ــا تغیی ــر روزان ــه و هفتگ ــی قیم ــت
ارز در تامیـــن مـــواد اولیـــه دچـــار مشـــکل شـــدهایم
و صنایـــع باالدســـتی چـــون آلومینیـــوم المهـــدی،
هرمـــزال ،ایـــراک ایـــن مـــواد را در اختیـــار مـــا قـــرار
نمیدهنـــد چـــرا کـــه بـــه فکـــر منافـــع خـــود بـــوده و
درص ــدد هس ــتند بتوان ــد آن را ب ــا ارز باالت ــری عرض ــه
کنن ــد.
ب ــا ای ــن اوص ــاف م ــا زی ــر ب ــار تعه ــدی رفتهای ــم ک ــه
قــادر بــه تامیــن مــواد اولیــه آن نیســتیم و ایــن شــرایط
خ ــارج از حیط ــه اختی ــار ماس ــت ام ــا در مقاب ــل م ــا
بای ــد در بح ــث تاخی ــر در اج ــرای ق ــرارداد پاس ــخگو
باشـــیم و در صـــورت عـــدم تحویـــل بـــه موقـــع کاال
تبعاتـــی از قبیـــل جریمـــه تاخیـــر در انجـــام تعهـــد،
ضب ــط ضمانتنام ــه ،ضب ــط ضمانتنام ــه حس ــن
انجـــام کار و  ...گریبـــان مـــا را میگیـــرد .بـــه ایـــن
ترتیــب اســت کــه مــا منابــع مالــی خــود را بــه صــورت
جریم ــه و ضب ــط ضمان ــت از دس ــت میدهی ــم در
صورت ــی ک ــه م ــا کنترل ــی ب ــرای عرض ــه م ــواد اولی ــه ب ــا
ارز  4200و ی ــا ب ــا ه ــر قیم ــت دیگ ــری نداری ــم.

جنگاقتصادی؛

 /گفتوگو با رضا شرقی /
مدیر عامل شرکت سیم نور پویا

جدال ارز و قراردادهای برق
از طـــرف دیگـــر گاهـــی صنایـــع باالدســـتی مـــواد
اولیـــه را در بـــورس عرضـــه نمیکنـــد و در حجـــم
باالت ــر ب ــه ف ــروش میرس ــاند ک ــه ای ــن اق ــدام دس ــت
شـــرکتهای کوچـــک را خالـــی میگـــذارد .ایـــن
مســـائل شـــاید بـــه تدریـــج باعـــث ورشکســـتگی
شـــرکتها را مجبـــور بـــه اعـــام ورشکســـتگی و
تعطیلـــی کـــرده اســـت.
هیــچ شــرکتی و کارخانـهای بــه منبــع الیتناهــی پــول
وص ــل نیس ــت ک ــه بتوان ــد از پ ــس تمام ــی مش ــکالت
مالــی برآیــد ،تمامــی شــرکتها بــرای تــداوم فعالیــت
خـــود بـــه تســـهیالت بانکـــی هـــم رو میآورنـــد امـــا
وقت ــی ش ــرایط اقتص ــاد ثب ــات نداش ــته باش ــد حت ــی
قـــادر نیســـتند بهـــره ایـــن تســـهیالت را بپردازنـــد
حــال بــا هــر بهــرهای کــه باشــد لــذا تضامیــن امــا ک
ضب ــط میش ــود و تولیدکنن ــده ن ــه میتوان ــد از مناب ــع
بانکـــی اســـتفاده کنـــد و نـــه میتوانـــد مـــواد اولیـــه
تامی ــن کن ــد.
ش ــرایطی ک ــه ام ــروز در اقتص ــاد کش ــور حاک ــم اس ــت
شـــرکتها را بـــرای حضـــور در مناقصـــات دچـــار
تــرس و تردیــد ســاخته اســت چــرا کــه از تامیــن مــواد
اولی ــه و زیرب ــار مس ــئولیت رفت ــن نگ ــران هس ــتند.
ت شــرکتهای بــرق در بســتر نــاآرام
جریــان فعالی ـ 
اقتص ــادی ،چ ــه مش ــکالتی ب ــا بیم ــه و مالی ــات
دارد؟
شـــرکت بیمـــه و ســـازمان مالیاتـــی تـــوان اجرایـــی
دارن ــد و در ص ــورت ع ــدم پرداخ ــت مش ــکالتی را در
رون ــد فعالی ــت م ــا ایج ــاد میکنن ــد ک ــه ع ــدم تمدی ــد
کارت بازرگانـــی و اخـــال در رونـــد صـــادرات کاال
بخشــی از آنهاســت .ایــن دو رکــن بــا توجــه بــه قــدرت
اجرای ــی قضای ــی ک ــه دارن ــد میتوانن ــد حس ــاب م ــا
را مس ــدود ک ــرده و حت ــی ب ــه ممنوعالخ ــروج ک ــردن

م ــا اق ــدام کنن ــد .ب ــه نظ ــر م ــن کش ــوری ک ــه اقتص ــاد
محکـــم و پویایـــی نـــدارد آن هـــم بـــا ایـــن قوانیـــن و
مقـــرررات مالیاتـــی و بیمـــه ،نمیتوانـــد بـــه راحتـــی
از کااله ــای تولی ــد داخ ــل حمای ــت کن ــد چ ــرا ای ــن
قوانیـــن فقـــط دســـت و پـــای فعـــاالن اقتصـــادی را
میبندنـــد و جـــرات حضـــور آنهـــا را در مناقصـــات
ســـلب میکننـــد.
در قرارداده ــای صنع ــت ب ــرق بندهای ــی گنجان ــده
ش ــده اس ــت ت ــا در ش ــرایط ف ــورس م ــاژور فش ــاری ب ــر
تولیدکنن ــدگان و طرفی ــن ق ــرارداد وارد نش ــود آی ــا ام ــروز
وضعی ــت ارز خ ــارج از کنت ــرل م ــا نب ــوده اس ــت ک ــه
هیـــچ بنـــدی از شـــرایط فـــورس اجرایـــی نمیشـــود
و شـــرکتها بـــه ســـمت ورشکســـتگی حرکـــت
میکننــد؟ آیــا دالری کــه از  3800تومــان بــه مــرز 8000
توم ــان رس ــیده اس ــت ،ش ــرایط اضط ــراری نیس ــت؟
ســندیکای صنعــت بــرق ایــران بــرای اجرایــی شــدن
ق ــرارداد تی ــپ و تعدی ــل ن ــرخ ارز و فل ــزات تالشه ــا
و پیگیریه ــای زی ــادی انج ــام داده اس ــت ک ــه ج ــا
دارد همیــن جــا از عملکردشــان سپاســگزاری کنــم.
در کنـــار اینهـــا از ســـازمان برنامـــه و بودجـــه و دفتـــر
فن ــی انتظ ــار داری ــم ک ــه تعدی ــل ن ــرخ ارز و فل ــزات را
ب ــه جری ــان بین ــدازد و تبع ــات منف ــی ای ــن ش ــرایط
متزلـــزل را بـــر صنعـــت کشـــور کمرنـــگ تـــر کنـــد.
دولــت نیــز نبایــد منفعــل عمــل کنــد ،انتظــار مــا ایــن
اس ــت ك ــه وزارت صم ــت كمیتهه ــا و کارگروهه ــای
تنظیـــم بـــازار و ارز را راهانـــدازی کنـــد تـــا بـــا کار
کارشناســـی بتـــوان مشـــکالت موجـــود را مدیریـــت
ک ــرد البت ــه ای ــن کمیتهه ــا بای ــد قب ــل از آغ ــاز بح ــران
ش ــکل میگرفتن ــد و از ب ــه وج ــود آم ــدن ای ــن ش ــرایط
جلوگیـــری میکردنـــد ،همـــه دســـتگاههای ذیربـــط
بای ــد تفک ــر کنن ــد و کار را پی ــش ببرن ــد ن ــه اینک ــه آن
را ره ــا و ب ــه ح ــال خ ــود واگ ــذار کنن ــد▪ .
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بن بستی
به نام
صنعت برق

 /گفت و گو با مهدی معین تقوی /

مدیرعامل شرکت اتانیر

بالتکلیفیهای
امروز اقتصاد کشور
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کـــدام نـــرخ ارز؛ بانـــک مرکـــزی یـــا حوالـــهای!
مســـاله ایـــن اســـت
مهمتریــن تاثیــر بیثباتــی در شــرایط کنونــی اقتصــاد
کشـــور ناتوانـــی در تصمیمگیریهـــای بلنـــد مـــدت
اســت .بــا وضــع موجــود قیمتهــا فقــط بــه صــورت
لحظ ـهای اس ــت و در ای ــن حال ــت تصمیمگی ــری در
فضــای کســب و کار را ناممکــن ســاخته اســت.
مصادیـــق ایـــن قضیـــه قرادادهایـــی اســـت کـــه در
س ــال  96و 95منعق ــد ش ــده و هن ــوز ج ــاری اس ــت
و تعهداتـــی از آن باقیمانـــده .تقریبـــا ســـازندگان و
تامیـــن کننـــدگان کاالی ایـــن قراردادهـــا بـــا توجـــه
ب ــه ش ــرایط ح ــال ق ــادر ب ــه پایبن ــدی مف ــاد ق ــرارداد
نیس ــتند .بدی ــن ص ــورت ک ــه در زم ــان عق ــد ق ــرارداد
تولیدکنن ــده در ش ــرایط ثب ــت کاال و تهی ــه ارز نب ــوده
و ارز را از طریـــق ثبـــت حوالـــه بدســـت مـــیآورده
و نوســـانات ارزی تـــا قبـــل از نیمـــه دوم ســـال 96
جزئـــی و قابـــل قبـــول بـــود امـــا از نیمـــه دوم ســـال
 96نوس ــان قیم ــت ب ــه ط ــرز غیرقاب ــل قبول ــی رو ب ــه
افزایــش رفــت و تــا بــه امــروز نیــز ادامــه دارد .اگــر ســود
محاس ــبه ش ــده در زم ــان انعق ــاد ق ــرارداد  50درص ــد
بــود بــا شــرایط حاکــم کنونــی ایــن ســود بــه زیــر صفــر
کاه ــش پی ــدا ک ــرده و نی ــاز ب ــه تامی ــن ماب ــه التف ــاوت
ق ــرارداد اس ــت.
الزم اســـت ایـــن مابـــه التفـــاوت قیمـــت تمـــام
شـــده قـــرارداد از ســـوی کارفرمایـــان پـــروژه تامیـــن
ش ــود .هم ــه م ــا میدانی ــم ک ــه کارفرمای ــان معم ــول
پروژهه ــای صنع ــت ب ــرق دولت ــی هس ــتندو مبن ــای
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امـــروز موضـــوع اقتصـــاد نقطـــه ضعفـــی شـــده بـــرای کشـــور ،نقطـــه ضعفـــی کـــه
قفلهـــای بســـیاری دارد .در ایـــن مجـــال گفـــت و گویـــی داشـــتیم بـــا مدیرعامـــل
شــرکت اتانیــر یکــی از شــرکتهای عضــو ســندیکای صنعــت بــرق تــا ایــن قفلهــا
را ب ــا عینی ــت واگوی ــه کن ــد .تق ــوی تغیی ــرات لحظـ ـهای قیم ــت ب ــازار ،نوس ــانات
لحظـــهای بـــازار و عدمپذیـــرش حقیقـــت موجـــود بـــازار بـــرای کارفرمایـــان اصلـــی
صنع ــت ب ــرق یعن ــی هم ــان دولتیه ــا را از کان ــال ه ــای رس ــمی عام ــل اصل ــی ای ــن
قفــل میدانــد .قفلــی کــه بســته ماندنــش کســی را بیــش از دولــت و منافــع اساســی
کش ــور متض ــرر نمیکن ــد.

محاســـبات ایـــن کارفرمایـــان بـــر اســـاس نـــرخ ارز
بان ــک مرک ــزی اس ــت و اس ــناد و م ــدارک ارائ ــه ش ــده
را براس ــاس ن ــرخ بان ــک مرک ــزی مطالب ــه م ــی کن ــد.
در زم ــان عق ــد ق ــرارداد و در مقط ــع ثب ــت س ــفارش
پیمان ــکار مجب ــور ب ــه ثب ــت ن ــام جه ــت تخصی ــص
ارز دولت ــی نب ــوده! و ب ــرای انج ــام مف ــاد ق ــرارداد ب ــا ارز
آزاد اقــدام بــه کار نمــوده اســت .بــه فــرض محــال نیــز
اگــر کارفرمــا نــرخ ارز آزاد را بپذیــرد در شــرایط کنونــی
خریـــد  100هـــزار یـــورو در بـــازار قاچـــاق محســـوب
میشــود وحــاال نکتــه قابــل توجــه ایــن اســت کــه ارز
بان ــک مرک ــزی در ب ــازار اص ــا وج ــود ن ــدارد و ب ــا ای ــن
ش ــرایط همچن ــان کارفرم ــا ب ــر بده ــکاری پیمان ــکار
ب ــر حس ــب ی ــورو و دالر پابرجاس ــت.
برده شدن در مناقصات؛ آری یا خیر
بالتکلیفـــی در فضـــای اقتصـــادی امـــروز مـــوج
میزن ــد .مبن ــای حی ــات ش ــرکتهای پیمان ــکاری
بـــرق جـــذب و پیـــروزی در مناقصـــات اســـت.
شـــرایط شـــرکت در مناقصـــات کنونـــی نیـــز بســـیار
دشـــوار اســـت .بـــا توجـــه بـــه فضـــای ایجـــاد شـــده
در صـــورت عـــدم بـــرد در مناقصـــه پیمانکارهـــا
احس ــاس شکس ــت مطل ــق نمیکنن ــد .پ ــر واض ــح
اس ــت ک ــه ب ــرای ادام ــه بق ــا در ب ــازار ،ش ــرکتهایی از
ای ــن دس ــت نی ــاز ب ــه ج ــذب مناقص ــات دارن ــد؛ ام ــا
ج ــذب مناقص ــه از ی ــک س ــو پیامده ــای خ ــود را ب ــه
هم ــراه دارد و ع ــدم پی ــروزی در ج ــذب مناقص ــات
ه ــم مفه ــوم بـ ـیکاری و توقـــف درآمدزای ــی را دارد.

ضبط ضمانتنامه
برای وزارت نیرو پست برق نمیشود
کارفرمایـــان دولتـــی نیـــز بـــه صـــورت غیـــر رســـمی
پذیـــرای فضـــای کنونـــی و مشـــکالت جـــاری
هســـتند امـــا درصـــورت مراجعـــه رســـمی پذیـــرای
مش ــکالت ایج ــاد ش ــده و ش ــرایط موج ــود نیس ــتند
و بـــه قراردادهـــای امضـــا شـــده اســـتناد میکننـــد.
در نهایـــت کارفرمـــا اقـــدام بـــه فســـخ قـــرارداد و
ضبـــط ضمانتنامـــه میکنـــد امـــا آیـــا بـــا ضبـــط
ضمانتنام ــه و فس ــخ ق ــرارداد وزارت نی ــرو میتوان ــد
پســـتهای بـــرق و ســـایر پروژههـــای برقـــی را
راهانـــدازی کنـــد؟
ادام ــه ای ــن وضعی ــت ب ــازار را ب ــه س ــمت قف ــل ش ــدن
هدایـــت میکنـــد مگـــر اینکـــه دولـــت بخصـــوص
وزارت نیـــرو ،پذیـــرای قیمـــت جدیـــد براســـاس
مســـتندات ارائـــه شـــده باشـــند .در حـــال حاضـــر
قرارداده ــای حیات ــی وزارت نی ــرو ب ــه خاط ــر همی ــن
شـــرایط متوقـــف شـــده اســـت.
تامیــن کاالی قــرارداد بــر عهــده پیمانــکار اســت .در
ب ــازار ام ــروز پیمان ــکار ب ــرای اس ــتعالم قیم ــت کاال
دچ ــار س ــردرگمی اس ــت .قیمته ــای کاال حداکث ــر
ب ــه ان ــدازه س ــه روز اعتب ــار داش ــته و حت ــی میت ــوان
گفـــت قیمتهـــا بـــه صـــورت لحظـــهای دســـت
خـــوش تغییـــر اســـت .در کنـــار همـــه ایـــن مســـائل
افزایـــش قیمـــت فلـــز نیـــز گریبانگیـــر پیمانـــکاران
ش ــده اس ــت .البت ــه ک ــه ای ــن مش ــکل مخت ــص ی ــک
پیمان ــکار نیس ــت و هم ــه پیمان ــکاران ب ــه آن مبت ــا

در قوانین آمده است که سازمان تامین اجتماعی بر روی قیمت کاال حق بیمه دریافت نکند اما این سازمان به کرات به بهانه قیمت کلی کاال
ورود کرده و اقدام به اخذ حق بیمه کرده است
هس ــتند .س ــوال ای ــن اس ــت ک ــه پیمان ــکار روی ای ــن
قیمته ــا چط ــور میتوان ــد پروژه ــای خ ــود را پی ــش
بب ــرد!؟
در کنـــار اینهـــا مطالبـــات معـــوق پیمانـــکاران از
کارفرمای ــان را نی ــز بای ــد لح ــاظ ک ــرد .در ای ــن مقول ــه
کارفرمـــا مدعـــی اســـت کـــه قـــادر بـــه پرداخـــت
دســـتمزد کارمندانـــش نیســـت و در ایـــن اثنـــا
مطالبـــات پیمانـــکاران بـــه راحتـــی دســـتخوش
بدعهـــدی و بدقولـــی کارفرمـــا قـــرار میگیـــرد.
ب ــه همی ــن دلی ــل تامی ــن نقدینگ ــی بس ــیار دش ــوار
شـــده .تامیـــن مالـــی بـــرای خریـــد اجنـــاس و
پرداخ ــت مطالب ــات کارمن ــدان پیمان ــکار از س ــویی
دیگ ــر .ای ــن مش ــکل بس ــیار فراگی ــر اس ــت و تبع ــات
آن خ ــروج نخب ــگان از صنع ــت ب ــرق و گرای ــش آن ــان
بــه کارهــای غیــر تخصصــی و غیــر حرف ـهای اســت.
ایـــن خـــود زنـــگ خطـــری اســـت بـــرای مجموعـــه
دولـــت و وزارت نیـــرو.
حکومت قوانین غیر شفاف بر فضای کسب و کار
در کن ــار ای ــن آش ــفته بازاراقتص ــادی موض ــوع قاب ــل
تامــل و آزار دهنــده جــوالن ســازمان بیمــه و مالیــات
اس ــت.
ای ــن س ــازمانها ب ــه ه ــر دلیل ــی حت ــی اگ ــر براس ــاس
اســتانداردهای ابالغــی خودشــان باشــد بــه صــورت
ســلیقهای اقــدام میکننــد و مســتندات تهیــه شــده
را قبـــول نمیکننـــد و بـــه دنبـــال اعمـــال جریمـــه و
اخ ــذ مبلغه ــای هنگف ــت از پیم ــان کاران هس ــتند.
هم ــه اینه ــا نش ــات گرفت ــه از قوانی ــن غی ــر ش ــفاف
اســـت .بـــرای عملکـــرد ســـال  1395اگـــر دفاتـــر و
صورتهـــای مالـــی شـــرکتی گـــزارش حسابرســـی
داشـــته باشـــد «میتوانـــد» مـــورد قبـــول قـــرار گیـــرد.
حســـابرس اداره مالیـــات بـــه عبـــارت «مـــی توانـــد»
اس ــتناد میکن ــد و اعم ــال س ــلیقه و اختی ــار خ ــود
را بـــرای تخصیـــص مالیـــات در نظـــر میگیـــرد و
پیشآمـــد آن تعییـــن مالیاتهـــای غیرمنصفانـــه
اس ــت .در ای ــن می ــان ل ــزوم تدوی ــن قان ــون ش ــفاف
جـــزو وظایـــف قانونگـــذار بـــه نظـــر میرســـد .اگـــر
عبارتـــی همچـــون مثـــال ذکـــر شـــده در قانـــون بـــه
وضــوح بیــان میشــد اعمــال آن از حالــت ســلیقهای
خ ــارج و جان ــب انص ــاف رعای ــت میش ــد .حت ــی
حسابرس ــان ام ــور مالیات ــی اش ــخاصی هس ــتند ک ــه
از ط ــرف اداره دارای ــی م ــورد تاییدان ــد و اگ ــر اس ــناد
حسابرســـی مـــورد تاییـــد ایـــن حسابرســـان باشـــد
اســـناد غیـــر قابـــل رد میشـــوند و مـــورد تاییـــد اداره
دارایـــی نیـــز قـــرار میگیـــرد امـــا متاســـفانه خـــاف
ایـــن مســـاله اعمـــال میشـــود .در واقـــع حســـابرس
اداره مالیـــات در زمانهـــای مشـــخص و در طـــول

ســـال اقـــدام بـــه بررســـی و کنـــکاش حســـابهای
مالـــی مینمایـــد؛ ســـپس حســـابها را بـــه تاییـــد
میرســـاند و در نهایـــت نماینـــده اداره مالیـــات بـــا
اعمـــال ســـلیقه ایـــن حسابرســـیها را رد کـــرده و
مالیـــات و جریمـــهای را بـــرای شـــرکتها اعمـــال
میکنـــد.
در قوانیــن آمــده اســت کــه ســازمان تامیــن اجتماعــی
ب ــر روی قیم ــت کاال ح ــق بیم ــه دریاف ــت نکن ــد ام ــا
ای ــن س ــازمان ب ــه ک ــرات ب ــه بهان ــه قیم ــت کل ــی کاال
ورود کــرده و اقــدام بــه اخــذ حــق بیمــه کــرده اســت.
در صورتـــی کـــه ایـــن کاال قابـــل تفکیـــک اســـت و
کلــی نیســت.در اکثــر قراردادهــا موضــوع اصلــی کاال
اســت و پیمانــکاران در زمــان عقــد قــرارداد ضریبــی
را ب ــرای بیم ــه کاال در نظ ــر نگرفتهان ــد و ب ــا ورود اداره
بیم ــه و تعیی ــن مبل ــغ بیم ــه ب ــرای ق ــرارداد ش ــرکت
پیمانـــکار دچـــار مشـــکالت مشـــخصی در تامیـــن
مال ــی پ ــروژه میش ــوند.
ج ــدا از ای ــرادات وارده ب ــه پروس ــه بیم ــه و مالی ــات
ای ــن دو اداره ب ــه تنهای ــی و ب ــدون اخ ــذ مج ــوز از ق ــوه
قضائیــه توانایــی مســدود کــردن حســابهای مالــی
ش ــرکتهای دارای جریم ــه را نی ــز دارن ــد و میتوانن ــد
موان ــع اساس ــی و متع ــددی ب ــرای ش ــرکتها ایج ــاد
کنن ــد.
در ظاهـــر ضـــرر ایـــن مســـائل یعنـــی همـــان بیمـــه و
مالیـــات ،گریبانگیـــر شـــرکتهای پیمانـــکاری
اس ــت ام ــا در اص ــل موض ــوع چی ــز دیگ ــری اس ــت.
در نهایــت ایــن تضــرر گریبــان خــود دولــت و وزارت
نیــرو را میگیــرد .اگــر دولــت و وزارت نیــرو واقــع بیــن
باشـــند در اصـــل بودجـــه وزارت نیـــرو بایـــد صـــرف
قیمــت قراردادهایــی شــود کــه نیمــی از مبالــغ آن بــه
بیم ــه و مالی ــات اختص ــاص داده ش ــده اس ــت.
ام ــا در رابط ــه ب ــا فضای ــی ک ــه ایج ــاد ش ــده از ط ــرف
ســـازمان بیمـــه و اداره مالیـــات ،ســـندیکا وظیفـــه
دارد ت ــا ب ــا ورود ب ــه ش ــورای گف ــت و گ ــو ،مجل ــس و
 ...خواســـتار رفـــع ابهـــام و شفافســـازی آنهـــا از
جان ــب اعض ــا ک ــه هم ــان صاحب ــان اصل ــی کس ــب
و کار هس ــتند ،ش ــود .ای ــن موض ــوع باع ــث میش ــود
کـــه تکالیـــف عقـــد قراردادهـــا ،تعییـــن مالیـــات و
می ــزان بیم ــه ب ــرای ه ــر بن ــد مش ــخص ش ــود.
الزم اســت ســندیکا بــا ایــن مراجــع (اداره مالیــات و
بیمــه ) وارد گفــت و گــو شــود تــا در نهایــت براســاس
موانـــع تراشـــی ایـــن مراجـــع فعـــاالن اقتصـــادی از
فض ــای کس ــب و کار نش ــوند.
نه عمل که فقط شعار
بـــا در نظـــر گرفتـــن فضـــای ذکـــر شـــده بـــه راحتـــی
میتـــوان فهمیـــد کـــه هیـــچ قـــدم مثبتـــی در بهتـــر

شـــدن فضـــای کســـب و کار برداشـــته نشـــده
اســـت ...حرفهـــا بســـیار زده شـــده و شـــعارهای
بس ــیاری داده ش ــده ام ــا حت ــی ی ــک ق ــدم ه ــم ب ــه
س ــمت عمل ــی ش ــدن ای ــن موض ــوع برداش ــته نش ــده
اســـت.
در واقـــع بخـــش خصوصـــی نیـــز دارای یـــک تـــوان
مشـــخصی اســـت و بنیـــه تعریـــف شـــدهای دارد.
در برخـــی از اظهـــار نظرهـــا از بخـــش خصوصـــی
میخواهنـــد تـــا بودجـــهای را خودجوشـــانه وارد
فضــای کســب و کار کنــد امــا پاســخ ایــن اســت کــه
ب ــا وج ــود ای ــن مصادی ــق آی ــا بودج ـهای باقیمان ــده؟
صدای جمعی بهتر از صدای فردی
انتظــار اعضــا از ســندیکای بــرق نتیجهگــرا بــودن در
پیگیــری مســائل اســت.
س ــندیکا بای ــد روی اقدام ــات جمع ــی تمرک ــز داش ــته
باشــد؛ حــرکات جمعــی کــه در ایــن شــرایط الــزامآور
اس ــت و حاف ــظ مناف ــع اعض ــا اس ــت و حت ــی اگ ــر
حافـــظ منافـــع جمـــع نباشـــد مانـــع ورشکســـتگی
ش ــرکتها میش ــود .ای ــن ح ــرکات بای ــد در دس ــتور
کار اصلـــی و اولویـــت ســـندیکا .پیشـــنهادات
ای ــن ن ــوع حرک ــت ه ــا را از اعض ــا اس ــتخراج کنن ــد
و درخصـــوص آن حرکـــت جمعـــی را بـــه انجـــام
برســـانند .بـــه عنـــوان مثـــال تصمیمـــی کـــه در
خص ــوص قرارداده ــای تی ــپ ب ــه ص ــورت جمع ــی
گرفتـــه و اعـــام شـــدکه اعضـــاء ســـندیکا در ایـــن
مزایدهه ــای ش ــرکتهای توزی ــع ش ــرکت نمیکن ــد؛
مـــی توانـــد جـــزو حرکتهـــای جمعـــی درســـت و
مناســـب بـــا زمـــان محســـوب شـــود.
در ای ــن ش ــرایط بیثبات ــی ارز و قیم ــت فل ــز و  ...الزم
اســت ســندیکا بــه عنــوان ســرگروه اعضــا وارد عمــل
شــود و نیــاز بــه تغییــر قراردادهــا را پیگیــری کنــد.
قطع ــا ص ــدای جم ــع بهت ــر از ص ــدای ف ــرد ش ــنیده
میش ــود و ای ــن ی ــک انتظ ــار کام ــا ب ــه ح ــق و ب ــه ج ــا
از س ــندیکا اس ــت .س ــندیکا تنه ــا مرج ــع فعالی ــن
ای ــن صنع ــت اس ــت ک ــه گفت ــارش در وزارتخان ــه،
مجلـــس و  ...شـــنیده میشـــود و بـــه آن بهـــا داده
میشــود و طبعــا شــرکت هــا نیــز موظــف بــه تبعیــت
هســـتند .از طرفـــی بایـــد بگویـــم بـــه دلیـــل تمرکـــز
س ــندیکا در ته ــران کل خدم ــات س ــندیکا در ش ــهر
ته ــران تعری ــف ش ــده و ب ــه همی ــن خاط ــر تاکن ــون ب ــه
عن ــوان ی ــک ش ــرکت عض ــو مس ــتقر در ش ــهر دیگ ــر
خدماتـــی از ایـــن تشـــکل دریافـــت نکردهایـــم و
برایم ــان قاب ــل قض ــاوت نیس ــت ک ــه امکانات ــی ک ــه
در اختیـــار ســـندیکا اســـت میتوانـــد کمکـــی بـــه
شـــرکتها برســـاند یـــا خیـــر▪.
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یادداشت

اصالح اقتصاد برق؛
پیشنیاز حمایت از کاالی ایرانی
س ــالها اس ــت ک ــه موض ــوع واقع ــی ش ــدن قیم ــت
بـــرق در کشـــور از ســـوی تصمیمســـازان ،فعـــاالن
و مصرفکننـــدگان ایـــن کاالی اســـتراتژیک بـــا
جدیـــت دنبـــال میشـــود و اینـــک بـــا نـــگاه بـــه
واقعیته ــای اقتص ــادی ای ــن صنع ــت ،ض ــرورت
ح ــل و فص ــل اثربخ ــش معض ــات اقتص ــاد ب ــرق ب ــه
روشـــنی هـــر چـــه تمامتـــر احســـاس میشـــود.
بـــا نامگـــذاری ســـال  ۹۷از ســـوی مقـــام معظـــم
رهبـــری بـــه نـــام ســـال حمایـــت از کاالی ایرانـــی،
اهمیـــت توجـــه بـــه محصـــوالت و خدمـــات ارائـــه
ش ــده توس ــط ش ــرکتهای ایران ــی ب ــه ب ــازار مص ــرف
بـــه عنـــوان محـــرک تولیـــد داخلـــی کـــه در نهایـــت
میتوانـــد بـــه رونـــق کلـــی اقتصـــاد کشـــور منجـــر
ش ــود بی ــش از پی ــش روش ــن ش ــده و انتظ ــار مـ ـیرود
ت ــا هم ــه طرفه ــای ذینف ــع اع ــم از تولیدکنن ــده،
مصرفکنن ــده و ارکان و دس ــتگاههای ادارهکنن ــده
بخشهـــای مختلـــف کشـــور عـــزم خـــود را جـــزم
کننــد تــا بــا همــت بیشــتر ایــن شــعار بــه تحقــق خــود
نزدی ــک ش ــود.
در ایــن میــان یکــی از صنایــع مهمــی کــه بایــد نــگاه
ویـــژهای بـــه آن داشـــت صنعـــت راهبـــردی بـــرق
اس ــت .ت ــا ب ــه ام ــروز مناب ــع مال ــی هنگفت ــی ب ــرای
احـــداث ،بهرهبـــرداری ،نگهـــداری و تعمیـــرات
زیرس ــاختهای ان ــرژی الکتریک ــی در کش ــور هزین ــه
شــده و بــا در نظــر گرفتــن فاکتورهــای رشــد تقاضــا در
بــازار بــرق ،نیازمنــد تخصیــص مســتمر منابــع مالــی
بزرگــی در ایــن زمینــه نیــز هســتیم .شــکی نیســت کــه
در دو ده ــه گذش ــته ،ب ــا ش ــکلگیری ش ــرکتهای
توانمن ــد ،توس ــعه دان ــش و فناور یه ــای م ــورد نی ــاز و
تربی ــت نی ــروی انس ــانی متخص ــص ،درص ــد باالی ــی
از نیازمندیه ــای تولی ــد و توزی ــع ای ــن کاالی مه ــم
در داخـــل کشـــور تامیـــن میشـــود و علیرغـــم همـــه
تنگناهـــای تحمیـــل شـــده هیـــچ خدشـــهای بـــه
جری ــان تولی ــد و توزی ــع ب ــرق در کش ــور وارد نیام ــده
اســـت .امـــا در ایـــن میـــان ،نکتـــه قابـــل تامـــل آن
اســت کــه در تمامــی ایــن ســالها ،هی ـچگاه قیمــت

ب ــرق ب ــه عن ــوان ی ــک حام ــل مه ــم و حس ــاس ان ــرژی
در ای ــران واقع ــی نب ــوده اس ــت .کاالی ــی ک ــه تمام ــی
ش ــئون اداره کش ــوری ب ــه پهن ــه  ۱.۶میلی ــون کیلومت ــر
مربــع و بــا جمعیتــی بالــغ بــر  ۸۰میلیــون نفــر بــه ایــن
کاالی حیات ــی وابس ــته اس ــت .ب ــه عب ــارت دیگ ــر م ــا
ب ــا کاالی ــی حیات ــی روب ــرو هس ــتیم ک ــه آح ــاد مل ــت
ب ــه آن وابس ــته هس ــتند ،جری ــان عرض ــه و مص ــرف
آن لحظ ـهای و غیرقاب ــل ذخی ــره اس ــت ،هزینهه ــای
م ــورد نی ــاز ب ــرای تولی ــد و انتق ــال آن بس ــیار هنگف ــت
اس ــت ام ــا ب ــا ی ــک تهدی ــد ج ــدی روبروس ــت و آن
اینک ــه ام ــکان ف ــروش آن ب ــه قیم ــت واقع ــی وج ــود
نــدارد! و ایــن تهدیــد بــزرگ ،در حــال حاضــر ،حیــات
تمامــی ارکان و عناصــر شــکلگرفته در کشــور ظــرف
ســـه دهـــه گذشـــته را کـــه بـــرای تأمیـــن ایـــن کاال
ایجـــاد شـــدهاند ،هـــدف قـــرار داده و مـــیرود کـــه
موجودیــت ایــن پیکــره بــزرگ را بــا مخاطــرات جــدی
روب ــرو س ــاخته و چنانچ ــه ،چ ــاره عاجل ــی ب ــرای آن
اندیش ــیده نش ــود ب ــه ورط ــه ناب ــودی بکش ــاند.
بیـــش از هفـــت ســـال از آغـــاز اجـــرای طـــرح
هدفمنـــدی یارانههـــا در کشـــور میگـــذرد .طرحـــی
کـــه بـــر اســـاس بخشـــی از آن قـــرار بـــود بـــا حـــذف
تدریج ــی یاران ــه تخصیص ــی ب ــه حامله ــای ان ــرژی
بـــه ســـمت واقعـــی شـــدن قیمـــت ایـــن کاالهـــا
حرک ــت کنی ــم و مناب ــع مال ــی حاص ــل از آن ،ص ــرف
تولی ــد و توس ــعه ش ــود .ب ــه گفت ــه مدیرعام ــل توانی ــر،
اگرچ ــه هی ــات وزی ــران از ابت ــدای اردیبهش ــت م ــاه
امســال در مصوبـهای تعرفههــای آب و بــرق را هفــت
درصـــد افزایـــش داد؛ امـــا ایـــن نرخهـــا هنـــوز هـــم
ب ــا قیمته ــای تم ــام ش ــده واقع ــی ،فاصل ــه قاب ــل
توجهـــی دارنـــد.
گ ــروه مپن ــا از جمل ــه مجموعهه ــای ب ــزرگ صنعت ــی
دانشبنیـــان ایرانـــی اســـت کـــه بـــا زنجیـــره ارزش
بوم ــی ش ــده خ ــود متش ــکل از دهه ــا ش ــرکت داخل ــی
دیگـــر ،ظرفیتهـــای توســـعهیافتهای بـــرای تولیـــد
تجهی ــزات اصل ــی و اح ــداث طرحه ــای مختل ــف
نیروگاهــی در داخــل و خــارج کشــور در اختیــار دارد.

مپنــا در عیــن حــال بزرگتریــن ســرمایهگذار ایرانــی در
عرصــه نیروگاهــی اســت کــه روزانــه بــه طــور متوســط
نزدی ــک ب ــه  ۱۵درص ــد از ب ــرق مصرف ــی کل کش ــور را
در حــدود  ۱۰هــزار مــگاوات نیــروگاه متعلــق بــه خــود
تأمیــن نمــوده و بــه شــبکه تحویــل میدهــد .بــا ایــن
حــال ،همــه ایــن ظرفیتهــای عظیــم ،نیازمنــد رفــع
موان ــع اقتص ــادی موج ــود هس ــتند ت ــا در ی ــک م ــدل
اقتصــادی صحیــح و کارآمــد ،بــه بلــوغ و شــکوفایی
حداکثـــری خـــود برســـند و چـــرخ تولیـــد «کاالی
ایرانــی» ،بــا «دانــش ایرانــی» ،توســط «نیــروی ایرانــی»
و در مجموعـــهای بـــزرگ از «شـــرکتهای ایرانـــی»،
ب ــه روان ــی بچرخ ــد و ش ــاهد رون ــق ای ــن بخ ــش مه ــم
از ّ
کلی ــت اقتص ــاد کش ــور باش ــیم.
فرامـــوش نکنیـــم کـــه گـــروه مپنـــا در کنـــار دیگـــر
فعـــاالن صنعـــت بـــرق حاضـــر در بخشهـــای
دولتـــی ،غیردولتـــی و خصوصـــی ،علیرغـــم وجـــود
همـــه مضایـــق ،چراغهـــای ایـــن ســـرزمین را بـــا
افتخ ــار روش ــن ن ــگاه داش ــته ،ام ــا چنانچ ــه راهح ــل
فراگی ــر و همهجانبــهای ب ــرای رف ــع موان ــع اقتص ــادی
ایـــن صنعـــت اندیشـــیده نشـــود ،دور از انتظـــار
نیس ــت ک ــه هم ــه ظرفیته ــای بوم ــی ش ــده کش ــور
در ایـــن صنعـــت کـــه ظـــرف چنـــد دهـــه توســـعه
یافت ــه و نهادین ــه ش ــدهاند ،ب ــا تهدیده ــای جدیت ــر
و مخربت ــری مواج ــه ش ــوند ک ــه دامن ــه اث ــرات آن ب ــه
همـــه بخشهـــای متقاضـــی کاالی حیاتـــی بـــرق
تســـری یابـــد.
اگـــر چـــه مســـئوالن محتـــرم در دســـتگاههای
مختل ــف تقنین ــی ،اجرای ــی و نظارت ــی کش ــور و نی ــز
تشـــکلهای صنفـــی فعـــاالن ایـــن صنعـــت ،بـــه
شــکل متواتــر بــر لــزوم اصــاح ایــن وضعیــت تأ کیــد
داشـــتهاند ،امـــا بـــه نظـــر میرســـد رفـــع معضـــل
اقتص ــاد صنع ــت ب ــرق نیازمن ــد همگرای ــی فراگی ــر
و بی ــش از پی ــش در س ــطح مل ــی اس ــت ت ــا بت ــوان ب ــا
تعریــف راهحلهایــی جامــع ،شــاهد رونــق تولیــد در
ســـایه حمایـــت از کاالی ایرانـــی بـــود▪.
 +دنیای اقتصاد
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یادداشت

 /سمیه کاظم زاده دهکردی/
دبیر تحریریه ستبران

فراز ونشیبهایصنعتبرقایران؛ از ابتدا تا سندیکا
تاریخچه صنعت برق
ماش ــین گ ــرام در س ــال  1871می ــادی مص ــادف ب ــا
 1250هج ــری شمس ــی اخت ــراع ش ــد .ای ــن اخت ــراع
گام ــی اساس ــی در راه ایج ــاد صنع ــت ب ــرق تج ــاری
بــود ،زیــرا پــس از آن بــود کــه تبدیــل انــرژی مكانیكــی
ب ــه ان ــرژی برق ــی ام ــکان پذی ــر ش ــد .ی ــازده س ــال پ ــس
از آن ،درســـال  1882میـــادی تومـــاس ادیســـون
نخســتین موسســه بــرق تجــاری خــود را بــرای تامیــن
روش ــنایی در یك ــی از خیابانه ــای نیوی ــورك افتت ــاح
كــرد و اولیــن مولــد بــرق در ایــران تنهــا ســه ســال بعــد
از موسس ــه ب ــرق توم ــاس ادیس ــون ب ــه كار افت ــاد.
در س ــال  1264و در زم ــان ناصرالدی ــن ش ــاه قاج ــار،
مول ــدی ب ــه ق ــدرت تقریب ــی  3كیل ــووات ب ــه منظ ــور
تامیـــن روشـــنایی بخشـــی از كاخ ســـلطنتی بـــرای
نخســـتین بـــار وارد ایـــران شـــد و بـــه بهـــره بـــرداری
رس ــید .از م ــدارك تاریخ ــی چنی ــن برم ــی آی ــد ك ــه كار
خری ــد و وارد ك ــردن ای ــن مول ــد ب ــه ای ــران ،از یك ــی دو
س ــال پی ــش از آن در جری ــان ب ــوده اس ــت .ام ــا ورود

گس ــترده ت ــر ب ــرق ب ــه ای ــران  15س ــال بع ــد رخ داد.
بــه همیــن دلیــل اســت کــه بســیاری معتقدنــد بــرق
در س ــال  1279ب ــه ای ــران راه گش ــود .تاری ــخ گواه ــی
م ــی ده ــد ک ــه س ــال  1279هج ــری شمس ــی ب ــرای
اولی ــن ب ــار ح ــرم مطه ــر ام ــام رض ــا (ع) ب ــا ی ــک موت ــور
بـــرق  110ولتـــی روشـــن شـــد .ایـــن موتـــور در «بـــاال
خیاب ــان مش ــهد» نص ــب ش ــد و کلی ــد روش ــنایی را
در ایـــران زد.
بــه فاصلــه ای کوتــاه و تنهــا چهــار ســال بعــد از روشــن
شــدن اولیــن چــراغ هــا در مشــهد ،حــاج حســین آقــا
امی ــن الض ــرب ک ــه یک ــی از بانی ــان تاس ــیس ات ــاق
تجــارت تهــران محســوب مــی شــد و تــا  5ســال هــم
در راس ایــن نهــاد بــود ،مجــوز تاســیس یــک کارخانــه
ب ــرق را در پایتخ ــت گرف ــت و اولی ــن دس ــتگاه تولی ــد
بــرق را در ســال  1284شمســی ،بــه قیمــت  500هــزار
تومــان از روســیه خریــد و بانــی جایگزیــن شــدن بــرق
ب ــه ج ــای گاز ب ــرای روش ــنایی ش ــد .ب ــه یم ــن همی ــن
اق ــدام تاریخ ــی ،امی ــن الض ــرب پ ــدر صنع ــت ب ــرق

ایــران نــام گرفــت.
کارخانـــه کوچـــک حـــاج امیـــن الضـــرب ،خیابـــان
هـــای اللـــه زار ،ســـعدی ،شـــاهآباد و چـــراغ بـــرق را
روشـــن کـــرد .البتـــه بـــرق هـــم مثـــل هـــر تکنولـــوژی
جدیـــدی آن هـــم در آن عصـــر ،بـــا مقاومـــت هـــای
بس ــیار مواج ــه ش ــد .برخ ــی از م ــردم روش ــنایی چ ــراغ
هـــای برقـــی را قســـمتی از قـــدرت شـــیطان مـــی
دانس ــتند و از ه ــر فرصت ــی ب ــرای تخری ــب آنه ــا به ــره
مــی جســتند امــا بــه هــر حــال بــه فاصلــه اندکــی بــرق
ب ــه زندگ ــی م ــردم راه یاف ــت و در بی ــن آنه ــا پذیرفت ــه
ش ــد.
البت ــه ب ــاز ه ــم ح ــاج امی ــن الض ــرب در ای ــن پذی ــرش
کوت ــاه م ــدت نقش ــی موث ــر داش ــت .وی پ ــس از آنک ــه
ب ــا مقاوم ــت از س ــوی م ــردم مواج ــه ش ــد ،دس ــتور داد
ت ــا ب ــه مناس ــبت جش ــن می ــاد ام ــام زم ــان (ع ــج)
تم ــام خیابانه ــای امیری ــه را مزی ــن ب ــه المپه ــای
رنگارنـــگ کننـــد و بـــا ایـــن کار ،مـــردم را بـــار دیگـــر
شـــگفتزده کـــرد .همیـــن شـــگفتی آغـــاز تغییـــر
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عقی ــده م ــردم و رج ــال و وزرا ب ــود .از ای ــن پ ــس آنه ــا
ایـــن ابتـــکار امینالضـــرب را بـــه خانههـــای خـــود
بردن ــد و ب ــه تدری ــج ب ــرق ،ج ــای چراغه ــای زنب ــوری
و وس ــایل روش ــنایی اولی ــه را گرف ــت.
ایــن آغــاز رونــد فعالیــت و رشــد صنعتــی بــود کــه بــه
فاصل ــه ص ــد س ــال ب ــه یک ــی از اس ــتراتژیک تری ــن و
حیات ــی تری ــن صنای ــع کش ــور ب ــدل ش ــد.
ای ــران در ط ــول ف ــراز و نش ــیب ه ــای ف ــراوان ناش ــی از
تغیی ــرات سیاس ــی و اقتص ــادی ،رش ــد آرام صنع ــت
ب ــرق را حف ــظ ک ــرد ام ــا ات ــکای کش ــور ب ــه خارج ــی
ه ــا ت ــا س ــال ه ــای وق ــوع انق ــاب باق ــی مان ــد .پ ــس
از انق ــاب ورق برگش ــت و صنع ــت ب ــرق ب ــا خ ــروج
کارشناســان و شــرکت هــای خارجــی بــه ناگزیــر روی
پ ــای خ ــود ایس ــتاد.
پـــس از آن آغـــاز جنـــگ و هـــدف قـــرار داده شـــدن
نی ــروگاه ه ــا ،پس ــت ه ــا و تجهی ــزات برق ــی ،دوب ــاره
کارشناســـان و متخصصیـــن صنعـــت بـــرق را بـــه
ورط ــه امتحان ــی ت ــازه کش ــاند .پ ــس از پای ــان جن ــگ،
صنعـــت ایـــران شـــامل شـــرکت هـــای کوچـــک و
متوســطی بــود کــه قــادر بودنــد تــا حــد قابــل توجهــی
نیازه ــای داخ ــل را تامی ــن کنن ــد.
رون ــد رش ــد صنع ــت ب ــرق در ده ــه هفت ــاد ب ــا ش ــتاب
س ــریعتری دنب ــال ش ــد و ب ــه تدری ــج ای ــن صنع ــت را
ب ــه خودکفای ــی نزدی ــک ک ــرد .عم ــده چال ــش ه ــای
صنع ــت ب ــرق ت ــا اوای ــل ده ــه هش ــتاد ب ــه مطالب ــات
مع ــوق و البت ــه ی ــک س ــویه ب ــودن قرارداده ــا مرب ــوط
م ــی ش ــد .ه ــر چن ــد عواق ــب و ع ــوارض قرارداده ــای
یــک طرفــه در رونــق اقتصــادی آن ســال هــا آنقدرهــا
قاب ــل لم ــس نب ــود.
ایــن رونــد تــا جایــی ادامــه یافــت کــه در ســال 1395
بالــغ بــر  150هــزار نفــر در حــوزه صنعــت بــرق مشــغول
ب ــه فعالی ــت ب ــوده ان ــد ک ــه از ای ــن می ــزان قری ــب ب ــه
 50ه ــزار نف ــر از آنه ــا را ش ــاغلین بخ ــش خصوص ــی
صنعـــت بـــرق در حیطـــه ســـاخت تجهیـــزات،
پیمانـــکاری ومشـــاوره تشـــکیل داده انـــد ..در
مجمـــوع ،ســـهم صنعـــت بـــرق از کل اشـــتغال در
بخ ــش صنع ــت ح ــدودا  ٪ ۴ارزیاب ــی م ــی ش ــود.
صــادرات خدمــات فنــی و مهندســی صنعــت بــرق
ک ــه در س ــال  1387ب ــا رقم ــی بال ــغ ب ــر  700میلی ــون
دالر کلیــد خــورده بــود در ســال  1395بــه دو میلیــارد
و پانصـــد میلیـــون دالر رســـید و علیرغـــم پتانســـیل
ایـــن صنعـــت بـــرای افزایـــش میـــزان صـــادرات
خدم ــات فن ــی و مهندس ــی ت ــا م ــرز  20میلی ــارد دالر،
متاســـفانه میـــزان صـــادرات ایـــن حـــوزه بـــه دلیـــل
چالـــش هـــای گســـترده صنعـــت بـــرق تـــا مـــرز 2
میلیـــارد دالر در ســـال گذشـــته کاهـــش یافـــت.
تاریخچه سندیکا
بـــا آنکـــه فعـــاالن و دســـتاندرکاران صنعـــت بـــرق
ای ــران از اواخ ــر ده ــۀ  ۱۳۶۰ب ــه ض ــرورت ایج ــاد ی ــک
تش ــکل در ای ــن صن ــف ب ــه منظ ــور دف ــاع جمع ــی از
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مناف ــع و ح ــل مس ــائل مبتالب ــه ش ــرکتهای س ــازندۀ
تجهی ــزات برق ــی ،پیمان ــکاران و مش ــاوران پ ــی ب ــرده
بودن ــد و بهط ــور غیررس ــمی گ ــرد ه ــم میآمدن ــد ت ــا
بــه تبــادل آرا و اطالعــات و اخبــار و یافتــن راه حلــی
بـــرای مشـــکالت مشـــترک صنفشـــان بپردازنـــد،
ام ــا راه درازی پیمودن ــد ت ــا س ــرانجام در س ــال ۱۳۷۹
«س ــندیکای س ــازندگان تجهی ــزات برق ــی ای ــران» را
ً
رس ــما تش ــکیل دهن ــد.
بـــه ایـــن ترتیـــب ســـندیکا در ســـال  1379بـــا
عضویـــت  27شـــرکت فعـــال ســـازنده تجهیـــزات
برق ــی کار خ ــود را آغ ــاز ک ــرد .ه ــر چن ــد ق ــوام یافت ــن
و گس ــترش چش ــمگیر فعالی ــت ای ــن تش ــکل ت ــا دوم
اردیبهش ــت م ــاه  ۱۳۸۵ک ــه اساس ــنامۀ س ــندیکا (
بــا تغییــر نــام آن بــه ســندیکای صنعــت بــرق ایــران)
ً
رس ــما ب ــر اس ــاس بن ــد ک م ــادة  ۵ات ــاق بازرگان ــی و
صنای ــع و مع ــادن در مجم ــع عموم ــی فوقالع ــاده ب ــه
تصوی ــب اعض ــا رس ــید ،ش ــش س ــال زم ــان ب ــرد .
پــس از آن ســندیکا بــا تدویــن اســتراتژی بلندمــدت،
تغییــر ســاختار و اصــاح چارچوبهــای دبیرخانــه ای
خــود تــاش کــرد زمینــه را بــرای افزایــش قــدرت چانــه
زنــی و همچنیــن ضریــب نفــوذ در نهادهــای دولتــی
و حاکمیتــی فراهــم آورد.
ب ــه ای ــن ترتی ــب و ب ــا افزای ــش تع ــداد ش ــرکت ه ــای
عض ــو ت ــا م ــرز  510ش ــرکت ای ــن س ــندیکا توانس ــت در
س ــه اس ــتان اصفه ــان و خراس ــان و ف ــارس ش ــعباتی
ایجـــاد کنـــد .آمـــار نشـــان مـــی دهـــد ســـندیکای
صنع ــت ب ــرق ای ــران موف ــق ش ــده اس ــت ح ــدود 60
درص ــد از بنگاهه ــای فع ــال در ای ــن صنع ــت را ب ــه
عضویـــت درآورد.
چالش های اصلی صنعت برق
ســـاختار نامناســـب اقتصـــادی ،کمبـــود شـــدید
نقدینگ ــی و انباش ــت مطالب ــات ،نب ــود ق ــراداد تی ــپ
منصفان ــه و ع ــدم پی ــش بین ــی ریس ــک ه ــای خ ــارج
از کنت ــرل صاحب ــان صنع ــت ب ــرق در قرارداده ــای
کنون ــی ،قرارداده ــای متوق ــف ،تامی ــن ارز م ــورد نی ــاز
بنـــگاه هـــای اقتصـــادی و تحریـــم هـــا مهمتریـــن
گلـــوگاه هـــای صنعـــت بـــرق ایـــران بـــه شـــمار مـــی
رون ــد.
البت ــه ب ــه ای ــن فهرس ــت م ــی ت ــوان مش ــکالت بیم ــه
و مالیـــات ،ایـــرادات اساســـی آییـــن نامـــه هـــای
مناقصـــات ،مســـائل و مشـــکالت بانکـــی و نبـــود
فهـــارس بهـــا در صنعـــت بـــرق را نیـــز افـــزود.
مهمتری ــن و اساس ــی تری ــن مس ــاله صنع ــت ب ــرق،
اقتص ــاد بیم ــار و س ــاختار ناکارآم ــد ای ــن صنع ــت
اس ــت .ع ــدم اعم ــال قیم ــت واقع ــی ب ــرق و یاران ــه
قاب ــل توجه ــی ک ــه ب ــر روی ای ــن کاال ب ــه مش ــترکین
تخصیـــص داده مـــی شـــود ،دخـــل و خـــرج ایـــن
صنعـــت را بـــه شـــکلی ناهمگـــون و نامتعـــادل
درآورده اســـت.

بــه عــاوه صنعــت بــرق ســال هاســت کــه بــا مســاله
مطالبـــات معـــوق دســـت و پنجـــه نـــرم مـــی کنـــد.
عــدم پرداخــت خســارات دیرکــرد بــه شــرکت هایــی
ک ــه ب ــرای انج ــام پ ــروژه ه ــای وزارت نی ــرو و ب ــه دلی ــل
کمب ــود نقدینگ ــی در ای ــن وزارتخان ــه ناگزی ــر ب ــه اخ ــذ
تهســیالت بانکــی گــران هســتند ،هــم یکــی دیگــر از
مش ــکالت اساس ــی ای ــن صنع ــت اس ــت.
قراردادهـــای یـــک ســـویه فاقـــد تعدیـــل و نبـــود
ق ــرارداد تی ــپ م ــورد تایی ــد کارفرمای ــان و س ــازندگان
یـــا پیمانـــکاران ،چالـــش جـــدی دیگـــری اســـت
کـــه پیامدهـــای گســـترده ای بـــرای صاحبـــان
ایـــن صنعـــت دارد .عـــدم اعمـــال تعدیـــل هـــا در
سیس ــتم ب ــی ثب ــات اقتص ــادی کش ــور ک ــه نوس ــانات
مولفهه ــای اصل ــی آن از کنت ــرل صاحب ــان کس ــب
و کار خ ــارج اس ــت ،یک ــی از عوام ــل بح ــران س ــاز در
متـــن صنایـــع محســـوب مـــی شـــود.
صنع ــت ب ــرق ب ــی ش ــک ب ــه دلی ــل زمانب ــر و هزین ــه
ب ــر ب ــودن پ ــروژه های ــش بیش ــترین آس ــیب را از مح ــل
عـــدم پوشـــش ریســـک نوســـانات قیمـــت ارز و
فلـــزات مـــی بینـــد .بـــه عـــاوه پیامدهـــای منفـــی
ناشـــی از عـــدم پیـــش بینـــی خســـارات دیرکـــرد
در شـــرایط بحرانـــی نقدینگـــی در وزارت نیـــرو و
همچنی ــن تغیی ــر قوانی ــن و مق ــررات در ح ــوزه های ــی
مانن ــد تعرف ــه چال ــش ه ــای ج ــدی دیگ ــری هس ــتند
کـــه در قالـــب یـــک قـــرارداد تیـــپ منصفانـــه قابـــل
پیگیـــری خواهنـــد بـــود.
نبـــود قـــرارداد تیـــپ در صنعـــت بـــرق در طـــول
ســـالهای ابتدایـــی دهـــه  90و پـــس از افزایـــش
ناگهانـــی نـــرخ ارز ،بـــه ایجـــاد مـــوج گســـترده ای
از قراردادهـــای متوقـــف منجـــر شـــد 75 .قـــرارداد
بـــه دلیـــل عـــدم پیـــش بینـــی تعدیـــل نـــرخ ارز در
قرارداده ــا متوق ــف ش ــد 5 .م ــورد از ای ــن قرارداده ــا
متاس ــفانه ب ــه ضب ــط ضمان ــت نام ــه و فس ــخ ق ــرارداد
منتهـــی شـــدند.
البتـــه اوج گیـــری نـــرخ ارز بـــه جـــز افزایـــش قیمـــت
تمــام شــده پــروژه هــا ،دســت شــرکت هــای ســازنده
تجهیــزات را نیــز بــرای تامیــن مــواد اولیــه و تجهیــزات
واســطه مــی بنــدد و تحریــم هــا نیــز بــه ایــن مســاله بــه
ش ــدت دام ــن م ــی زنن ــد.
برنامه های سندیکا
ب ــه منظ ــور ح ــل ای ــن چال ــش ه ــا س ــندیکا رئ ــوس و
برنام ــه ه ــای خ ــود در س ــال ج ــاری را ب ــر اس ــاس ده
مح ــور تدوی ــن ک ــرده اس ــت.
اصـــاح رژیـــم حقوقـــی مبـــادالت بیـــن شـــرکتها
و دول ــت اولی ــن راهب ــرد س ــندیکا ب ــرای س ــال پی ــش
روســت .ایــن راهبــرد شــامل اقداماتــی نظیــر اصــاح
مقـــررات بـــرای مقابلـــه بـــا بازارهـــای انحصـــاری،
بـــه روز رســـانی قـــراداد تیـــپ و اســـتقرار آن در
مب ــادالت ش ــرکت ه ــا ب ــا دول ــت ،اص ــاح آییننام ــه
مناقصــات ،پایــش آن و مقابلــه بــا تخلفــات ،تدویــن

فهـــارس بهـــا ،تعدیـــل نـــرخ ارز و فلـــزات و اســـتقرار
نظ ــام تعدی ــل قرارداده ــا و ح ــل مس ــائل قرارداده ــای
متوق ــف اس ــت.
دومیـــن برنامـــه هیـــات مدیـــره پیگیـــری وصـــول
مطالبــات و جرایــم دیرکــرد اســت کــه قــرار اســت در
مســیر اصــاح مقــررات بــرای الــزام اجــرای تعهــدات
کارفرمایـــان و نیـــز تعامـــل بـــا دولـــت بـــرای وصـــول
مطالب ــات دنب ــال ش ــود .کم ــک ب ــه ح ــل مش ــکالت
مالیاتــی و بیمــه ای در قالــب پایــش مقــررات و ارائــه
پیش ــنهادات اصالح ــی ،رف ــع مش ــکالت مالیات ــی و
بیم ــه ای از طری ــق تعام ــل ب ــا دس ــتگاه ه ــای متول ــی
و اطــاع رســانی در خصــوص تغییــر مقــررات و ارائــه
خدم ــات مش ــاوره پیگی ــری ش ــود.
اســـتقرار نهـــاد رگوالتـــوری ،اصـــاح نظـــام مالـــی
صنع ــت ب ــرق و ج ــذب س ــرمایه و تعام ــل ب ــا نظ ــام
بانکـــی بـــرای ارتقـــای خدمـــات بانکـــی مـــورد نیـــاز
صنعـــت بـــرق هـــم برنامـــه هـــای اصلـــی ســـندیکا
بـــرای اصـــاح نظـــام اقتصـــادی صنعـــت بـــرق و
جـــذب منابـــع مالـــی هســـتند.
ســـندیکا همچنیـــن بـــرای اصـــاح نظـــام ارزیابـــی
صالحیـــت شـــرکت هـــا برنامـــه ریـــزی کـــرده کـــه
نهادینـــه ســـازی اخـــاق حرفـــه ای و انســـجام
صنفـــی ،جلوگیـــری از رقابـــت مخـــرب و صیانـــت
از بـــازار شـــرکت هـــای واجـــد صالحیـــت ،نظـــام
اســـتاندارد و تاییدیـــه محصـــول ،اصـــاح نظـــام
ارزیابـــی صالحیـــت و ایفـــای نقـــش ســـندیکا در
ارزیابــی شــرکت هــا از جملــه محورهــای ایــن برنامــه
هســـتند.
افزایـــش همـــکاری هـــای تجـــاری بـــا تدویـــن
سیاســـت هـــای تشـــویقی و افزایـــش مقیـــاس
بنگاهه ــا و طراح ــی م ــدل ه ــای هم ــکاری تج ــاری
در بازاره ــای داخل ــی و خارج ــی ه ــم یک ــی دیگ ــر از
برنامـــه هـــای ســـندیکا بـــرای ســـال  97اســـت.
توســـعه بـــازار کســـب و کار اعضـــا در بازارهـــای
داخلــی و خارجــی هــم جــزو برنامــه هــای ســندیکا در
نظ ــر گرفت ــه ش ــده اس ــت .تس ــهیل حض ــور اعض ــا در
نمایش ــگاه ه ــای داخل ــی و خارج ــی ،اط ــاع رس ــانی
مناقصـــات و فرصـــت هـــای تجـــاری ،برگـــزاری
جلس ــات و مجام ــع معرف ــی اعض ــا و اطالعرس ــانی
و تولیـــد اقـــام تبلیغاتـــی بـــرای معرفـــی کســـب و
کار ش ــرکت ه ــای عض ــو مهمتری ــن محوره ــای ای ــن
برنام ــه هس ــتند.
افزای ــش ظرفی ــت س ــازمانی ش ــرکت ه ــا ب ــا ات ــکا ب ــه
گس ــترش تحقی ــق و توس ــعه و ارتق ــای فن ــاوری آنه ــا
و نیـــز برگـــزاری دوره هـــای آموزشـــی و ســـمینارهای
تخصصـــی را نیـــز بایـــد بـــه فهرســـت برنامـــه هـــای
دهگان ــه س ــندیکا اف ــزود.
ســـندیکا همچنیـــن افزایـــش قـــدرت تاثیرگـــذاری
در سیاســـتگذاری و حکمرانـــی صنعـــت بـــرق را
فگ ــذاری ک ــرده اس ــت .ق ــرار اس ــت ذی ــل ای ــن
هد 
ه ــدف برنام ــه های ــی مانن ــد انج ــام پژوه ــش ه ــای

کارب ــردی و اج ــرای نقش ــه راه س ــند راهب ــردی کس ــب
و کاره ــای صنع ــت ب ــرق ،هماهنگ ــی و هم ــکاری
ب ــا ات ــاق بازرگان ــی ،تش ــکل ه ــای همس ــو و تش ــکیل
کنفدراس ــیون ب ــرق دنب ــال ش ــود .ب ــه ع ــاوه تعام ــل
بــا دســتگاه هــای سیاســتگذار و نیــز ارتقــای قــدرت
رســـانه ای و تاثیرگـــذاری بـــر افـــکار عمومـــی نیـــز در
راســـتای دســـتیابی بـــه ایـــن هـــدف برنامـــه ریـــزی
ش ــده ان ــد.
اص ــاح س ــاختار س ــازمانی و ارتق ــای ارائ ــه خدم ــات
دبیرخانـــه بـــا ایجـــاد پایـــداری مالـــی ،اصـــاح
فرایندهـــا و چابـــک ســـازی دبیرخانـــه ،تقویـــت و
ارتقـــای تاثیرگـــذاری شـــعب و همچنیـــن ارتقـــای
کمـــی و کیفـــی خدمـــات ســـندیکا هـــم از جملـــه
دیگــر اهــداف مــورد نظــر ســندیکا بــرای ســال 1397
اســـت.
راهبردهای کالن توسعه صنعت برق
راهبردهـــای کالن توســـعه کســـب و کارهـــای
صنعـــت بـــرق بـــر اســـاس پژوهـــش هـــای گســـترده
انجــام شــده در ســندیکا کــه پیشــتر در قالــب ســند
راهب ــردی کس ــب و کاره ــای صنع ــت ب ــرق منتش ــر
شـــد ،شـــامل ســـیزده محـــور اســـت.
راهبردهایــی کــه مــی توانــد بــه بهبــود شــرایط تقاضــا
منج ــر ش ــود ش ــامل اص ــاح چرخ ــه نظ ــام اقتص ــادی
صنعـــت بـــرق از طریـــق اصـــاح نظـــام قیمـــت
گـــذاری ،افزایـــش ســـرمایه گـــذاری در پـــروژه هـــای
توس ــعه ای صنع ــت ب ــرق از مناب ــع مل ــی و ابزاره ــای
بـــازار ســـرمایه و ایجـــاد نهـــاد رگوالتـــوری صنعـــت
بـــرق اســـت .البتـــه حـــذف انحصارهـــا و رقابتـــی
کـــردن بـــازار بـــرق و حمایـــت مالـــی و سیاســـی از
صادرکننــدگان را نیــز بایــد بــه ایــن راهبردهــای کالن
اف ــزود.
بهبـــود شـــرایط رقابـــت نیـــز مســـتلزم اصـــاح
سیاســـتهای دولـــت بـــه منظـــور شـــکل گیـــری
بنـــگاه هـــای بـــزرگ ،ایجـــاد ائتـــاف هـــای
اس ــتراتژیک و هم ــکاری ه ــای تج ــاری و جلوگی ــری
از وارد ات کالهـــای خارجـــی از طریـــق اجـــرای
مقـــررات حمایتـــی اســـت.
ب ــر اس ــاس ای ــن راهبرده ــا ،بهب ــود ش ــرایط زنجی ــره
تامی ــن ه ــم در گ ــرو ایج ــاد نه ــاد رگوالت ــوری تنظی ــم
مقـــررات در بازارهـــای انحصـــاری مـــواد خـــام و
مق ــررات گ ــذاری ب ــرای پوش ــش ریس ــک نوس ــانات
نـــرخ ارز اســـت.
مهمتریـــن راهبردهـــا بـــرای بهبـــود عوامـــل تولیـــد
تســـهیل نـــوآوری و اکتســـاب فنـــاوری بـــا پوشـــش
ریســـک و حمایـــت هـــای مالـــی و نیـــز جـــذب
ســـرمایهگذار یهای مســـتقیم خارجـــی بـــه منظـــور
انتق ــال فن ــاوری و گس ــترش آزمایش ــگاهها مرج ــع و
نظـــام اســـتاندارد اســـت.

اقدامات سندیکا
از جمل ــه مهمتری ــن اقدام ــات س ــندیکای صنع ــت
ب ــرق ای ــران ک ــه ب ــه منظ ــور گ ــذر از چال ــش های ــی ک ــه
پیشــتر در ایــن نگاشــت بــه آن اشــاره شــد ،پیگیــری
شـــده و بـــه نتیجـــه رســـیده اســـت ،مـــی تـــوان بـــه
م ــوارد زی ــر اش ــاره ک ــرد .البت ــه مش ــروح ای ــن اقدام ــات
و دســـتاوردها در گـــزارش عملکـــرد ســـندیکای
صنع ــت ب ــرق ای ــران قاب ــل دسترس ــی اس ــت؛
• تدویــن ســند راهبــردی کســب و کارهــای صنعــت
ب ــرق ک ــه ش ــامل  8س ــند دیگ ــر اس ــت و تدوی ــن ای ــن
اســناد در قالــب پــروژه هــای جداگانــه ای در دســتور
کار ســندیکا قــرار دارد.
• ابالغ قرارداد تیپ برای اجرا (ویرایش اول)
• تنظی ــم و تدوی ــن ق ــرارداد تی ــپ خری ــد (ویرای ــش
دوم) کاال ب ــر اس ــاس پیش ــنهادهای مط ــرح کارگ ــروه
ق ــرارداد تی ــپ س ــندیکا
• جلوگیری از ضبط تضامین بسیاری از قراردادها
• جلوگی ــری از برگ ــزاری مناقص ــات خ ــارج از ح ــدود
قــرار داد تیــپ
• وص ــول بخش ــی از مطالب ــات اعض ــا ب ــا توج ــه ب ــه
مکاتب ــات و پیگی ــری ه ــای ص ــورت گرفت ــه
• عضویــت نماینــده ســندیکا در هیــات هــای حــل
اختــاف مالیاتــی بــرای دفــاع از حقــوق اعضــا
• انتقــال نمایندگــی اتــاق بازرگانــی در هیــات هــای
حــل اختــاف بیمــه تامیــن اجتماعــی بــه ســندیکا
• انســجام بخشــی صنفــی میــان اعضــای ســندیکا
و امتنــاع از شــرکت در مناقصــات فاقــد تعدیــل
• تصویـــب پیشـــنهادات ارائـــه شـــده در قانـــون
بودجـــه ســـال 1397
• دســـتور مســـتقیم معـــاون بـــرق و انـــرژی وزارت
نی ــرو ب ــه مدیرعام ــل ش ــرکت توانی ــر مبن ــی ب ــر اولوی ــت
پرداخـــت مطالبـــات اعضـــای ســـندیکا
• تواف ــق ب ــا ش ــرکت ه ــای ب ــرق منطق ــه ای ته ــران،
اصفهـــان ،خراســـان ،هرمـــزگان بـــرای احتســـاب
امتیـــاز عضویـــت در ســـندیکای صنعـــت بـــرق در
مناقصـــات
• انتق ــال ارزیاب ــی و تش ــخیص صالحی ــت ش ــرکت
ه ــا از توانی ــر ب ــه س ــندیکا
• عضوی ــت نماین ــده س ــندیکا در مرک ــز مل ــی رتب ــه
بن ــدی ات ــاق ای ــران
• امضـــای تفاهـــم نامـــه بـــا ســـتاد توســـعه فنـــاوری
حـــوزه انـــرژی معاونـــت علـــم و فنـــاوری ریاســـت
جمهـــور ی
• قیمـــت گـــذاری و ارســـال بـــه ســـازمان برنامـــه و
بودجـــه کشـــور
• کس ــب کرس ــی دائم ــی ب ــرای س ــندیکا در کارگ ــروه
انتخـــاب صادرکننـــدگان نمونـــه وزارت صنعـــت
مع ــدن تج ــارت و س ــازمان توس ــعه تج ــارت
• ارائـــه بســـته حمایـــت از تحقیـــق و توســـعه در
شـــرکت هـــای صنعـــت بـــرق▪
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آیا اعضا به سندیکا
نمره قبولی می دهند؟
نگاهی به اقدامات و دستاوردهای سندیکای صنعت برق ایران
ســندیکای صنعــت بــرق ایــران از ابتــدای ســال  1396تــا کنــون ،اقدامــات گســترده ای در راســتای بهبــود محیــط کســب و کار اعضــای خــود داشــته اســت.
ای ــن تش ــکل ک ــه ب ــه تازگ ــی و در ارزیاب ــی انج ــام ش ــده از س ــوی ات ــاق بازرگان ــی ،صنای ــع ،مع ــادن و کش ــاورزی ای ــران ،در درج ــه  Aو در زم ــره قدرتمندتری ــن
تش ــکل ه ــای اقتص ــادی عض ــو ات ــاق ق ــرار گرفت ــه ،در ط ــول س ــال گذش ــته در حوزهه ــای مختلف ــی اع ــم از «مالی ــات»« ،قرارداده ــای متوق ــف»« ،قرارداده ــای
تی ــپ»« ،کارگ ــروه راه ح ــل»« ،کارگ ــروه مجل ــس»« ،بیم ــه تامی ــن اجتماع ــی»« ،حقوق ــی و قرارداده ــا»« ،الیح ــه بودج ــه س ــال « ،»1397پیگ ــری مطالب ــات
اعض ــا»« ،تدوی ــن فه ــارس به ــای ب ــرق و تعرف ــه ه ــا»« ،توس ــعه ص ــادرات صنع ــت ب ــرق»« ،ارزیاب ــی و تش ــخیص صالحی ــت»« ،حمای ــت از ش ــرکتهای
دانشبنی ــان»« ،پیش ــرفت س ــند راهب ــردی کس ــب و کار صنع ــت ب ــرق ای ــران»« ،پیگی ــری مناف ــع اعض ــا از طری ــق رس ــانههای س ــندیکا»« ،هم ــکاری ب ــا
تش ــکلهای اقتص ــادی»« ،پژوه ــش و برنام ــه ری ــزی» و «برگ ــزاری مجام ــع و نمایش ــگاه ه ــای تخصص ــی» فعالی ــت ک ــرده اس ــت.
در این نگاشت تالش می کنیم نگاهی اجمالی و کوتاه به آنچه در یک سال گذشته در سندیکای صنعت برق ایران گذشته ،داشته باشیم.

تالش برای ابالغ ویرایش دوم قرارداد تیپ
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قراردادهـــای تیـــپ یکـــی از موضوعـــات کلیـــدی
و چالـــش هـــای جـــدی صنعـــت بـــرق محســـوب
میش ــود .س ــندیکا در ط ــول ی ــک س ــال گذش ــته ب ــه
شــکل جــدی بــر روی ایــن موضــوع کار کــرده اســت.
در همیــن راســتا ضمــن بررســی قــرارداد تیــپ خریــد
کاال توســـط یـــک کارگـــروه تخصصـــی ،مکاتبـــه بـــا
شـــرکت توانیـــر و برگـــزاری جلســـات مشـــترک بـــه
منظــور اصــاح ایــن قــرارداد تیــپ خریــد کاال ،انجــام
پیگی ــری ه ــای الزم جه ــت پی ــاده س ــازی ق ــرارداد
تهای
تیـــپ و اســـناد مناقصـــات توســـط شـــرک 
توزیــع و بــرق منطق ـهای و نیــز پیگیــری بــرای اعمــال
اصالح ــات م ــورد نظ ــر س ــندیکا در ویرای ــش ق ــرارداد
تی ــپ را ب ــه ش ــکل ج ــدی دنب ــال ک ــرده اس ــت.
در نهای ــت ای ــن ت ــاش ه ــا منج ــر ب ــه اب ــاغ ویرای ــش
اول قــرارداد تیــپ بــرای اجــرا بــه شــرکت هــای تابعــه
وزارت نی ــرو ب ــود .ب ــه ع ــاوه ای ــن کارگ ــروه تنظی ــم و
تدویـــن ویرایـــش دوم قـــرارداد تیـــپ خریـــد کاال بـــر
اســـاس پیشـــنهادهای مطروحـــه را نیـــز بـــه نتیجـــه
رس ــانده اس ــت.
کارگــروه قــرارداد تیــپ ســندیکای صنعــت بــرق ایــران
در نظ ــر دارد ب ــا پای ــش مس ــتمر اج ــرای قراردادتی ــپ
خریــد کاال توســط کارفرمایــان و بــهروزکــردن قــرارداد
بـــر اســـاس شـــرایط موجـــود زمینـــه را بـــرای بهبـــود
ش ــرایط اعض ــا ب ــه وی ــژه در پ ــروژه هایش ــان ب ــا وزارت
نی ــرو فراه ــم آورد .ب ــه ع ــاوه انج ــام پیگی ــری ه ــای
الزم بـــا هـــدف ابـــاغ ویرایـــش دوم قـــرارداد تیـــپ و
نی ــز پای ــش اس ــتفاده از ق ــرارداد تی ــپ در ش ــرکتهای
کارفرم ــا ه ــم در دس ــتور کار ای ــن کارگ ــروه ق ــرار دارد.
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قراردادهای متوقف؛ پرونده ای
که هنوز در سندیکا بسته نشده است
کارگـــروه قراردادهـــای متوقـــف هـــم یکـــی دیگـــر از
بخ ــش ه ــای فع ــال س ــندیکا اس ــت ک ــه ب ــا ه ــدف
ح ــل چال ــش قرارداده ــای متوق ــف ش ــده صنع ــت
بـــرق کار خـــود را در ســـندیکا آغـــاز کـــرد و بررســـی
قراردادهـــای شـــرکت هـــای عضـــو ســـندیکا بـــا
کارفرمایــان دولتــی بــرای احقــاق حقــوق اعضــا را بــه
عن ــوان یک ــی از دس ــتور کاره ــای خ ــود دنب ــال ک ــرد.
انج ــام مذاک ــرات مس ــتمر ب ــا مدی ــران عام ــل ش ــرکت
هـــای کارفرمـــا بـــرای جلوگیـــری از فســـخ قـــرارداد و
ضبـــط تضامیـــن و همچنیـــن مکاتبـــه ،مذاکـــره و
برگ ــزاری جلس ــات متع ــدد ب ــا مش ــاور مدی ــر عام ــل
شـــرکت توانیـــر ،معاونـــت هماهنگـــی و نظـــارت
مع ــاون اول رئی ــس جمه ــور و نی ــز ریی ــس و اعض ــای
کمیســـیون انـــرژی مجلـــس شـــورای اســـامی در
خصـــوص قراردادهـــای صنعـــت بـــرق از جملـــه
فعالیـــت هایـــی بـــود کـــه در ســـندیکا بـــه منظـــور
پیگیـــری حقـــوق شـــرکت هایـــی کـــه قراردادشـــان
متوقـــف شـــده بـــود ،صـــورت گرفـــت.
البت ــه س ــندیکا ای ــن موض ــوع را از طری ــق کمیس ــیون
ویـــژه اصـــل  44مجلـــس شـــورای اســـامی هـــم
دنبـــال کـــرد و مکاتباتـــی بـــا شـــرکت توانیـــر بـــه
منظـــور درخواســـت اخـــذ مجـــوز از شـــورای عالـــی
فنـــی هـــم داشـــت .برگـــزاری نشســـت مشـــترک
مجل ــس ،س ــندیکا ،وزارت نی ــرو و توانی ــر و نشس ــت
مش ــترک دیگ ــری بی ــن س ــندیکا  ،س ــازمان برنام ــه ،
ب ــرق منطق ــه ای خوزس ــتان ه ــم از دیگ ــر اقدام ــات
ســـندیکا بـــه منظـــور حـــل مســـاله قراردادهـــای
متوقـــف بـــود.

ای ــن ت ــاش ه ــا در نهای ــت ب ــه جلوگی ــری از ضب ــط
تضامی ــن بس ــیاری از قرارداده ــا ،تش ــکیل کارگ ــروه
مدیری ــت اختالف ــات ق ــراردادی ب ــا توانی ــر و تنظی ــم
مت ــن مش ــترک س ــندیکا و ش ــرکت توانی ــر و ارس ــال آن
ب ــه مجل ــس ش ــورای اس ــامی منج ــر ش ــد.
ب ــه ع ــاوه مع ــاون هماهنگ ــی و نظ ــارت مع ــاون اول
رئیـــس جمهـــور در خصـــوص جلوگیـــری از فســـخ
قراردادهـــا و ضبـــط ضمانـــت نامـــه شـــرکت هـــای
طـــرف قـــرارداد بـــا وزارت نیـــرو مکاتباتـــی بـــا ایـــن
وزارتخان ــه داش ــت .توانی ــر نی ــز ب ــرای اخ ــذ مجوزه ــای
الزم جه ــت خاتم ــه قرارداده ــای متوق ــف صنع ــت
ب ــرق مکاتبات ــی ب ــا مجل ــس ش ــورای اس ــامی انج ــام
داده اســـت.
در ایـــن بخـــش ســـندیکا بررســـی و حـــل معضـــل
قراردادهــای متوقــف در کارگــروه مدیریــت اختــاف
ق ــراردادی ،ارتب ــاط مس ــتمر ب ــا نماین ــدگان مجل ــس
ش ــورای اس ــامی و نی ــز برگ ــزاری نشس ــت مش ــترک ب ــا
معــاون وزیــر نیــرو بــرای پیگیــری مســاله قراردادهــای
متوق ــف و جلوگی ــری از ش ــروع دور جدی ــدی از ای ــن
قرارداده ــا را در دس ــتور کار خ ــود دارد.
پیگیری جدی سندیکا
برای تعیین تکلیف تعدیل های قراردادی
کارگـــروه راهحـــل کـــه پیشـــتر بـــه عنـــوان کارگـــروه
مشـــترک ســـندیکا توانیـــر شـــناخته مـــی شـــد هـــم
اقدام ــات گس ــترده ای در خص ــوص تعدی ــل ه ــای
ق ــراردادی داش ــت .س ــندیکای صنع ــت ب ــرق ای ــران
تح ــت هی ــچ ش ــرایطی ای ــن موض ــوع را از دس ــتور کار
خ ــود خ ــارج نک ــرده اس ــت.
بررســـی خســـارات وارده بـــه پیمانـــکاران بـــه ویـــژه

در ح ــوزه پ ــروژه ه ــای توزی ــع ،انع ــکاس مناقص ــات
و قراردادهـــای خـــارج از قـــرارداد تیـــپ بـــه شـــرکت
توانی ــر و نی ــز بررس ــی بالتکلیف ــی پیمان ــکاران بخ ــش
توزی ــع در خص ــوص اج ــرای تعه ــدات ق ــراردادی ب ــه
دلیــل افزایــش قیمــت فلــزات و انعــکاس بــه شــرکت
توانی ــر از جمل ــه مهمتری ــن اقدام ــات ای ــن کارگ ــروه
ب ــوده اس ــت.
انجـــام پیگیـــری هـــای الزم و مکاتبـــه بـــا شـــرکت
توانی ــر ب ــرای تعیی ــن فرم ــول محاس ــبه تعدی ــل ن ــرخ
ارز و فلـــزات ،پیگیـــری پرداخـــت تعدیـــل قـــرارداد
از طری ــق ش ــورای عال ــی فن ــی ،پیگی ــری مطالب ــات
اعض ــا از ش ــرکت ه ــای توزی ــع و همچنی ــن بررس ــی
بـــازه زمانـــی تغییـــرات نـــرخ ارز و فلـــز و دامنـــه آن
از جملـــه اقدامـــات ســـندیکا در ایـــن زمینـــه بـــوده
اســـت.
کارگـــروه راه حـــل ســـندیکا همچنیـــن نشســـت
مشـــترکی بـــا معاونـــت هماهنگـــی توزیـــع شـــرکت
توانی ــر برگ ــزار ک ــرد و بررس ــی و جب ــران ض ــرر و زی ــان
ناشـــی از افزایـــش اســـناد خزانـــه را خواســـتار شـــد.
ای ــن ت ــاش ه ــا در نهای ــت ب ــه جلوگی ــری از برگ ــزاری
مناقصــات خــارج از حــدود قــرار داد تیــپ ،اســتفاده
از قـــرارداد تیـــپ در قراردادهایـــی کـــه از طـــرف
ســـندیکا بـــه شـــرکت توانیـــر منعکـــس شـــد و در
نهایــت وصــول بخشــی از مطالبــات اعضــا بــا توجــه
بــه مکاتبــات و پیگیــری هــای ســندیکا منجــر شــد.
ارتباط سازمان یافته و هدفمند سندیکا
با مجلس شورای اسالمی
اهمیـــت برقـــراری یـــک ارتبـــاط ســـازمان یافتـــه و
هدفمنـــد بـــا مجلـــس شـــورای اســـامی مهمتریـــن
هــدف ســندیکا بــرای فعــال کــردن کارگــروه مجلــس
اســـت .ایـــن کارگـــروه بررســـی و شناســـایی اهـــم
موضوعـــات و مشـــکالت اعضـــای ســـندیکا و
انع ــکاس آنه ــا ب ــه مجل ــس ش ــورای اس ــامی جه ــت
چـــاره جویـــی و نیـــز مکاتبـــه و برگـــزاری نشســـت
ب ــا کمیس ــیون ه ــای مرتب ــط مجل ــس در خص ــوص
مش ــکالت مبت ــا ب ــه ش ــرکت ه ــای عض ــو را هم ــواره
در دســـتور کار خـــود دارد.
ایـــن پیگیـــری هـــا تـــا امـــروز بـــه برگـــزاری چندیـــن
نشســـت مشـــترک بـــا نماینـــدگان مجلـــس و طـــرح
و بررســـی مشـــکالت احصـــاء شـــده اعضـــا بـــا
نماین ــدگان مجل ــس منج ــر ش ــده و کارگ ــروه در نظ ــر
دارد در ادامـــه همچنـــان ارتبـــاط مســـتمر خـــود بـــا
نماین ــدگان مجل ــس را ت ــا حص ــول کام ــل نتیج ــه در
تحق ــق خواس ــتگاه ه ــای س ــندیکا و رف ــع مش ــکالت
اعضـــا حفـــظ کـــرده و اســـتحکام بخشـــد.
راهیابی سندیکا
به هیات های حل اختالف مالیاتی
از آنج ــا ک ــه مس ــاله مالی ــات ع ــاوه ب ــر چال ــش ه ــای

گســـترده اش یکـــی از موضوعـــات و مشـــکالت
مشـــترک بیـــن همـــه شـــرکت هـــای عضـــو اســـت،
ســندیکا پیگیــری مســتمر و دائمــی مســائل شــرکت
هــای عضــو در ایــن حــوزه را در کارگروهــی بــا همیــن
نـــام ســـامان بخشـــی کـــرده اســـت .ایـــن کارگـــروه
عــاوه بــر شناســایی و انعــکاس مشــکالت مالیاتــی
اعضـــا بـــه ســـازمان بـــرای بررســـی و حـــل آنهـــا،
مکاتبــات گســترده ای نیــز بــا ســازمان امــور مالیاتــی
کش ــور ب ــرای اص ــاح قان ــون مالی ــات ه ــای مس ــتقیم
داش ــته اس ــت.
بررســی قوانیــن و مقــررات معــاف از مالیــات مناطــق
آزاد تجـــاری ،پیگیـــری بـــرای اســـتفاده از ظرفیـــت
قانــون مالیــات هــای مســتقیم ،بررســی راهــکار هــای
بــرون رفــت از مشــکالت حــوزه قوانیــن مالیــات و نیــز
ت ــاش ب ــرای حض ــور نماین ــده س ــندیکا در جلس ــات
هیــات حــل اختــاف مالیاتــی بــرای دفــاع از حقــوق
اعض ــا را نی ــز در فهرس ــت اقدام ــات خ ــود ق ــرار داده
اســـت .یکـــی از مهمتریـــن نتایـــج ایـــن تـــاش هـــا
عضویـــت نماینـــده ســـندیکا در هیاتهـــای حـــل
اختــاف مالیاتــی بــرای دفــاع از حقــوق اعضــا بــوده
اس ــت.
سندیکا نماینده اتاق در هیات های
حل اختالف بیمه تامین اجتماعی
بیمـــه تامیـــن اجتماعـــی هـــم یکـــی از مشـــکالت
مش ــترک اعض ــای س ــندیکای صنع ــت ب ــرق ای ــران
محســـوب مـــی شـــود .در همیـــن راســـتا ســـندیکا
بـــا ایجـــاد کارگروهـــی ضمـــن مکاتبـــه بـــا ســـازمان
تامیـــن اجتماعـــی در خصـــوص عـــدم رســـیدگی
موث ــر در بعض ــی از هی ــات ه ــای ب ــدوی تش ــخیص
مطالبــات ،تــاش کــرد اجــرای مفــاد بخشــنامه هــای
س ــازمان تامی ــن اجتماع ــی ،ط ــرح مش ــکالت بن ــگاه
ه ــای اقتص ــادی ب ــا مدی ــران ارش ــد س ــازمان و نی ــز
انع ــکاس تخلف ــات کارشناس ــان تامی ــن اجتماع ــی
ب ــه س ــازمان را ب ــه ش ــکل ج ــدی دنب ــال کن ــد.
البت ــه در ای ــن کارگ ــروه بررس ــی ه ــای گس ــترده ای ب ــر
روی عــدم شــمول حــق بیمــه بــه قراردادهــای خریــد
انجـــام شـــده و مکاتباتـــی بـــا بـــا مدیـــر کل درآمـــد
ســـازمان تامیـــن اجتماعـــی در خصـــوص تعییـــن
تکلیـــف حـــق بیمـــه قراردادهـــای پیمانـــکاری و
نی ــز ح ــق بیم ــه کارکن ــان ش ــاغل در اج ــرای ق ــرارداد
ص ــورت گرفت ــه اس ــت.
در نهایـــت و بعـــد از انعـــکاس عـــدم رســـیدگی در
بعض ــی از هی ــات ه ــای ب ــدوی ای ــن موض ــوع توس ــط
س ــازمان تامی ــن اجتماع ــی پیگی ــری و ت ــا ح ــدودی
ایـــن مشـــکل مرتفـــع شـــد بـــه عـــاوه بـــه تخلفـــات
برخـــی از کارشناســـان ســـازمان هـــم رســـیدگی و از
اس ــتمرار آن جلوگی ــری ش ــد .البت ــه نمایندگ ــی ات ــاق
بازرگانـــی در هیـــات هـــای حـــل اختـــاف نیـــز بـــه
س ــندیکای صنع ــت ب ــرق ای ــران منتق ــل ش ــد.
ایــن کارگــروه در نظــر دارد بررســی مســتمر مشــکالت

بیم ــه و تامی ــن اجتماع ــی اعض ــا و ارتب ــاط مس ــتمر
بـــا ســـازمان بیمـــه بـــرای حـــل آنهـــا را همچنـــان در
دســتور کار خــود داشــته باشــد و موضــوع حــق بیمــه
قرارداده ــای پیمان ــکاری را ب ــه ش ــکل ج ــدی دنب ــال
کن ــد.
تجربه موفق کمیته حقوقی قراردادها
در انسجام بخشی صنفی
کمیتــه حقوقــی و قراردادهــای ســندیکا هــم راســتا بــا
همــه بخــش هــای ســندیکا و بــا توجــه بــه معضــات
و دغدغ ــه ه ــای اعض ــا ب ــر موض ــوع ق ــرارداد تی ــپ و
تعدی ــات ق ــراردادی تمرک ــز وی ــژه داش ــته اس ــت .ب ــه
همیـــن منظـــور بررســـی مناقصـــات فاقـــد تعدیـــل،
درخواســـت اصـــاح و تمدیـــد بخشـــنامه در
قراردادهـــای فاقـــد تعدیـــل و مکاتبـــه بـــا توانیـــر بـــه
منظ ــور جب ــران تغیی ــرات ن ــرخ ارز و افزای ــش ش ــدید
قیم ــت ه ــا از جمل ــه اقدام ــات ای ــن کمیت ــه ب ــوده
اس ــت.
مکاتبـــه بـــا مدیـــران عامـــل شـــرکت هـــای عضـــو
در خصـــوص درخواســـت همـــکاری بـــرای حفـــظ
انس ــجام صنف ــی ،پیگی ــری ب ــرای اص ــاح و تمدی ــد
بخش ــنامه ارزی از طری ــق ارس ــال مس ــتندات ب ــرای
شـــورای عالـــی فنـــی و مکاتبـــه بـــا معـــاون برنامـــه
ریـــزی و امـــور اقتصـــادی شـــرکت توانیـــر  ،بررســـی
مشـــکالت ناشـــی از افزایـــش قیمـــت فلـــزات و
درخواســـت تمدیـــد ضمانـــت نامـــه هـــای حســـن
انج ــام تعه ــدات و مکاتب ــه ب ــا مدی ــر عام ــل ش ــرکت
توانی ــر ب ــرای اس ــتفاده از قیم ــت ه ــای واقع ــی ب ــرای
محاســبه مابــه التفــاوت نــرخ فلــزات از جملــه دیگــر
اقدام ــات ای ــن کمیت ــه ب ــوده اس ــت.
در نهایــت ایــن تــاش هــا بــه ایجــاد انســجام بخشــی
صنفــی میــان اعضــای ســندیکا و امتنــاع از شــرکت
در مناقص ــات فاق ــد تعدی ــل و تش ــکیل کارگ ــروه فل ــز
در توانی ــر منج ــر ش ــد .ب ــه ع ــاوه ش ــرکت توانی ــر ط ــی
نام ــه ای ب ــه نظ ــام فن ــی اجرای ــی س ــازمان برنام ــه و
بودج ــه کش ــور خواس ــتار جب ــران تغیی ــرات ن ــرخ ارز و
افزای ــش ش ــدید قیم ــت ه ــا ش ــد.
ای ــن کمیت ــه ق ــرار اس ــت بررس ــی مس ــتمر مش ــکالت
حقوق ــی و ق ــراردادی اعض ــا و بخش ــنامه ه ــا و آیی ــن
نام ــه ه ــا ب ــرای تنظی ــم و اج ــرای هرچ ــه بهت ــر آنه ــا و
نیـــز بهبـــود قوانیـــن و مقـــررات در راســـتای احقـــاق
حقــوق اعضــا را در دســتور کار آتــی خــود قــرار دهــد.
تصویب پیشنهاد سندیکا در قانون
بودجه سال 97
امس ــال ه ــم مانن ــد س ــال ه ــای گذش ــته س ــندیکا
الیحـــه بودجـــه ســـال  97را بـــه شـــکل گســـترده
بررس ــی و تحلی ــل و گ ــزارش کارشناس ــی مرب ــوط ب ــه
آن را تدویـــن کـــرد .در همیـــن راســـتا پیشـــنهادات
اصالحـــی بـــر روی الیحـــه بودجـــه ســـال  1397بـــه
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مجل ــس ش ــورای اس ــامی ارائ ــه ش ــد و ب ــرای اعم ــال
آنهـــا مکاتبـــات و مذاکراتـــی بـــا کمیســـیون هـــای
تخصصـــی مجلـــس صـــورت گرفـــت .در نهایـــت
پیشـــنهادات ارائـــه شـــده از ســـوی مجلـــس مـــورد
پذی ــرش ق ــرار گرف ــت و در مت ــن قان ــون بودج ــه س ــال
 1397گنجانـــده شـــد.
پرداخت مطالبات اعضا
با دستور مستقیم معاون وزیر نیرو
مســـاله مطالبـــات معـــوق شـــرکت هـــای ســـازنده
و پیمانـــکار ســـال هاســـت یکـــی از چالـــش هـــای
اصل ــی فع ــاالن صنع ــت ب ــرق محس ــوب م ــی ش ــود.
ب ــه همی ــن دلی ــل در ط ــول ای ــن س ــال ه ــا س ــندیکا در
کن ــار هم ــه موضوع ــات در ح ــال پیگی ــری ،مس ــاله
مطالبـــات معـــوق را بـــه صـــورت مســـتمر و دائمـــی
پیگی ــری م ــی کن ــد .در همی ــن راس ــتا در ط ــول ی ــک
س ــال گذش ــته ه ــم ط ــی اس ــتعالمی از ش ــرکت ه ــای
عضـــو ،میـــزان تقریبـــی مطالبـــات را اســـتحصال
ک ــرده اس ــت.
انجــام مکاتبــات و برگــزاری نشســت هــا و مذاکــره بــا
مقام ــات وزارت نی ــرو و مدی ــران عام ــل ش ــرکتهای
بـــرق منطقـــه ای و توزیـــع نیـــروی بـــرق گام بعـــدی
ســندیکا بــرای وصــول مطالبــات اعضــا بــوده اســت.
در نهای ــت ای ــن ت ــاش ه ــا ب ــه دس ــتور مع ــاون ب ــرق
و ان ــرژی وزارت نی ــرو ب ــه مدیرعام ــل ش ــرکت توانی ــر
مبنـــی بـــر اولویـــت پرداخـــت مطالبـــات اعضـــای
س ــندیکا منج ــر ش ــد.
عضویت در سندیکا
حائز امتیاز در مناقصات شد
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تش ــکیل کمیت ــه ارزیاب ــی و تش ــخیص صالحی ــت و
انتخ ــاب اعض ــای هی ــات رییس ــه آن گام ت ــازه ای
ب ــه منظ ــور ارائ ــه خدم ــات موث ــر ب ــه اعض ــا محس ــوب
مـــی شـــود .ایـــن کمیتـــه کـــه تدویـــن برنامـــه هـــای
بلندم ــدت و کوت ــاه م ــدت کمیت ــه ب ــرای ارزیاب ــی و
تش ــخیص صالحی ــت اعض ــا را در دس ــتور کار خ ــود
دارد ،در اولیــن گام دســتور العمــل معرفــی اعضــا بــه
فراخــوان مناقصــات شــرکت هــای بــرق منطقــه ای و
توزی ــع جه ــت کس ــب امتی ــاز عضوی ــت در س ــندیکا
را دنب ــال ک ــرده و ب ــه نتیج ــه رس ــاند.
بـــه ایـــن ترتیـــب توافـــق بـــا شـــرکت هـــای بـــرق
منطقـــهای تهـــران ،اصفهـــان ،خراســـان ،هرمـــزگان
بـــرای احتســـاب امتیـــاز عضویـــت در ســـندیکای
صنعـــت بـــرق در مناقصـــات ،انتقـــال ارزیابـــی و
تشـــخیص صالحیـــت شـــرکت هـــا از توانیـــر بـــه
ســـندیکا و عضویـــت نماینـــده ســـندیکا در مرکـــز
ملــی رتبــه بنــدی اتــاق ایــران از جملــه دســتاوردهای
ایـــن کمیتـــه محســـوب مـــی شـــود.
ای ــن کمیت ــه در نظ ــر دارد ضم ــن طراح ــی سیس ــتم
ارزیابـــی و تشـــخیص صالحیـــت شـــرکت هـــا بـــه
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عن ــوان مرج ــع ارزیاب ــی ب ــا اس ــتفاده از فرص ــت ه ــای
قانونـــی ،پروپـــوزال سیســـتم ارزیابـــی صالحیـــت
ســازندگان را نیــز جهــت ارائــه بــه توانیــر تدویــن کنــد.
اوج گیری دانش بنیان های سندیکا
تشـــکیل کمیتـــه حمایـــت از شـــرکت هـــای
دانـــش بنیـــان در ســـندیکا آغـــاز فصـــل تـــازه ای
در فعالیتهـــای ســـندیکا بـــود .ایـــن کمیتـــه نوپـــا
از همـــان ابتـــدای فعالیـــت خـــود تـــاش کـــرد بـــا
ســـازمانها و نهادهـــای مرتبـــط بـــا حـــوزه کاری
شـــرکت هـــای عضـــو خـــود ارتباطـــی هدفمنـــد و
اثربخـــش برقـــرار کنـــد .برگـــزاری نشســـت هـــای
متعـــدد بـــا معاونـــت علمـــی و فنـــاوری ریاســـت
جمه ــوری و ریاس ــت مرک ــز ش ــرکتها و موسس ــات
دان ــش بنی ــان ،مدی ــر مش ــارکت صن ــدوق ن ــوآوری و
ش ــکوفایی ریاس ــت جمه ــوری ،معاون ــت ن ــوآوری
و توســـعه فنـــاوری صنـــدوق نـــوآوری و شـــکوفایی
ریاس ــت جمه ــوری ،ریی ــس هی ــات مدی ــره مجم ــع
تش ــکل ه ــای دان ــش بنی ــان و نماین ــدگان صن ــدوق
حمایــت از تحقیقــات و توســعه صنایــع الکترونیــک
از جملـــه مهمتریـــن اقدامـــات ایـــن کمیتـــه بـــرای
دس ــتیابی ب ــه ای ــن ه ــدف ب ــود.
البتـــه همـــکاری بـــا دفتـــر کســـب و کار امـــور
بینالملـــل معاونـــت علمـــی و فنـــاوری ریاســـت
جمه ــوری در معرف ــی کارگ ــزاران از جان ــب س ــندیکا
در خـــارج از ایـــران ،معرفـــی ســـندیکا و کمیتـــه
بوکار
دانشبنی ــان در جلس ــه ب ــا دفت ــر توس ــعه کســ 
امـــور بینالملـــل معاونـــت علمـــی و فنـــاوری و
معرف ــی نمایش ــگاههای داخل ــی و خارج ــی جه ــت
حمای ــت از ش ــرکتهای دان ــش بنی ــان ب ــه معاون ــت
علم ــی و فن ــاوری ریاس ــت جمه ــوری را نی ــز بای ــد در
فهرســـت اقدامـــات ایـــن کمیتـــه گنجانـــد.
کمیتـــه حمایـــت از شـــرکت هـــای دانـــش بنیـــان
توانســـته در مـــدت کوتـــاه فعالیـــت خـــود ضمـــن
جلـــب نظـــر مســـاعد مدیـــر مشـــارکت صنـــدوق
ن ــوآوری و ش ــکوفایی و معاون ــت ن ــوآوری و توس ــعه
فن ــاوری جه ــت دریاف ــت ط ــرح ه ــای دان ــش بنی ــان
از جان ــب س ــندیکا ،موف ــق ب ــه امض ــای تفاه ــم نام ــه
بــا ســتاد توســعه فنــاوری حــوزه انــرژی معاونــت علــم
و فنـــاوری ریاســـت جمهـــوری شـــود.
الزم بـــه ذکـــر اســـت کـــه امضـــای تفاهـــم نامـــه
همـــکاری بـــا صنـــدوق حمایـــت از تحقیقـــات و
توس ــعه صنای ــع الکترونی ــک ،ارائ ــه نظ ــرات س ــندیکا
و رف ــع نواق ــص لیس ــت محص ــوالت دان ــش بنی ــان
صنعــت بــرق و همچنیــن طــرح موضــوع و پیگیــری
حض ــور س ــندیکا در مش ــاوره ارزیاب ــی ش ــرکتهای
دانـــش بنیـــان بـــا ریاســـت مرکـــز شـــرکتها و
موسســـات دانـــش بنیـــان را نیـــز بـــه شـــکل جـــدی
دنبـــال کنـــد.

به همت سندیکا فهارس بهای
تاسیسات برقی قیمت دار شد
یک ــی از مهمتری ــن چال ــش ه ــای صنع ــت ب ــرق ب ــه
وی ــژه در دوره های ــی ک ــه قیم ــت نه ــاده ه ــای تولی ــد
ب ــه ش ــدت افزای ــش م ــی یاب ــد ،نب ــود فهرس ــت به ــا
در ای ــن صنع ــت اس ــت .س ــندیکا م ــدت هاس ــت
کـــه بـــرای تدویـــن و قیمـــت دار کـــردن فهـــارس
به ــای بخ ــش ه ــای مختل ــف صنع ــت ب ــرق ت ــاش
میکنـــد .در همیـــن راســـتا کارگروهـــی بـــا عنـــوان
تدوی ــن فه ــارس به ــای ب ــرق و تعرف ــه ه ــای واردات ــی
در س ــندیکا فع ــال ش ــده اس ــت.
ای ــن کارگ ــروه ع ــاوه ب ــر تدوی ــن آنالی ــز به ــای خط ــوط
هوایــی انتقــال نیــرو ،قیمــت گــذاری فهرســت بهــای
واحـــد پایـــه تاسیســـات برقـــی و ارائـــه بـــه ســـازمان
برنامـــه و بودجـــه و ارائـــه پیشـــنهاد بـــه ســـندیکا در
خص ــوص تعرفهه ــای گمرک ــی دکل ه ــا و تابلوه ــای
ب ــرق را نی ــز در دس ــتور کار خ ــود داش ــته و در نهای ــت
موفـــق بـــه قیمـــت گـــذاری و ارســـال بـــه ســـازمان
برنام ــه و بودج ــه کش ــور ش ــده اس ــت .گفتن ــی اس ــت
ک ــه پیگی ــری و آنالی ــز به ــا ب ــرای اب ــاغ فه ــارس به ــای
ب ــرق جه ــت اج ــرا از جمل ــه برنام ــه ه ــای آت ــی ای ــن
کارگ ــروه اس ــت.
کرسی دائمی برای سندیکا
در کارگروه انتخاب صادرکنندگان نمونه
کمیتـــه توســـعه صـــادرات صنعـــت بـــرق یکـــی
از قدیمـــی تریـــن و فعـــال تریـــن کمیتـــه هـــای
ســندیکای صنعــت بــرق ایــران اســت .ایــن کمیتــه
در طـــول یـــک ســـال گذشـــته عـــاوه بـــر تدویـــن
برنام ــه راهب ــردی حض ــور در ب ــازار ع ــراق ،اس ــتعالم
و جمعبنـــدی مطالبـــات شـــرکتهای عضـــو از
دولـــت عـــراق و پیگیـــری آن از مشـــاور معـــاون اول
رئیـــس جمهـــور و رئیـــس ســـتاد ویـــژه اقتصـــادی
ایــران و عــراق ،ســتاد عــراق وزارت نیــرو ،معــاون اول
رئی ــس جمه ــور و س ــایر نهاده ــای مرتب ــط را دنب ــال
کـــرده اســـت.
ایـــن کمیتـــه همچنیـــن تهیـــه و چـــاپ کاتالـــوگ
و تیزرهـــای تبلیغاتـــی اعضـــای کمیتـــه و تهیـــه
تی ــزر توانمن ــدی صادرات ــی ب ــه س ــه زب ــان فارس ــی-
انگلیســـی-عربی ،میزبانـــی و برگـــزاری جلســـات
مرتبــط بــا معــاون وز یــر بــرق عــراق و وزیــر بــرق ســوریه
و هی ــات هم ــراه در حاش ــیه نمایش ــگاه بی ــن الملل ــی
ب ــرق ،برگ ــزاری نشس ـتهای تخصص ــی در حاش ــیه
نمایشـــگاه بینالمللـــی بـــرق بـــا حضـــور مقامـــات
ارش ــد وزارت نی ــرو ،ش ــرکت توانی ــر و مجل ــس ش ــورای
اس ــامی و اس ــتعالم و جم ــع بن ــدی اولوی ــت ه ــای
صادراتـــی اعضـــا را در فهرســـت اقدامـــات خـــود
گنجان ــده اس ــت.
البت ــه تدوی ــن و تهی ــه گ ــزارش ص ــادرات صنع ــت
بــرق بــرای ارائــه بــه مجلــس و وزیــر نیــرو بــا مشــارکت

و همـــکاری معاونـــت پژوهشـــی ســـندیکا ،اعـــام
پیشـــنهادات ســـندیکا بـــرای درج در تفاهـــم
نامـــه کمیســـیون هـــای مشـــترک کشـــورهای غنـــا-
ارمنســـتان -تونـــس -قطـــر -عـــراق و نیـــز انجـــام
مذاک ــرات ب ــا مقام ــات و دس ــت ان ــدرکاران مرتب ــط
در خصـــوص اختصـــاص بخشـــی از خـــط
اعتب ــاری س ــوریه جه ــت انج ــام پ ــروژه ه ــای ب ــرق
در آن کش ــور ه ــم از جمل ــه دیگ ــر اقدام ــات کمیت ــه
توس ــعه ص ــادرات س ــندیکای صنع ــت ب ــرق ای ــران
محســـوب مـــی شـــود.
ایــن کمیتــه هماهنگــی بــا دفتــر بیــن الملــل معاونــت
علم ــی و فن ــاوری ریاس ــت جمه ــوری در خص ــوص
تســـهیل صـــادرات محصـــوالت دانشبنیـــان
ل حضـــور اعضـــا در نمایشـــگاههای
و تســـهی 
بینالملل ــی ب ــرق و ان ــرژی را ه ــم ب ــه ش ــکل ج ــدی
دنبـــال کـــرده اســـت.
نتیج ــه ای ــن ت ــاش ه ــا و پیگی ــری ه ــا تامی ــن مناب ــع
مالــی بــرای هماهنگــی حضــور مقامــات بــرق کشــور
در هی ــات اعزام ــی ب ــه نمایش ــگاه ب ــرق خاورمیان ــه،
تدویــن طــرح ارزیابــی شــرکت هــا جهــت حضــور در
کنسرســیوم هــای صادراتــی و کســب کرســی دائمــی
ب ــرای س ــندیکا در کارگ ــروه انتخ ــاب صادرکنن ــدگان
نمونـــه وزارت صنعـــت معـــدن تجـــارت و ســـازمان
توس ــعه تج ــارت ب ــوده اس ــت.
دس ــتورکار آین ــده کمیت ــه توس ــعه ص ــادرات تدوی ــن
برنامــه راهبــردی و عملیاتــی جهــت حضــور در بــازار
عـــراق ،تشـــکیل اتـــاق فکـــر صـــادرات بـــا حضـــور
صاحبنظـــران و کارشناســـان مـــورد نظـــر و معرفـــی
کنسرس ــیومهای م ــورد تائی ــد س ــندیکا در بازاره ــای
ه ــدف خواه ــد ب ــود.
البتـــه حضـــور در نمایشـــگاه انـــرژی و آب عمـــان
و راه انـــدازی وب ســـایت چنـــد زبانـــه بـــا امـــکان
معرف ــی محص ــوالت ش ــرکتهای عض ــو ه ــم از دیگ ــر
برنامههـــای ایـــن کمیتـــه اســـت.
ارائه گزارش ها و تحلیل های کارشناسی با
تالش معاونت پژوهش و برنامه ریزی سندیکا
معاونـــت پژوهـــش و برنامـــه ریـــزی ســـندیکا کـــه
مهمتریـــن دســـتاورد آن تدویـــن ســـند راهبـــردی
کس ــب و کاره ــای صنع ــت ب ــرق ای ــران اس ــت ،در
ط ــول ی ــک س ــال گذش ــته گ ــزارش ه ــای تحلیل ــی
بســیاری را در خصــوص مســائل و مشــکالت مطــرح
ش ــده در س ــندیکا و صنع ــت ب ــرق تدوی ــن و جه ــت
ارائ ــه ب ــه مس ــئولین ام ــر آم ــاده ک ــرده اس ــت.
از جملـــه مهمتریـــن تحلیـــل هـــای انجـــام شـــده
در ایـــن معاونـــت مـــی تـــوان بـــه موضوعاتـــی نظیـــر
بودجــه صنعــت بــرق در الیحــه بودجــه ســال 1396
و 1397و ارائـــه پیشـــنهادات اصالحـــی ،ســـاختار
ســـندیکای صنعـــت بـــرق و ارائـــه پیشـــنهادهای
اصالحـــی ،صـــادرات و واردات صنعـــت بـــرق،
وضعی ــت مطالب ــات بخ ــش خصوص ــی از دول ــت و

نی ــز پ ــروژه ه ــای ناتم ــام و قاب ــل واگ ــذاری ب ــه بخ ــش
خصوصـــی در صنعـــت بـــرق اشـــاره کـــرد.
بـــه عـــاوه گـــزارش هـــای دیگـــری هـــم در مـــورد
فرصتهـــا و چالـــش هـــای ایجـــاد فدراســـیون
صنعــت بــرق و بررســی پیــش نویــس ســند راهبــردی
بـــرق و الکترونیـــک وزارت صنعـــت ،معـــدن و
تج ــارت ه ــم در ای ــن معاون ــت تهی ــه و تدوی ــن ش ــده
اســـت.
از دیگـــر اقدامـــات معاونـــت پژوهشـــی ســـندیکا
نظرســـنجی از اعضـــا در خصـــوص اولویـــت هـــای
کوتـــاه مـــدت و میـــان مـــدت و تدویـــن دســـتور
کار ســـندیکای در ســـال  ،1397همـــکاری بـــا
پژوهش ــگاه نی ــرو ب ــرای حمای ــت از تحقی ــق و توس ــعه
در شـــرکتهای عضـــو و تدویـــن دســـتورالعمل
پیوســـت فنـــاوری قراردادهـــای بیـــن المللـــی
و طرحهـــای مهـــم ملـــی ،بررســـی کارشناســـی
موضوع ــات و م ــوارد اس ــتعالم ش ــده از س ــندیکای
صنعــت بــرق ایــران و ارائــه نتایــج بــه دســتگاه هــای
اجرایــی ،پیگیــری مســائل اعضــا از پژوهشــگاه نیــرو
و مبادل ــه ق ــرارداد پژوهش ــی ب ــا ات ــاق بازرگان ــی ته ــران
بـــوده اســـت.
انجـــام پژوهـــش بررســـی و ارزیابـــی راهکارهـــای
تنظیـــم مقـــررات بـــازار در بازارهـــای انحصـــاری
م ــواد خ ــام و صنای ــع ب ــاال دس ــتی و مقرراتگ ــذاری
بـــرای حمایـــت از حقـــوق ســـازندگان در برابـــر
تولیدکنن ــدگان انحص ــاری و انج ــام پ ــروژه تدوی ــن
مدلهـــای نویـــن تامیـــن مالـــی و ســـرمایه گـــذاری
در صنعـــت بـــرق از جملـــه دیگـــر فعالیـــت هـــای
معاونـــت پژوهـــش ســـندیکا بـــوده اســـت.
انج ــام نظرس ــنجی از ش ــرکت ه ــای عض ــو و تدوی ــن
گـــزارش چالشهـــای ســـازندگان تجهیـــزات و
پیمانـــکاران شـــبکه توزیـــع نیـــروی بـــرق ایـــران
جهــت ارائــه در کنفرانــس توزیــع بــرق ،تهیــه گــزارش
اظه ــار نظ ــر س ــندیکای صنع ــت ب ــرق ای ــران درب ــاره
ط ــرح پیش ــنهادی اص ــاح م ــاده  31قان ــون مق ــررات
صـــادرات و واردات و نیـــز گـــزارش زمینـــه هـــای
هم ــکاری ب ــا اروپ ــا در صنع ــت ب ــرق در چارچ ــوب
برج ــام ه ــم از دیگ ــر اقدام ــات اثرگ ــذار ای ــن بخ ــش
ب ــود ه اس ــت.
واگ ــذاری پ ــروژه ه ــای ناتم ــام ب ــه بخ ــش خصوص ــی
و تولیـــد بـــرق بـــا مالحظـــات زیســـت محیطـــی و
توســـعه پایـــدار موضوعـــات دیگـــری بودنـــد کـــه
معاونــت پژوهشــی ســندیکا در کنــار نظــر ســنجی از
اعضــا درخصــوص اولویــت هــای کاری ســندیکا در
س ــال  ،1397گ ــزارش ه ــای تحلیل ــی در م ــورد آنه ــا
تهی ــه ک ــرده اس ــت.
البتـــه ایـــن معاونـــت در ســـایه تـــاش هـــا و
پژوهشهـــای خـــود توانســـت ضمـــن ارائـــه بســـته
حمایـــت از تحقیـــق و توســـعه در شـــرکت هـــای
صنعــت بــرق ،اعتبــار ســندیکا را تــا جایــی افزایــش
ده ــد ک ــه وزی ــر نی ــرو از س ــندیکا خواس ــت جه ــت
اج ــرای ط ــرح پژوهش ــی درخص ــوص چال ــش ه ــای

توس ــعه ص ــادرات صنع ــت ب ــرق وارد عم ــل ش ــود.
انجـــام پژوهـــش هـــای تعییـــن شـــده در ســـند
راهبـــردی و ارائـــه بســـتههای سیاســـتی جهـــت
بهب ــود محی ــط کس ــب و کار صنع ــت ب ــرق ه ــم در
دســـتورکارهای آتـــی ایـــن واحـــد اســـت.
گفتنـــی اســـت کـــه گســـترش کار پژوهشـــی ســـند
راهبـــردی ســـندیکا کـــه در معاونـــت پژوهـــش و
برنامــه ریــزی تهیــه و تدویــن شــده بــود ،همچنــان در
ح ــال پیگی ــری اس ــت .در همی ــن راس ــتا طرحه ــای
پژوهش ــی جه ــت تامی ــن مال ــی ب ــه ات ــاق بازرگان ــی
تهـــران و ایـــران ارائـــه شـــده اســـت .ضمـــن اینکـــه
طـــرح هـــای پژوهشـــی بررســـی روش هـــای تامیـــن
مالـــی صنعـــت بـــرق ،بازارهـــای انحصـــاری مـــواد
خ ــام م ــورد نی ــاز صنع ــت ب ــرق و ارائ ــه م ــدل کنت ــرل
بازاره ــای انحص ــاری و تدوی ــن راهبرده ــا و برنام ــه
عملیاتـــی توســـعه صـــادرات صنعـــت بـــرق بـــه
مرحل ــه اج ــرا رس ــیده ان ــد.
در همیـــن راســـتا گزارشهـــای تخصصـــی و
سیاسـ ـتهای پیش ــنهادی س ــندیکا ب ــه نهاده ــای
سیاســـتگذاری (وزارت نیـــرو ،مجلـــس شـــورای
اس ــامی ،وزارت صنع ــت و مع ــدن و تج ــارت ارائ ــه
ش ــده و برخ ــی از آنه ــا ب ــه تصوی ــب رس ــیده ان ــد .در
ادام ــه ای ــن رون ــد انج ــام پژوه ــش ه ــای تعیی ــن ش ــده
در ســـند راهبـــردی و ارائـــه بســـتههای سیاســـتی
جهــت بهبــود محیــط کســب و کار صنعــت بــرق در
دس ــتور کار س ــندیکا خواه ــد ب ــود.
سندیکا همچنان فعال در برگزاری نمایشگاهها
یک ــی از مهمتری ــن نق ــاط ق ــوت س ــندیکا برگ ــزاری
موفــق مجامــع و نمایشــگاه هــای تخصصــی اســت.
ای ــن تش ــکل در ط ــول ی ــک س ــال گذش ــته برگ ــزاری
نمایشـــگاه جانبـــی بیســـت و دومیـــن کنفرانـــس
شــبکه هــای توزیــع نیــروی بــرق بــا همــکاری شــرکت
توانی ــر و ش ــرکت توزی ــع نی ــروی ب ــرق اس ــتان س ــمنان،
برگـــزاری نمایشـــگاه جانبـــی بیســـت و پنجمیـــن
کنفرانـــس مهندســـی بـــرق بـــا همـــکاری دانشـــگاه
خواجــه نصیرالدیــن طوســی ،مشــارکت در برگــزاری
و حضـــور در هفدهمیـــن نمایشـــگاه بیـــن المللـــی
صنع ــت ب ــرق و مش ــارکت در برگ ــزاری و حض ــور در
نمایش ــگاه بی ــن الملل ــی ان ــرژی ه ــای تجدیدپذی ــر را
در فهرس ــت اقدام ــات خ ــود گنجان ــده اس ــت.
البت ــه ب ــه ای ــن فهرس ــت بای ــد برگ ــزاری رخداده ــای
صنعتـــی ماننـــد نمایشـــگاه جانبـــی چهارمیـــن
کنفرانـــس بیـــن المللـــی ترانســـفورماتور ،کنفرانـــس
ش ــبکه هوش ــمند ان ــرژی ،مجم ــع عموم ــی س ــالیانه
و انتخاب ــات دوره جدی ــد هی ــأت مدی ــره س ــندیکا و
جلس ــه ه ــم اندیش ــی ب ــا اعض ــا را ه ــم اف ــزود .نتیج ــه
تــاش هــای ســندیکا کاهــش هزینــه هــای اعضــا در
بخ ــش نمایش ــگاهها ب ــا رقم ــی بال ــغ ب ــر ه ــزار میلی ــون
توم ــان ب ــوده اس ــت▪ .
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 /گفت و گو با بهمن عشقی /
دبیرکل اتاق بازرگانی تهران

اراده دولت ،انتقال قدرت
بهبخشخصوصینیست؛
استفاده از ظرفیت تشکل ها یک اصل فراموش نشدنی است

خصوصیس ــازی ب ــه فرآین ــدی اط ــاق میش ــود
کـــه طـــی آن مالکیـــت و مدیریـــت از بخـــش
دولت ــی ب ــه بخ ــش مردم ــی (خصوص ــی) منتق ــل
ش ــود .ط ــی ای ــن فرآین ــد ان ــدازه دول ــت ی ــا حج ــم
فعالیتهـــای دولـــت در اقتصـــاد کاهـــش
یافتـــه و انـــدازه بخـــش خصوصـــی یـــا حجـــم
فعالیتهـــای بخـــش خصوصـــی افزایـــش
مییابـــد .بهطـــور کلـــی مهمتریـــن هـــدف
خصوصیســـازی در اکثـــر کشـــورها افزایـــش
کارآیـــی بنگاههـــا و بهینهســـازی تخصیـــص
منابـــع بـــوده اســـت .بـــا نگاهـــی بـــه عملکـــرد
چنـــد ســـال گذشـــته خصوصیســـازی در
کش ــور میت ــوان دریاف ــت ک ــه رون ــد م ــورد انتظ ــار
و مثبتـــی از اجـــرای ایـــن سیاســـت بهدســـت
نیامـــده اســـت .دربـــاره مشـــکالت بخـــش
خصوصـــی بـــا دکتـــر بهمـــن عشـــقی ،دبیـــرکل
اتـــاق بازرگانـــی تهـــران گفتگـــو کردهایـــم.

ارزیابـــی شـــما از رابطـــه بیـــن ســـندیکا و اتـــاق
بازرگان ــی ته ــران چیس ــت؟ ای ــن رابط ــه از چ ــه نق ــاط
قــوت و ضعفــی برخــوردار اســت و کــدام بعــد رابطــه
بای ــد بیش ــتر تقوی ــت ش ــود؟
حض ــور م ــن در ات ــاق بازرگان ــی و افتخ ــار ش ــرفیابی
در جلس ــه هی ــات مدی ــره س ــندیكا س ــندی اس ــت ب ــر
اینك ــه رواب ــط ات ــاق و س ــندیکا رواب ــط خوب ــی اس ــت.
معنــای آن ایــن نیســت كــه مــا بــه اعلیتریــن درجــات
راب ــط س ــازمانی رس ــیده ای ــم بلك ــه ب ــه ای ــن معناس ــت
ک ــه م ــا ب ــرای رس ــیدن ب ــه جای ــگاه باش ــکوه ارتب ــاط بی ــن
دو س ــازمان در مس ــیر درس ــتی حرک ــت میکنی ــم.
مــا در اتــاق تهــران تــاش میكنیــم بازتعریفــی از میثــاق
خـــود بـــا تشـــكل هـــا بـــه عنـــوان زیردســـتان تشـــكلی
داشــته باشــیم ،شــما هــم در ســندیكا تــاش میكنیــد
ب ــه عن ــوان نماین ــده بخش ــی از فع ــاالن اقتص ــادی ب ــه
اتـــاق تهـــران نزدیـــك شـــوید بنابرایـــن هـــر دوی مـــا در
رس ــیدن ب ــه ی ــك نقط ــه حرك ــت میكنی ــم.
ات ــاق ته ــران و س ــندیکا ظرفیتهای ــی دارن ــد ك ــه اگ ــر
مـــا معمـــاری ایـــن دو ســـازمان را روی هـــم بگذاریـــم
بـــه گمـــان مـــن نقـــاط قـــوت فراوانـــی بـــرای آینـــده
همکار یه ــا پی ــدا خواهی ــم ك ــرد وچ ــه بس ــا س ــندیكای
صنع ــت ب ــرق ای ــران بتوان ــد ب ــه ی ــک پایل ــوت مناس ــب

و ب ــه عن ــوان ی ــك س ــند ب ــرای ادام ــه هم ــکاری ات ــاق
ته ــران ب ــا س ــایر تش ــکلها مط ــرح ش ــود.
بـــه نظـــر شـــما تشـــكلهای خصوصـــی بـــا چـــه
معضالتـــی روبـــرو هســـتند و چـــه خالءهایـــی در
مســـیر فعالیـــت آنهـــا وجـــود دارد؟
بزرگتری ــن مس ــئلهای ک ــه بخ ــش خصوص ــی ای ــران در
ایفــای نقــش اقتصــادی خــود بــا آن مواجــه اســت ،ایــن
اســت كــه جایــگاه آن بــه طــور تاریخــی تعریــف نشــده
اس ــت .در س ــال  1304ای ــران صاح ــب دول ــت م ــدرن
ش ــد و م ــا بحث ــی درب ــاره س ــالهای قب ــل از ای ــن تاری ــخ
نداریـــم (اگرچـــه صبغـــه اتـــاق بـــه ســـالهای قبـــل از
ایـــن بازمیگـــردد) .در تمـــام طـــول ســـالهای قبـــل از
انق ــاب ،اگ ــر چ ــه بخ ــش خصوص ــی ه ــم ب ــه وج ــود
آمــده و اثراتــی هــم داشــته اســت ،نقــش حاكــم مطلــق
در ب ــازی اقتص ــادی متعل ــق ب ــه دول ــت ب ــوده اس ــت.
بعــد از انقــاب شــرایط انقالبــی حاكــم شــد ،طبیعــت
هــر انقالبــی اســت کــه در دل خــود تحوالتــی بــه همــراه
دارد ،انقالبــی در دنیــا نیســت کــه فاقــد عنصــر دولتــی
شــدن اقتصــاد باشــد امــا گیــر كار ایــن اســت كــه عمــر
رفتـــار انقالبـــی در ایـــران زیـــاد شـــده اســـت .انقـــاب
بایـــد مبانـــی خـــود را تحكیـــم میكـــرد و كار را بـــه
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بخــش خصوصــی تحویــل م ـیداد ،ایــن دوران گــذر
دیـــر اتفـــاق میافتـــد یعنـــی مبانـــی انقالبـــی گـــری
كم ــاكان در اقتص ــاد باق ــی اس ــت و اقتص ــاد دولت ــی
مان ــده اس ــت.
هم ــه م ــا ب ــا زب ــان و ادبی ــات مختل ــف آث ــار دولت ــی
بـــودن اقتصـــاد را بیـــان میکنیـــم ،واقعیـــت ایـــن
اســـت کـــه دولـــت بـــاوری بـــه اقتصـــاد متکـــی بـــه
بخ ــش خصوص ــی ن ــدارد .ممک ــن اس ــت در برخ ــی
از س ــخنرانیها از ض ــرورت انتق ــال ق ــدرت اقتص ــاد
بــه بخــش خصوصــی شــنیده شــود ولــی بــاور دولــت
انتق ــال ق ــدرت ب ــه بخ ــش خصوص ــی نیس ــت.
بـــا توجـــه بـــه گفتـــه شـــما مبنـــی بـــر اینکـــه بـــاور
دولـــت انتقـــال قـــدرت بـــه بخـــش خصوصـــی
نیســـت ،تشـــکلها چـــه وظیفـــهای دارنـــد؟
تش ــکلها بای ــد مث ــل س ــرنگ داروی م ــورد خواس ــت
خــود را کــه فکــر میکننــد تغییــرات را در بــدن بیمــار
دولتــی شــده اقتصــاد فراهــم میکنــد ،تزریــق کننــد.
بزرگتری ــن دس ــتاوردی ک ــه تش ــکلها در هم ــه ج ــای
دنی ــا دارن ــد ن ــه تنه ــا در ای ــران ،ایج ــاد فش ــار عموم ــی
علیـــه دولـــت اســـت یعنـــی خواســـتههای فعـــاالن
اقتص ــادی تح ــت پوش ــش خ ــود را در قال ــب فش ــار
عموم ــی مط ــرح میکنن ــد.
صنع ــت ب ــرق فش ــار عموم ــی ب ــه حاکمی ــت ن ــدارد
ام ــا وقت ــی خواس ــته خ ــود را ب ــه عن ــوان مطالب ــه مل ــی
تعریـــف کـــرد ،بـــه فشـــار تبدیـــل میشـــود .جایـــی
قــدرت موازنــه دولــت و فعــاالن اقتصــادی در بخــش
خصوص ــی ب ــه نقط ــه تع ــادل میرس ــد ،ای ــن نقط ــه را
بس ــیاری از فالس ــفه عل ــوم اجتماع ــی نقط ــه بهین ــه
تعـــادل قـــدرت ملـــت و حاکمیـــت نامیدهانـــد در
ای ــن ص ــورت اس ــت ک ــه ن ــه دول ــت موف ــق ب ــه مح ــو
کام ــل بخ ــش خصوص ــی از ب ــازار اس ــت و ن ــه بخ ــش
خصوصـــی قـــادر اســـت دولـــت را کنـــار گذاشـــته
و نقـــش رگوالتـــوری آن را نادیـــده بگیـــرد .نقطـــهای
کـــه زور دو طـــرف بـــه خوابانـــدن مـــچ همدیگـــر
نمیرس ــد ،نقط ــه بهین ــه مناف ــع مل ــی اس ــت .وظیف ــه
ات ــاق بازرگان ــی ته ــران ای ــن اس ــت ک ــه ق ــدرت ب ــازو و
آرزوهــای تشــکلها را هــم راســتا کنــد ،وقتــی قــدرت
بــازوی همــه تشــکلها هــم راســتا شــد ،کار درســت
پی ــش خواه ــد رف ــت.
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اصـــل  44قانـــون اساســـی کـــه بـــه وا گـــذاری
فعالیته ــای دولت ــی ب ــه بخشه ــای غی ــر دولت ــی
و قان ــون بهب ــود مس ــتمر محی ــط کس ــب و کار ت ــا
چـــه میـــزان در کشـــور اجرایـــی شـــده اســـت؟
قانـــون اساســـی بـــه عنـــوان یـــک میثـــاق ملـــی در
بخ ــش اقتص ــادی بای ــد م ــورد بازنگ ــری ق ــرار بگی ــرد،
قان ــون اساس ــی ای ــران قان ــون دول ــت اس ــت و آنچ ــه
ب ــه عن ــوان قان ــون مالحظ ــه میکنی ــد ی ــک اقتص ــاد
دولتــی اســت کــه درکنــار آن بــه اقتصــاد تعاونــی هــم
اش ــارهای ش ــده اس ــت .بخ ــش خصوص ــی مکم ــل
بخــش دولتــی و تعاونــی تعریــف شــده اســت یعنــی
اگ ــر کاری ب ــود ک ــه ای ــن دو بخ ــش نتوانس ــتند انج ــام
دهن ــد بخ ــش خصوص ــی انج ــام ده ــد و ای ــن یعن ــی
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جامانـــده بـــودن و وامانـــده بـــودن .اصـــاح فرامیـــن
مرتبـــط بـــا اصـــل  ۴۴توســـط مقـــام معظـــم رهبـــری
اب ــاغ ش ــد ام ــا اج ــرای ای ــن فرامی ــن چق ــدر منطب ــق
ب ــا منوی ــات اص ــول ب ــوده اس ــت ،ج ــای س ــوال دارد؟
م ــا در اج ــرای اص ــل  ۴۴ب ــه ج ــای خصوص ــی ک ــردن
ب ــه س ــمت عموم ــی ک ــردن رفتهای ــم .مف ــاد اجرای ــی
اص ــل  ۴۴کم ــی ب ــه بیراه ــه رفت ــه اس ــت چ ــون ب ــه
زعـــم خـــودش اقتصـــاد را مردمـــی کـــرده اســـت نـــه
خصوص ــی.
بی ــن اقتص ــاد عموم ــی ،اقتص ــاد ت ــودهای ،اقتص ــاد
مردمـــی و اقتصـــاد خصوصـــی فـــرق بســـیار اســـت
و هـــر کـــدام تعریـــف مشـــخص خـــود را دارد.
در حکومتهـــای سوسیالیســـتی کـــه مبنـــای
ایدئول ــوژی مارکسیس ــتی داش ــتند ،ب ــه عن ــوان مث ــال
ک ــره ش ــمالی و کوب ــا دو کش ــور ب ــا ای ــن ایدئول ــوژی،
معتقـــد بـــه اقتصـــاد تـــودهای هســـتند و تـــودهای از
مـــردم را بـــه عنـــوان حاکمـــان اقتصـــادی معرفـــی
میکننـــد .
در کش ــور م ــا قان ــون بهب ــود فض ــای مس ــتمر محی ــط
کس ــب و کار ه ــم در فضای ــی چالش ــی بی ــن دول ــت
و مجل ــس تصوی ــب ش ــد .م ــن بیش ــتر از اینک ــه روح
ای ــن قان ــون را ح ــال مش ــکالت بخ ــش خصوص ــی
بدانـــم منازعـــهای میدانـــم بیـــن پارلمـــان وقـــت و
هیــات حاکمــه در دولــت وقــت ،دو جنــاح سیاســی
کـــه بـــرای کاهـــش قـــدرت طـــرف مقابـــل قانونـــی را
تصویـــب کردنـــد بـــه طـــوری کـــه در ابـــاغ آن هـــم
اختالفاتــی وجــود داشــت .بنــده ســهم قانــون بهبــود
فض ــای مس ــتمر محی ــط کس ــب و کار را در اص ــاح
ام ــور چن ــدان پررن ــگ نمیبین ــم و نم ــره خوب ــی ب ــه
ایـــن قانـــون نمیدهـــم.
امــروز همیــن قانــون موافــق منویــات دولــت نیســت،
طبیعـــی اســـت کـــه هـــر دولتـــی در دنیـــا عالقمنـــد
نیس ــت ق ــدرت و اختی ــارش را واگ ــذار کن ــد ،حت ــی
دموکراتیکتری ــن دولته ــا ه ــم مای ــل ب ــه واگ ــذاری
قـــدرت خـــود نیســـتند .آن چیـــزی کـــه دولـــت
را مجبـــور بـــه واگـــذاری قـــدرت میکنـــد تـــوازن
مچانـــدازی اســـت .قانـــون بهبـــود مســـتمر محیـــط
کس ــب و کار در خ ــا ق ــدرت بخ ــش خصوص ــی در
م ــچ ان ــدازی ،قان ــون موفق ــی نش ــده اس ــت.
از نظ ــر ش ــما دی ــدگاه دول ــت دوازده ــم نس ــبت ب ــه
بخـــش خصوصـــی چگونـــه بـــوده اســـت و ایـــن
دول ــت ت ــا چ ــه می ــزان ب ــه حرفهای ــی ک ــه درب ــاره
بخ ــش خصوص ــی زده ،عم ــل ک ــرده اس ــت؟
اینکـــه ظرفیـــت را بـــه بخـــش خصوصـــی بســـپاریم
ایـــده خوبـــی اســـت ،امـــا اینکـــه فقـــط بـــه لقلقـــه
کالم تبدی ــل ش ــود ،خاصیت ــی ن ــدارد بلک ــه بای ــد در
اج ــرا تحق ــق پی ــدا کن ــد و م ــوازی باش ــد ب ــا کوچ ــک
ســـازی دولـــت .آقـــای روحانـــی وقتـــی در گفتـــار
ص ــادق اس ــت ک ــه نش ــان ده ــد بودج ــه دول ــت ه ــر
ســال کمتــر میشــود .یکــی از عالیــم بالینــی فربگــی
دولــت ،بودجــه اســت وقتــی بودجــه بــه قــدری فربــه
شـــده اســـت کـــه کفایـــت بودجـــه عمرانـــی باقـــی
نمان ــده اس ــت پ ــس ش ــعار دادن ظرفی ــت ب ــه بخ ــش

خصوص ــی درس ــت نیس ــت .اگ ــر دول ــت بودج ــه را
ب ــه ط ــور مت ــوازن کاه ــش داد ،ب ــر حس ــن اج ــرای ای ــن
کاهــش نظــارت کــرد و از تــک تــک وزرا بایــت هزینــه
بودجـــه پاســـخ خواســـت ،میتـــوان روی حرفشـــان
مبن ــی ب ــر ض ــرورت واگ ــذاری بخش ــی از اقتص ــاد ب ــه
بخ ــش خصوص ــی حس ــاب ک ــرد.
ارتب ــاط س ــندیکا و ات ــاق بازرگان ــی ته ــران ت ــا چ ــه
می ــزان میتوان ــد مش ــکالت بخ ــش خصوص ــی را
ح ــل کن ــد؟
ن ــه س ــندیکا و ن ــه ات ــاق بازرگان ــی ب ــه تنهای ــی ق ــادر
بـــه حـــل مشـــکالت بخـــش خصوصـــی نیســـتند.
ات ــاق و س ــندیکا ح ــال مش ــکالت نیس ــتند ،آنک ــه
توانایــی حــل مشــکل را دارد ،دولــت اســت .ایــن دو
رک ــن ق ــدرت اجرای ــی ندارن ــد بلک ــه بای ــد مش ــکالت
بخــش خصوصــی را شناســایی و طــرح کننــد .ابــزار
و رویک ــرد ای ــن روش ایج ــاد فش ــار عموم ــی اس ــت.
آرزوی م ــن در ات ــاق ای ــن اس ــت ک ــه ب ــا کم ــک ه ــم
مســـائل و مشـــکالت را طراحـــی کنیـــم تـــا بتوانیـــم
فش ــار و غلی ــان عموم ــی الزم را ب ــرای ح ــل آن ایج ــاد
کنی ــم.
برنامـــه اتـــاق بازرگانـــی تهـــران در ســـال 97
درخصـــوص ارتبـــاط بـــا تشـــکلها چیســـت؟
ســال  97ســال ســخت و پرفشــار اقتصــادی اســت،
برنامـــه اتـــاق تهـــران در ســـال جدیـــد بـــر مبنـــای
بازگشـــت تحریمهـــا طراحـــی نشـــده اســـت شـــاید
امــروز الزم باشــد نــه تنهــا مــا بلکــه دولــت نیــز برنامــه
و بودجــه خــود را براســاس نظــام بازگشــت تحریمهــا
ب ــاز طراح ــی کن ــد.
هـــدف اصلـــی مـــا در ســـال جدیـــد بهرهگیـــری
از ظرفیـــت بهتـــر تشکلهاســـت چـــه بـــه شـــرایط
تحریمـــی برگردیـــم و چـــه برنگردیـــم اســـتفاده
از ظرفیـــت تشـــکلها یـــک اصـــل فرامـــوش
نشـــدنی اســـت .تصمیـــم اتـــاق در ســـال جدیـــد
تخصی ــص بودج ــه جه ــت کم ــک و توانمندس ــازی
تشکلهاســـت و اولویـــت مـــا در ایـــن مســـیر بـــا
تشـــکلهایی اســـت کـــه در پیگیـــری امـــور خـــود
جدیتـــر باشـــند.
اص ــل کل ــی م ــا در س ــال  97کم ــک ب ــه بازتعری ــف
رواب ــط خ ــود ب ــه عن ــوان میث ــاق ب ــا تشکلهاس ــت.
تشـــکلها ســـازمانهای زیردســـت مـــا نیســـتند
تش ــکلها س ــازمانهای م ــوازی ب ــا م ــا هس ــتند ام ــا
ب ــا گس ــتره کمت ــر .م ــا ذی ــل ه ــم ق ــرار نگرفتی ــم بلک ــه
تشـــکلها بازوهـــای اتـــاق هســـتند و نـــگاه مـــا بـــه
تش ــکلها از ب ــاال ب ــه پایی ــن نیس ــت .تغیی ــر پارادای ــم
مهمتریــن رویکــرد اتــاق در ســال  97اســت چــرا کــه
ُس ــلبیت پارادای ــم ،عل ــت اصل ــی بیش ــتر مش ــکالت
اس ــت .م ــا در س ــال جدی ــد ب ــه عقای ــد و ش ــیفتگی
خ ــود غلب ــه کردیم،نق ــش م ــا ن ــگاه همس ــاز و س ــازگار
اســـت و امیـــدوارم ســـندیکا پایلـــوت خوبـــی بـــرای
اج ــرای ای ــن اص ــل باش ــد▪ .

ناتوانی نیروگاه های برق آبی برای
تامینبرقتابستان
پی ــام باق ــری در نشس ــت پژوه ــش
خبـــری در محـــل ســـازمان
صداوســیما بــا اشــاره بــه اهمیــت
مدیری ــت مص ــرف ب ــرق از س ــوی
مـــردم افـــزود :رشـــد تقاضـــای
مص ــرف ب ــرق در کش ــور س ــاالنه  7درص ــد اس ــت ک ــه
ایـــن رقـــم  2.5تـــا  3برابـــر متوســـط اســـتانداردهای
جهان ــی و ب ــه معن ــای ورود س ــاالنه  5ه ــزار م ــگاوات
نیـــروگاه جدیـــد بـــه مـــدار مصـــرف اســـت.
وی هزینــه ســاخت نیــروگاه جدیــد را  3تــا  4میلیــارد
ی ــورو اع ــام ک ــرد و گف ــت :ای ــن رق ــم ع ــاوه ب ــر هزین ــه
 10ت ــا  15میلی ــارد تومان ــی تاس ــیس ش ــبکه توزی ــع و
خطـــوط انتقـــال اســـت کـــه بایـــد بـــرای جلوگیـــری
از خاموشـــی در کشـــور انجـــام شـــود امـــا ایـــن در
حالیســت کــه وزارت نیــرو امســال تــوان تامیــن ایــن
هزین ــه را ن ــدارد.
نائـــب رئیـــس هیئـــت مدیـــره ســـندیکای بـــرق بـــا
اش ــاره ب ــه تولی ــد بی ــش از  55درص ــد ب ــرق مصرف ــی
کشـــور توســـط بخـــش خصوصـــی ادامـــه داد :هـــم
اکنـــون وزارت نیـــرو  30هـــزار میلیـــارد تومـــان بـــه
بخش ــهای مختل ــف خصوص ــی و بانکه ــا بده ــکار
اســـت کـــه  20هـــزار میلیـــارد تومـــان آن متعلـــق بـــه
بخـــش خصوصـــی و پیمانـــکاران ایـــن صنعـــت
اســـت کـــه پرداخـــت نشـــدن ایـــن هزینـــه مانـــع از
ســرمایه گــذاری هــای جدیــد در صنعــت بــرق شــده
اســـت.
باق ــری قیم ــت ب ــرق را چال ــش ب ــزرگ صنع ــت ب ــرق
دانســـت و افـــزود :بـــرق یـــک محصـــول اســـت کـــه
هزینـــه تولیـــد و انتقـــال دارد بنابرایـــن ثابـــت نگـــه
داش ــتن ن ــرخ ب ــرق بخ ــش خصوص ــی را ب ــا مش ــکل
مواجــه کــرده اســت زیــرا بــا پرداخــت نشــدن قیمــت
بـــرق بـــه وزارت نیـــرو ایـــن ارگان قـــادر بـــه تســـویه
بده ــی ه ــا ب ــه بخ ــش خصوص ــی نخواه ــد ب ــود ک ــه
ایــن رونــد در تولیــد بــرق اثرمنفــی خواهــد گذاشــت.
وی بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه آزاد شـــدن اقتصـــاد بـــرق
ســـبب رونـــق گرفتـــن ایـــن صنعـــت پـــول ســـاز
خواهـــد شـــد گفـــت :راهـــکار دیگـــر رفـــع چالـــش
بخ ــش خصوص ــی در صنع ــت ب ــرق ص ــادرات ای ــن
کاالســت در حالــی کــه بخــش خصوصــی نقشــی در
صـــادرات بـــرق نـــدارد.
نائـــب رئیـــس هئیـــت مدیـــره ســـندیکای بـــرق،
ای ــران را از لح ــاظ ظرفی ــت نص ــب ش ــده نیروگاه ــی
در منطق ــه دارای رتب ــه اول دانس ــت و اف ــزود :ای ــران
جـــزو  10کشـــور مطـــرح دنیـــا در تولیـــد تجهیـــزات

نیـــروگاه بـــرق آبـــی و ششـــمین ســـازنده توربیـــن
گازی در دنی ــا اس ــت ک ــه ه ــم اکن ــون ب ــه  40کش ــور
صــادرات دارد کــه باتوجــه بــه ظرفیتهــای موجــود در
ایــن صنعــت میتــوان مقاصــد صادراتــی را بــه مقــدار
قابـــل توجهـــی افزایـــش داد.
باقـــری بـــا اشـــاره بـــه نـــرخ  8برابـــری تولیـــد ارزش
اف ــزوده در صنع ــت ب ــرق نس ــبت ب ــه بقی ــه صنای ــع
صادرات ــی کش ــور گف ــت 11 :درص ــد از ارزش اف ــزوده
کل صنایـــع کشـــور و  14.5درصـــد ســـهم اشـــتغال
کش ــور در صنع ــت ب ــرق محق ــق م ــی ش ــود.
وی صنعـــت بـــرق را یکـــی از صنایـــع پیشـــرو در
حـــوزه صـــادرات غیـــر نفتـــی دانســـت و ادامـــه داد:
ای ــران ق ــادر ب ــه ص ــادرات تجهی ــزات صنع ــت ب ــرق،
خدم ــات فن ــی و مهندس ــی و ان ــرژی ب ــرق ب ــه دیگ ــر
کشورهاســـت کـــه هـــم اکنـــون از  50میلیـــارد دالر
ص ــادرات غیرنفت ــی کش ــور 15ت ــا  20درص ــد س ــهم
خدمـــات فنـــی و مهندســـی و کاالهـــای دارای
تکنولـــوژی پیشـــرفته اســـت.
نائـــب رئیـــس هیئـــت مدیـــره ســـندیکای بـــرق بـــا
اشـــاره بـــه ســـهم  5درصـــدی خدمـــات فنـــی و
مهندســـی صنعـــت بـــرق از صـــادرات غیـــر نفتـــی
کشـــور ادامـــه داد :ایـــن در حالیســـت کـــه ظرفیـــت
صادراتـــی صنعـــت بـــرق ایـــران  25تـــا  30میلیـــارد
دالر اســـت.
باق ــری ه ــدف گ ــذاری انج ــام ش ــده ب ــر اس ــاس س ــند
 1404ب ــرای ص ــادرات غی ــر نفت ــی را  200میلی ــارد دالر
اعــام کــرد و گفــت :هنــوز فاصلــه زیــادی تــا رســیدن
ب ــه ای ــن ه ــدف وج ــود دارد ک ــه مش ــکالت موج ــود در
ش ــبکه بانک ــی از بزرگتری ــن موان ــع رس ــید ن ب ــه ای ــن
هدفگ ــذاری اس ــت.
وی بـــا اشـــاره بـــه ظرفیـــت موجـــود در کشـــورهای
همســـایه دارای مرزهـــای خاکـــی بـــا ایـــران بـــرای
صــادرات ادامــه داد :بــه گــواه آمــار در ســال  96بیــش
از  300میلی ــارد دالر واردات در کش ــورهای همس ــایه
انجـــام شـــده اســـت کـــه ســـهم ایـــران از ایـــن رقـــم
مع ــادل  13.5میلی ــارد دالر ب ــوده اس ــت ک ــه ب ــا توج ــه
بــه شــرایط فعلــی و تحر یــم هــا بایــد بــرای اســتفاده از
ای ــن ظرفی ــت در کش ــورهای همس ــایه برنام ــه ری ــزی
کرد.
توانمنــدی ایــران بــرای صــادرات
 33میلیــارد دالری بــرق تــا 1404
معـــاون پژوهـــش و برنامـــه ریـــزی
ســـندیکای بـــرق از توانایـــی و

ظرفیـــت ایـــن صنعـــت بـــرای صـــادرات بـــرق و
تجهیــزات آن تــا رقــم  33میلیــارد دالر تــا افــق 1404
در صـــورت تامیـــن زیرســـاختهایی الزم ،در کشـــور
خبـــر داد.
علیرضـــا اســـدی نیـــز در ایـــن نشســـت بـــا اشـــاره
بـــه اینکـــه مـــا نیازمندنظـــام یکپارچـــه حکمرانـــی
ص ــادرات در صنع ــت ب ــرق هس ــتیم اف ــزود :درح ــال
حاض ــر س ــه وزارتخان ــه نی ــرو ،امورخارج ــه و صنع ــت
و مع ــدن تج ــارت ص ــادرات ب ــرق را برعه ــده دارن ــد
ک ــه انج ــام سیاس ــت گ ــذاری ه ــای ج ــدا گان ــه در
ایـــن ارگانهـــا ســـبب از دســـت رفتـــن فرصتهـــای
زی ــادی ب ــرای ص ــادر کنن ــدگان ب ــرق م ــی ش ــود.
وی ب ــا بی ــان اینک ــه ب ــا ادام ــه داش ــتن رون ــد فعل ــی
تامی ــن زیرس ــاختها ب ــرای ص ــادرات صنع ــت ب ــرق
تـــا افـــق  ،1404صـــادرات ایـــن صنعـــت بـــه 17
میلیـــارد دالر مـــی رســـد گفـــت :صنعـــت بـــرق از
لحـــاظ زیرســـاختهای فیزیکـــی رتبـــه  14جهـــان را
دارد ک ــه ای ــن نش ــان دهن ــده ظرفی ــت مناس ــب ای ــن
صنع ــت در ص ــادرات ب ــرق اس ــت ام ــا زیرس ــاخت
تســـهیلکننده فضـــای مناســـب کســـب و کار در
کشـــور شـــرایط خوبـــی نـــدارد.
معـــاون پژوهـــش و برنامـــه ریـــزی ســـندیکای بـــرق
ب ــا تاکی ــد ب ــر نی ــاز کش ــور ب ــه بازنگ ــری درحکمران ــی
صنع ــت ب ــرق ادام ــه داد :دول ــت بای ــد بن ــگاهداری
را رهـــا کـــرده و بـــر حکمرانـــی تمرکـــز کنـــد ایـــن
درحالیســـت کـــه دولـــت اجـــازه چندانـــی بـــه
حضـــور بخـــش خصوصـــی نمـــی دهـــد و حتـــی
قیمتگ ــذاری ب ــرق نی ــز در دس ــت دول ــت اس ــت.
اســدی مجمــوع صــادرات تجهیــزات در کشــورهای
همســایه را حــدود  100میلیــارد دالر دانســت و گفــت:
ایــران قــادر بــه تامیــن ایــن اعــداد هســت اگــر شــرایط
فراه ــم ش ــود ام ــا ای ــن درحالیس ــت ک ــه ه ــم اکن ــون
چیــن ،ژاپــن ،آمریــکا و آلمــان عمــده صــادرات ایــن
کشــورها را برعهــده دارد.
وی افـــزود :ضعـــف در اطالعـــات از بـــازار ،فقـــدان
اســـتحکام و ثبـــات کافـــی در روابـــط سیاســـی،
ضعـــف در قـــدرت رقابـــت پذیـــری شـــرکتهای
صادرات ــی و ریس ــک ه ــای ش ــرکتهای ص ــادر کنن ــده
در بازارهـــای هـــدف از جملـــه مهـــم تریـــن موانـــع
صادراتـــی در صنعـــت بـــرق اســـت▪.
 +خبرگزاری صدا و سیما
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مقـــام معظـــم رهبـــری امســـال را بـــه نـــام حمایـــت
از کاالی ایران ــی نامگ ــذاری کردن ــد .بی ــش از ی ــک
ده ــه اس ــت ک ــه ایش ــان ش ــعار س ــال را ب ــا محوری ــت
مســـائل اقتصـــادی انتخـــاب میکننـــد کـــه ایـــن
موضـــوع حاکـــی از اهمیـــت بحـــث معیشـــت و
اقتص ــاد خانواره ــا ب ــرای رهب ــری معظ ــم انق ــاب
دارد .ب ــدون تردی ــد نامگ ــذاری س ــالها ب ــا عناوی ــن
و ش ــعارهای خ ــاص ،خ ــط س ــیر حرکت ــی مس ــئوالن
و مـــردم را مشـــخص کـــرده و تحقـــق آن نیازمنـــد
تـــاش همهجانبـــه اســـت .در راســـتای بررســـی
مس ــیر تحق ــق ش ــعار س ــال و راهکاره ــای حمای ــت
از کاالی ایران ــی ب ــا «مه ــدی پازوک ــی» اقتص ــاددان و
اســـتاد دانشـــگاه گفتگـــو کردهایـــم.

 /گفتوگو با مهدی پازوکی /
اقتصاددان و استاد دانشگاه

شفافیت و مبارزه با
نهادهایانحصارطلب؛
کلیدنجاتاقتصادایران
ب ــه نظ ــر ش ــما الزام ــات حمای ــت از کاالی ایران ــی
چیس ــت و چگون ــه زمین ــه ب ــرای رون ــق آن فراه ــم
خواه ــد ش ــد؟
در ابتـــدا بایـــد زمینههـــای الزم بـــرای کســـب و
کار تولیـــد کننـــده داخلـــی فراهـــم شـــود کـــه ایـــن
خـــود شـــرایطی دارد .در واقـــع وقتـــی از حمایـــت
تولیدکننـــده داخلـــی حـــرف میزنیـــم منظـــور ایـــن
اســت کــه بایــد بــه کســب و کار خصوصــی اهمیــت
بیشـــتری داده شـــود .اقتصـــاد ایـــران ظرفیتهـــای
بــی بدیلــی دارد کــه شــاید در کشــورهای دیگــر کمتــر
ایـــن ظرفیتهـــا وجـــود داشـــته باشـــد .از جملـــه
ای ــن مزیته ــا پایی ــن ب ــودن دس ــتمزدها نس ــبت ب ــه
بازاره ــای بی ــن الملل ــی و ارزان ب ــودن قیم ــت ان ــرژی
اســـت .اگـــر جلـــوی رانتهـــا و انحصارهـــا گرفتـــه
ش ــود و سیس ــتم اقتص ــادی ش ــفافی داش ــته باش ــیم،
قطعـــا فضـــای رقابتـــی ســـالم بیـــن بنگاههـــای
خصوص ــی فراه ــم میش ــود .همچنی ــن بای ــد مان ــع
فعالیـــت نهادهـــای انحصارطلـــب شـــد کـــه فضـــا
را ب ــرای بخ ــش خصوص ــی پرالته ــاب میکنن ــد ک ــه
دق ــت ب ــه ای ــن ام ــر ب ــه نغ ــع اقتص ــاد ای ــران اس ــت.
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اســت؟
پارامتـــر رقابتـــی شـــدن بـــازار بـــه تنهایـــی کافـــی
نیس ــت بلک ــه ب ــاال ب ــردن کیفی ــت کاالی ایران ــی در
کن ــار رقابت ــی ش ــدن ب ــازار نکت ــه مه ــم در پیش ــرفت
اقتص ــاد اس ــت البت ــه م ــا بای ــد م ــا تعام ــل مثب ــت و
در چارچــوب منافــع ملــی را بــا جهــان توســعه یافتــه
در دس ــتور کار خ ــود ق ــرار دهی ــم .ب ــرای ب ــاال ب ــردن
به ــره وری و کارای ــی در اقتص ــاد داخل ــی ،نی ــاز ب ــه
انتق ــال تکنول ــوژی و دان ــش فن ــی از جه ــان پیش ــرفته
داری ــم .هرچق ــدر تعام ــل م ــا ب ــا جه ــان بیش ــتر باش ــد
به ــره وری و کارای ــی اقتص ــاد م ــا باالت ــر مــیرود .اگ ــر
ســـرمایه گـــذاران خارجـــی و داخلـــی بـــا یکدیگـــر
در تولیـــد همـــکاری بکننـــد ،شـــاهد پیشـــرفت
مثبت ــی در اقتص ــاد خواهی ــم بودی ــم .کش ــور م ــا ب ــرای
پیش ــرفت اقتص ــادی نیازمن ــد انتق ــال تکنول ــوژی و
دانــش فنــی از جهــان پیشــرفته اســت و تنهــا در ایــن
ص ــورت اس ــت ک ــه پیش ــرفت خواه ــد ک ــرد
در جه ــان هی ــچ کش ــور خودکفای ــی وج ــود ن ــدارد،
تمامـــی کشـــورهای پیشـــرفته در زمینـــه اقتصـــاد
نیازمنـــد تعامـــل بـــا ســـایر کشـــورها هســـتند امـــا
خوداتکای ــی میتوان ــد محق ــق ش ــود .ش ــک نداش ــته
باش ــید ک ــه م ــا میتوانی ــم کیفی ــت کااله ــای خ ــود
را ب ــاال ببری ــم و پیش ــرفت اقتص ــادی داش ــته باش ــیم

کمـــا اینکـــه بســـیاری از کاالهـــای تولیـــد داخـــل
هســـتند کـــه از نمونـــه خارجـــی خـــود باکیفیتتـــر
هســـتند امـــا متاســـفانه برخـــی از آنهـــا در طـــول
زم ــان گرفت ــار برخ ــی مش ــکالت ش ــدند و کیفی ــت
کاالهایشـــان پاییـــن آمـــد.
یعن ــی حلق ــه مفق ــوده اقتص ــاد ای ــران را تعام ــل ب ــا
جه ــان میدانی ــد؟
بل ــه کام ــا درس ــت اس ــت ،حلق ــه مفق ــوده اقتص ــاد
ای ــران ،تعام ــل مفی ــد و س ــازنده ب ــا جه ــان اس ــت ک ــه
در ایــن صــورت اقتصــاد مــا پیشــرفت خواهــد کــرد.
ن داخلـــی حمایتهـــای
چنانچـــه از تولیدکننـــدگا 
الزم بـــه عمـــل بیایـــد و تولیدکننـــدگان خارجـــی
و داخلـــی در چارچـــوب منافـــع ملـــی بـــا یکدیگـــر
تعام ــل س ــازنده داش ــته باش ــند ،کااله ــای داخل ــی
تـــوان رقابـــت بـــا نمونـــه مشـــابه خارجـــی خـــود را
خواهـــد داشـــت.
در صحبتهایتــان بــه بهبــود فضــای کســب و کار
اش ــاره کردی ــد .ب ــرای بهب ــود ای ــن فض ــا چ ــه بای ــد
کــرد؟
اگـــر خواهـــان حمایـــت از تولیـــد ملـــی هســـتیم در
وهلـــهی اول بایـــد بـــه بهبـــود فضـــای کســـب وکار

توجـــه کنیـــم .فضـــای کســـب وکار بایـــد بـــه نحـــوه
تولی ــد مل ــی و ب ــا سیاســتهای بخردان ــه در دس ــتور
کار مجموعـــه حاکمیـــت در ایـــران قـــرار بگیـــرد و
تاکیـــد میکنـــم یـــک قـــوه و آن هـــم قـــوه مجریـــه
فق ــط ب ــر ای ــن موض ــوع موث ــر نیس ــت .نظ ــر م ــن ای ــن
اس ــت ک ــه ب ــرای ارتق ــای نظ ــام تصمیمگی ــری کالن
اقتصـــادی ،شـــورای عالـــی اقتصـــاد بـــه ریاســـت
مق ــام رهب ــری و عضوی ــت س ــه ق ــوه قضائی ــه ،مجری ــه
و مقنن ــه و همچنی ــن وزرای اقتص ــادی ،رئی ــس کل
بانــک مرکــزی و رئیــس ســازمان برنامــه و بودجــه و دو
ت ــن از صاحبنظ ــران ح ــوزه اقتص ــادی ،اجتماع ــی،
فرهنگـــی بـــه انتخـــاب رئیـــس جمهـــوری تشـــکیل
ش ــود.
پیشـــنهاد تشـــکیل شـــورای عالـــی اقتصـــاد را
مط ــرح کردی ــد لطف ــا بیش ــتر توضی ــح دهی ــد ک ــه
منظورتـــان چیســـت؟
شــورای عالــی اقتصــاد بایــد خطــوط قرمــز اقتصــاد را
روش ــن کن ــد و ه ــر آنچ ــه در ای ــن ش ــورا تصمیمگی ــری
میشـــود از طریـــق رهبـــری بـــه صـــورت حکـــم
حکومت ــی ب ــه س ــه ق ــوه اب ــاغ ش ــود .م ــا ب ــرای مس ــائل
اقتصـــادی نیـــاز بـــه یـــک نظـــام تصمیمگیـــری
قدرتمن ــد داری ــم .م ــن فک ــر میکن ــم همانگون ــه ک ــه

سیاســت خارجــه مــا بــه برجــام نیــاز داشــت اقتصــاد
داخل ــی م ــا نی ــز ب ــه ای ــن ش ــورای تصمیمگی ــری نی ــاز
دارد.
بایـــد فضـــای کســـبوکار ارتقـــا پیـــدا کنـــد و
ســـرمایهگذار ایرانـــی امنیـــت داشـــته باشـــد تـــا
بتوانـــد پـــول خـــود را ســـرمایهگذاری کنـــد .مـــن
معتق ــدم ک ــه م ــا در ای ــران مش ــکل پسان ــداز نداری ــم
و پسانـــداز مـــا بســـیار باالســـت کـــه ایـــن میـــزان
را میتـــوان در نقدینگـــی مشـــاهده کـــرد .اکنـــون
ح ــدود  ۱۵۰۰تریلی ــون توم ــان نقدینگ ــی وج ــود دارد،
اگـــر ایـــن نقدینگـــی بـــا سیاســـتهای بخردانـــه
نظ ــام تصمیمگی ــری کش ــور ب ــه س ــمت تولی ــد مل ــی
میرف ــت ،قطع ــا تولی ــد مل ــی افزای ــش مییاف ــت .ب ــه
دنبــال تولیــد ملــی درآمــد ملــی و بــه دنبــال آن درآمــد
ســـرانه و رفـــاه ملـــی بهبـــود پیـــدا کـــرده و مشـــکل
بیـــکاری حـــل میشـــد.
اقتصـــاد مـــا مزایایـــی دارد کـــه از آن اســـتفاده
نمیش ــود مث ــا هن ــوز قیم ــت ان ــرژی در ای ــران بس ــیار
پایینتـــر از بازارهـــای بینالمللـــی اســـت .نیـــروی
کار م ــا متخص ــص و ارزان اس ــت ول ــی اقتص ــاد م ــا
نمیتوانـــد آنهـــا را جـــذب کنـــد .یکـــی از مســـائل
مهــم اقتصــاد مــا جــذب نشــدن نیروهــای فرهیختــه
در کشــور اســت در عــوض نیروهــای غیرمتخصــص

ب ــر مبن ــای ارتباط ــات ب ــه بدن ــه دول ــت راه یافتهان ــد
کـــه عامـــل بســـیاری از عقـــب ماندگـــی هـــای
اقتص ــادی کش ــور هس ــتند ،م ــن معتق ــدم ش ــفافیت
ب ــرای اقتص ــاد ای ــران از ن ــان ش ــب واجبت ــر اس ــت،
ش ــفافیت بای ــد ب ــه اقتص ــاد ای ــران برگ ــردد.
ران ــت و انحص ــار ت ــا چ ــه ح ــد ب ــه اقتص ــاد کش ــور
ضرب ــه زده اس ــت؟
ب ــه نظ ــرم بای ــد مبادل ــه اطالع ــات آزاد ش ــود ت ــا بت ــوان
جلـــوی بســـیاری از رانتهـــا در اقتصـــاد ایـــران را
گرفـــت .متاســـفانه در دولـــت نهـــم و دهـــم طبقـــه
رانتخــواری شــکل گرفــت کــه ایــن طبقــه در دولــت
یازده ــم ه ــم ب ــه حی ــات خ ــود ادام ــه داد و اکن ــون ب ــا
ثروتهـــای نجومـــی امـــورات خـــود را میگذرانـــد،
ای ــن در حال ــی اس ــت ک ــه بس ــیاری از آح ــاد جامع ــه
از حداقلهــا محــروم هســتند .مجموعــه حاکمیــت
موظ ــف اس ــت جل ــوی طبق ــه رانتخ ــوار را بگی ــرد
ک ــه ش ــامل ق ــوه قضایی ــه ،وزارت اطالع ــات و س ــایر
ارگانهـــای مرتبـــط میشـــود .حاکمیـــت بایـــد بـــه
فک ــر برانداخت ــن فس ــاد نهادین ــه ش ــده باش ــد▪.
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/مهدی زارع پور /

کارشناس ارشد مهندسی مکانیک و مدیریت سیستم های اطالعاتی
مدیرکارخانه پرشین تابلو تابان مشهد

«سـیـسـتـم» ،بـودنیـانـبـودن؟
مـسـألــهایناست!

اگ ــر دق ــت کاف ــی داش ــته باش ــیم ،در ط ــول بیس ــت
و چهـــار ســـاعت یـــک شـــبانه روز ،واژه «سیســـتم»
را بارهـــا و بارهـــا ،از زبـــان اقشـــار مختلـــف مـــردم
میش ــنویم و خودب ــه ک ـ ّـرات از ای ــن لف ــظ ،اس ــتفاده
میکنیـــم امـــا بـــه راســـتی« ،سیســـتم» چیســـت؟!
اجـــازه دهیـــد تـــا بـــا یـــک پرســـش ،بحـــث را آغـــاز
نماییـــم:
تص ــور فرمایی ــد ب ــرای ی ــک مس ــافرت تفریح ــی ،پ ــس
از یــک ســال ســخت و پــر تنــش ،در قســمت درجــه
یـــک ایربـــاس  A380بلیـــط رزرو نمـــوده و پیـــش از
پــرواز ،بــا آرامــش بــر صندلــی خــود لمیــده ،آب میــوه
طبیعــی نــوش جــان نمــوده و فیلــم مــورد عالقــه خــود
را تــماشــــا مــی کنیــد؛ ناگهــان متوجــه مکالمــه افــراد
مجاورت ــان م ــی ش ــوید ک ــه م ــی گوین ــد خلب ــان ای ــن
پــرواز ،یکــی از نوابــغ جراحــی مغــز و اعصــاب اســت!
نخس ــتین پرسش ــی ک ــه در ذهنت ــان ایج ــاد ش ــده و
ش ــما را آش ــفته خاط ــر م ــی س ــازد ای ــن اس ــت ک ــه آی ــا
ای ــن ج ــراح ف ــوق تخص ــص ک ــه فق ــط در ح ــوزه مغ ــز
و اعص ــاب نابغ ــه اس ــت ،خـلـبـانـ ــی بـلـ ــد اس ــت؟!
از اصطالحـــات و مفاهیـــم پـــرواز ،اطـــاع دارد؟!
واکن ــش ش ــما ب ــه ای ــن مه ــم چ ــه خواه ــد ب ــود؟
اگــر اعتقــاد داریــم کــه خلبانــی یــک امــر تخصصــی
ً
اســت کــه بایــد صرفــا توســط یــک فــرد آمــوزش دیــده
م ــورد تأیی ــد ص ــورت پذی ــرد ،اگ ــر یقی ــن داری ــم ک ــه
طراح ــی و محاس ــبه تأسیس ــات ب ــرق س ــاختمان در
ح ــال احداثم ــان بای ــد توس ــط مهن ــدس ب ــرق م ــورد
تأییـــد ســـازمان نظـــام مهندســـی صـــورت پذیـــرد،
اگ ــر اتومبی ــل خ ــود را ب ــرای س ــرویس دوره ای فق ــط

نـــزد نمایندگـــی مجـــاز بـــرده و اگـــر بـــرای بیمـــاری
خ ــود ب ــه پزش ــک متخص ــص مراجع ــه م ــی کنی ــم،
چط ــور انتظ ــار داری ــم س ــازمان م ــا ک ــه مجموع ــه ای
از «نیـــروی انســـانی» اســـت ،بـــا حـــدس و گمـــان،
اطالع ــات تجرب ــی ،مجموع ــه دان ــش جزی ــره ای ک ــه
از مناب ــع اینترنت ــی غیرقاب ــل اس ــتناد کس ــب ش ــده
و ...بص ــورت کارآ و مؤث ــر کنت ــرل ش ــود؟
مفاهیــم را نمــی تــوان بــا برداشــت ذهنــی و شــخصی
تفس ــیر نم ــود ،چراک ــه در ای ــن حال ــت ،هیچ ــگاه دو
نف ــر را نخواهی ــد یاف ــت ک ــه باه ــم ب ــر س ــر مس ــأله ای
ً
ب ــه تفاه ــم برس ــند .دقیق ــا ب ــه همی ــن دلی ــل قان ــون،
اســتاندارد ،مرجــع ،رفرنــس و ...وضــع و تدویــن شــد
ت ــا س ــایق ش ــخصی نظ ــم و ش ــاکله را ب ــر ه ــم نزن ــد.
دانســـتن «مدیریـــت» را ،عواقـــب
شـــاید نیـــاز بـــه
ِ
ً
بعضـــا دیرهنـــگام آن کـــم رنـــگ نمـــوده اســـت.
ً
عواقبـــی کـــه معمـــوال بـــا یکدیگـــر ادغـــام شـــده،
پیچی ــده م ــی ش ــود ،اف ــراد دیگ ــر را دخی ــل ک ــرده و در
انتهـــا ،سرچشـــمه آن گنـــگ و مبهـــم مـــی شـــود!
یک ــی از ای ــن مفاهی ــم ک ــه نی ــاز ب ــه «واژه شناس ــی»
دارد ،سیســتم یــا همــان ســامانه اســت؛ واژهشناســی
را ب ــا ویک ــی پدی ــا شناس ــی نبای ــد اش ــتباه گرف ــت!
لودویـــگ فـــون برتاالنفـــی ( 1901تـــا  )1972از
جملـــه متفکرانـــی اســـت کـــه کمـــک شـــایانی بـــه
شـــناخت و ارایـــه نظریـــه سیســـتمی کـــرده اســـت.
در واق ــع میت ــوان گف ــت وی واض ــع نظری ــه عموم ــی
سیســـتمها بـــه صـــورت مـــدون و علمـــی اســـت؛
برتاالنفــی در اواخــر  1920نظریــه ارگانیســمی را مطــرح
ک ــرده اس ــت.

وی می گوید:
«از آن جـــا کـــه اساســـی تریـــن ویژگـــی هـــای
ســـازمان تشـــکیل دهنـــده آنـــان
موجـــودات ،در
ِ
اس ــت ،روش بررس ــی مرس ــوم ک ــه فق ــط ب ــه بررس ــی
یـــک جـــزء یـــا یـــک فرآینـــد از آن هـــا مـــی پـــردازد
(دی ــدگاه جزی ــره ای) ،نم ــی توان ــد تش ــریح کامل ــی
از آن موج ــود انج ــام ده ــد .همچنی ــن نگ ــرش ت ــک
بع ــدی نی ــز نم ــی توان ــد اطالع ــات جامع ــی درب ــاره
نحـــوه هماهنگـــی اجـــزاء و فرآیندهـــای گوناگـــون
ارگانیســـم هـــا در اختیـــار مـــا بگـــذارد».
تـ ــفكر سیس ــتمی ب ــر خ ــاف برخ ــی از جنب ــش ه ــای
فكــری كــه در یــك رشــته ی علمــی و در محــدوده ی
معینــی نشــو و نمــا كــرده انــد در خــارج از محــدودهی
یـــك علـــم معیـــن متولـــد شـــد ودر محیطـــی میـــان
رش ــته ای رش ــد ك ــرد .ش ــاید تأثی ــر تفك ــر سیس ــتمی
بیشـــتر برحـــوزه ی ابعـــاد انســـانی ســـازمان بـــوده
اس ــت.
ً
ب ــه نظ ــر برتاالنف ــی ،ی ــک ارگانیس ــم صرف ــا مجموع ــه
عناص ــر جداگان ــه نیس ــت ،بلک ــه سیس ــتمی اس ــت
دارای نظـــام و ّ
کلیـــت .ایـــن سیســـتم ،بـــه جـــای
آنک ــه مانن ــد جام ــدات ،ب ــه ط ــور ظاه ــری متش ــکل از
تعــدادی اتــم باشــد ،بیشــتر موجودیتــی شــبیه شــعله
ی ــا بل ــور دارد ک ــه ب ــه ط ــور مرت ــب در ح ــال تغیی ــر و
تبدیــل اســت .وی بــر ایــن بــاور اســت کــه ارگانیســم
را نم ــی ت ــوان ب ــا ش ــیوه تفک ــر و روشه ــای معم ــول در
مکاتــب مکانیســتی شــناخت و بایســتی طــرز تفکــر
نوینــی را بــرای شــناخت موجــودات ارگانیــک ابــداع
ک ــرد.
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تفک ــر سیس ــتمی ،دارای مبان ــی چهارگان ــه ب ــه ش ــرح
ز ی ــر اس ــت:
 -1تصــور ارگانیــک :یعنــی تصــوری کــه ارگانیســم را
در مرک ــز ط ــرح ادراک آدم ــی ق ــرار میده ــد.
 -2کلنگــری :یعنــی هــر پدیــده بــهمنزلــه موجــودی
زنـــده ،دارای نظـــم ،دارای روابـــط بـــاز بـــا محیـــط،
خودتنظیـــم و هدفمنـــد در نظـــر گرفتـــه میشـــود و
بهج ــای توج ــه ب ــه اج ــزای پدیدهه ــا ب ــر ّ
کلی ــتآنه ــا
تأ کی ــد دارد و ب ــرآن متمرک ــز میش ــود.
 -3مدلســـازی :یعنـــی متفکـــر سیســـتمی ســـعی
ُ
میکنـــد کـــه بهجـــای شکســـتن کـــــل بـــه اجـــزای
ق ــراردادی ،ادراک خ ــود از پدیدهه ــای واقع ــی را ب ــر
پدیدههـــای واقعـــی منطبـــق کنـــد.
 -4بهب ــود ش ــناخت :ب ــه ط ــوری ک ــه ی ــک متفک ــر و
پژوهش ــگر نظامگ ــرا درک کن ــد ک ــه:
الـــف) زندگـــی در یـــک سیســـتم ارگانیـــک و در
فراگـــردی پیوســـته ،اســـتمرار دارد.
ُ
ب) شــناخت آدمــی از یــک کــــل ،از طریــق مشــاهده
فراگردهایـــی کـــه درون آن بـــه وقـــوع میپیوندنـــد،
بهدس ــت میآی ــد ن ــه از طری ــق مش ــاهده اج ــزایآن
کل.
ج) آنچ ــه ک ــه ف ــرد مش ــاهده میکن ــد ،خ ــود واقعی ــت
نیســت ،بلکــه ادراک وی از واقعیــت اســت.
البت ــه تفک ــر سیس ــتمی در تض ــاد ب ــا تفک ــر تحلیل ــی
نیس ــت ،در واق ــع ای ــن دو روش مکم ــل یکدیگرن ــد،
نـــه جایگزیـــن هـــم .بـــا وجـــود ایـــن ،همانگونـــه
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کـــه متفکـــران سیســـتمی دریافتهانـــد مطالعـــه
فراگردهـــای بههـــم پیوســـته اجـــزای یـــک سیســـتم
مفیدتـــر از تحلیـــل ریـــز آنهاســـت.
حـــال کـــه بصـــورت مقدماتـــی بـــا مفهـــوم سیســـتم
آشـــنا شـــده ایـــم ،وقـــت آن اســـت کـــه بـــه دنبـــال
پیادهســـازی ایـــن دیـــدگاه در ســـازمان باشـــیم.
توجه کنید!
نگـــرش سیســـتمی ،یـــک راه حـــل نیســـت کـــه
دســـتورالعمل بـــرای آن تدویـــن و ابـــاغ نمـــوده و
منتظ ــر باش ــیم ت ــا از ش ــنبه ،اجرای ــی ش ــود! م ــا ب ــاور
داش ــته باش ــیم ی ــا ن ــه ،سیس ــتم در جری ــان اس ــت.
مهـــم ،لمـــس و درک آن اســـت ،آنهـــم توســـط رأس
ه ــرم س ــازمان .ن ــه تنه ــا ای ــن ب ــاور و دی ــدگاه ،بلک ــه
تمامـــی ماهیـــت هـــای مدیریتـــی ،بـــرای جـــاری
شـــدن ،فقـــط یـــک راه دارد ،بـــاور آن در رأس هـــرم.
آن ــگاه ک ــه پذیرفتی ــم «سیس ــتم» حک ــم فرماس ــت،
نوبـــت بـــه آن مـــی رســـد تـــا فرآیندهـــای ســـازمان و
مجموعــه خــود را بصــورت سیســتمی مــورد بازنگــری
ق ــرار دهی ــم ،ن ــه مج ــزا و جزی ــره ای.
بـــرای طراحـــی یـــک سیســـتم کارآ و مؤثـــر کـــه مـــا را
ب ــه به ــره وری س ــوق ده ــد ،نیازمن ــد پی ــش نیازه ــای
اساســـی ماننـــد تدویـــن اســـتراتژی هســـتیم؛ در
شــماره قبلــی ،یکــی از روش هــای تدویــن اســتراتژی
ب ــه ن ــام ماتری ــس س ــوات ،م ــورد بررس ــی اجمال ــی ق ــرار
گرف ــت.
سیس ــتم ،مخت ــص س ــازمان ه ــای عری ــض و طوی ــل

ب ــا چنده ــزار پرس ــنل نیس ــت ،ی ــک س ــوپر مارک ــت
کوچ ــک نی ــز اگ ــر سیس ــتم منطق ــی و حس ــاب ش ــده
در انجـــام فرآیندهایـــش نداشـــته باشـــد ،محکـــوم
ب ــه شکس ــت و از دس ــت دادن ب ــازار محل ــی خ ــود
خواه ــد ب ــود.
در ســـازمان هـــا ،اگـــر سیســـتم معیوبـــی طراحـــی و
ب ــه خوب ــی اج ــرا ش ــود ،هزین ــه بس ــیار هنگفت ــی درب ــر
خواهـــد داشـــت چـــرا کـــه ممکـــن اســـت برخـــی
پروســه هــای بــه ظاهــر زیبــا و منطقــی ،فایــدهای جــز
ات ــاف وق ــت و س ــرمایه نداش ــته باش ــند؛ بس ــیاری
از مدی ــران تجرب ــی ،انعط ــاف و پویای ــی س ــازمان را
در فرآیندهـــای موقـــت و ثبـــت نشـــده مـــی داننـــد،
ً
برداشـــتی کامـــا اشـــتباه از مفهـــوم «مدیریـــت
اقتضایـــی»!
اگر قرار به احداث سد شد ،دو حالت داریم:
 .1در ســالی کــه کــم آبــی اســت ،نــا امیدانــه از چــوب
ً
و ســنگ اســتفاده کنیــم تــا هزینــه کــم باشــد و صرفــا
کارمــان انجــام شــده باشــد؛
 .2بـــا پـــرس و جـــو از صاحـــب نظـــران ،شـــرایط ده
ســـاله منطقـــه را رصـــد نمـــوده و بـــر اســـاس یـــک
برنام ــه دقی ــق ،از مصالح ــی اس ــتفاده کنی ــم ک ــه در
پای ــان فص ــل خشکس ــالی ،ب ــا دو ب ــاران ش ــدید ،س ــد
از ه ــم ف ــرو نپاش ــد!
مه ــم ای ــن اس ــت ک ــه بدانی ــم ،ای ــن تصمیم ــات را
کارگـــری کـــه مصالـــح روی هـــم میگـــذارد اتخـــاذ
نمیکنـــد!▪

ّ
(تهیه شده توسط گروه حقوقی متولی انتقال [مفاهیم از اسناد
پایه به سند حاضر] در بانک اروپایی بازسازی و توسعه)
ترجمه:

ّ
/دکتر جواد حداد/

ّ
متخصص ظرفیتسازی  /مدیرعامل ّ
موسسۀ بینالمللی
سنگبنای حقوق احداث

/مهندس حمید حسینزاده/

مشاور حقوقی  /نایبرئیس هیأتمدیرۀ ّ
موسسۀ بینالمللی
سنگبنای حقوق احداث

اصول اساسی بانک اروپایی
بازسازی و توسعه
پیرامون گزینشوتوجیهمبانیقانونپیشرفتهمشارکتعمومیخصوصی
مقدمه
اص ــول اساس ــی بان ــک اروپای ــی بازس ــازی و توس ــعه،
پیرامـــون قانـــون پیشـــرفته مشـــارکت عمومـــی
خصوص ــی (اص ــول اساس ــی) ،الگ ــوی پروژهه ــای
ّ
تحـــول حقوقـــی [ناظـــر بـــه مباحـــث] امتیـــاز /
مش ــارکت عموم ــی خصوص ــی را بن ــا نه ــاده اس ــت.
ه ــدف از تدوی ــن ای ــن اص ــول ،تش ــخیص و توس ــعه
مبان ــی دقی ــق و پیش ــرفته حق ــوق مش ــارکت عموم ــی
خصوصـــی در کشـــورهای عضـــو بانـــک اروپایـــی
بازس ــازی و توس ــعه اس ــت .ای ــن اص ــول ب ــا تروی ــج
شـــفافیت ،انصـــاف ،پایـــداری ،پیشبینیپذیـــری
و قابلیـــت انعطـــاف در اهـــداف اصلـــی خـــود،
ســـرمايهگذاران و بخـــش دولتـــی را از رفتـــار
غیرمنصفانـــه و هـــر گونـــه ســـوء اســـتفاده مصـــون
مـ ـیدارد .ای ــن اص ــول ،مبتن ــی ب ــر باالتری ــن س ــطح
ش ــفافیت در رویهه ــا ،تهی ــه ش ــده و در پ ــی تأمی ــن
منافـــع مشـــترک تمـــام طرفهـــای قـــرارداد اســـت.
ای ــن س ــند نخس ــتين ب ــار ب ــه منظ ــور اخ ــذ نظ ــرات
عموم ــی و ب ــا عن ــوان «مت ـ ِـن ّاولی ــه باب ــت تبادلنظ ــر»
در س ــال  2005در تارنم ــای ای ــن بان ــک ق ــرار گرف ــت و
هـــم اکنـــون در قالـــب آخریـــن ویرایـــش قـــرار دارد.
اطالعــات بیشــتر در خصــوص ایــن اصــول اساســی
بـــه همـــراه نســـخههایی بـــه زبانهـــای انگلیســـی،
روســـی و فرانســـه را میتـــوان در تارنمـــای بانـــک
اروپایـــی بازســـازی و توســـعه ،دریافـــت نمـــود.
ه ــدف ای ــن س ــند ،تش ــریح مفاهی ــم اص ــول اساس ــی
و منابع ــی اس ــت ک ــه در تهی ــه اص ــول از آنه ــا به ــره
گرفتـــه شـــده اســـت .همچنیـــن ،ســـند حاضـــر را

میت ــوان هم ــراه ب ــا  /ب ــه عن ــوان مت ــن تکمیل ــی س ــند
دیگ ــری ب ــا عن ــوان «مش ــارکت عموم ــی خصوص ــی
و مت ـ ِـن ّاولی ــه باب ــت تبادلنظ ــر» بان ــک ک ــه ب ــا ن ــگاه
َ
جامع ــی ب ــه اش ــکال متف ــاوت مش ــارکت از دی ــدگاه
بانکـــداری پرداختـــه و توســـط بخـــش بانکـــداری
بان ــک اروپای ــی بازس ــازی و توس ــعه در ج ــوالی س ــال
 2006تهیــه و تنظیــم شــده اســت ،مــورد مطالعــه قــرار
داد.
اصول اساسی
ایـــن اصـــول اساســـی ،مطابـــق بـــا اســـتانداردهای
کلیـــدی و پذیرفتهشـــدۀ بینالمللـــی و بهتریـــن
رویههـــا ،توســـط پروژههـــای همـــکاری فنـــی گـــروه
حقوقـــی انتقـــال ،شـــامل مطالعـــات منطقـــهای،
پایشهـــا و ارزیابیهـــای بخشـــی و همچنیـــن
نتای ــج ش ــرکت ای ــن گ ــروه در تهی ــه اس ــناد اس ــتاندارد
بینالملل ــی (مانن ــد مف ــاد الگ ــوی تقنین ــی آنس ــیترال
زیرســـاختی تأمیـــن مالـــی شـــده
بـــرای پروژههـــای
ِ
توس ــط بخ ــش خصوص ــی) تهی ــه ،آزم ــوده و پال ــوده
ش ــده اس ــت.
اســـناد بینالمللـــی زیـــر در تهیـــه اصـــول اساســـی
مـــورد اســـتفاده قـــرار گرفتـــه اســـت:
• راهنم ــای یونی ــدو ب ــرای توس ــعه زیرس ــاختها از
طری ــق پروژهه ــای س ــاخت ،به ــره ب ــرداری ،انتق ــال؛
تهیـــه شـــده در ســـال ( 1996راهنمـــای بیاوتـــی
یونی ــدو)؛
• ســـند عناصـــر مبنایـــی حقوقـــی اواییســـیدی
در موافقتنامههـــای امتیـــازی؛ تهیـــه شـــده در

ســـالهای  1999و 2000؛
• راهنمـــای الگـــوی تقنینـــی آنســـیترال بـــرای
پروژههـــای زیرســـاختی؛ تهیـــه شـــده در ســـال 2000
(راهنمـــای الگـــوی تقنینـــی آنســـیترال)؛
• مف ــاد الگ ــوی تقنین ــی آنس ــیترال ب ــرای پروژهه ــای
زیرســـاختی تأمیـــن مالـــی شـــده توســـط بخـــش
ِ
خصوصـــی؛ تهیـــه شـــده در ســـال ( 2003مفـــاد
الگـــوی تقنینـــی آنســـیترال).
اس ــناد منطق ـهای زی ــر ه ــم ،در تهی ــه اص ــول اساس ــی
م ــورد اس ــتفاده ق ــرار گرفتهان ــد:
• مکاتبـــات تفســـیری کمیســـیون اروپایـــی در
خصـــوص [قراردادهـــای] امتیـــازی ،تحـــت قانـــون
شـــورای اروپایـــی؛ تهیـــه شـــده در ســـال 2000؛
• راهنمـــای کمیســـیون اروپایـــی بـــرای مشـــارکت
عمومـــی خصوصـــی؛ تهیـــه شـــده در ســـال 2003؛
• ســـند ســـبز کمیســـیون اروپایـــی در خصـــوص
مشـــارکت عمومـــی خصوصـــی و قانـــون جامعـــه
اروپایـــی بـــرای قراردادهـــای بخـــش عمومـــی و
امتیـــازی؛ تهیـــه شـــده در ســـال .2004
از آنجــا کــه راهنمــا و مفــاد الگــوی تقنینــی آنســیترال،
ً
اســـنادی اســـت کـــه دقیقـــا بـــه پروژههـــای از نـــوع
[واگ ــذاری] امتی ــاز ،مرتب ــط میباش ــد و راهنمای ــی
بــا چهارچــوب حقوقــی موثــر و بــا هــدف مهیــا نمــودن
ش ــرایط ج ــذاب ب ــرای س ــرمایهگذاری در پروژهه ــای
بــا تأمیــن مالــی بخــش خصوصــی فراهــم مینمایــد،
از منابـــع اولیـــه بـــرای تهیـــه اصـــول اساســـی قـــرار
گرفتهان ــد .از آنج ــا ک ــه س ــایر اس ــناد مرج ــع نامب ــرده،
اطالعاتـــی در خصـــوص ماهیـــت ،ســـاختار و
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ویژگیه ــای مش ــارکت عموم ــی خصوص ــی (ش ــامل
تعریـــف «امتیـــاز») و چهارچوبهایـــی تنظیمـــی
و تقنین ــی ب ــرای اج ــرای اثربخ ــش پ ــروژه ب ــه دس ــت
میدهن ــد ،اغل ــب ب ــه عن ــوان راهنماه ــای عموم ــی
م ــورد اس ــتفاده ق ــرار م ــی گیرن ــد.
اصل  :1قانون پیشرفته مشارکت عمومی
خصوصی ،بایستی مبتنی بر سیاستهای
شفاف برای مشارکت بخش خصوصی باشد.
شـــرح :راهبـــرد /سیاســـت شـــفاف دولـــت در
خصـــوص مشـــارکت بخـــش خصوصـــی ،درســـت
هماننـــد یـــک چهارچـــوب تقنينـــی دقیـــق ،بـــرای
تعیی ــن تعه ــدات دول ــت در توس ــعه ش ــرایط ج ــذاب
ســـرمايهگذاری و همچنیـــن انعـــکاس تالشهـــای
وی جهـــت ارتقـــاء شـــرایط حقوقـــی امـــر مشـــارکت
عموم ــی خصوص ــی ،دارای اهمی ــت واف ــری اس ــت.
ایـــن راهبـــرد  /سیاســـت بایســـتی بـــه صـــورت
عموم ــی در س ــطح اس ــناد مص ــوب دولت ــی توس ــعه
یاب ــد.
منابـــع :راهنمـــای بیاوتـــی یونیـــدو بـــه اهمیـــت
راهبردهـــای شـــفاف دولـــت در انتقـــال مفاهیـــم
تعهـــدات حاکمیـــت و توســـعه شـــرایط سیاســـی،
حقوقــی و تقنینــی جــذاب بــرای ســرمایهگذار تاکیــد
نمـــوده اســـت و از ايـــن رو ،عالقـــه ســـرمایهگذاران
بالق ــوه را [ب ــرای س ــرمایهگذاری] افزای ــش میده ــد.
اصل  :2قانون پیشرفته مشارکت عمومی
خصوصی ،باید مبنای تقنینی دقیقی برای
[وا گذاری] امتیاز ایجاد نماید.
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ّ
شـــرح :مشـــارکت جـــدی بخـــش خصوصـــی در
توســـعه زیرســـاختها و همچنیـــن عملکـــرد
اثربخ ــش نظ ــام امتی ــازی نیازمن ــد ی ــک چهارچ ــوب
حقوقــی توانمنــد اســت .چنیــن چهارچــوب تقنینــی
موثـــری ،بـــرای تعییـــن نقشهـــا و مســـئولیتهای
طرفیـــن قـــراردادی و همچنیـــن تخمیـــن ریســـک
کشــور ،از ســوی ســرمایهگذاران بالقــوه حائــز اهمیــت
میباش ــد .چهارچوبه ــای حقوق ــی امتی ــاز را ه ــم
میتـــوان بـــا یـــک قانـــون خـــاص واگـــذاری و هـــم
از طریـــق مجموعـــهای از قوانیـــن بخشـــی و ویـــژه
کـــه محیـــط حقوقـــی پایـــدار ،قابـــل پیشبینـــی،
منصفانـــه و شـــفاف را بـــرای پروژههـــای امتیـــازی
ایجـــاد مینماینـــد ،تنظیـــم نمـــود.
منابـــع :اهمیـــت چهارچـــوب حقوقـــی موثـــر بـــرای
پروژهه ــای واگ ــذاری ،در س ــند پیش ــنهادی ش ــماره
ی ــک راهنم ــای تقنین ــی آنس ــیترال منعک ــس ش ــده
اس ــت .ای ــن س ــند پیش ــنهادی ،تاکی ــد وی ــژهای ب ــر
اهمیـــت قابـــل اطمینانبـــودن قوانیـــن [واگـــذاری]
امتیـــاز ،نـــه تنهـــا از منظـــر شـــفافیت و ثبـــات نـــرخ
س ــرمایهگذاری بلک ــه از جه ــت ب ــه نمای ــش درآوردن
تعهـــدات سیاســـی کشـــور (ســـرمایه پذیـــر) دارد.
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اصل  :3قانون پیشرفته مشارکت عمومی
خصوصی ،باید شفافیت در مقررات را فراهم
نماید.
ً
ش ــرح :قان ــون [واگ ــذاری] امتی ــاز بايس ــتی صریح ــا
ح ــوزه کارب ــری خ ــود را تعری ــف نمای ــد؛ بدی ــن معن ــا
ک ــه ارتباط ــات حقوق ــی ک ــه چنی ــن قانون ــی در پ ــی
توســعه آن اســت ،بایســتی تعییــن شــود .ایــن وضــوح
ن ــه تنه ــا ب ــرای پیشبین ــی روش [واگ ــذاری] امتی ــاز
حائــز اهمیــت اس ــت ،بلکــه جهــت ثبــات و اعتب ــار
موافقتنامـــه واگـــذاری و همچنیـــن جلوگیـــری از
رفتارهـــای بـــی اســـاس و ســـلیقهای ارکان دولتـــی
ط ــرف ق ــرارداد نی ــز نق ــش عم ــدهای ایف ــا میکن ــد .ب ــا
چنی ــن هدف ــی ،قان ــون پیش ــرفته مش ــارکت عموم ــی
خصوصـــی بایـــد تعریـــف کاملـــی از قراردادهـــای
[واگ ــذاری] امتی ــاز ،فهرس ــت بخشهای ــي ک ــه ای ــن
ن ــوع از ق ــرارداد در آنه ــا م ــورد اس ــتفاده ق ــرار میگی ــرد،
ارکان دولتــی طــرف قــرارداد و حــق امتیــاز گیرنــدگان
واج ــد ش ــرایط را فراه ــم نمای ــد.
ً
منابــع :اصــل ســوم عمدتــا برگرفتــه از ســند پیشــنهاد
 5-2راهنمـــای الگـــوی تقنینـــی آنســـيترال اســـت.
ایـــن پیشـــنهاد اهمیـــت مشـــخص نمـــودن افـــراد و
ُپســـتهای رســـمی در ســـطوح مختلـــف دولـــت
ک ــه ب ــرای ایف ــای نق ــش [ب ــه عن ــوان] ط ــرف ق ــرارداد،
مج ــاز هس ــتند و همچنی ــن بخشه ــای مختلف ــی
ک ــه در پروژ هه ــای [واگ ــذاری] امتی ــاز ش ــرکت دارن ــد
را اســـتوار مینمایـــد .ایـــن راهنمـــا قصـــد دارد بـــه
منظـــور حصـــول اطمینـــان از شـــفافیت در بـــاب
م ــورد واگ ــذاری امتی ــاز ،اهمی ــت «تفس ــیر» معن ــای
«[واگـــذاری] امتیـــاز» را در قانـــون مـــورد توجـــه قـــرار
دهـــد؛ بدیـــن معنـــا کـــه فـــرم ،نـــوع و هـــدف پـــروژه
(انـــواع مدلهـــای مشـــارکت عمومـــی خصوصـــی)
و همچنی ــن مح ــدودۀ انحص ــار ح ــق امتی ــاز ک ــه ب ــه
نهــاد مــورد نظــر واگــذار میشــود و حــوزه جغرافیایــی
آن را مشــخص نمایــد .بــه منظــور تعریــف [واگــذاری]
امتی ــاز ،کمیس ــیون اروپای ــی تعاریف ــی از «واگ ــذاری
امتیـــاز کارهـــا» و « واگـــذاری امتیـــاز خدمـــات» و
همچنی ــن معن ــای تعمیمیافت ــۀ «واگ ــذاری امتی ــاز»،
ارائ ــه میده ــد .همچنی ــن در راهنماه ــای بیاوت ــی
یونی ــدو ،ش ــفافیت و ح ــوزه اختی ــارات در مدیری ــت
و اج ــرای پروژهه ــای [واگ ــذاری] امتی ــاز م ــورد تاکی ــد
واق ــع ش ــده اس ــت( .ب ــه م ــواد س ــه و چه ــار الگ ــوی
تقنین ــی آنس ــیترال ن ــگاه کنی ــد)
اصل  :4قانون پیشرفته مشارکت عمومی
خصوصی باید چهارچوب حقوقی پایدار و
قابل پیشبینی برای [وا گذاری] امتیاز فراهم
نماید.
شـــرح :بـــه عنـــوان یـــک قاعـــده ،پروژههایـــی بـــا
تأمیـــن مالـــی بخـــش خصوصـــی بســـیار مانـــا (بـــا
مان ــدگاری ب ــاال) میباش ــند .ب ــا ای ــن وج ــود ،عوام ــل
ّ
مختل ــف و ف ــراوان موث ــر ب ــر پ ــروژه ،ممک ــن اس ــت در

ط ــول م ــدت اج ــرا ،تغیی ــر کنن ــد ک ــه يک ــی از آنه ــا
مس ــایل تقنین ــی اس ــت .ریس ــک تغیی ــر در قوانی ــن
میتوان ــد اعتب ــار توافق ــات پ ــروژه را دچ ــار مخاط ــره
و در نتیج ــه ،پاي ــداری ق ــرارداد را تهدی ــد نمای ــد .ب ــه
منظـــور حصـــول اطمینـــان از پایـــداری توافقـــات و
ّ
(ظرفی ــت) طرفی ــن ق ــرارداد در عم ــل
[بق ــاء] اهلی ــت
ب ــه حق ــوق و تکالی ــف خ ــود ،دول ــت حاک ــم بای ــد از
تغییـــرات مکـــرر در مســـایل تقنینـــی [واگـــذاری]
امتیـــاز ،اجتنـــاب کنـــد؛ همچنیـــن بایـــد مفـــاد
الــزامآوری را در توافــق طرفیــن پیشبینــی نمايــد کــه
کارب ــری مان ــدگار ب ــرای س ــاز و کار م ــورد اس ــتفاده در
هن ــگام انعق ــاد ق ــرارداد و نی ــز بهمنظ ــور رویاروی ــی ب ــا
ریســـکهای حقوقـــی ،پیشبینـــی نمایـــد.
مناب ــع :پیش ــنهاد ش ــماره  58از راهنم ــای تقنین ــی
بیـــان مـــیدارد کـــه ،قانـــون مـــورد نظـــر بایـــد توافـــق
[واگـــذاری] امتیـــاز را در بـــر گیـــرد و ریســـکهای
حقوقـــی بالقـــوه را بـــه نمایـــش گـــذارد؛ همچنیـــن

مف ــادی ناظ ــر ب ــه روشه ــای جب ــران نتای ــج منف ــی
حاص ــل از تغیی ــرات در قوانی ــن پی ــش روی [طرفی ــن
عقــد] ،قــرار دهــد و ســاز و کارهــای بازبینــی شــرایط
پـــس از وقـــوع چنیـــن تغییراتـــی را در نظـــر داشـــته
باش ــد .همچنی ــن ،عناص ــر اساس ــی اواییسـ ـیدی
در خصـــوص قانـــون حاکـــم بـــر موافقتنامـــه
[واگ ــذاری] امتی ــاز ،ح ــاوی ش ــرطی تح ــت عن ــوان
«بنـــد پایـــداری» اســـت کـــه بـــه معنـــای حمایـــت
از ســـرمایهگذار (امتیـــاز گیرنـــده) بابـــت تغییـــرات
محتمـــل در قوانیـــن میباشـــد( .بـــه مـــواد  39و 40
الگـــوی تقنینـــی آنســـیترال نـــگاه کنیـــد).
اصل  :5قانون پیشرفته مشارکت عمومی
خصوصی باید انصاف ،شفافیت و قابلیت
دسترسی به رویهها و قواعد [وا گذاری] امتیاز را
ترویج نماید.

ش ــرح :ای ــن اص ــل مرتب ــط ب ــا انص ــاف ،ش ــفافیت و
قابلی ــت دسترس ــی ب ــه رویهه ــا و قواع ــد [واگ ــذاری]
امتیـــاز ،جهـــت گزینـــش و مدیریـــت ســـرمایهگذار
(امتیـــاز گیرنـــده) ،همچنیـــن نحـــوه اجـــرای
آتـــی قـــرارداد [واگـــذاری] امتیـــاز اســـت .تحـــت
حاکمی ــت ای ــن اص ــل ،قان ــون پیش ــرفته مش ــارکت
عمومـــی خصوصـــی ([واگـــذاری] امتیـــاز) بایـــد
پیشبینیکننـــدۀ فرآینـــدی باشـــد کـــه گزینـــش
رقابتـــی و شـــفاف (کـــه شـــامل اســـتثنائات فرآینـــد
رقابتـــی باشـــد) ،رفتـــار مســـاوی بـــا ســـرمایهگذاران
بالق ــوه ،فرصتهای ــی ب ــرای مقابل ــه ب ــا چالشه ــای
قواعـــد و تصمیمـــات ارکان دولتـــی طـــرف قـــرارداد
و همچنیـــن قواعـــد رقابتـــی بـــرای پیشـــنهادات
ناخواســـته (برنامهریزینشـــده از قبـــل) را تضميـــن
کن ــد.
منابـــع :در تهیـــه ایـــن اصـــول ،تعـــدادی از
پیش ــنهادات راهنم ــای الگ ــوی تقنین ــی آنس ــیترال

م ــورد اس ــتفاده ق ــرار گرفت ــه اس ــت .ب ــه ط ــور و ی ــژه،
پیش ــنهادات ش ــماره  9و  10راهنم ــا بی ــان میدارن ــد
کـــه رویههـــا و قواعـــد تنظيمکننـــده در خصـــوص
قراردادهـــای [واگـــذاری] امتیـــاز ،بايـــد عینـــی،
شــفاف و قابــل دســترس(برای عمــوم) باشــند .فراتــر
از ايــن ،پیشــنهاد شــماره  ،10بــر اهمیــت بهکارگیــری
رویهه ــای بازبین ــی تصمیم ــات تنظیمش ــده توس ــط
یـــک ســـازمان مســـتقل تأ کیـــد دارد .همچنیـــن در
پیشـــنهاد شـــماره  14راهنمـــای الگـــوی تقنینـــی
آنس ــیترال ،انص ــاف و ش ــفافیت در رویهه ــا و قواع ــد
[واگ ــذاری] امتی ــاز ،منعک ــس ش ــده اس ــت و اش ــاره
بـــه اهمیـــت تضمیـــن اجـــرای رویههـــای رقابـــت
منصفانـــه بـــرای گزینـــش ســـرمایهگذار (امتیـــاز
گیرنده) دارد .در پیشــنهاد شــماره  ،39حق بازبینی
عملک ــرد ط ــرف ق ــراردادی دولت ــی در خ ــال فرآین ــد
گزینـــش بـــرای بخـــش خصوصـــی شـــرکتکننده
در پ ــروژه تضمی ــن میش ــود .همچنی ــن ،راهنم ــای
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الگـــوی تقنینـــی آنســـیترال ،رویههایـــی بـــرای
پیش ــنهادات غی ــر رقابت ــی (پیش ــنهاد ش ــماره )28
و پیشـــنهادات ناخواســـته (پیشـــنهادات شـــماره
 30تـــا  )35ارائـــه میدهـــد .اصـــل شـــماره پنـــج
بـــا مســـتنداتی همچـــون ســـند تفســـیری شـــورای
اروپای ــی ،س ــند س ــبز ش ــورای اروپای ــی در خص ــوص
مشــارکت عمومــی خصوصــی ،قانــون اتحادیــه اروپــا
در خص ــوص قرارداده ــا ،امتی ــاز و عناص ــر اساس ــی
اوایســیدی ب ــرای قان ــون موافقتنامهه ــای امتی ــاز
پش ــتیبانی میش ــود( .ب ــه م ــواد ش ــماره  18 ،6ت ــا ،23
و  28الگـــوی تقنینـــی آنســـیترال نـــگاه کنیـــد).
اصل  :6قانون پیشرفته مشارکت عمومی
خصوصی باید با نظام حقوقی و قوانین خاص
کشور محل اجرای پروژه مطابقت داشته باشد.
ش ــرح :ب ــه منظ ــور اجتن ــاب از مقابل ــۀ غی ــر ض ــروری
قوانی ــن و ع ــدم تطاب ــق آنه ــا ب ــا کاربریه ــای م ــورد
انتظ ــار ،قان ــون پیش ــرفته [واگ ــذاری] امتی ــاز ،بای ــد ب ــا
دیگ ــر قوانی ــن کش ــور مح ــل اج ــرای پ ــروژه ،مطابق ــت
داشـــته باشـــد .بایســـتی قوانیـــن وضـــع شـــدۀ
[قبل ــی] را ،ب ــا اصالح ــات مناس ــب تغیی ــر ده ــد ،ت ــا
پیوس ــتگی و انطب ــاق الزم ب ــا قوانی ــن پای ــه را داش ــته
باش ــد.
منابـــع :پیشـــنهاد شـــماره یـــک راهنمـــای الگـــوی
تقنینـــی آنســـیترال ،اهمیـــت تطبیـــق قانـــون
[واگ ــذاری] امتی ــاز ب ــا مف ــاد قان ــون اساس ــی کش ــور
م ــورد نظ ــر ،ه ــم از منظ ــر محدویته ــا و ه ــم از منظ ــر
تضامیـــن را بیـــان مـــیدارد.
اصل  :7قانون پیشرفته مشارکت عمومی
خصوصی باید قابلیت مذا کره موافقتنامههای
[وا گذاری] امتیاز را ّ
مقرر نماید.

64

شـــرح :آزادی عمـــل بـــرای مذاکـــره در خصـــوص
انعقـــاد موافقتنامههـــای [واگـــذاری] امتیـــاز،
از آن جهـــت اهمیـــت دارد کـــه مذاکـــره ،امـــکان
بهکارگیــری روشهــای متعــدد را بــرای طرفیــن فراهــم
مینمایـــد و ریســـکهای مـــورد نظـــر را بـــه طرفیـــن
موافقتنام ــه ،تخصی ــص داده و رویک ــرد خالقان ــه و
اثربخ ــش مال ــی را از ای ــن طری ــق ب ــرای طرفی ــن فراه ــم
میکنـــد .همچنیـــن ،اجـــرای موفـــق ایـــن اصـــول،
مســـتلزم تعریـــف روشـــن قانـــون [پیرامـــون نحـــوۀ
وا گ ــذاری] امتی ــاز از ط ــرف مذاکرهکنن ــدۀ صاح ــب
صالحیـــت دولتـــی ،اجـــرا و نظـــارت بـــر عملکـــرد
پـــروژۀ تحـــت موافقتنامـــه و تقســـیم روشـــن
اختی ــارات بی ــن دول ــت مرک ــزی و مقام ــات محل ــی
دولتـــی میباشـــد.
منابـــع :مطابـــق پیشـــنهاد شـــماره دو راهنمـــای
الگـــوی تقنینـــی آنســـیترال ،بـــه منظـــور حصـــول
اطمینـــان از مذاکـــره اثربخـــش و اجرایـــی نمـــودن
پـــروژۀ [واگـــذاری] امتیـــاز ،تعییـــن اشـــخاص
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یـــا دفاتـــری کـــه بـــرای ورود بـــه تعهـــدات مراحـــل
مختلـــف مذاکـــرات قـــراردادی توانمنـــد هســـتند
از اهمیـــت خاصـــی برخـــوردار اســـت .همچنیـــن
پیشبینـــی تخصیـــص مناســـب اختیـــارات در
س ــطوح مختل ــف دولت ــی (دول ــت مرک ــزی و دول ــت
محلـــی) در جریـــان مذاکـــره و اجـــرای پـــروژه در
قان ــون امتی ــازی حائ ــز اهمی ــت میباش ــد .ب ــرای در
نظ ــر گرفت ــن ح ــوزه وس ــیعی از عوام ــل و نی ــز بهمنظ ــور
تخصی ــص بهین ــۀ ریسـ ـکهای مرتب ــط ،پیش ــنهاد
شـــماره  12راهنمـــای الگـــوی تقنینـــی آنســـیترال،
مفـــادی کـــه قابلیـــت مذاکـــره بـــرای طرفیـــن را بـــه
شـــکلی غیـــر الـــزامآور محـــدود نکنـــد ،توصیـــه
میکنـــد .
اصل  :8قانون پیشرفته مشارکت عمومی
خصوصی بایستی دادگاه  /مرجع داوری با آراء
الزماالجرا را [شناسایی و] معتبر بداند.
شـــرح :بـــر اســـاس ایـــن اصـــل ،قانـــون پیشـــرفته
[واگ ــذاری] امتی ــاز ،بای ــد ام ــکان حمای ــت از حق ــوق
و مناف ــع طرفی ــن ق ــراردادی را تح ــت ی ــک نظ ــام الزم
االج ــرای ح ــل و فص ــل اخت ــاف (ش ــامل رویهه ــای
داوری بینالملل ــی و ال ــزامآوری آراء داوری) فراه ــم
نمایــد .ایــن اصــل بــه طــور خــاص بــرای ایجــاد یــک
محی ــط ج ــذاب ،قاب ــل پیشبین ــی و مطمئ ــن ب ــرای
ســـرمایهگذاران حائـــز اهمیـــت میباشـــد.
مناب ــع :ای ــن اص ــل ب ــر اس ــاس پیش ــنهاد ش ــماره 69
راهنمـــای الگـــوی تقنینـــی آنســـیترال اســـت کـــه
اهمیـــت لحـــاظ نمـــودن مناســـبترین رویههـــا و
ســاز وکارهــای حــل و فصــل اختــاف پذیرفتــه شــده
توس ــط طرفی ــن ک ــه ب ــا عنای ــت ب ــه ماهی ــت پ ــروژه
بهتریــن روش نیــز باشــد را در قانــون پیشــرفته مذکــور
بی ــان مـ ـیدارد.
اصل  :9قانون پیشرفته مشارکت عمومی
خصوصی باید تعهدات و تضامین دولتی را
[شناسایی و] معتبر بداند.
شـــرح :ایـــن اصـــل بـــه اهمیـــت مفـــادی در قانـــون
پیش ــرفته [واگ ــذاری] امتی ــاز اش ــاره دارد ک ــه ام ــکان
حمایـــت مالـــی و یـــا تضمیـــن دولـــت را در بـــه
انجـــام رســـاندن مناســـب تعهـــدات [بـــه عنـــوان]
طـــرف قـــرارداد فراهـــم میکنـــد؛ حمایـــت دولـــت
در اغل ــب م ــوارد ب ــرای ارتق ــاء س ــطح س ــهولت [کار]
بـــرای ســـرمایهگذاران بالقـــوه ،رشـــد جاذبههـــای
ســـرمایهگذاری ،همچنیـــن حمایـــت از اجـــرای
پروژ ههـــا ،ضـــرورت دارد.
منابـــع :پیشـــنهاد شـــماره 13راهنمـــای الگـــوی
تقنینــی آنســیترال بیــان مـیدارد کــه قانــون پیشــرفته
[واگ ــذاری] امتی ــاز بای ــد ح ــاوی مف ــادی روش ــن ه ــم
در خص ــوص ن ــوع بخ ــش دولت ــی حمایتکنن ــده و
ه ــم ،ن ــوع حمای ــت ِاعم ــال ش ــده باش ــد.

اصل  :10قانون پیشرفته مشارکت عمومی
خصوصی باید مالحظاتی نسبت به تسهیم
وثائق داشته باشد.
شـــرح :علیالقاعـــده ،فقـــط قریـــب بـــه %30
منابـــع مالـــی پـــروژه [واگـــذاری] امتیـــاز توســـط
ً
«شــرکتپروژه» ،تأمیــن و حــدود  %70دیگــر ،معمــوال
از طریـــق بانکهـــا (وام دهنـــدگان) در قبـــال اخـــذ
وثیقــه و بــر اســاس حقــوق و تکالیــف «شــرکتپروژه»
(ســـرمایهگذار یـــا اسپانســـر) در قـــرارداد [واگـــذاری]
امتی ــاز ،تأمی ــن میگ ــردد .ب ــا ای ــن وج ــود ،ب ــرای آنک ــه
چنیـــن وثیقـــهای عملیاتـــی باشـــد ،دولـــت بایـــد
تضمیـــن کنـــد کـــه در صـــورت عملیاتـــی شـــدن
وثیق ــه ،وامدهن ــده (بان ــک) ب ــا رویهه ــای مناس ــب،
مجــاز باشــد تــا در جریــان اجــرای قــرارداد مشــارکت
عمومـــی خصوصـــی (قـــرارداد [واگـــذاری] امتیـــاز)
وارد شـــود .بنابرایـــن ،ايـــن ســـاز و کار اســـتمرار و
پایـــداری پـــروژه و اثربخشـــی ســـرمایهگذاری را
تضمیـــن مینمایـــد.
منابـــع :پیشـــنهاد شـــماره  49راهنمـــای الگـــوی
تقنین ــی آنس ــیترال ب ــر اهمی ــت ش ــمول مف ــاد قان ــون
پیشـــرفته [واگـــذاری] امتیـــاز بـــر تضمیـــن حـــق
«شـــرکتپروژه» در هرگونـــه تأمیـــن مالـــی بـــرای
پـــروژه بـــا تســـهیم متناســـب وثیقـــه از داراییهـــا،
ســـهام شـــرکت پـــروژه ،مقادیـــر دریافتنـــی و وثائـــق
مناســـب ديگـــر تاکیـــد دارد .همچنیـــن ،مـــاده 16
ســـند اوایســـیدی در خصـــوص عناصـــر اصلـــی
قانـــون موافقتنامههـــای [واگـــذاری] امتیـــاز ایـــن
اصـــل را مـــورد تاییـــد قـــرار داده و اشـــعار مـــیدارد
کـــه «شـــرکتپروژه» میتوانـــد وثیقـــه را تحـــت
موافقتنامه ــۀ [واگ ــذاری] امتی ــاز ب ــا پرداخته ــا و
مقادیــر دریافتنــی ایجــاد کنــد( .بــه مــاده  35الگــوی
تقنینـــی آنســـیترال نـــگاه کنیـــد▪).

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

اخبـار

اخبار
هیات مدیره
سندیکا
با تصمیم هیات مدیره؛

مهندس سپهر برزیمهر
دبیر سندیکای صنعت برق ایران شد
بیســت و پنجمیــن جلســه دوره هفتــم هیــات مدیــره
س ــندیکای صنع ــت ب ــرق ای ــران ،بیس ــت و هفت ــم
خ ــرداد س ــال ج ــاری در مح ــل س ــندیکا برگ ــزار ش ــد.
در ابتـــدای جلســـه ضمـــن ارائـــه گزارشـــی از اهـــم
اقدام ــات انج ــام ش ــده ط ــی دو هفت ــه اخی ــر توس ــط
دبی ــر س ــندیکا ارائ ــه ش ــد.
درخواس ــت کمیتهه ــای تابلوس ــازان و دکلس ــازان از
هیــات مدیــره بــه منظــور اعــام موضــع در خصــوص
قرارداده ــا بررس ــی و مق ــرر ش ــد ب ــه وزارت نی ــرو ،توانی ــر
و شـــرکتهای بـــرق منطقـــهای اعـــام شـــود کـــه
شـــرکتهای عضـــو ســـندیکا در مناقصـــات فاقـــد
تعدیـــل (بـــه دلیـــل عواقـــب گســـترده اقتصـــادی
و زیانهـــای غیرقابـــل جبـــران) حضـــور نخواهنـــد
یافـــت .همچنیـــن مقـــرر شـــد مشـــابه اقدامـــی کـــه
در مواجه ــه ب ــا ش ــرکتهای توزی ــع انج ــام ش ــد ،در
ح ــوزه انتق ــال ه ــم ص ــورت پذی ــرد.
در ایـــن جلســـه مصـــوب شـــد کـــه ســـندیکا بـــا
ی ــادآوری تبع ــات س ــنگین ناش ــی از افزای ــش ن ــرخ ارز
در قرارداده ــا ب ــه اعض ــا ،از آنه ــا درخواس ــت کن ــد در
مناقصــات فاقــد تعدیــل ،شــرکت نکننــد و مســیر را
ب ــرای پیگی ــری س ــندیکا ب ــاز بگذارن ــد.
پاســـخ اســـتعالم ســـندیکا از ســـازمان برنامـــه در
خص ــوص می ــزان ارزب ــری قرارداده ــای صنع ــت ب ــرق
م ــورد بررس ــی ق ــرار گرف ــت و مق ــرر ش ــد موض ــوع ب ــه
توانی ــر منعک ــس و ب ــه م ــوازات آن اطالعرس ــانیهای
الزم ب ــرای اعض ــا انج ــام ش ــود.
در ادامـــه گزارشـــی از معرفـــی شـــرکتهای عضـــو
کمیتـــه انرژ یهـــای تجدیدپذیـــر بـــه وزارت
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امورخارجـــه ارائـــه و بـــا توجـــه بـــه ملـــزم شـــدن
شـــهردار یها بـــه پیـــاده ســـازی پروژههـــای
تجدیدپذیـــر ،مقـــرر شـــد جهـــت معرفـــی ظرفیـــت
اعض ــا در زمین ــه پروژهه ــای تجدیدپذی ــر ،س ــندیکا
ب ــا ش ــوراهای ش ــهرهای مختل ــف نی ــز وارد مذاک ــره
شـــود.
در ادامـــه ،دبیـــر ســـندیکا گزارشـــی از ظرفیتهـــا،
برنامهه ــا و دس ــتاوردهای ای ــن تش ــکل را ب ــه دبی ــرکل
و مدیرامـــور تشـــکلهای اتـــاق تهـــران کـــه مهمـــان
هیـــات مدیـــره ســـندیکا در ایـــن جلســـه بودنـــد،
ارائـــه کـــرد و مقـــرر شـــد مصوبـــات ایـــن جلســـه و
درخواس ـتهای س ــندیکا از اتــاق تهــران کتبــا بــرای
دبی ــرکل ات ــاق ته ــران ارس ــال ش ــود.همچنین مق ــرر
ش ــد جلس ــات ب ــا دبی ــرکل و مدی ــر ام ــور تش ــکلهای
اتــاق تهــران بــه صــورت منظــم و مســتمر ادامــه یابــد.
بــه دعــوت دبیــرکل اتــاق تهــران مقــرر شــد نماینــدگان
ســـندیکا در یکـــی از نشســـتهای هیـــات رییســـه
اتــاق تهــران حضــور یافتــه و درخواس ـتهای خــود را
ب ــه ص ــورت مس ــتقیم ب ــا آنه ــا مط ــرح کنن ــد.
دبیـــرکل اتـــاق تهـــران ضمـــن تقدیـــر از عملکـــرد
موف ــق س ــندیکا اع ــام آمادگ ــی ک ــرد ک ــه ای ــن نه ــاد
طب ــق ی ــک الگ ــوی مش ــخص ب ــه ص ــورت مس ــتمر
و برنامهریـــزی شـــده ،بـــه ســـندیکا کمـــک مالـــی
برســـاند .از ایـــن رو مقـــرر شـــد مـــدل مشـــخصی
ب ــرای کمکه ــای مس ــتمر ات ــاق ته ــران ب ــه س ــندیکا
تعریـــف و پیـــاده ســـازی شـــود.
در ادامــه مدیــر امــور تشــکلهای اتــاق تهــران ضمــن
ارائـــه توضیحاتـــی دربـــاره خدمـــات اتـــاق تهـــران
نظی ــر مش ــاوره رای ــگان بیم ــه و مالی ــات ،بیمارس ــتان
بازرگانـــان ،ســـاختمان تشـــکلها و ظرفیتهـــای
ش ــورای گفتگ ــو ارائ ــه ک ــرد.
احق ــاق حق ــوق پیمان ــکاران ،پوش ــش ریســکهای
قـــراردادی شـــرکتهای پیمانـــکار ،پیگیـــری
خســارات دیرکــرد فعــاالن صنعــت بــرق و همچنیــن
دعـــوت از اعضـــای ســـندیکا بـــرای حضـــور در
جلســـات هیاتهـــای خارجـــی بـــه عنـــوان
انتظـــارات و خواســـتههای ســـندیکا بـــه دبیـــرکل و
مدیـــر امـــور تشـــکلهای اتـــاق منعکـــس شـــد.
پیش ــنهاد ش ــد ب ــه منظ ــور پررن ــگ ش ــدن صنع ــت
بـــرق در کمیســـیونهای اتـــاق ،نـــام کمیســـیون
انـــرژی بـــه کمیســـیون بـــرق و انـــرژی تغییـــر پیـــدا
کنـــد تـــا جایـــگاه صنعـــت بـــرق در حـــوزه انـــرژی
مشـــخصتر شـــود.
هیـــات مدیـــره ســـندیکا در ادامـــه جلســـه بـــه

ظرفیتهـــای قابـــل توجـــه صنعـــت بـــرق بـــرای
صـــادرات خدمـــات فنـــی و مهندســـی و فضـــای
نامســـاعد کســـب و کار و عقبگـــرد شـــرکتها و
تشــکلهای اقتصــادی در تدویــن سیاستهایشــان
اشــاره کــرده و خواســتار پیگیــری جدیتــری اتــاق بــه
منظــور تســهیل صــادرات خدمــات فنــی و مهندســی
بــه عنــوان یکــی از پیشــرانهای خــروج از رکــود شــد.
همچنیـــن بـــر لـــزوم تجدیدنظـــر اتـــاق در انتخـــاب
نماین ــدگان خ ــود در نهاده ــا و ارگانه ــای تصمی ــم
ســـاز بـــا اتـــکا بـــه تـــوان کارشناســـی تشـــکلهای
اقتص ــادی تاکی ــد ش ــد.
در ادامـــه جلســـه حکـــم انتصـــاب مهنـــدس
ســـپهر برز یمهـــر بـــه عنـــوان دبیـــر ســـندیکا توســـط
مهنـــدس علـــی بخشـــی در حضـــور اعضـــای
هیـــات مدیـــره ســـندیکا و دبیـــرکل و مدیـــر امـــور
تش ــکلهای ات ــاق بازرگان ــی اعط ــا ش ــد .وی دان ــش
آموختـــه کارشناســـی ارشـــد مهندســـی صنایـــع از
دانش ــگاه صنعت ــی امیرکبی ــر اس ــت .برز یمه ــر ک ــه
از ســـال  1386تاکنـــون مدیـــر داخلـــی و معـــاون
اجرای ــی س ــندیکا ب ــوده اس ــت و س ــوابق ارزن ــدهای
در حـــوزه تشـــکلها و بخـــش خصوصـــی دارد.
مـــدرس دورههـــای آموزشـــی توانمندســـازی
تشـــکلهای اقتصـــادی ،مشـــاور اتـــاق بازرگانـــی
صنایـــع معـــادن و کشـــاورزی ایـــران در حـــوزه
تشـــکلها ،مســـئول پـــروژه ارزیابـــی تشـــکلهای
ت مدیـــره موسســـه
اتـــاق ایـــران ،عضـــو هیـــأ 
پویشـــگران عرصـــه ســـوم ،مســـئول ارتباطـــات و
برگـــزاری رویدادهـــا و نمایشـــگاههای داخلـــی
و بینالمللـــی ســـندیکا ،مدیـــر اجرایـــی نشـــریه
ســتبران ،عضــو کمیتــه ارتبــاط دانشــگاه و صنعــت
دانش ــکده ب ــرق دانش ــگاه صنعت ــی امیرکبی ــر ،عض ــو
هیــأت مدیــره شــرکت کارآفرینــان خــاق امیرکبیــر و
 ...از س ــوابق اجرای ــی و تألی ــف کتابه ــای تامی ــن
مالــی تشــکلهای کارفرمایــی ،توســعه عضویــت در
تش ــکلها و مطالع ــات تطبیق ــی درخص ــوص نح ــوه
اداره مطلـــوب تشـــکلهای اقتصـــادی از ســـوابق
پژوهشـــی ســـپهر برز یمهـــر اســـت.
ارائـــه گـــزارش جلســـه نماینـــدگان ســـندیکا بـــا
مهن ــدس حائ ــری ،مع ــاون وزی ــر نی ــرو در ام ــور ب ــرق
و انـــرژی دســـتور کار دیگـــر ایـــن جلســـه بـــود کـــه
مق ــرر ش ــد ط ــی نامـ ـهای ب ــه مع ــاون ب ــرق وزی ــر نی ــرو
مصوبــات عملــی نشــده ایــن جلســه یــادآوری شــود.
در پای ــان جلس ــه مق ــرر ش ــد گزارش ــی از مش ــکالت
قانـــون مناقصـــات و آییننامـــه معامـــات بـــرای
ســـازمان برنامـــه ،مجلـــس ،وزارت نیـــرو ،معاونـــت
وزارت اقتصـــاد و دارایـــی و اتـــاق بازرگانـــی ارســـال
شـــود .همچنیـــن بـــا توجـــه بـــه فضـــای نامســـاعد
کس ــب و کار اعض ــا مق ــرر ش ــد ت ــا اط ــاع ثان ــوی و ت ــا
زم ــان ح ــل مش ــکالت اساس ــی اعض ــا ،موضوع ــات
قـــرارداد تیـــپ و تعدیـــل ،قراردادهـــای متوقـــف،
مطالبـــات ،تقویـــت ارتبـــاط بـــا ســـازمان برنامـــه و
ت مدی ــره
مجل ــس در اولوی ــت دستورجلس ــات هی ــأ 
ســـندیکا قرارگیـــرد.

احیـــای کارگروههـــای مشـــترک ســـندیکا بـــا وزارت
نیـــرو و شـــرکتهای تابعـــهاش؛

سازماندهی ارتباط سندیکا با نهادهای
سیاستگذار

بیســـت و ششـــمین جلســـه هیـــات مدیـــره
س ــندیکای صنع ــت ب ــرق ای ــران ده ــم تی ــر م ــاه س ــال
جــاری بــا حضــور مدیــر عامــل بــرق منطقـهای تهــران
برگ ــزار ش ــد.
در ای ــن نشس ــت ک ــه گس ــترش ارتباط ــات س ــازمان
یافتـــه بـــا بـــرق منطقـــهای تهـــران بـــه منظـــور
راهکاریاب ــی ب ــرای عب ــور از ش ــرایط بحران ــی کنون ــی
صنعــت ،یکــی از اهــداف آن بــود ،مقــرر شــد کارگــروه
مش ــترکی بی ــن س ــندیکا و ب ــرق ته ــران تش ــکیل ش ــود
و م ــواردی مانن ــد شناس ــایی راهکاره ــای اجرای ــی
بـــرای حـــل مشـــکالت شـــرکتهای ســـازنده،
پیمانـــکار و تامیـــن کننـــده و همچنیـــن بررســـی
چالشه ــای موج ــود در قرارداده ــای ج ــاری و نح ــوه
مواجه ــه ب ــا آنه ــا از جمل ــه موضوع ــات پیش ــنهادی
ب ــرای ای ــن کارگ ــروه ب ــود .ب ــه ع ــاوه مق ــرر ش ــد ک ــه
فراخـــور موضوعـــات مطروحـــه ،از مدیـــران عامـــل
ســایر شــرکتهای بــرق منطق ـهای هــم بــرای حضــور
در ای ــن کارگ ــروه دع ــوت ب ــه عم ــل آی ــد .ق ــرار اس ــت
اولی ــن جلس ــه کارگ ــروه مزب ــور پی ــش از پای ــان تی ــر م ــاه
تشــکیل شــده و چارچــوب کلــی موضوعاتــی کــه در
آن مط ــرح خواه ــد ش ــد ،اس ــتخراج ش ــوند.
در ایـــن جلســـه همچنیـــن حضـــار در خصـــوص
موض ــوع نوس ــانات قیمته ــا ب ــه وی ــژه افزای ــش ن ــرخ
ارز بـــه بحـــث و تبـــادل نظـــر پرداختنـــد .بـــا توجـــه
تجربـــه صنعـــت بـــرق در خصـــوص قراردادهـــای
متوقـــف و الـــزام شـــرکتهای دولتـــی بـــرای
پاســـخگویی بـــه نهادهـــای نظارتـــی قـــرار بـــر ایـــن
گذاش ــته ش ــد ک ــه س ــندیکا ب ــه نمایندگ ــی از بخ ــش
خصوصـــی صنعـــت بـــرق بـــا نهادهـــای نظارتـــی
از جمل ــه س ــازمان بازرس ــی کل کش ــور وارد مذاک ــره
ش ــده و ش ــرایط کنون ــی صنع ــت را ب ــرای مس ــئولین
ای ــن س ــازمانها تش ــریح کن ــد ت ــا زمینهه ــای قانون ــی
ب ــه منظ ــور ح ــل مس ــاله قرارداده ــای متوق ــف فراه ــم
ش ــود.
لحـــاظ شـــدن امتیـــاز بـــرای شـــرکتهای عضـــو

ســـندیکا در مناقصـــات بـــرق منطقـــهای تهـــران
یک ــی دیگ ــر از موضوع ــات مطروح ــه در ای ــن جلس ــه
ب ــود .در همی ــن راس ــتا مق ــرر ش ــد س ــندیکا لیس ــت
شـــرکتهای مـــورد تاییـــد خـــود را در اختیـــار
بـــرق تهـــران بگـــذارد و طرفیـــن طـــی نشســـتی
چارچوبه ــای همکار یه ــای ف ــی مابی ــن را تبیی ــن
کننـــد.
در بخـــش دیگـــری از ایـــن جلســـه بـــه تشـــکیل
کمیتـــهای در مجلـــس شـــورای اســـامی و وزارت
نی ــرو ب ــرای مواجه ــه ب ــا تاثی ــرات تحریمه ــا اش ــاره و
تاکی ــد ش ــد ک ــه ب ــا توج ــه ب ــه اعط ــای کرسـ ـیهای
مش ــخصی در کارگروهه ــای مرتب ــط ب ــا ای ــن کمیت ــه
ب ــه س ــندیکا ،نماین ــدگان منتخ ــب ب ــا جدی ــت و ب ــه
صــورت مســتمر و بــا اتــکا بــه اطالعــات و دادههــای
کارشناس ــی ش ــده در جلس ــات کارگروهه ــای مزب ــور
حض ــور یابن ــد.
در ادامـــه ایـــن نشســـت گزارشـــی از نشســـت
نماین ــدگان هی ــات مدی ــره ب ــا مع ــاون ب ــرق وزی ــر نی ــرو
ارائ ــه ش ــد .یک ــی از مصوب ــات ای ــن جلس ــه تش ــکیل
کارگ ــروه مش ــترک وزارت نی ــرو و س ــندیکا ب ــوده و ق ــرار
اســـت از هـــر کـــدام از ایـــن دو نهـــاد یـــک نماینـــده
در ای ــن کارگ ــروه حض ــور داش ــته باش ــند .مهن ــدس
ســـعید مهـــذب ترابـــی هـــم نماینـــده دائـــم ایـــن
کارگ ــروه س ــه نف ــره خواه ــد ب ــود .ب ــر اس ــاس تصمی ــم
هیـــات مدیـــره ســـندیکا قـــرار شـــد کـــه نماینـــده
س ــندیکا در جلس ــات کارگ ــروه ب ــر حس ــب موض ــوع
مطروحـــه انتخـــاب شـــود.
ارســـال نظـــرات اصالحـــی ســـندیکا در خصـــوص
قــرارداد تیــپ بــه همــراه نامـهای در خصــوص شــرایط
ف ــوق الع ــاده حاک ــم ب ــر قرارداده ــای صنع ــت ب ــرق و

ب ــه منظ ــور جلوگی ــری از ه ــر گون ــه اق ــدام ق ــراردادی
شـــرکتهای تابعـــه وزارت نیـــرو هـــم از دیگـــر
مصوب ــات ای ــن جلس ــه ب ــود.
مطالبـــات شـــرکتهای عضـــو از وزارت نیـــرو هـــم
از دیگـــر مباحـــث مطروحـــه در ایـــن جلســـه بـــود.
در همیـــن راســـتا قـــرار بـــر ایـــن گذاشـــته شـــد کـــه
ضمـــن اســـتعالم میـــزان مطالبـــات شـــرکتهای
عضـــو ،از شـــرکت توانیـــر درخواســـت شـــود تـــا بـــر
اس ــاس فهرس ــت مطالب ــات اع ــام ش ــده از س ــوی
س ــندیکا تاییدیهه ــای الزم از برقه ــای منطقـ ـهای
و شــرکتهای توزیــع را اســتعالم کنــد تــا تخصیــص
بودجـــه بـــه شـــرکتهای بســـتانکار بـــا ســـرعت
بیشـــتری انجـــام شـــود.
تهیـــه فهرســـت کاالهایـــی کـــه در اولویـــت چهـــار
قـــرار گرفتـــه انـــد و علیرغـــم عـــدم تولیـــد داخلـــی
مش ــمول ممنوعی ــت واردات ش ــده ان ــد و تفکی ــک
کـــد تعرفـــهای کاالهـــای مـــورد نیـــاز اعضـــا جهـــت
ارائــه بــه وزارت صمــت هــم جــزو مصوبــات بیســت
و ششـــمین جلســـه هیـــات مدیـــره بـــود.
در پایـــان ایـــن جلســـه گـــزارش عملکـــرد،
صورتهـــای مالـــی ســـال  ۹۶و بودجـــه ســـال ۹۷
س ــندیکا ه ــم ب ــه تصوی ــب اعض ــای هی ــات مدی ــره
رســـید.

اخبار
هیات مدیره
سندیکا

ب ــا پیگی ــری س ــندیکا و موافق ــت مع ــاون ب ــرق وزی ــر
نی ــرو ب ــرای اعم ــال تنف ــس در قرارداده ــا

از هر گونه اقدام قراردادی در صنعت
برق جلوگیری میشود

پروژههـــای صنعـــت بـــرق ایـــران بـــه دلیـــل شـــرایط
حاکـــم بـــر اقتصـــاد کشـــور بـــه دســـتور همایـــون
حائــری ،معــاون بــرق و انــرژی وزیــر نیــرو بــرای مــدت
مش ــخصی در حال ــت تنف ــس ق ــرار خواهن ــد گرف ــت.
در جلســـهای کـــه شـــنبه نهـــم تیرمـــاه ،اعضـــای
هیاتمدیـــره ســـندیکای صنعـــت بـــرق ایـــران
میهمـــان معـــاون وزیـــر بودنـــد ،ضمـــن اشـــاره بـــه
امــکان ایجــاد مــوج جدیــدی از قراردادهــای متوقــف
در صنع ــت ب ــرق ب ــه دلی ــل بیثباتیه ــای حاک ــم ب ــر
اقتص ــاد کش ــور ،ب ــر ل ــزوم اص ــاح ق ــرارداد تی ــپ اب ــاغ
ش ــده از س ــوی ش ــرکت توانی ــر و همچنی ــن اعم ــال
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شـــرایط فوقالعـــاده بـــرای قراردادهـــای جـــاری
صنع ــت ب ــرق تاکی ــد کردن ــد.
در همیـــن راســـتا معـــاون وزیـــر نیـــرو از ســـندیکا
خواســـت تـــا اصالحـــات پیشـــنهادی خـــود در
خصــوص متــن قــرارداد تیــپ را بــه صــورت مکتــوب
در اختیــار وزارت نیــرو بگــذارد تــا نســبت بــه اعمــال
آنهـــا اقـــدام شـــود .همایـــون حائـــری همچنیـــن بـــا
توق ــف هرگون ــه اق ــدام ق ــراردادی از جمل ــه خاتم ــه ی ــا
فس ــخ ق ــراداد و نی ــز ضب ــط ضمانتنام ــه موافق ــت
ک ــرد.
تش ــکیل کارگ ــروه مش ــترک بی ــن نماین ــدگان وزارت
نیـــرو و ســـندیکا بـــه منظـــور بررســـی چالشهـــای
موجـــود و ارائـــه پیشـــنهادات کاربـــردی یکـــی از
مصوبـــات ایـــن جلســـه بـــود .بـــه عـــاوه پیگیـــری
موضوعـــات مشـــترک دولـــت و بخـــش خصوصـــی
صنع ــت ب ــرق توس ــط س ــندیکا و از کان ــال س ــازمان
برنام ــه و بودج ــه و س ــازمان بازرس ــی کل کش ــور نی ــز
م ــورد تاکی ــد و تواف ــق ق ــرار گرف ــت.
در پایـــان مقـــرر شـــد ســـندیکا گـــزارش جامعـــی در
خص ــوص می ــزان دقی ــق خودکفای ــی و ارزب ــری ای ــن
صنع ــت ب ــه وزارت نی ــرو ارائ ــه ده ــد.

پیگی ــری س ــندیکا ب ــرای ایج ــاد کارگ ــروه
مش ــترک ب ــا وزارت صم ــت
بیســت و چهارمیــن جلســه دوره هفتــم هیاتمدیــره
ســـندیکای صنعـــت بـــرق ایـــران ســـیزدهم خـــرداد
س ــال ج ــاری در مح ــل ای ــن س ــندیکا برگ ــزار ش ــد.
انتخـــاب دبیـــر ســـندیکای صنعـــت بـــرق اولیـــن
دســـتورکار جلســـه هیـــات مدیـــره بـــود کـــه آقـــای
مهنـــدس ســـپهر برز یمهـــر بـــه اتفـــاق آراء بعنـــوان
دبیـــر ســـندیکا انتخـــاب شـــد.
در ادامـــه گزارشـــی از بررســـیهای اولیـــه صـــورت
پذیرفتـــه در مـــورد قـــرارداد تیـــپ ارائـــه و مقـــرر شـــد
ویرایـــش جدیـــد تصویـــب شـــده توســـط اعضـــای
هی ــأت مدی ــره و کارگ ــروه ق ــرارداد تی ــپ م ــورد بررس ــی
قـــرار گیـــرد و متعاقبـــا در ایـــن خصـــوص تصمیـــم
گی ــری ش ــود.

مقـــرر شـــد نامـــهای توســـط کمیتـــه حقوقـــی و
قرارداده ــا خط ــاب ب ــه وزی ــر نی ــرو ب ــا موض ــوع ل ــزوم
چـــاره اندیشـــی بـــرای جبـــران خســـارات ناشـــی از
نبـــود تعدیـــات نـــرخ ارز و فلـــزات تهیـــه و ارســـال
شـــود.
در ادامـــه ،اعضـــای جلســـه نامـــه بـــرق منطقـــهای
تهـــران در خصـــوص اعمـــال امتیـــاز فنـــی بـــرای
اعض ــای س ــندیکا در مناقص ــات را بررس ــی کردن ــد
و مقـــرر شـــد ســـندیکا ضمـــن اعـــام موافقـــت بـــا
کلی ــت موض ــوع ،مرات ــب ب ــه اعض ــا اط ــاع رس ــانی
و همچنیـــن پیگیریهـــای الزم از طریـــق کمیتـــه
ارزیابـــی بـــرای اجرایـــی شـــدن آن صـــورت پذیـــرد.
مق ــرر ش ــد نامـ ـهای ب ــرای معاون ــت ب ــرق وزی ــر نی ــرو
ب ــا موض ــوع درخواس ــت حمای ــت از س ــاخت داخ ــل
و کاه ــش ب ــار ارزی قرارداده ــا تهی ــه و ارس ــال ش ــود .
در ادام ــه جلس ــه گزارش ــی از اس ــتعالم انج ــام ش ــده
از شـــرکتهای عضـــو در خصـــوص ارز مـــورد نیـــاز
بـــرای پروژههـــا و محصـــوالت ارائـــه و مقـــرر شـــد
نیازهـــای اعـــام شـــده توســـط اعضـــا بـــرای وزارت
صم ــت ارس ــال ش ــود .همچنی ــن مق ــرر ش ــد موض ــوع
درخواس ــت تخصی ــص ارز دولت ــی از س ــوی وزارت
صم ــت ب ــه تجهی ــزات صنع ــت ب ــرق از وزارت نی ــرو
پیگی ــری ش ــود.
هیأتمدی ــره ضم ــن اس ــتقبال از مش ــارکت هرچ ــه
بیشـــتر اعضـــا در تصمیمســـاز یهای ســـندیکا
ب ــر ل ــزوم ط ــی ش ــدن مس ــیر رس ــمی اع ــام نظ ــرات
س ــندیکا ب ــه س ــازمانها و نهاده ــای مرتب ــط تاکی ــد
کردن ــد.
در ادامـــه گزارشـــی از جلســـه ســـندیکا بـــا ســـازمان
مدیریـــت و برنامهریـــزی کشـــور ارائـــه و بـــر لـــزوم
ایج ــاد ی ــک ارتب ــاط هدفمن ــد ب ــا س ــازمان مدیری ــت
و برنامهری ــزی کش ــور تاکی ــد و مق ــرر ش ــد براس ــاس
مصوبــه هیــأت مدیــره ،هــر چــه ســریعتر دفتــر ارتبــاط
س ــندیکا ب ــا س ــازمان آغ ــاز ب ــه کار کن ــد.
در خصـــوص تعدیـــل نـــرخ ارز بـــر لـــزوم رایزنـــی بـــا
ســـازمان مدیریـــت و برنامهریـــزی کشـــور و وزارت
نیـــرو بـــرای صـــدور بخشـــنامه خـــاص وزارت نیـــرو
از ســـازمان تاکیـــد و مقـــرر شـــد کمیتـــه حقوقـــی
بـــا هماهنگـــی کمیتـــه مشـــاوران پیـــش نویـــس
بخشـــنامه مـــورد نظـــر را تهیـــه و در جلســـه بعـــدی

هیـــأت مدیـــره ارائـــه شـــود.
در ادامـــه جلســـه موضوعـــات و مطالبـــات کمیتـــه
مهندســی بازرگانــی ســندیکا بــا حضــور نمایندگانــی
از ایـــن کمیتـــه مـــورد بررســـی قـــرار گرفـــت و نقطـــه
نظ ــرات نماین ــدگان کمیت ــه مهندس ــی بازرگان ــی ب ــه
هی ــات مدی ــره س ــندیکا منعک ــس ش ــد .ب ــر اس ــاس
مذاکـــرات فیمابیـــن کمیتـــه مهندســـی بازرگانـــی
و هیـــات مدیـــره در خصـــوص مـــوارد زیـــر اتخـــاذ
تصمی ــم ش ــد:
مقــرر شــد هماهنگیهــای الزم بــرای ایجــاد کارگــروه
مش ــترک بی ــن س ــندیکا ،وزارت صم ــت و ذینفع ــان
مرتبــط بــا موضــوع تعرفــه انجــام شــود .درخصــوص
تشـــکیل کمیتـــه بیـــن الملـــل ســـندیکا مقـــرر شـــد
کمیت ــه مهندس ــی بازرگان ــی پیش ــنهادات خ ــود را ب ــه
س ــندیکا ارائ ــه نمای ــد.
مصاحب ــه اخی ــر مدیرعام ــل ش ــرکت توانی ــر مبن ــی ب ــر
خودکفایــی نــود و پنــج درصــدی صنعــت بــرق مــورد
بررس ــی ق ــرار گرف ــت و مق ــرر ش ــد کمیت ــه مهندس ــی
بازرگان ــی ب ــا هماهنگ ــی کمیت ــه مش ــاوران س ــندیکا
نظـــرات خـــود را بـــه هیـــأت مدیـــره ارائـــه کنـــد.
همچنی ــن مق ــرر ش ــد نامـ ـهای ب ــا موض ــوع اس ــتعالم
چالشه ــای گمرک ــی ب ــرای اعض ــا ارس ــال و پ ــس از
جمعبن ــدی ب ــرای گم ــرک ارس ــال ش ــود.
در پایــان گزارشــی از جلســه مقامــات ارشــد صنعــت
ب ــرق و نماین ــدگان تش ــکلهای فن ــی و مهندس ــی ب ــا
وزی ــر نی ــرو و موضوع ــات مط ــرح ش ــده در راس ــتای
مناف ــع اعض ــا توس ــط نماین ــده س ــندیکا در جلس ــه
ارائــه و مقــرر شــد نقطــه نظــرات طــرح شــده بصــورت
مکتــوب نیــز بــرای وزیــر و مجلــس و مقامــات ارشــد
حاض ــر در جلس ــه ارس ــال ش ــود.

اخبار
کمیتههای
سندیکا
کمیته تخصصی اتوماسیون و مخابرات

تدوین نهایی آیین نامه یکپارچه ساز
مسکوتماند
جلســه هیــات رئیســه کمیتــه تخصصــی اتوماســیون
و مخاب ــرات بیس ــت و هفت ــم خ ــرداد س ــال ج ــاری
در مح ــل س ــندیکای صنع ــت ب ــرق ای ــران تش ــکیل
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ش ــد.
بــا توجــه بــه وضعیــت کنونــی شــرکت هــای یکپارچــه
ســاز در خصــوص قراردادهــا و عــدم حضــور وندورهــا
در کش ــور و ع ــدم قب ــول تعه ــد از س ــوی ایش ــان مق ــرر
ش ــد تدوی ــن نهائ ــی آیی ــن نام ــه ت ــا مش ــخص ش ــدن
وضعیـــت نهائـــی مســـکوت مانـــده و مراتـــب بـــه
اط ــاع دفت ــر فن ــی انتق ــال توانی ــر رس ــانده ش ــود.
در خصـــوص فعالیـــت هـــای کمیتـــه در شـــرایط
جدیـــد رکـــود پـــروژه هـــا و هـــم در شـــرایط فقـــدان
بودجـــه در آســـتانه تحریـــم و نبـــود افـــق روشـــنی از
صنع ــت امی ــد اس ــت بع ــد از قطعی ــت پی ــدا ک ــردن
صنایـــع انـــرژی کشـــور بـــه دســـتاوردهایی نظیـــر
برگـــزاری ســـمینار برســـیم.
همچنی ــن در ای ــن جلس ــه تش ــکیل کمیت ــه رواب ــط
بیـــن الملـــل ســـندیکا بـــه توافـــق آرا رســـید و مقـــرر
ش ــد بح ــث اس ــپک هم ــکاری ب ــا پژوهش ــگاه نی ــرو
بصـــورت فعـــال پیگیـــری شـــود.
کمیته انرژ یهای تجدیدپذیر

بررسی مشکالت سرمایهگذاری در
جلسه عمومی کمیته انرژیهای
تجدیدپذیر سندیکا
جلســـه عمومـــی کمیتـــه انرژ یهـــای تجدیدپذیـــر
ســـی و یکـــم اردیبهشـــت ســـال جـــاری در محـــل
ســـندیکای صنعـــت بـــرق ایـــران برگـــزار شـــد.
در ابتـــدای جلســـه ،گـــزارش عملکـــرد هیـــات
رئیســـه کمیتـــه انرژ یهـــای تجدیدپذیـــر در دوره
جدیـــد توســـط دبیـــر ایـــن کمیتـــه ارائـــه شـــد و
هریـــک از اعضـــا بـــه بیـــان دغدغههـــا ،مشـــکالت
و پیش ــنهادات خ ــود پرداختن ــد .اعض ــای کمیت ــه
یکـــی از مهمتریـــن ابزارهـــای حمایـــت از تولیـــد
داخ ــل در بخ ــش تجدیدپذی ــر را امتی ــاز  30درص ــد
افزایــش قیمــت خری ــد ب ــرق تضمین ــی توســط س ــاتبا
عن ــوان کردن ــد ک ــه ای ــن قان ــون از زم ــان تصوی ــب و
ابـــاغ اجرایـــی نشـــده اســـت.

در ادام ــه ،محدودی ــت ایج ــاد ش ــده توس ــط س ــاتبا
کـــه بـــه موجـــب آن شـــرکتها تنهـــا مجـــاز بـــه
دریافـــت دو پروانـــه ســـاخت نیـــروگاه تجدیدپذیـــر
هســـتند ،بررســـی و تاکیـــد شـــد کـــه ایـــن موضـــوع
بای ــد هوش ــمندتر باش ــد ت ــا اگ ــر ش ــرکت س ــرمایهگذار
از تـــوان و امکانـــات کافـــی برخـــوردار بـــود ،بتوانـــد
پروانههـــای بیشـــتری بگیـــرد.
اعض ــا اع ــام کردن ــد ون ــدور لیس ـتهایی ک ــه ب ــدون
هی ــچ منط ــق و پش ــتوانه مش ــخصی در اس ــتانهای
مختل ــف بص ــورت جداگان ــه بوج ــود آم ــده باع ــث
مح ــروم ش ــدن بس ــیاری از ش ــرکتهای توانمن ــد از
پروژههــای اســتانی شــده اســت .همچنیــن تشــتت
قوانیــن بیــن شــرکتهای توزیــع منجــر بــه ســردرگمی
ســـرمایهگذاران شـــده اســـت .بینظمیهـــا و عـــدم
هماهنگیهـــای ســـاتبا بـــا شـــرکتهای توزیـــع
موجـــب بـــروز مشـــکالت مختلفـــی در اتصـــال بـــه
ش ــبکه و  ...ش ــده اس ــت.
در ادامـــه جلســـه بـــر ایـــن محـــور تاکیـــد شـــد کـــه
قوانیـــن معافیتهـــای گمرکـــی بـــرای کاالهایـــی
ک ــه در داخ ــل تولی ــد نمیش ــود بایس ــتی مش ــخص
باشــد تــا همــه شــرکتها از فرصــت برابــر در واردات
تجهیـــزات مرتبـــط بـــا انرژ یهـــای تجدیدپذیـــر
بهـــره منـــد شـــوند .تاکیـــد اعضـــا بـــر ایـــن بـــود کـــه
ســـندیکا بایـــد نســـبت بـــه شناســـایی پروژههایـــی
ک ــه ب ــا مش ــکل س ــرمایهگذار روب ــرو هس ــتند ،اهتم ــام
ویــژهای داشــته باشــد و بــا توجــه بــه ارتباطــات خــود،
نس ــبت ب ــه معرف ــی ای ــن پروژهه ــا ب ــه س ــرمایهگذاران
اق ــدام کن ــد.
بحــث و تبــادل نظــر دربــاره مــواد اولیــه تولیــد برخــی
از تجهیـــزات مرتبـــط بـــا نیروگاههـــای تجدیدپذیـــر
مح ــور دیگ ــر ای ــن جلس ــه ب ــود ک ــه اع ــام ش ــد ای ــن
م ــواد اولی ــه دارای تعرفهه ــای گمرک ــی ب ــاال هس ــتند
در حالــی کــه همــان تجهیــزات بــه صــورت ســاخته
ش ــده ،تعرف ــه پایین ــی دارن ــد.
در ادام ــه جلس ــه مق ــرر ش ــد مس ــتندات مرب ــوط ب ــه
نـــکات فوقالذکـــر توســـط شـــرکتهای پیشـــنهاد
دهنـــده بـــه ســـندیکا ارســـال شـــود تـــا کمیتـــه

انرژ یهـــای تجدیدپذیـــر جهـــت حـــل مشـــکالت
برنامهریـــزی کنـــد.
در بخــش بعــدی جلســه ،رئیــس کمیتــه انرژ یهــای
تجدیدپذیــر بــا اشــاره بــه بیانیــه بروکســل و توافقــات
انج ــام ش ــده بی ــن کش ــورهای اروپای ــی و ای ــران ،ب ــر
ادامـــه ســـرمایهگذاری هـــا در حـــوزه تجدیدپذیـــر
تاکیـــد کـــرد و خواســـتار همصدایـــی و حمایـــت
تمامـــی اعضـــا بـــرای پیشـــبرد اهـــداف صنفـــی در
بخ ــش تجدیدپذی ــر ش ــد.
در پایـــان جلســـه گزارشـــی از چالشهـــای پیـــش
رو در توســـعه انرژ یهـــای تجدیدپذیـــر ارائـــه شـــد.
تبدیـــل قـــرارداد خریـــد تضمینـــی فعلـــی بـــه یـــک
قــرارداد بانــک پذیــر ،اصــاح فرمــول ضریــب تعدیــل
بـــه منظـــور جلوگیـــری از اثـــر تغییـــرات نـــرخ ارز بـــر
تعرف ــه خری ــد تضمین ــی ،ص ــدور ضمانتنام ــه تعه ــد
پرداخ ــت ب ــه عن ــوان مهمتری ــن عوام ــل داخل ــی در
کاهـــش ریســـک ســـرمایهگذاری مطـــرح شـــدند.

اخبار
کمیته های
سندیکا

ســندیکای صنعــت بــرق ایــران طــی نامـهای از دکتــر
ظریــف خواســتار شــد

ثبت تجدیدپذیرهای سندیکا
در بانکهای اطالعاتی
سفارتخانههای ایران

ســـندیکای صنعـــت بـــرق ایـــران طـــی نامـــهای بـــه
دکت ــر ظری ــف خواس ــتار ثب ــت فهرس ــت ش ــرکتهای
عضــو کمیتــه انرژ یهــای تجدیدپذیــر ایــن ســندیکا
در وندورهـــا و بانکهـــای اطالعاتـــی (Yellow
 )Pagesمرتبـــط بـــه ســـفارتخانههای جمهـــوری
اســـامی ایـــران در کشـــورهای مختلـــف شـــد.
در ابت ــدای ای ــن نام ــه ضم ــن اش ــاره ب ــه رون ــد رو ب ــه
رشــد تقاضــا در حــوزه انــرژی در جهــان و ســوق یافتــن
کش ــورها ب ــه س ــمت ان ــرژی ه ــای تجدیدپذی ــر ب ــرای
حـــل چالشهـــای موجـــود در بحـــث آالیندههـــای
زیســـت محیطـــی در کنـــار محدودیتهـــای
موجـــود در اســـتفاده از ســـوختهای فســـیلی،
عنـــوان شـــده اســـت « :کشـــور مـــا بـــه واســـطه
موقیعـــت ویـــژه جغرافیایـــی و ژئوپولتیـــک از یـــک
طـــرف و رشـــد روزافـــزون مصـــرف بـــرق از طـــرف
دیگـــر بســـتر مناســـبی را بـــرای بهـــره بـــرداری از
ایـــن نـــوع انـــرژی در شـــکلهای مختلـــف خـــود
فرآه ــم آورده اس ــت .وج ــود دان ــش فن ــی مناس ــب و
متخصص ــان و کارشناس ــان مج ــرب در حوزهه ــای
فتوولتایی ــک ،ب ــاد ،زمی ــن گرمای ــی و زیس ــت ت ــوده
در کن ــار یارانههای ــی ک ــه دول ــت ب ــرای ای ــن دس ــته از
نیروگاههــا پیشــنهاد کــرده اســت ،شــرایطی را بوجــود
آورده کــه جمهــوری اســامی ایــران را بــه طــور بالقــوه
ب ــه کش ــوری ای ــدهآل ب ــرای س ــرمایهگذاری خارج ــی
در ایـــن صنعـــت تبدیـــل کـــرده اســـت».
ســـندیکا در ادامـــه نامـــه تاکیـــد کـــرده اســـت:
«متأســـفانه علیرغـــم اینکـــه ســـرمایهگذاران انـــرژی
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اخبار
کمیتههای
سندیکا

در رویدادهـــای مرتبـــط داخلـــی و بیـــن المللـــی
مشـــتاقانه خواســـتار مشـــارکت بـــا شـــرکتهای
ایران ــی در زمین ــه انرژ یه ــای تجدیدپذی ــر هس ــتند
مجمـــوع پروژههـــای اجـــرا شـــده ایـــن حـــوزه در
کشـــورمان بســـیار کمتـــر از ظرفیتهـــا و انتظـــارات
بخـــش انـــرژی و بـــه دنبـــال
اســـت و در واقـــع
آن صنع ــت کش ــور از میلیارده ــا دالر پ ــروژه بالق ــوه
محـــروم مانـــده اســـت».
در بخـــش دیگـــری از نامـــه ضمـــن اشـــاره کوتاهـــی
بـــه پتانســـیل هـــای ســـندیکا بـــه عنـــوان نهـــاد
صنفـــی ذیـــل اتـــاق بازرگانـــی صنایـــع ،معـــادن و
کشـــاورزی ایـــران و متشـــکل از  500شـــرکت معتبـــر
فع ــال در صنع ــت ب ــرق کش ــور آورده ش ــده اس ــت:
«ای ــن س ــندیکا ب ــا درک اهمی ــت موض ــوع ،کمیت ــه
تخصصـــی انرژ یهـــای تجدیدپذیـــر (متشـــکل از
 60شـــرکت ســـازنده ،پیمانـــکار ،تأمیـــن کننـــده و
مشــاور در ایــن حــوزه) را ایجــاد و ضمــن تــاش بــرای
رف ــع موان ــع و مش ــکالت داخل ــی و کم ــک ب ــه بهب ــود
کســـب و کار فعـــاالن بخـــش خصوصـــی ،تقویـــت
ارتباطـــات بینالمللـــی و معرفـــی توانمندیهـــای
کشـــور عزیزمـــان در حـــوزه انرژ یهـــای تجدیدپذیـــر
جه ــت افزای ــش انگی ــزه س ــرمایه گ ــذاران خارج ــی و
فراه ــم آوردن زمین ــه ورود و نف ــوذ ش ــرکتهای ایران ــی
بـــه بازارهـــای بینالمللـــی را در دســـتور کار خـــود
دارد».
در پای ــان ای ــن نام ــه ک ــه ب ــه امض ــای ریی ــس هی ــات
مدیـــره ســـندیکای صنعـــت بـــرق ایـــران رســـیده
اســت ،از وزیــر امــور خارجــه کشــور درخواســت شــده
اســت کــه هماهنگیهــای الزم را بــه منظــور معرفــی
اعضـــای ایـــن کمیتـــه از طریـــق ســـفارتخانههای
جمه ــوری اس ــامی ای ــران را ص ــورت ده ــد.

کمیته تخصصی سازندگان دکلهای انتقال نیرو

تشریح و بررسی مشکالت سازندگان
دکلهای انتقال نیرو
جلســه هیــات رئیســه کمیتــه تخصصــی ســازندگان
دکله ــای انتق ــال نی ــرو بیس ــت و یک ــم خ ــرداد س ــال
ج ــاری در مح ــل س ــندیکای صنع ــت ب ــرق ای ــران
تش ــکیل ش ــد.
در ابتـــدای جلســـه ،رئیـــس کمیتـــه توضیحـــات
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مبس ــوطی درب ــاره وضعی ــت نامطل ــوب دکل س ــازان
ارائــه کــرده و هــر یــک از اعضــا بــه تشــریح مشــکالت
موجــود در امــور جــاری ســازندگان دکلهــای انتقــال
نی ــرو پرداختن ــد.
تب ــادل نظ ــر درب ــاره فرم ــول قاب ــل تبدی ــل تعدی ــل ن ــرخ
ارز از س ــال  1391ب ــرای قرارداده ــای ج ــاری ،جب ــران
واقعــی قیمــت فلــزات ،خاتمــه قراردادهــای راکــد یــا
متوق ــف ،پرداخ ــت مطالب ــات و جب ــرات خس ــارت
دیرکـــرد پرداختهـــا و اســـتفاده از قـــرارداد تیـــپ از
دیگ ــر محوره ــای ای ــن جلس ــه ب ــود ک ــه بن ــا ش ــد ب ــا
تهیــه نام ـهای هماهنگیهــای الزم بــا هیــات مدیــره
س ــندیکا جه ــت اق ــدام در م ــوارد ف ــوق الذک ــر انج ــام
ش ــود.
در پایـــان جلســـه دربـــاره امـــکان خریـــد و توزیـــع
نبشـــیهای مـــورد نیـــاز بخصـــوص نبشـــیهای
وارداتـــی ،ارزیابـــی و تشـــخیص صالحیـــت
ســـازندگان دکلهـــای انتقـــال نیـــرو و قیمـــت پایـــه
بــرای دکلهــای انتقــال نیــرو در ســال جــاری بررســی
و تبـــادل نظـــر شـــد.

در نام ــه کمیت ــه تولیدکنن ــدگان دکل ه ــای انتق ــال
نی ــرو ب ــه مهن ــدس حائ ــری مط ــرح ش ــد؛

در صورت عدم همکاری وزارتخانه،
تعطیلی واحدهای تولیدی قریبالوقوع
است

کیمت ــه تولیدکنن ــدگان دکل ه ــای انتق ــال نی ــرو ط ــی
نام ــه ای ب ــه مهن ــدس حائ ــری ضم ــن ط ــرح مس ــائل
و مش ــکالت مش ــهود ب ــازار کس ــب و کار اع ــام ک ــرد
در ص ــورت ع ــدم هم ــکاری وزارت خان ــه  ،تعطیل ــی
واحده ــای تولی ــدی قری ــب الوق ــوع اس ــت.
در ایــن نامــه بــه مشــکالت موجــود ایــن گونــه مطــرح
شـــده اســـت :کـــه تغییـــرات فاحـــش قیمـــت هـــا،
تحـــوالت ارزی ،شـــرایط و امکانـــات تامیـــن مـــواد
ً
اولیـــه و خصوصـــا گـــردش نقدینگـــی در شـــرکت
ه ــای تولی ــدی ب ــه گون ــه ای مخت ــل گردی ــده اس ــت
کـــه هـــر یـــک خـــود بـــه تنهایـــی بـــرای توقـــف رونـــد
تولیـــد کفایـــت مـــی نماینـــد .همـــه اینهـــا در کنـــار
مطالب ــات مع ــوق از کارفرمای ــان تابع ــه وزارت نی ــرو
و هزین ــه ه ــای ناش ــی از اخ ــذ وام ه ــای بانکی(ک ــه
بـــرای امـــکان اجـــرای تعهـــدات کاری شـــرکت هـــا
در هن ــگام تاخی ــر پرداخ ــت کارفرمای ــان ی ــاد ش ــده

تح ــت عن ــوان تس ــهیالت بانک ــی دریاف ــت گردی ــده
ً
ان ــد) ت ــوان ش ــرکت ه ــای س ــازنده را کام ــا تحلی ــل
ب ــرده اس ــت .در ای ــن شرایـ ــط فرم ــول ه ــای تعدی ــل
کـــه در قراردادهـــا منظـــور گردیـــده نیـــز بـــه هیـــچ
وج ــه تکاف ــوی جب ــران هزین ــه ه ــای تحمی ــل ش ــده
ً
را ننمـــوده و اصـــوال اجـــرای تعهـــدات را از حیطـــه
انتف ــاع خ ــارج و در ح ــوزه زی ــان ب ــرده اس ــت.
در ادامـــه ایـــن نامـــه آمـــده اســـت؛ بـــا عنایـــت بـــه
شـــرایط فـــوق الذکـــر ،شـــرکت هـــای ســـازنده دکل
ه ــای انتق ــال نی ــرو ک ــه تامی ــن کنن ــده صددرص ــدی
وزارت نی ــرو و عض ــو کمیت ــه مربوط ــه در س ــندیکای
صنعـــت بـــرق مـــی باشـــند صمیمانـــه و همچـــون
همیش ــه ب ــا حس ــن نی ــت تم ــام اع ــان م ــی دارن ــد
ک ــه ب ــا ادام ــه رون ــد فعل ــی ،ناگزی ــر و خ ــارج از اراده
و کنتـــرل و مدیریـــت خـــود امـــکان ادامـــه کار را
ً
نداشــته ،تعطیلــی واحدهــای تولیــدی کامــا فــوری
و قری ــب الوق ــوع خواه ــد ب ــود.
در نهایــت کمیتــه تولیدکننــدگان دکل هــای انتقــال
نی ــرو درخواس ــت اعض ــای کمیت ــه را در ای ــن نام ــه
ای ــن گون ــه منعک ــس نم ــوده اس ــت:
جه ــت جلوگی ــری از س ــرانجام محت ــوم گفت ــه ش ــده
ً
کــه مطمئنــا بــه زیــان شــرکت هــای تولیــدی ،وزارت
نی ــرو بعن ــوان کارفرما/خری ــدار و در نتیج ــه در س ــال
حمایـــت از تولیـــد و کاالهـــای داخلـــی بـــه زیـــان
کشــور خواهــد بــود پیشــنهادات صریــح ذیــل تقدیــم
م ــی گ ــردد:
 .1پرداخــت فــوری مطالبــات معــوق و تســریع جــدی
و فـــوری در کلیـــه روندهـــای منجـــر بـــه پرداخـــت
صـــورت حســـاب هـــا و فاکتورهـــای تقدیمـــی بـــه
کارفرمای ــان ش ــرکت ه ــای ب ــرق منطق ــه ای
 .2اص ــاح بخش ــنامه ه ــای تعدی ــل ف ــوالد و اف ــزودن
فلـــز شـــمش روی (مـــاده اولیـــه در گالوانیـــزه گـــرم
قطع ــات ب ــرج) ک ــه ظ ــرف م ــدت  9ماه ــه گذش ــته
ب ــا افزای ــش قیم ــت دو براب ــری روب ــرو گردی ــده و ع ــدم
ً
درج آن در بخش ــنامه ماب ــه التف ــاوت عم ــا ام ــکان
تامی ــن ای ــن م ــواد ب ــرای کلی ــه قرارداده ــا از ابت ــدای
س ــال  1395را ب ــا مش ــکل ج ــدی مواج ــه م ــی کن ــد.
(در ایــن خصــوص مکاتبــات متعــددی ســندیکای
صنعــت بــرق بــا شــرکت توانیــر بعمــل آورد کــه بــدون
نتیج ــه باق ــی مان ــده اس ــت).
 .3ضمـــن تســـــریع در جهـــت جـــــاری شـــدن دو
بن ــد ف ــوق الذکـ ــر ،اق ــدام عاج ــل جه ــت پــ ــرداخت
صورتحســ ــاب ه ــای مرب ــوط ب ــه مابه-التفاوته ــای
یـــاد شـــده هـــم زمـــان بـــا تحویـــل هـــر قیمـــت از
آهـــنآالت پـــروژه هـــا

کمیته سازندگان تابلوهای برق

تبیین برنامه کاری کمیته سازندگان
تابلوهای برق جهت تحقق اولویتهای
اعضای این کمیته در سال 97

جلســـه کمیتـــه ســـازندگان تابلوهـــای بـــرق ســـیام
اردیبهشـــت ســـال جـــاری در محـــل ســـندیکای
صنعـــت بـــرق ایـــران برگـــزار شـــد.
در ابتـــدای جلســـه ،رئیـــس کمیتـــه ضمـــن ارائـــه
گزارش ــی از حض ــور خ ــود در جلس ــه هی ــات مدی ــره
ســندیکا اعــام کــرد کــه موضــوع اصــاح و بازنگــری
اساس ــنامه س ــندیکا و تجمی ــع نظ ــرات کمیتهه ــا از
س ــوی هی ــات مدی ــره م ــورد بح ــث و تبادلنظ ــر ق ــرار
گرفت ــه اس ــت.
در ادام ــه اولویته ــای تعیی ــن ش ــده جه ــت برنام ــه
کاری کمیتــه در ســال  97بررســی و مقــرر شــد قانــون
رف ــع موان ــع کس ــب و کار ب ــر حس ــب قان ــون مص ــوب
تهی ــه و در نامـ ـهای مکت ــوب ب ــر ض ــرورت حمای ــت
هیــات مدیــره از اعضــای کمیتــه کمیتــه ســازندگان
تابلوه ــای ب ــرق تاکی ــد ش ــود.
در پایـــان جلســـه ،رئیـــس کمیتـــه ســـازندگان
تابلوهـــای بـــرق کـــه بـــه نمایندگـــی از ایـــن کمیتـــه
جهـــت حضـــور در جلســـات ســـازمان برنامـــه و
بودجـــه معرفـــی شـــده اســـت ،گزارشـــی از اولیـــن
جلســـه نماینـــدگان کمیتههـــا بـــا ســـازمان مذکـــور
مبنـــی بـــر پیگیـــری مشـــکالت اعضـــا از جملـــه
تعدی ــل ن ــرخ ارز ،مطالب ــات اعض ــا ،اص ــاح قوانی ــن
قبلـــی و جـــاری بیمـــه ،مالیـــات بـــر ارزش افـــزوده و
گمـــرک ارائـــه کـــرد.

جلســه کمیتــه حقوقــی و قراردادهــای ســندیکا ســوم
تیــر ســال جــاری در محــل ســندیکای صنعــت بــرق
ایــران برگــزار شــد.
در ابت ــدای ای ــن نشس ــت ب ــا توج ــه ب ــه اب ــاغ ق ــرارداد
تی ــپ از س ــوی ش ــرکت توانی ــر ،موض ــوع م ــورد بررس ــی
و در دســـتور کار قـــرار گرفـــت .گفتنـــی اســـت ،در

متــن قــرارداد جدیــد هیــچ یــک از اشــکاالت موجــود
قرارداده ــا رف ــع نش ــده و در ش ــرایط فعل ــی و ب ــا وج ــود
انــواع ریســک ایــن تیــپ قــرارداد قابلیــت اجــرا نــدارد
و باعـــث بـــروز مشـــکالت متعـــدد بـــرای فعـــاالن
صنع ــت ب ــرق و اعض ــا ای ــن س ــندیکا م ــی ش ــود.
بــر ایــن اســاس مقــرر شــد اصالحــات و پیشــنهادات
الزم ب ــرای درج در ق ــرارداد تی ــپ در کوتاهتری ــن زم ــان
ممک ــن ب ــه مع ــاون وزی ــر نی ــرو منعک ــس ش ــود و در
نهایــت قیــد ایــن موضــوع کــه در صــورت عــدم درج
اصالحــات مــورد نظــر مجــاب نمــودن شــرکت هــای
عضــو بــرای مشــارکت در مناقصاتــی کــه از ایــن متــن
غیرعادالن ــه اس ــتفاده م ــی نماین ــد مق ــدور نخواه ــد
ب ــود ،انج ــام خواه ــد ش ــد.
همچنی ــن مق ــرر ش ــد در خص ــوص موض ــوع اص ــاح
قـــرارداد تیـــپ ،طـــی درخواســـتی ایـــن موضـــوع در
هی ــات مدی ــره مط ــرح ت ــا پ ــس از بررسـ ـیهای الزم،
اط ــاع رس ــانی ب ــه اعض ــا انج ــام ش ــود ک ــه ب ــا درنظ ــر
گرفت ــن ب ــه ی ــک طرف ــه ب ــودن قرارداده ــا ،نس ــبت ب ــه
حض ــور در ای ــن مناقص ــات اقدام ــات و هوش ــیاری
الزم را داش ــته باش ــند.
در ارتبـــاط بـــا موضـــوع ارز و اقدامـــات صـــورت
گرفت ــه توس ــط کمیت ــه حقوق ــی و قرارداده ــا و ش ــورای
هماهنگ ــی گزارش ــی از س ــوی ریاس ــت کمیت ــه ارائ ــه
ش ــد .ب ــا توج ــه ب ــه اینک ــه مس ــیر اقدام ــات ش ــورای
هماهنگـــی در خصـــوص مســـئله ارز و بخشـــنامه
آن جـــدای از ســـندیکا مـــی باشـــد مقـــرر شـــد ایـــن

موضـــوع مســـتقال توســـط ســـندیکا مـــورد پیگیـــری
ق ــرار گی ــرد.
در ادامـــه گزارشـــی از رونـــد قراردادهـــای متوقـــف و
اقدامــات صــورت گرفتــه در خصــوص حــل و فصــل
ایــن موضــوع ارائــه شــد .پــس از آن مقــرر شــد در کنــار
مس ــیرهای اصل ــی ب ــرای ح ــل موض ــوع مزب ــور ط ــی
مکاتب ــه ب ــا معاون ــت برنام ــه ری ــزی و ام ــور اقتص ــادی
شــرکت توانیــر و برگــزاری نشســت مشــترک بــا ایشــان
خواس ــتار تس ــریع در رس ــیدگی و ح ــل ای ــن مش ــکل
ش ــوند.
در انته ــا ب ــا توج ــه ب ــه اینک ــه ی ــک موسس ــه حقوق ــی
بــر روی یکــی از صورتجلســات کارگــروه قراردادهــای
متوقــف اقــدام قضایــی انجــام داده اســت مقــرر شــد
پـــس از اقدامـــات کارشناســـی ایـــن موضـــوع مـــورد
بررس ــی ق ــرار گی ــرد و در ص ــورت حص ــول نتیج ــه از
ظرفی ــت ه ــای داخل ــی دبی ــر خان ــه س ــندیکا ب ــرای
پیگی ــری ای ــن موض ــوع اس ــتفاده ش ــود.

اخبار
کمیتههای
سندیکا

اظه ــار نظ ــر س ــازمان برنام ــه و بودج ــه ب ــا
روش ش ــرکت توانی ــر مغای ــرت دارد
کمیت ــه حقوق ــی و قرارداده ــای س ــندیکای صنع ــت
بـــرق طـــی نامهـــای بـــه مدیرعامـــل شـــرکت توانیـــر؛
مهنـــدس کـــردی ،در خصـــوص تعییـــن میـــزان
ارزبــری در قراردادهــای خریــد ( )Pاعــام کــرد؛ مفــاد
اظه ــار نظ ــر س ــازمان برنام ــه و بودج ــه بش ــرح نام ــه ب ــا
روش اع ــام نظ ــر ش ــده در ش ــرکتهای تابع ــه ش ــرکت
توانیـــر ،بخصـــوص درصـــد ارزبـــری ضریـــب ()K
مغایـــرت دارد.
ســـندیکا ،در پاســـخ اســـتعالم ســـازمان برنامـــه و
بودج ــه ازش ــرکت توانی ــر ط ــی مت ــن نام ــه ای ــن گون ــه
خواســته اســت :خواهشــمند اســت دســتور فرمائیــد
پاس ــخ اس ــتعالم س ــازمان برنام ــه و بودج ــه موض ــوع
نامـــه شـــماره  132302مـــورخ  97/3/22کـــه پـــس
از درخواس ــت کمیت ــه حقوق ــی و قرارداده ــا س ــندیکا
ط ــی نام ــه ش ــماره  97-203م ــورخ  97/3/2ص ــادر
ش ــد جه ــت اج ــرا ب ــه ش ــرکتهای تابع ــه اب ــاغ گ ــردد.
همچنیـــن در ایـــن نامـــه تعییـــن میـــزان ارزبـــری در
قراردادهـــای خریـــد ( )Pدر شـــرکت توانیـــر بـــه ایـــن
ش ــرح آورده ش ــده اس ــت؛ ش ــرکتهای تابع ــه ش ــرکت
توانی ــر در خص ــوص تعیی ــن می ــزان درص ــد ارزب ــری

کمیته حقوقی و قراردادها
در کمیت ــه حقوق ــی و قرارداده ــای س ــندیکای ب ــرق
مط ــرح ش ــد؛

تیپ قراردادهای ابالغی قابلیت اجرا
ندارد و اصالحات الزم باید در این
قرارداد درج شود
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در قراردادهــای خریــد ( )Pبــه شــرح ذیــل اعــام نظــر
شــده کــه شــرکتهای مذکــور خــود را ملــزم بــه رعایــت
آن میدانن ــد.
در خصـــوص حداکثـــر درصـــد ارزبـــری ( )Kدر
پروژههـــای  EPCو  PCو اینکـــه دســـتورالعملهای
مربـــوط بـــه مابـــه التفـــاوت نـــرخ ارز و فلـــزات بـــه
پروژههـــای خریـــد ( )Pنیـــز تســـری دارد ،خاطـــر
نش ــان میس ــازد ،ماب ــه التف ــاوت به ــای ارز و فل ــزات
اختصـــاص بـــه بخـــش ( )Pاز قراردادهـــای EPC
داش ــته ک ــه ب ــه تب ــع آن در پروژهه ــای خری ــد اق ــام
پـــروژه ای ( )Pنیـــز قابـــل اســـتفاده خواهـــد بـــود.
ً
ضمنـــا میـــزان درصـــد ارزبـــری (ضریـــب  )Kکمتـــر
از  50درصـــد بـــوده و حداکثـــر میـــزان آن بایســـتی از
طری ــق مش ــاور پ ــروژه و ی ــا در ص ــورت ع ــدم اس ــتفاده
از مشــاور توســط آن شــرکت و مســتند بــه بررســیهای
کارشناســی بعمــل آمــده تعییــن و در اســناد مناقصــه
ً
مرب ــوط ب ــه خریده ــای پروژه ــای درج گ ــردد .ضمن ــا
در پروژههای ــی ک ــه تم ــام و ی ــا بخش ــی از اعتب ــار آن
از محــل درآمــد عمومــی (اعتبــارات عمرانــی) تأمیــن
شـــده باشـــد تنهـــا مابـــه التفـــاوت قابـــل اعمـــال در
مناقص ــات مرب ــوط ب ــه ماب ــه التف ــاوت ن ــرخ فل ــزات
ب ــر اس ــاس دس ــتورالعمل ص ــادره از س ــوی س ــازمان
برنام ــه و بودج ــه میباش ــد و پرداخ ــت مابهالتف ــاوت
نـــرخ ارز در ایـــن گونـــه قراردادهـــا مجـــاز نبـــوده و
منتف ــی اس ــت.

منعقـــده بیـــن شـــرکتهای تابعـــه وزارت نیـــرو و
شـــرکتهای بخـــش خصوصـــی صنعـــت بـــرق
بدالیـــل متعـــددی از جملـــه تحریمهـــای ســـنگین
اتحادیــه اروپــا ،آمریــکا و ســایر کشــورها ،تحریمهــای
شــدید بانکــی و عــدم امــکان گشــایش  LCو انتقــال
ارز از طریــق سیســتم بانکــی ،افزایــش غیــر متعــارف
نـــرخ ارز ،کمبـــود ارز جهـــت تخصیـــص بـــرای
تجهی ــزات واردات ــی ،تغیی ــر قوانی ــن و  ...ک ــه همگ ــی
خـــارج از اختیـــارات پیمانـــکار میباشـــند ،دچـــار
ً
توقـــف شـــد ه و شـــرایط فـــوق عمـــا باعـــث برهـــم
خـــوردن شـــرایط اولیـــه زمـــان برگـــزاری مناقصـــات
ش ــده اس ــت.
ای ــن در حالیس ــت ک ــه ط ــی س ــنوات اخی ــر انظب ــاط
مالـــی و تعهـــد الزم در تادیـــه پرداختهـــا نیـــز از
ســـوی کارفرمایـــان دولتـــی بـــه بخـــش خصوصـــی
وجـــود نـــدارد .مضافـــا بخشـــنامههای ســـازمان
مدیریـــت و برنامهریـــزی همچنیـــن ضوابـــط و
دســـتورالعملهای شـــورایعالی فنـــی و ســـایر
بخشــنامهها مجموعــا تکافــوی جبــران حتــی نیمــی
از هزینههـــای تحمیلـــی بـــه ایـــن قبیـــل قراردادهـــا
را نمیدهـــد و بخشـــنامه تعدیـــل نـــرخ ارز در
پیمانه ــای فاق ــد تعدی ــل نی ــز تاکن ــون اب ــاغ نش ــده
اســـت.
در نهایــت ســندیکای صنعــت بــرق عــدم رفــع ایــن
مش ــکل را در نام ــه ای ــن گون ــه مط ــرح ک ــرده اس ــت؛
ب ــا عنای ــت ب ــه اینک ــه چنانچ ــه در کوتاهتری ــن زم ــان

صنعــت بــرق مــورد بحــث و گفــت و گــو قــرار گرفــت
ســـپس قـــرار بـــر آن شـــد کـــه میـــزان واردات مـــواد
اولی ــه و می ــزان وابس ــتگی ن ــرخ آن ب ــه نوس ــانات ارز
در تجهیزات ــی چ ــون :ترانس ــفورماتور ،تابلوه ــای ب ــرق،
کابله ــا وکلیده ــا ب ــرای جلس ــه بع ــد تهی ــه ش ــود.
همچنی ــن رئی ــس کمیت ــه توضیح ــات مبس ــوطی در
خص ــوص جلس ــه ارزیاب ــی و تش ــخیص صالحی ــت
س ــندیکا در م ــورد ارزیاب ــی کاب ــل ،ی ــراق آالت توزی ــع
و انتق ــال ،مق ــره و تران ــس ارائ ــه ک ــرد.
در ادامــه نیــز مســئله موضــوع تشــکیل کمیتــه روابــط
بینالملـــل مطـــرح و مقـــرر شـــد کمیتـــه مهندســـی
بازرگانـــی ســـندیکا ســـاختار و پیشنویـــس ایـــن
کمیت ــه را تهی ــه و ب ــه دبیرخان ــه س ــندیکا ارائ ــه ده ــد.
در خص ــوص تغیی ــر اساس ــنامه س ــندیکا مق ــرر ش ــد
اعض ــای هیئ ــت رئیس ــه ای ــن کمیت ــه پ ــس از بررس ــی
و مطالعـــه اساســـنامه ،نقطـــه نظـــرات خـــود را در
جلس ــه بع ــدی اع ــام کنن ــد.

کمیته سازندگان یراق آالت توزیع
در جلســـه کمیتـــه ســـازندگان یـــراق آالت توزیـــع
مطـــرح شـــد؛

حضور در جلسات ارزیابی و تشخیص
صالحیت کمیته سازندگان یراق آالت
توزیع و انتقال

درخواس ــت عاج ــل کمیت ــه حقوق ــی و قرارداده ــای
ســـندیکای بـــرق از شـــورای گفتگـــوی دولـــت و
بخـــش خصوصـــی

مشکالت قراردادی صنعت برق سریعتر
حل و فصل شود
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ســـندیکای بـــرق طـــی نامـــهای از قائـــم مقـــام دبیـــر
شـــورای گفتگـــوی دولـــت و بخـــش خصوصـــی؛
مهن ــدس س ــاح ورزی ،ب ــه منظ ــور تس ــریع در رف ــع
مشــکالت قــراردادی اعضــا ایــن ســندیکا خواســت
تـــا مســـاعدت الزم جهـــت طـــرح ایـــن موضـــوع در
شـــورای گفتگـــوی بخـــش خصوصـــی و دولـــت و
چ ــاره اندیش ــی ب ــرای ب ــرون رف ــت از وضعی ــت فعل ــی
قرارداده ــای صنع ــت را ب ــا س ــندیکای ب ــرق داش ــته
باش ــد.
در همیـــن راســـتا ســـندیکای بـــرق آمادگـــی خـــود
را جهـــت حضـــور در جلســـات کارشناســـی بـــرای
کم ــک ب ــه تبیی ــن و چارهجوی ــی مش ــکالت ایج ــاد
ش ــده اع ــام ک ــرد.
ســـندیکا بـــه ایـــن مشـــکل در نامـــه اشـــاره کـــرده
اســـت کـــه در خصـــوص درخواســـت طـــرح الـــزام
تعدیـــل نـــرخ ارز در قراردادهـــای جـــاری فیمابیـــن
بخشخصوصـــی و شـــرکتهای دولتـــی در
ش ــورای گفتگ ــوی دول ــت و بخ ــش خصوص ــی ،ب ــه
اســتحضار میرســاند تعــداد کثیــری از قراردادهــای
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بـــرای مشـــکالت قـــراردادی فعـــاالن صنعـــت بـــرق
چ ــارهای اندیش ــیده نش ــود ای ــن صنع ــت در آین ــده
بســـیار نزدیـــک بـــا مشـــکالتی روبـــرو میشـــود کـــه
مرتف ــع ک ــردن آن بس ــیار دش ــوارتر از ش ــرایط کنون ــی
خواه ــد ب ــود.

کمیته مهندسی بازرگانی

بررسی میزان خودکفایی صنعت برق
درکمیته تخصصی مهندسی بازرگانی
جلســـه کمیتـــه تخصصـــی مهندســـی بازرگانـــی
بیســـت و نهـــم خـــرداد ســـال جـــاری در محـــل
ســـندیکای صنعـــت بـــرق ایـــران تشـــکیل شـــد.
در ای ــن جلس ــه موض ــوع خودکفای ــی  95درص ــدی

در ابتــدای ایــن جلســه گــزارش مبســوطی از حضــور
در جلســـات ارزیابـــی و تشـــخیص صالحیـــت
کمیت ــه س ــازندگان ی ــراق آالت توزی ــع و انتق ــال ارائ ــه
ش ــد س ــپس تش ــریح مراح ــل ارزیاب ــی در  2مرحل ــه
خــود اظهــاری و ارزیابــی فنــی بازرگانــی کمیتههــای
تخصص ــی در قال ــب مش ــاور نی ــز م ــورد بح ــث ق ــرار
گرف ــت.
در م ــورد عملیات ــی ک ــردن مج ــدد بح ــث تهاتره ــا و
دف ــاع از وضعی ــت ش ــرکت ه ــای عض ــو کمیت ــه ب ــا
توجــه بــه فعالیــت هــای ســندیکا در ایــن خصــوص
مق ــرر ش ــد کمیت ــه نی ــز نظ ــرات کارشناس ــی خ ــود را
اراده ده ــد.
بـــا توجـــه بـــه برگـــزاری اولیـــن جلســـه اصـــاح و
بازنگــری اساســنامه ســندیکا مقــرر شــد صورتجلســه
مذکـــور بـــه اطـــاع اعضـــای کمیتـــه رســـانده شـــود
و در نهایـــت مقـــرر گردیـــد بمنظـــور پربارتـــر شـــدن
نتای ــج جلس ــات کمیت ــه ،ط ــی نام ــه ای ب ــه اعض ــای

محتـــرم ،حضـــور قطعـــی و مســـتمر در جلســـات
تعییـــن تکلیـــف شـــود.

تصمیـــم کمیتـــه تخصص ــی س ــازندگان
ی ــراقآالت انتق ــال ب ــرای برگ ــزاری جلس ــه
مش ــترک ارزیاب ــی ب ــا توانی ــر
جلســـه کمیتـــه تخصصـــی ســـازندگان یـــراقآالت
انتق ــال نی ــرو ،هفت ــم خ ــرداد س ــال ج ــاری در مح ــل
س ــندیکای صنع ــت ب ــرق ای ــران برگ ــزار ش ــد.
در ای ــن جلس ــه س ــرفصل ه ــا و اولویته ــای توانی ــر
درب ــاره ارزیاب ــی س ــیم و کاب ــل ،ی ــراق آالت توزی ــع و
انتق ــال ،مق ــره و تران ــس بررس ــی ش ــد .ب ــا توج ــه ب ــه
اینکــه معیارهــای ارزیابــی طــی چنــد ســال گذشــته
از طری ــق کمیت ــه ارزیاب ــی و تش ــخیص صالحی ــت
بــه صــورت کامــل کارشناســی شــده بــود ،مقــرر شــد
ارزیابــی اعضــای کمیتــه ســازندگان یــراق آالت نیــز
ب ــا نظ ــارت خ ــود کمیت ــه اق ــدام و ب ــه توانی ــر اع ــام
ش ــود.
در پایـــان جلســـه بـــا اشـــاره بـــه اهمیـــت بحـــث
ارزیابـــی و تشـــخیص صالحیـــت تاکیـــد شـــد کـــه
روی ــه ارزیاب ــی س ــندیکا جام ــع ت ــر و کام ــل ت ــر باش ــد
و مق ــرر ش ــد ب ــه منظ ــور هماهنگ ــی ه ــای بیش ــتر ب ــا
کارشناســـان توانیـــر ،برنامهریزیهـــای الزم جهـــت
برگـــزاری جلســـه ای مشـــترک صـــورت بگیـــرد.

تشکیل کارگروه ویژه کمیته سازندگان
یراقآالت توزیع برای تعیین فهرست بها
جلســه کمیتــه ســازندگان یــراقآالت توزیــع ،هشــتم
خ ــرداد س ــال ج ــاری در مح ــل س ــندیکای صنع ــت
بــرق ایــران برگــزار شــد.
در ابتـــدای جلســـه بـــا اشـــاره بـــه تصویـــب نســـخه
جدیــد قــرارداد تیــپ در توانیــر مقــرر شــد ایــن نســخه
در اختی ــار اعض ــای کمیت ــه س ــازندگان ی ــراقآالت
توزیـــع قـــرار بگیـــرد .همچنیـــن تاکیـــد شـــد کـــه
دبیرخانــه ســندیکا بایــد نســخه جدیــد قــرارداد تیــپ
را بـــه شـــرکتهای توزیـــع و برقهـــای منطقـــهای
سراس ــر کش ــور اب ــاغ کن ــد.
بررســـی فهرســـت بهـــای محصـــوالت مبتنـــی بـــر
جـــداول فنـــی اســـتخراج شـــده محـــور دیگـــر ایـــن
جلس ــه ب ــود ک ــه مق ــرر ش ــد کارگ ــروه وی ــژهای از س ــوی
کمیتـــه تشـــکیل شـــده و اعـــام قیمـــت کنـــد.
در پایـــان جلســـه مقـــرر شـــد پیشـــنهاد انتخابـــات
زودتـــر از هنـــگام هیـــات مدیـــره ســـندیکا از ســـوی
کمیت ــه س ــازندگان ی ــراقآالت توزی ــع ب ــه دبیرخان ــه
س ــندیکا ارائ ــه ش ــود .همچنی ــن پیش ــنهاد ش ــد ک ــه
وزن اعضـــای هیـــات مدیـــره متناســـب بـــا زمینـــه
فعالیـــت اعضـــای آن باشـــد.

اخبار
شعب
امضای تفاهمنامه بین سندیکای
صنعت برق خراسان
و دانشگاه صنعتی سجاد
تفاهمنامـ ـهای فیمابی ــن س ــندیکای صنع ــت ب ــرق
شـــعبه خراســـان و دانشـــگاه صنعتـــی ســـجاد بـــه
منظـــور برقـــراری ارتبـــاط منظـــم و ســـازمانیافته و
بهرهگیـــری از توانمندیهـــای علمـــی ،تحقیقاتـــی،
پژوهش ــی ،مش ــاورهای و فن ــاوری دانش ــگاه ب ــه امض ــا
رس ــید.
ارتبـــاط نزدیـــک و موثرتـــر صنعـــت و دانشـــگاه در
جه ــت انتق ــال تجربی ــات و توانمندیه ــای علم ــی
و عملـــی یکـــی از برنامههـــای هدفگـــذاری شـــده
س ــندیکای ش ــعبه خراس ــان در س ــند چش ــم ان ــداز
اســت .بــه همیــن منظــور بیســت و دوم خــرداد ســال
ج ــاری جلس ـ ه مش ــترکی بی ــن هی ــات مدی ــره ش ــعبه
خراســـان بـــه ریاســـت مهنـــدس شـــادمان و دکتـــر
رضای ــی نی ــک ریاس ــت دفت ــر ارتب ــاط ب ــا صنع ــت
دانش ــگاه صنعت ــی س ــجاد برگ ــزار ش ــد.
طرفی ــن در ای ــن جلس ــه ضم ــن تاکی ــد ب ــر ض ــرورت
ب ــر نی ــاز بی ــش از پی ــش ب ــه تعام ــل دو س ــویه صنع ــت
و دانشـــگاه ،بـــه بررســـی راهکارهـــای ایجـــاد ایـــن
تعامـــل پرداختـــه و در نهایـــت تفاهـــم نامـــهای
فیمابی ــن س ــندیکای صنع ــت ب ــرق ش ــعبه خراس ــان
و دانش ــگاه صنعت ــی س ــجاد ب ــه امض ــا رس ــاندند.
در ای ــن تفاه ــم نام ــه ک ــه ب ــه امض ــای ریاس ــت دفت ــر
ارتبـــاط بـــا صنعـــت دانشـــگاه صنعتـــی ســـجاد و
رئی ــس هی ــات مدی ــره س ــندیکای ش ــعبه خراس ــان
رس ــیده اس ــت ب ــر محورهای ــی از قبی ــل آش ــنایی ه ــر
چـــه بیشـــتر ،تبـــادل دانـــش و تجربیـــات طرفیـــن،
بهرهمنــد شــدن طرفیــن از امكانــات یكدیگــر از قبیــل
تـــوان فكـــری ،تجربـــی ،پژوهشـــی ،آزمایشـــگاهی،
كارگاهـــی ،كتابخانـــهای ،ارتباطـــات بینالمللـــی،
و دادهه ــای قاب ــل اس ــتفاده در پژوه ــش و تحقی ــق،
بومـــی ســـازی و یـــا انتقـــال تكنولوژ یهـــای مرتبـــط
بـــا نیازهـــای طرفیـــن ،حمایـــت از ایدههـــای نـــو و
تاســـیس شـــركتهای دانشبنیـــان در حوزههـــای
مرتب ــط تاکی ــد ش ــده اس ــت.

بكارگی ــری ت ــوان مجموعهه ــای فن ــاور مرك ــز رش ــد و
ی ــا معرف ــی ش ــدگان جه ــت رف ــع نیازه ــای طرفی ــن،
حمای ــت از طرحه ــای تحقیقات ــی و پای ــان نامهه ــای
ی در برگـــزاری مشـــترک
دانشـــجویی ،همـــكار 
همایـــش هـــا و کارگاه هـــا ،اجـــرای پروژههـــای
تحقیقات ــی -كارب ــردی م ــورد نی ــاز ت ــا مرحل ــه تبیی ــن
دانــش فنــی ،ارائــه ســمینارها ،دوره هــای تخصصــی
و كارگاه ه ــای آموزش ــی كوت ــاه م ــدت ،فراه ــم ک ــردن
بازدیدهـــای متقابـــل علمـــی ،معرفـــی دانشـــجویان
جه ــت گذران ــدن دوره ه ــای کارآم ــوزی مرتب ــط ب ــه
حــوزه صنعــت بــرق از دیگــر موضوعــات مطــرح ایــن
تفاهمنامـــه اســـت.
ش ــایات ذک ــر اس ــت؛ پ ــس از هم ــکاری س ــندیکای
شــعبه خراســان بــا دانشــگاه فردوســی مشــهد کــه در
قالــب تفاهــم نام ـهای بــه امضــا رســید ،ایــن دومیــن
همــکاری بــا یــک دانشــگاه موفــق در ســطح اســتان
خراســـان رضـــوی اســـت کـــه در زمینـــه رشـــتههای
تحصیل ــی ب ــرق فعالی ــت دارد.

اخبار
شعب و
کارگرو ها

اخبار کارگروه ها
توسط سندیکای برق انجام خواهد شد؛

انتقال نقطه نظرات گارگروه تخصصی
مخابرات و  ICTبه شرکت توانیر

دهمیـــن جلســـه کارگـــروه تخصصـــی مخابـــرات و
 ICTبیس ــت و نه ــم خ ــرداد س ــال ج ــاری در مح ــل
س ــندیکای صنع ــت ب ــرق ای ــران برگ ــزار ش ــد.
در ای ــن جلس ــه مق ــرر گردی ــد نقط ــه نظ ــرات کارگ ــروه
در م ــورد پ ــروژه مدیری ــت ش ــبکه از س ــوی س ــندیکا
ب ــه ش ــرکت توانی ــر اع ــام ش ــود .همچنی ــن مق ــرر ش ــد
در مــورد مشــخصات فنــی و نحــوه انعقــاد قراردادهــا
و نحــوه همــکاری ایــن کمیتــه بــا کمیتــه مهندســی
مش ــاور س ــندیکا از رئی ــس کمیت ــه مهندس ــی مش ــاور
بــه منظــور اســتفاده از نقطــه نظــرات ایشــان ،دعــوت
بعم ــل آی ــد.
همچنیـــن مقـــرر شـــد در مـــورد نامـــه فدراســـیون
فنـــاوری اطالعـــات و ارتباطـــات ایـــران مبنـــی بـــر
مصاحبـــه ویدیوئـــی از  5شـــرکت شـــاخص در
صنعـــت اتوماســـیون و مخابـــرات ،در جلســـه آتـــی
کارگـــروه نیـــز ایـــن نامـــه مـــورد بررســـی قـــرار گیـــرد.
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اخبار
کارگروه ها
شرکت های
عضو

اولین جلسه کارگروه بررسی ضرورت
بازنگری و اصالح اساسنامه سندیکا
برگزار شد

اصالحات پیشنهادی کارگروه قرارداد
تیپ سندیکا در خصوص ویرایش
جدید قرارداد تیپ

اولی ــن جلس ــه کارگ ــروه بررس ــی ض ــرورت بازنگ ــری و
اص ــاح اساس ــنامه س ــندیکا س ــیزدهم خ ــرداد س ــال
جــاری بــا حضــور رئیــس و نایــب رئیــس هیأتمدیــره
و نماین ــدگان تعیی ــن ش ــده توس ــط هیأتمدی ــره ب ــه
عنـــوان اعضـــای کارگـــروه برگـــزار شـــد .همچنیـــن
نماین ــدگان کمیتهه ــا و ش ــرکتهایی ک ــه نظ ــرات
خ ــود در خص ــوص اساس ــنامه را کتب ــا ب ــه دبیرخان ــه
س ــندیکا اع ــام ک ــرده بودن ــد نی ــز میهم ــان جلس ــه
بودن ــد.
جلس ــه ب ــا مقدمـ ـهای از س ــوی رئی ــس هیأتمدی ــره
س ــندیکا آغ ــاز و س ــپس حاضری ــن در جلس ــه نقط ــه
نظـــرات خـــود در خصـــوص ضـــرورت یـــا عـــدم
ضـــرورت بازنگـــری و اصـــاح اساســـنامه ســـندیکا
اب ــراز کردن ــد.
در ای ــن جلس ــه آخری ــن ویرای ــش اساس ــنامه تی ــپ
تشــکلهای کســب و کار وابســته بــه اتــاق بازرگانــی
صنای ــع مع ــادن و کش ــاورزی ای ــران بط ــور کل ــی م ــورد
بررس ــی ق ــرار گرف ــت و مق ــرر ش ــد نس ــخه الکترونی ــک
آن جهـــت بررســـی دقیقتـــر و شناســـایی مفـــاد و
ن ــکات مش ــترک و متمای ــز آن ب ــا اساس ــنامه فعل ــی
س ــندیکا ،در اختی ــار اعض ــای کارگ ــروه ق ــرار گی ــرد.
مقـــرر شـــد هـــر یـــک از کمیتههـــای تخصصـــی
س ــندیکا نقط ــه نظ ــرات ش ــرکتهای عض ــو کمیت ــه
خ ــود را دریاف ــت و پ ــس از جمعبن ــدی ب ــه کارگ ــروه
بررســی اساســنامه ارائــه نمایــد .همچنیــن مقــرر شــد
نقطـــه نظـــرات دریافتـــی از کمیتههـــا در کارگـــروه
مـــورد بررســـی و نتایـــج بررســـیهای بعمـــل آمـــده
مبن ــی ب ــر ض ــرورت بازنگ ــری و ی ــا انج ــام اصالح ــات
م ــورد نی ــاز جه ــت تصمیمگی ــری ب ــه هی ــأت مدی ــره
س ــندیکا ارائ ــه ش ــود.

کارگـــروه قـــرارداد تیـــپ ســـندیکای صنعـــت بـــرق
ایــران در نام ـهای بــه مهنــدس حائــری ،معــاون وزیــر
نیـــرو در امـــور بـــرق و انـــرژی پیشـــنهادات اعضـــاء
ســـندیکا دربـــاره ویرایـــش جدیـــد قـــرارداد تیـــپ را
ارائ ــه ک ــرد.
در ابت ــدای نام ــه ،س ــندیکای صنع ــت ب ــرق ای ــران
تاکیـــد میکنـــد کـــه بیـــش از  5ســـال از شـــروع
پیگیریهـــای ســـندیکا جهـــت ایجـــاد تـــوازن و
رف ــع اش ــکاالت ق ــرارداد تی ــپ میگ ــذرد و ط ــی ای ــن
م ــدت جلس ــات متع ــدد ب ــا مس ــئوالن و نماین ــدگان
محت ــرم ش ــرکت توانی ــر برگ ــزار ش ــده اس ــت.
در ادام ــه نام ــه آم ــده اس ــت ،در ای ــن راس ــتا علیرغ ــم
رس ــیدن ب ــه نظ ــرات مش ــترک و حت ــی اب ــاغ ق ــرارداد
تیـــپ بـــه شـــرکتهای توزیـــع در ســـال ،1396
متاســـفانه هیچـــگاه توافقـــات صـــورت پذیرفتـــه
اجرای ــی نگردی ــد .اکن ــون ب ــدون توج ــه ب ــه س ــوابق
مذاک ــرات فیمابی ــن ،ش ــرکت توانی ــر اق ــدام ب ــه تغیی ــر
یـــک جانبـــه متـــن قـــرارداد و ابـــاغ آن بـــه شـــرکت
هـــای تابعـــه کـــرده اســـت در حالـــی کـــه در متـــن
قـــرارداد جدیـــد هیـــچ یـــک از اشـــکاالت موجـــود
قرارداده ــا رف ــع نش ــده و در ش ــرایط فعل ــی و ب ــا وج ــود
انــواع ریســک ایــن تیــپ قــرارداد قابلیــت اجــرا نــدارد
و باعـــث بـــروز مشـــکالت متعـــدد بـــرای فعـــاالن
صنع ــت ب ــرق و اعض ــا ای ــن س ــندیکا خواه ــد ش ــد.
س ــندیکای صنع ــت ب ــرق ای ــران از آن مق ــام محت ــرم
درخواس ــت میکن ــد نس ــبت ب ــه اص ــاح اش ــکاالت
قــرارداد ابــاغ شــده بشــرح پیوســت دســتور مقتضــی
صـــادر فرماییـــد .در صـــورت نیـــاز ایـــن ســـندیکا
میتوان ــد ظ ــرف کمت ــر از  3روز مت ــن ق ــرارداد اص ــاح
شــده را کــه متضمــن منافــع دو طــرف باشــد را تهیــه
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و ارائ ــه کن ــد.
ش ــایان ذک ــر اس ــت ب ــا عنای ــت ب ــه مرات ــب ف ــوق ،ت ــا
زم ــان اص ــاح مت ــن ق ــرارداد تی ــپ مج ــاب نم ــودن
ش ــرکتهای عض ــو ب ــرای مش ــارکت در مناقصات ــی
ک ــه از ای ــن مت ــن غی ــر عادالن ــه اس ــتفاده میکنن ــد،
مق ــدور نخواه ــد ب ــود.
در پایــان نامــه ضمــن تشــکر از توجــه بــه درخواســت
ســـندیکا بـــه عنـــوان نماینـــده بخـــش خصوصـــی
س ــازندگان ،پیمان ــکاران و ش ــرکتهای مهندس ــی
مش ــاور صنع ــت ب ــرق کش ــور ،اع ــام میکنی ــم ک ــه
س ــندیکا آمادگ ــی دارد در اولی ــن نشس ــت ماهیان ــه
وعـــده داده شـــده نســـبت بـــه هرگونـــه همـــکاری و
هماهنگـــی جهـــت رفـــع هرچـــه ســـریعتر مشـــکل
اق ــدام کن ــد.

اخبار
شرکتهای عضو
شركت افتاب نیروی سبز گام اخذ کرد؛

نمایندگی انحصاری اینورتر های
خورشیدی از شركت East Group
چین

شـــركت آفتـــاب نیـــروی ســـبز گام ،یکـــی از زیـــر
مجموعههـــای شـــرکت گام اراک ،موفـــق بـــه اخـــذ
نمایندگ ــی انحص ــاری ف ــروش و توزی ــع اینورتره ــای
خورشـــیدی  1تـــا  500كیلـــووات از شـــركت East
 Groupشـــد .ایـــن نمایندگـــی امـــكان وارانتـــی
محص ــوالت از ط ــرف ش ــركت  East Groupچی ــن را
نیـــز دارد.
مه ــم تری ــن ویژگ ــی ه ــای اینورت ــر ذک ــر ش ــده کارب ــردی
بــودن و دسترســی آســان بــه اطالعــات ،بازدهــی بــاال
در تولی ــد ت ــوان ،فن ــاوری کنت ــرل پیش ــرفته ،قابلی ــت
اطمینــان بــاال میباشــد.الزم بــه ذکــر اســت شــركت
چین ــی  East Groupدارای س ــابقه 3س ــاله در زمین ــه
تولیـــد اینورترهـــای خورشـــیدی و همـــكاری بـــا
ش ــركت ه ــای بزرگ ــی چ ــون اش ــنایدر را دارا در رزوم ــه
کاری خ ــود دارد.

تقدیر از شرکت سنجش افزار آسیا
بعنوان صنعتگر نمونه و برتر کشور در
سال 1396
در بیس ــت و دومی ــن همای ــش روز مل ــی صنع ــت و
معــدن کــه روز گذشــته بــا هــدف بزرگداشــت تولیــد
در بخـــش صنعـــت و معـــدن کشـــور و بـــا حضـــور
دکت ــر جهانگی ــری مع ــاون اول رئی ــس جمه ــور ،دکت ــر
شـــریعتمداری وزیـــر صنعـــت معـــدن و تجـــارت،
مهنـــدس غالمحســـین شـــافعی رئیـــس اتـــاق
بازرگانـــی صنایـــع ،معـــادن و کشـــاورزی و رئیـــس
صنای ــع مجل ــس و جمع ــی از نماین ــدگان مجل ــس و
فع ــاالن اقتص ــادی نمون ــه کش ــور در س ــالن اج ــاس
ســران برگــزار شــد ،بــا اهــدای تندیــس و لــوح تقدیــر،
از ش ــرکت س ــنجش اف ــزار آس ــیا ب ــه عن ــوان صنعتگ ــر
نمون ــه و برت ــر کش ــور در س ــال  1396تقدی ــر ب ــه عم ــل
آم ــد.

مراسم معارفه مهندس صالحی به
عنوان مدیرعامل شركت صانیر
برگزار شد
مراس ــم معارف ــه مهن ــدس حمیدرض ــا صالح ــی ب ــه
عنـــوان مدیرعامـــل شـــركت صانیـــر ظهـــر امـــروز در
مح ــل ای ــن ش ــركت برگ ــزار ش ــد.
ای ــن مراس ــم ب ــا حض ــور صال ــح آب ــادی مدیرعام ــل
بانـــك توســـعه صـــادرات ،ســـعید آتشـــباری
رئیـــس هیـــات مدیـــره صانیـــر ،محمـــود مقـــدم از
پیشكس ــوتان صنع ــت ب ــرق ،عل ــی ش ــمس اردكان ــی
رئیـــس كمیســـیون انـــرژی اتـــاق بازرگانـــی ایـــران،
عل ــی بخش ــی ،پی ــام باق ــری و نصرال ــه رهنم ــا رئی ــس
و ن ــواب رئی ــس هی ــات مدی ــره س ــندیكای صنع ــت
بــرق ایــران ،پیشكســوتان و ســهامداران ایــن شــركت
و  ...انجـــام شـــد.
در ایـــن مراســـم ضمـــن تقدیـــر و تشـــكر از تمامـــی
مدیرانـــی كـــه در پیشـــرفت شـــركت صانیـــر نقـــش
داش ــتند ،تقدی ــر و قدردات ــی ش ــده و ب ــرای مهن ــدس
صالح ــی ك ــه از اعض ــای هی ــات مدی ــره س ــندیكای
صنعـــت بـــرق نیـــز هســـتند ،آرزوی پیشـــرفت و

موفقیـــت روزافـــزون شـــد.
مهنـــدس بخشـــی نیـــز بـــه عنـــوان رئیـــس هیـــات
مدیــره ســندیكا ضمــن تبریــك بــه صالحــی و آروزی
موفقی ــت ب ــرای ایش ــان ،ب ــر ض ــرورت تعام ــل ه ــر چ ــه
بیش ــتر صانی ــر و س ــندیكا تاكی ــد كردن ــد.
صالحـــی نیـــز در پایـــان تاكیـــد كـــرد :رســـیدن بـــه
اهـــداف صانیـــر نیـــاز بـــه همفكـــری دارد .صانیـــر
متعل ــق ب ــه مملك ــت اس ــت ن ــه فق ــط س ــهامداران
ایــن شــركت لــذا بایــد حمایــت دولــت را هــم داشــته
باش ــد.
وی بـــا اشـــاره بـــه چشـــم انـــداز  1404گفـــت:
امیدواریـــم بـــا كمـــك تمامـــی همـــكاران و تـــاش
بـــرای معافیتهـــای مالیاتـــی بتوانیـــم بـــه هـــاب
ان ــرژی منطق ــه تبدی ــل ش ــویم و ص ــادرات غیرنفت ــی
را افزایـــش دهیـــم.

رهشاد الکتریک سی امین سال
تأسیس خود را جشن گرفت
مراســـم ســـیامین ســـالگرد شـــرکت رهشـــاد
الکتریـــک در نمایشـــگاه کنفرانـــس بـــرق تهـــران بـــا
حضـــور تنـــی چنـــد از مهمانـــان و مدیـــران حـــوزه
صنع ــت ب ــرق برگ ــزار ش ــد .حام ــد گرشاس ــبی ،مدی ــر
عام ــل رهش ــاد الکتری ــک در س ــخنان ضم ــن تاکی ــد
ب ــر اینک ــه ای ــن ش ــرکت ب ــا ش ــعار ”مش ــتریمداری-
کیفیــت گرایــی“ همــواره بــه دنبــال افزایــش رضایــت
مشـــتری اســـت ،از کارکنـــان و نماینـــدگان ایـــن
ش ــرکت تقدی ــر ک ــرد.
گفتن ــی اس ــت ش ــرکت رهش ــاد الکتری ــک در س ــال
 1367فعالی ــت خ ــود را ب ــا تولی ــد ان ــواع خ ــازن ه ــای
روش ــنایی و موت ــوری آغ ــاز ک ــرده اس ــت ک ــه در ح ــال
حاضـــر بـــا افزایـــش محصـــوالت خـــود دارای ســـبد
محصوالت ــی از جمل ــه خاز نه ــای اص ــاح ضری ــب
نهــای راه انــداز موتورهــا ،رگوالتورهــای
قــدرت ،خاز 
خازنـــی ،خاز نهـــای اســـتارت الکترولیتیـــک،
ایگنیتورهـــای المپهـــای گازی ،جرقهز نهـــای
اجـــاق گاز خانگـــی ،یـــراق آالت کابـــل خـــود
نگهـــدار شـــبکههای توزیـــع بـــرق ،کامپاندهـــای
م ــواد پالس ــتیک و المپه ــای روش ــنایی ال ای دی
خانگـــی.

رویدادها

رویدادها
ضرورت سرمایهگذاری  100میلیارد دالری
برای پاسخگویی به رشد مصرف برق
معـــاون وزیـــر نیـــرو در امـــور بـــرق و انـــرژی گفـــت:
معــاون وزیــر نیــرو در امــور بــرق و انــرژی گفــت :رشــد
 6درصـــدی مصـــرف بـــرق نشـــان میدهـــد کـــه در
س ــال  1415ظرفی ــت نیروگاهه ــای منصوب ــه بای ــد ب ــه
 180ه ــزار م ــگاوات برس ــد ک ــه صنع ــت ب ــرق ب ــرای
پاســـخگویی بـــه ایـــن نیـــاز بـــه ســـرمایهگذاری 100
میلیـــارد دالری نیـــاز دارد.
همایـــون حائـــری معـــاون وزیـــر نیـــرو در امـــور بـــرق
و انـــرژی در اختتامیـــه دوازدهمیـــن همایـــش
بینالمللـــی انـــرژی اتمـــی کـــه در پژوهشـــگاه نیـــرو
برگــزار شــد ،بــا اشــاره بــه اهمیــت مدیریــت مصــرف
اظهـــار کـــرد :بـــرای یادگیـــری و ترویـــج مدیریـــت
ی و سیاس ـتهای
مص ــرف ان ــرژی ،تدوی ــن اس ــتراتژ 
آموزشـــی و انگیزشـــی در حوزههـــای عمومـــی،
تجـــاری و صنعتـــی اجتنـــاب ناپذیـــر اســـت.
وی ادامـــه داد :بهـــره وری انـــرژی یکـــی از
اولویته ــای وزارت نی ــرو اس ــت ک ــه در س ــالهای
اخیـــر و در دولـــت دوازدهـــم مقدمـــات اجـــرای
طرحه ــای به ــره وری ان ــرژی و برخ ــی قوانی ــن م ــدون
در برنامهه ــای پنج ــم و شش ــم توس ــعه در ای ــن ح ــوزه
فراهـــم شـــده اســـت.
حائ ــری ضم ــن اش ــاره ب ــه ض ــرورت کاه ــش تلف ــات
ان ــرژی ،اف ــزود :برنام ــه ری ــزی ب ــرای کاه ــش تلف ــات
از برنام هه ــای اصل ــی صنع ــت ب ــرق ای ــران اس ــت.
ب ــا ت ــاش و برنام ــه ری ــزی ه ــای انج ــام ش ــده تلف ــات
بـــرق از  15درصـــد بـــه  9/10کاهـــش پیـــدا کـــرده
اس ــت و تصمی ــم ب ــر آن اس ــت ک ــه در  4س ــال آین ــده
ای ــن تلف ــات ب ــه  9درص ــد کاه ــش یاب ــد .تصمی ــم ب ــر
آن اس ــت ک ــه کاه ــش تلف ــات ب ــه  9درص ــد کاه ــش
یاب ــد ک ــه برنامهه ــای کاه ــش تلف ــات ب ــا اس ــتفاده از
طرحهـــای نویـــن در دســـتور کار قـــرار دارد.
مع ــاون وزی ــر نی ــرو در ام ــور ب ــرق و ان ــرژی ب ــا تاکی ــد
ب ــر اینک ــه تامی ــن ب ــرق مطمئ ــن از وظای ــف اصل ــی
وزارت نی ــرو اس ــت ،تصری ــح ک ــرد :افزای ــش راندم ــان
نیروگاهه ــای حرارت ــی نی ــز از برنامهه ــای در اولوی ــت
وزارت نی ــرو اس ــت ،ای ــن وزارت ب ــا توج ــه ب ــه رش ــد
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رویدادها

 6درص ــدی مص ــرف ب ــرق در ده ــه اخی ــر ،اح ــداث
 20هـــزار مـــگاوات ظرفیـــت جدیـــد تولیـــد بـــرق را
برنامهریـــزی کـــرده اســـت تـــا بتوانـــد همـــگام بـــا
اهـــداف برنامـــه ششـــم توســـعه ،انـــرژی الکتریکـــی
الزم را تامیـــن کنـــد.
وی ادامـــه داد :راندمـــان متوســـط نیروگاههـــای
کشـــور طـــی دولـــت دوازدهـــم مـــی بایســـت بـــه 40
درص ــد برس ــد ک ــه ای ــن ه ــدف از طری ــق بکارگی ــری
فناور یهـــای جدیـــد در ســـاخت نیـــروگاه هـــا و
بهینـــه ســـازی و بازســـازی نیروگاههـــای قدیمـــی
محقـــق خواهـــد شـــد.
حائــری افــزود :رشــد  6درصــدی مصــرف بــرق نشــان
میده ــد ک ــه در س ــال  1415ظرفی ــت نیروگاهه ــای
منصوبـــه بایـــد بـــه  180هـــزار مـــگاوات برســـد کـــه
صنع ــت ب ــرق ب ــرای پاس ــخگویی ب ــه ای ــن نی ــاز ب ــه
ســـرمایهگذاری  100میلیـــارد دالری نیـــاز دارد.
مع ــاون وزی ــر نی ــرو در ام ــور ب ــرق و ان ــرژی ب ــا اش ــاره ب ــه
پیــک بــار و افزایــش مصــرف انــرژی در کشــور گفــت:
جامعــه علمــی و نخبــگان صنعــت بــرق کشــور بایــد
ب ــرای جلوگی ــری از افزای ــش مص ــرف ب ــرق روشه ــای
خالقان ـهای ارائــه کننــد.
وی در ادام ــه ب ــه هوشمندس ــازی ش ــبکههای ب ــرق
اش ــارهای ک ــرد و گف ــت :در هوشمندس ــازی ش ــبکه
ب ــرق کش ــور حرک ــت خوب ــی ش ــروع ش ــده اس ــت ک ــه
ب ــه ط ــور رس ــمی بای ــد گس ــترش پی ــدا کن ــد ،تجهی ــز
متقاضیـــان بـــرق صنعتـــی ،کشـــاورزی و  ...بـــه
شــبکه هوشــمند بــرق از اهــداف وزارت نیــرو اســت.
حائـــری ادامـــه داد :طـــرح فهـــام عـــاوه بـــر انـــدازه
گی ــری دقی ــق مص ــرف ،قابلی ــت کنت ــرل و مدیری ــت
مص ــرف ان ــرژی را از طری ــق سیس ــتم اتوماس ــیون دارد
کـــه تاکنـــون حـــدود  115هـــزار هوشـــمند دســـتگاه
نص ــب و راهان ــدازی ش ــده اس ــت.
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در راس ــتای رف ــع مش ــکل تخصی ــص ارز ب ــه واردات
اعتب ــاری کاال ص ــورت پذیرف ــت؛

ثبت اطالعات واردات کاالی اعتباری از
کانال سندیکا

در پـــی ابـــاغ سیاســـت هـــای جدیـــد ارزی و بـــه
منظ ــور رف ــع مش ــکالت ش ــرکتها ،وزارت صم ــت
اق ــدام ب ــه تش ــکیل و تعیی ــن کارگروه ــی ب ــرای تعیی ــن
تکلی ــف واردات کاالی اعتب ــاری ب ــرای تخصی ــص
ارز کـــرده اســـت .در همیـــن راســـتا طـــی نامـــه ای
از ســـندیکای صنعـــت بـــرق درخواســـت کـــرد
کـــه اطالعـــات شـــرکتهای مرتبـــط را بـــرای ایـــن
وزارتخانـــه ارســـال کنـــد.
ب ــه همی ــن منظ ــور نام ــه ش ــماره  60/74802م ــورخ
 97/3/21معاونــت امــور اقتصــادی وزارت صمــت
و نام ــه ش ــماره  60/70448م ــورخ  97/3/13دفت ــر
صنایــع بــرق و الکترونیــک وزارت صمــت همــراه بــا
ف ــرم مربوط ــه ب ــرای ش ــرکت ه ــای عض ــو ارس ــال ش ــد.
البت ــه در همی ــن راس ــتا س ــندیکا ه ــم ط ــی نام ــه ای
ب ــه مدی ــران عام ــل ش ــرکت ه ــای عض ــو اع ــام ک ــرده
کــه بــا توجــه بــه سیاســت هــای جدیــد ارزی و ایجــاد
مش ــکالت عدی ــده در خص ــوص تخصی ــص ارز ب ــه
واردات اعتبــاری کاال ،موضــوع در وزارت صنعــت،
مع ــدن و تج ــارت م ــورد بررس ــی ق ــرار خواه ــد گرف ــت
و تصمیمات ــی در ای ــن خص ــوص اتخ ــاذ م ــی گ ــردد.
در بن ــد دیگ ــر ای ــن نام ــه آم ــده :از اعض ــای محت ــرم
درخواس ــت م ــی ش ــود ضم ــن تکمی ــل ف ــرم ،اس ــناد و
مــدارک مــورد نیــاز را جهــت ارائــه بــه وزارت صمــت
در اس ــرع وق ــت ب ــه دبیرخان ــه س ــندیکای صنع ــت
ب ــرق ای ــران ارس ــال فرماین ــد.

تعیین اولویت ارزی برای واردات اعتباری
کاال از سوی وزارت صمت
اولوی ــت ه ــای ارزی ب ــرای تخصی ــص ارز ب ــه واردات
کاالی شـــرکتهای متقاضـــی واردات اعتبـــاری
توســـط وزات صمـــت تعییـــن شـــد .در جداولـــی
کـــه توســـط ایـــن وزارتخانـــه منتشـــر شـــده اســـت،
کااله ــای واردات ــی در س ــه دس ــته اولوی ــت بن ــدی و
اب ــاغ ش ــده ان ــد .ب ــر اس ــاس ای ــن اولوی ــت بن ــدی ب ــر
اس ــاس مناب ــع مختل ــف تخصی ــص ارز ب ــه گ ــروه ه ــا
و صنای ــع مختل ــف ص ــورت گرفت ــه اس ــت.
لـــذا بـــه منظـــور تســـهیل رونـــد کاری اعضـــا بـــرای
تهی ــه ارز م ــورد نی ــاز و تامی ــن م ــواد اولی ــه فهرس ــت
اولویتهـــای ارزی ابـــاغ شـــده از ســـوی وزارت
صمـــت عینـــا منتشـــر مـــی شـــود.
دبیرکل اتاق بازرگانی تهران مطرح کرد؛

تعریف مدل جامع همکاریهای
مشترک اتاق تهران و سندیکا
دبیـــرکل و مدیـــر امـــور تشـــکلهای اتـــاق بازرگانـــی
و صنایـــع و معـــادن و کشـــاورزی تهـــران بیســـت و
هفتــم خــرداد مــاه ســال جــاری میهمــان ســندیکای
صنع ــت ب ــرق ای ــران بودن ــد.
در ایـــن نشســـت کـــه بـــا حضـــور اعضـــای هیـــات
مدی ــره س ــندیکا برگ ــزار ش ــد ،بهم ــن عش ــقی ضم ــن
تقدیـــر از فعالیتهـــای گســـترده ســـندیکا ،ابـــراز
امیــدواری کــرد کــه ایــن تشــکل ارتبــاط خــود را ببــش
از پی ــش ب ــا ات ــاق بازرگان ــی س ــازماندهی و تحکی ــم
کن ــد.

وی ضمـــن بیـــان ایـــن نکتـــه کـــه ســـندیکا یکـــی
از تشـــکلهای نمونـــه اتـــاق محســـوب میشـــود،
خاطرنشــان کــرد« :مــا میتوانیــم مــدل جامعــی بــرای
همکار یهــای فیمابیــن تعریــف کنیــم و البتــه ایــن
مـــدل میتوانـــد در تدویـــن و تبییـــن ارتبـــاط ســـایر
تش ــکلها ب ــا ات ــاق بازرگان ــی نی ــز م ــورد اس ــتفاده ق ــرار
گی ــرد».
دبیـــرکل اتـــاق تهـــران بـــه دشـــوار یهای فضـــای
کســـب و کار کشـــور اشـــاره و اذعـــان کـــرد« :در
شـــرایطی کـــه متاســـفانه بیـــن بخشخصوصـــی و
حاکمیـــت قـــرارداد اجتماعـــی مشـــخصی وجـــود
نـــدارد و ایـــن دو بخـــش فاصلـــه معنـــاداری بـــا
یکدیگـــر پیـــدا کردهانـــد ،تشـــکلها میتواننـــد
اب ــزار بس ــیار مناس ــبی ب ــرای تعری ــف و پی ــاده س ــازی
ای ــن ق ــرارداد اجتماع ــی باش ــند .ل ــذا از دی ــدگاه م ــن
تشــکلها در شــرایط بحرانــی کنونــی حکــم ســرنگی
بــرای تزریــق دارو بــه پیکــره اقتصــاد کشــور را دارنــد».
وی پررنـــگ شـــدن نقـــش تشـــکلها در چارچـــوب
سیاس ــتگذار یهای کالن را امیدوارکنن ــده دانس ــت
و افــزود« :در هیــچ شــرایطی نمیتــوان منکــر اهمیــت
و تاثیـــر صنعـــت بـــرق در اقتصـــاد کشـــور شـــد.
بســیاری از دولتهــا بــرای اثبــات توســعه صنعتــی،
ب ــه آم ــار صنع ــت ب ــرق اس ــتناد میکنن ــد .نبای ــد ای ــن
مس ــاله را فرام ــوش کنی ــم ک ــه ب ــرق یک ــی از کلی ــدی
تری ــن ش ــاخصههای توس ــعه صنعت ــی اس ــت».
عشـــقی بیتوجهـــی بـــه ظرفیتهـــای کشـــور در
زمینـــه انرژ یهاینـــو را نشـــانی از بیتوجهـــی بـــه
صنعـــت بـــرق دانســـت و تصریـــح کـــرد« :امـــروز
ســـندیکا ایـــن قابلیـــت را دارد کـــه جایـــگاه فعلـــی
صنع ــت ب ــرق و آنچ ــه بای ــد باش ــد را تعیی ــن کن ــد.
البت ــه ات ــاق ته ــران ه ــم قطع ــا در ای ــن زمین ــه در کن ــار
ســـندیکا خواهـــد بـــود».
وی بـــر لـــزوم بهرهگیـــری بیشـــتر ســـندیکا از
ظرفیته ــای بخشه ــای مختل ــف ات ــاق از جمل ــه
معاون ــت اقتص ــادی ای ــن نه ــاد تاکی ــد و خاطرنش ــان
ک ــرد« :زمین ــه ه ــای همکار یه ــای گس ــترده ای بی ــن
ات ــاق ته ــران و س ــندیکا وج ــود دارد .ل ــذا پی ــش از ه ــر
چیـــز از اعضـــای هیاتمدیـــره ســـندیکا دعـــوت
میکنیــم تــا در یکــی از نشس ـتهای هیــات رییســه
اتــاق تهــران حضــور یافتــه و ضمــن معرفــی ســندیکا
درخواس ــت ه ــای خ ــود را ب ــا آنه ــا مط ــرح کنن ــد».
بهمــن عشــقی در ادامــه بــه شــرایط ســخت مالــی بــه
ویــژه در تشــکلها اشــاره کــرد و گفــت« :بــا توجــه بــه

عملک ــرد موف ــق س ــندیکا میتوانی ــم ب ــه ای ــن تش ــکل
ط ــی ی ــک برنامهری ــزی صحی ــح ب ــه ش ــکل مس ــتمر
کم ــک مال ــی برس ــانیم و البت ــه ای ــن پی ــام را ب ــه س ــایر
تشـــکلها بدهیـــم کـــه اگـــر عملکـــردی مشـــابه بـــا
ســـندیکای بـــرق داشـــته باشـــند میتواننـــد از ایـــن
دســـت از کمکهـــا بهرهمنـــد شـــوند».
وی در ادام ــه اف ــزود« :البت ــه ای ــن نق ــد ب ــه س ــندیکا
وارد اس ــت ک ــه نتوانس ــته جای ــگاه خ ــود را ب ــه خوب ــی
در کمیســیون انــرژی اتــاق تهــران تثبیــت کنــد .ایــن
کمیس ــیون بیش ــتر محوری ــت صنع ــت نف ــت و گاز و
پتروش ــیمی را دارد و الزم اس ــت ک ــه س ــندیکا نق ــش
صنع ــت ب ــرق را در آن پررنگت ــر کن ــد».
دبی ــرکل ات ــاق ته ــران تغیی ــرات آت ــی ح ــوزه حم ــل و
نقــل و تغییــر انــرژی مــورد نیــاز ایــن حــوزه از ســوخت
ه ــای فس ــیلی ب ــه ب ــرق را ی ــک فرص ــت اقتص ــادی
ب ــرای فع ــاالن ای ــن صنع ــت عن ــوان ک ــرد و گف ــت:
«س ــندیکا بای ــد تغیی ــرات احتمال ــی ح ــوزه حم ــل و
نق ــل را در برنامهریزیه ــا و تعیی ــن اس ــتراتژیهایش
بگنجانــد .دنیــا در حــال تغییــر اســت و پیــش از هــر
بخ ــش دیگ ــری ای ــن تش ــکلها هس ــتند ک ــه بای ــد ب ــا
ای ــن تغیی ــرات هم ــگام ش ــوند .نق ــش صنع ــت ب ــرق
در ایج ــاد تح ــول در صنع ــت حم ــل و نق ــل بس ــیار
کلی ــدی اس ــت ،ل ــذا م ــن معتق ــدم صنع ــت خ ــودرو
میتوانــد چشــم انــداز صنعــت بــرق را کامــا عــوض
کنــد .الزم اســت کــه ســندیکا بــه صــورت جــدی بــر
روی ای ــن تغیی ــر پارادای ــم کار ک ــرده و اعض ــای خ ــود
را مهیــای ایــن تحــول کنــد .ســندیکا نهــادی اســت
ک ــه ق ــدرت ایج ــاد چنی ــن تغیی ــری را در خ ــود دارد».
در ادامــه ایــن نشســت مدیــر امــور تشــکل هــای اتــاق
ته ــران ه ــم ضم ــن تقدی ــر از ت ــاش ه ــای س ــندیکا،
انتخـــاب ســـپهر برز یمهـــر بـــه عنـــوان دبیـــر ایـــن
تشـــکل را نشـــانه دیگـــری از کارآمـــدی و شایســـته
ســاالری در ایــن تشــکل دانســت و اظهــار امیــدواری
کـــرد« :امیدواریـــم کـــه ایـــن انتخـــاب بـــه توســـعه
ارتباط ــات س ــندیکا ب ــا ات ــاق ته ــران منج ــر ش ــود .ب ــه
ه ــر ح ــال تاکی ــد م ــا ب ــر ای ــن اس ــت ک ــه ات ــاق ته ــران
ی ــک نه ــاد پاسخگوس ــت و ب ــر همی ــن مبن ــا توانس ــته
تعــداد اعضــای خــود را از  13هــزار بــه  19هــزار عضــو
برس ــاند».
غالمرضـــا ملکـــی بـــه فعالیتهـــای اتـــاق تهـــران
اش ــاره و خاطرنش ــان ک ــرد« :م ــا در ات ــاق ته ــران ی ــک
س ــند راهب ــردی تدوی ــن کردهای ــم .ب ــر اس ــاس ای ــن
س ــند م ــا ت ــاش میکنی ــم ک ــه زمینهه ــای الزم ب ــرای

اس ــتفاده تش ــکلها از ظرفیته ــای آییننامهه ــای
حمایت ــی را فراه ــم آوری ــم».
وی در بخــش دیگــری از ســخنان خــود اذعــان کــرد:
«مرکــز داوری اتــاق تهــران هــم بــرای خدماترســانی
بــه تشــکلهای عضــو آمادگــی کامــل دارد .یــادآوری
میکن ــم ک ــه اح ــکام ای ــن ای ــن مرک ــز در هم ــه مراج ــع
قانون ــی الزم االج ــرا اس ــت .ل ــذا ب ــرای ایج ــاد فص ــل
جدیـــدی از همکار یهـــای فیمابیـــن بـــا کمیتـــه
حقوق ــی س ــندیکا اع ــام آمادگ ــی میکنی ــم».
ملکـــی پیگیریهـــای گســـترده اتـــاق در حـــوزه
بیم ــه و مالی ــات را ی ــادآور ش ــد و اف ــزود« :اقدام ــات
بســـیار اثربخشـــی در ایـــن زمینـــه انجـــام شـــده و
امیدواریـــم زمینـــه بهرهبـــرداری گســـترده تشـــکلها
از دســـتاوردهای اتـــاق در حـــوزه بیمـــه و مالیـــات
فراهـــم شـــود .واگـــذاری نمایندگـــی بـــه تشـــکلها
در ش ــوراهای ح ــل اخت ــاف مالیات ــی و همچنی ــن
جایگزیـــن شـــدن حسابرســـیهای یـــک ســـاله بـــه
جـــای حسابرســـی ده ســـاله از جملـــه مهمتریـــن
دس ــتاوردهای ات ــاق ته ــران در ای ــن ح ــوزه اس ــت».
مدی ــر ام ــور تش ــکلهای ات ــاق ته ــران ب ــه راهان ــدازی
بیمارس ــتانی ب ــه منظ ــور ارائ ــه خدم ــات درمان ــی ب ــه
اعض ــای ات ــاق ه ــم اش ــاره ک ــرد و گف ــت« :س ــندیکا
میتوانـــد بـــا هماهنگـــی اتـــاق از امکانـــات ایـــن
بیمارســـتان بـــرای اعضـــای خـــود اســـتفاده کنـــد.
همچنیـــن ســـندیکا میتوانـــد از خانـــه تشـــکلها
ب ــه منظ ــور برگ ــزاری جلس ــات و مجام ــع خ ــود نی ــز
بهرهبـــرداری کنـــد .بـــه عـــاوه شـــورایگفتگوی
دولـــت و بخشخصوصـــی اســـتان تهـــران هـــم
فرصتـــی بـــرای طـــرح مســـائل و مشـــکالت فعـــاالن
اقتصـــادی اســـت کـــه ســـندیکا و اعضایـــش
میتواننـــد بـــه خوبـــی از آن بهـــره جوینـــد».
گفتنــی اســت در پایــان ایــن نشســت مشــترک حکــم
س ــپهر برز یمه ــر ب ــه عن ــوان دبی ــر جدی ــد س ــندیکای
صنعـــت بـــرق ایـــران توســـط علـــی بخشـــی،
رییسهیـــات مدیـــره ســـندیکا و بهمـــن عشـــقی،
دبی ــر کل ات ــاق بازرگان ــی ته ــران ب ــه وی تقدی ــم ش ــد.

رویدادها

معاون نوآوری و تجاریسازی فناوری
معاونت علمی منصوب شد
ســـورنا ســـتاری ،معـــاون علمـــی و فنـــاوری رئیـــ 
س
جمهـــوری طـــی حکمـــی پیمـــان صالحـــی را بـــه
س ــمت «مع ــاون ن ــوآوری و تجار یس ــازی فن ــاوری»
معاونـــت علمـــی و فنـــاوری منصـــوب کـــرد.
در متن حکم آمده است:
نظ ــر ب ــه مرات ــب تعه ــد و شایس ــتگیهای علم ــی و
عمل ــی ،ب ــه موج ــب ای ــن حک ــم ،جنابعال ــی را ب ــه
عن ــوان مع ــاون ن ــوآوری و تج ــاری س ــازی فن ــاوری
منصـــوب مینمایـــم.
پیگی ــری مجدان ــه وظای ــف و ام ــور محول ــه ب ــه وی ــژه
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رویدادها

تـــاش بـــرای توســـعه زیســـت بـــوم نـــوآوری مـــورد
انتظ ــار اس ــت .اس ــتفاده از ظرفی ــت پارکه ــای عل ــم
و فنـــاوری و مراکـــز نـــوآوری و شـــرکتهای دانـــش
بنیـــان و همچنیـــن تعامـــل بـــا بنگاههـــای بـــزرگ
اقتصـــادی و صنعتـــی بـــرای رســـوخ فنـــاوری در
اقتص ــاد مل ــی م ــورد تاکی ــد اس ــت.
از درگاه خداون ــد متع ــال دوام توفیق ــات جنابعال ــی
را در پیـــروی از منویـــات حکیمانـــه رهبـــر معظـــم
انقـــاب اســـامی همراســـتا بـــا سیاســـتها و
راهبردهـــای معاونـــت علمـــی و فنـــاوری ریاســـت
جمه ــوری در دول ــت دوازده ــم مس ــالت مینمای ــم.
همچنیـــن بدینوســـیله بـــا گرامیداشـــت یـــاد و
خاطـــره اندیشـــمند فرزانـــه جنـــاب آقـــای دکتـــر
محمـــود شـــیخ زیـــن الدیـــن و بـــا قدردانـــی از
زحمــات و تالشهــای ارزنــده ایشــان ،علــو درجــات
را ب ــرای آن عزی ــز س ــفر ک ــرده از درگاه اله ــی مس ــالت
مینمایـــم.

عالقمندی یک شرکت چینی جهت
سرمایهگذاری در زمینه نیروگاهی ایران
رئیــس هیــات مدیــره اتــاق بازرگانــی و صنایــع ایــران
و چیـــن از عالقمنـــدی یـــک شـــرکت چینـــی بـــه
س ــرمایهگذاری در زمین ــه نیروگاه ــی در ای ــران خب ــر
داد.
اس ــداهلل عس ــگراوالدی رئی ــس هی ــات مدی ــره ات ــاق
بازرگانــی و صنایــع ایــران و چیــن در نامـهای بــه رئیــس
هی ــات مدی ــره س ــندیکای صنع ــت ب ــرق ای ــران ،از
عالقمن ــدی ی ــک ش ــرکت چین ــی ب ــه س ــرمایهگذاری
در زمین ــه نیروگاه ــی در ای ــران خب ــر داد.
شــرکت چینــی power china Henan Engineering
عالقمنـــد بـــه ســـرمایهگذاری در زمینـــه نیروگاهـــی
در ای ــران اس ــت ،ب ــا توج ــه ب ــه اینک ــه مدی ــران ای ــن
مجموع ــه قص ــد دارن ــد مهرم ــاه س ــال ج ــاری س ــفری
ب ــه ته ــران داش ــته باش ــند و عالق ــه مندن ــد پی ــش از
س ــفر ب ــا طرفه ــای ایران ــی س ــرمایهگذاری مش ــترک
داشــته باشــند ،خواهشــمند اســت دســتور فرماییــد
اطالع ــات ش ــرکتهای عالقمن ــد ب ــه هم ــکاری ب ــه
دبیرخان ــه ای ــن ات ــاق ارس ــال ت ــا ام ــکان هماهنگ ــی
قبل ــی بی ــن ش ــرکتها ب ــه وج ــود آی ــد.
ب ــا اس ــتقبال ش ــرکتهای عض ــو س ــندیکا ص ــورت
گرف ــت؛

تحلیل نقش اسناد خزانه اسالمی
در مناقصات

78

س ــندیکای صنع ــت ب ــرق ای ــران ب ــا شناس ــایی نی ــاز
ش ــرکتهای عض ــو مبن ــی ب ــر آش ــنایی ب ــا مدیری ــت
ابزارهـــای نویـــن مالـــی ،ششـــم تیـــر مـــاه جلســـهای

اخبــار
114

خــرداد و تیــر 97

تحـــت عنـــوان آشـــنایی بـــا شـــرایط پرداخـــت
بص ــورت اس ــناد خزان ــه اس ــامی در مناقص ــات ،در
مح ــل خانـ ـ ه تش ــکلهای ات ــاق ته ــران برگ ــزار ک ــرد.
جلســـه آشـــنایی بـــا شـــرایط پرداخـــت بصـــورت
اســـناد خزانـــه اســـامی در مناقصـــات ،بـــا حضـــور
خانـــی مدیـــرکل دفتـــر تلفیـــق و اطالعـــات مالـــی
شــرکت توانیــر ،علیرضــا پاکدیــن مدیــر بــازار ســرمایه
و مشـــاور کارگـــزاری بـــورس اوراق بهـــادار ،خانـــم
قربان ــی کارش ــناس ش ــرکت فراب ــورس ای ــران ،س ــپهر
ب ــرزی مه ــر دبی ــر س ــندیکا و نماین ــدگان  70ش ــرکت
عض ــو س ــندیکا برگ ــزار ش ــد.
در ایـــن جلســـه کـــه بـــا اســـتقبال خوبـــی از ســـوی
ش ــرکتهای عض ــو روب ــرو ش ــد ،مباح ــث مختلف ــی
بـــه صـــورت کارشناســـی مطـــرح شـــد و تمامـــی
شـــرکتکنندگان ســـواالت و مشـــکالت خـــود را
بی ــان کردن ــد ت ــا در فراین ــد ش ــرکت در مناقص ــات ب ــا
آ گاهــی کامــل حضــور پیــدا کــرده و کمتریــن آســیب
را ببیننـــد.
معرفــی اوراق بهــادار دولتــی ،اســناد خزانــه اســامی،
فراین ــد انتش ــار و تخصی ــص اس ــناد خزان ــه اس ــامی،
اشــتباهات موجــود و تجربیــات فرابــورس ،تعهــدات
دولـــت و انتشـــار اوراق جدیـــد از محورهـــای مهـــم
جلســه مذکــور بــود کــه مباحــث مطــرح شــده بســیار
م ــورد اس ــتقبال ش ــرکتکنندگان ق ــرار گرف ــت.
کارشناســـان حاضـــر در جلســـه همچنیـــن دربـــاره
تاریخچـــه اســـناد خزانـــه اســـامی و قوانیـــن و
آییننامههـــای مصـــوب ،ریســـکهای مرتبـــط بـــا
اســـناد خزانـــه اســـامی ،ریســـک نکـــول ،ریســـک
نقدشـــوندگی ،نهادهـــای موثـــر در انتشـــار اســـناد
خزان ــه اس ــامی و تخصی ــص اس ــناد خزان ــه اس ــامی
ب ــه طلب ــکاران غیردولت ــی توضیحات ــی ارائ ــه دادن ــد.

در جلس ــه مش ــترک نماین ــدگان س ــندیکا و س ــازمان
برنام ــه بودج ــه مط ــرح ش ــد؛

تا کید بر ضرورت قیمتدار شدن
فهارس بهای خطوط و پستهای فوق
توزیع و انتقال

نشس ــت مش ــترک نماین ــدگان س ــندیکای صنع ــت
ب ــرق ای ــران و نماین ــدگان ام ــور ان ــرژی و نظ ــام فن ــی
مهندســـی ســـازمان برنامـــه و بودجـــه یکـــم خـــرداد
س ــال ج ــاری در مح ــل س ــازمان مذک ــور برگ ــزار ش ــد.
در ابت ــدای جلس ــه نماین ــدگان س ــندیکا مش ــکالت
فع ــاالن صنع ــت ب ــرق را در قال ــب ع ــدم نقدینگ ــی
وزارت نی ــرو مط ــرح کردن ــد چراک ــه ع ــدم پرداخ ــت
مطالب ــات تولیدکنن ــدگان ،پیمان ــکاران و مش ــاوران
باعـــث بحرانهایـــی چـــون تعطیلـــی کارخانههـــا
و بیـــکاری در ایـــن عرصـــه را بـــه همـــراه خواهـــد
داشـــت .همچنیـــن تاکیـــد شـــد کـــه ادامـــه ایـــن
رون ــد باع ــث رک ــود و ناب ــودی فع ــاالن اقتص ــادی در

صنع ــت ب ــرق خواه ــد ش ــد ل ــذا هرچ ــه زودت ــر بای ــد
ســازوکاری بــرای رونــق ایــن صنعــت ارائــه شــود داده
ش ــود ت ــا ش ــاهد خاموشـ ـیهای مک ــرر نباش ــیم.
رئی ــس ام ــور ان ــرژی س ــازمان برنام ــه و بودج ــه پ ــس
از اس ــتماع ن ــکات نماین ــدگان س ــندیکا ب ــه جم ــع
بن ــدی موض ــوع پرداخ ــت و مق ــرر ش ــد پیگی ــری الزم
ب ــرای تصوی ــب آییننام ــه اجرای ــی بن ــد ه تبص ــره 5
قانـــون بودجـــه ســـال  1397صـــورت پذیـــرد و نـــام
شـــرکتهای توزیـــع بـــرق در آییننامـــه مزبـــور قیـــد
ش ــود.
در ادام ــه مق ــرر ش ــد جلس ــات مش ــترک س ــندیکا و
امـــور انـــرژی ســـازمان برنامـــه و بودجـــه بـــه صـــورت
منظـــم هـــر  3مـــاه یکبـــار بـــرای بررســـی مشـــکالت
موج ــود برگ ــزار ش ــود و آییننامهه ــا و بخش ــنامههای
مرتبـــط ،بـــا پیشـــنهاد و نظـــارت ســـندیکا صـــادر
ش ــوند.
در بخـــش بعـــدی جلســـه ،معـــاون امـــور فنـــی و
اجرایـــی توضیحاتـــی دربـــاره موضـــوع تعدیـــل در
قرارداده ــا و فه ــارس به ــای توزی ــع ،انتق ــال و پس ــت
ارائ ــه و تاکی ــد ک ــرد ک ــه اقدام ــات الزم در خص ــوص
کارســـنجی و عوامـــل قیمـــت صـــورت گرفتـــه
اس ــت و س ــندیکا بای ــد ب ــا س ــازمان هم ــراه ش ــده و
مشــاورههای الزم را بــه امــور فنــی و اجرایــی ســازمان
بده ــد ت ــا قیم ــت دار ش ــدن فه ــارس به ــای خط ــوط
و پسـ ـتهای ف ــوق توزی ــع و انتق ــال هرچ ــه س ــریعتر
صـــورت پذیـــرد.
همچنیــن مقــرر شــد اقدامــات الزم و عاجــل دربــاره
اصـــاح آییننامـــه تضمیـــن معامـــات دولتـــی،
پلکان ــی ش ــدن پی ــش پرداخ ــت در قرارداده ــای PC
و  EPCو اص ــاح ش ــرایط عموم ــی پیم ــان ص ــورت
بگی ــرد.
در پایـــان جلســـه موضـــوع بـــه روز نبـــودن در برابـــر
قوانی ــن مالیات ــی بوی ــژه م ــاده  169بررس ــی و عن ــوان
ش ــد ک ــه بس ــیاری از م ــوارد ش ــرایط عموم ــی کل ــی
بــوده و تعییــن تکلیــف شــفاف انجــام نــداده اســت
کـــه در ایـــن خصـــوص مقـــرر شـــد اقدامـــات الزم
انج ــام ش ــود.
طی حکمی از سوی نوبخت؛

قانع فر رئیس امور نظام فنی اجرایی
سازمان برنامه و بودجه شد

ط ــی حکم ــی از س ــوی محمدباق ــر نوبخ ــت رئی ــس
ســـازمان برنامـــه و بودجـــه کشـــور؛ ســـیدجواد قانـــع
فـــر بـــه عنـــوان رئیـــس امـــور نظـــام فنـــی اجرایـــی،
مشـــاورین و پیمانـــکاران ســـازمان منصـــوب شـــد.
در ای ــن حک ــم اظه ــار امی ــدواری ش ــده اس ــت وی
بتوان ــد ب ــا ات ــکال ب ــه خداون ــد متع ــال و ب ــا رعای ــت
اصـــول قانـــون مـــداری ،اعتـــدال گرایـــی و منشـــور
اخالقـــی دولـــت تدبیـــر و امیـــد در انجـــام وظایـــف
محولـــه موفـــق و مؤیـــد باشـــد▪.

خیرمقدم بهاعضایجدید
به گزارش کمیته عضویت سندیکای صنعت برق ایران ،در دوره گذشته 2شرکت جدید به عضویت این سندیکا پیوستهاند.
بر پایه این گزارش ،اعضای جدید به شرح زیر معرفی میشوند:

▪ برنا کلید البرز

حوزه فعالیت :تولید کننده انواع دژنکتور ،سکسیونر و سوئیچ گیرهای فشار متوسط
گروه :سازندگان لوازم و تجهیزات جانبی سیستم های برق
مدیرعامل :حسن صالحی
تلفن028-32848911 :
فکس028-32848911 :
آدرس :اتوبان تهران قزوین ،نیروگاه شهید رجایی ،شهرک صنعتی کاسپین
ایمیلinfo@kelidalborz.com, sirous.haqiqatbka@yahoo.com :
وب سایتwww.kelidalborz.com :
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عضوجدید

▪ پادرای طرح

حوزه فعالیت :مشاوره ،مهندسی ،طراحی و نظارت بر احداث پستهای فشار قوی
گروه :مهندسی مشاور
مدیرعامل :مجید مسیبی
تلفن021-88645137- 8 :
فکس021-88881106 :
آدرس :تهران ،خیابان ولیعصر ،نرسیده به میدان ونک ،خیابان  14گاندی ،پال ک  ،16واحد 4
ایمیلmosayebi@padraytarh.com , shirzad@padraytarh.com :
وب سایتwww.kelidalborz.com :

پیام تبریک
جناب آقای مهندس آرش قیالو
مدیرعامل محترم شرکت سنجش افزار آسیا

جناب آقای دکتر صالحی
معاون محترم نوآوری و تجار یسازی معاونت علمی ریاستجمهوری

بدینوس ــیله س ــندیکای صنع ــت ب ــرق ای ــران کس ــب عن ــوان صنعتگ ــر نمون ــه و
برت ــر کش ــور و دریاف ــت ل ــوح تقدی ــر از س ــوی وزارت صنع ــت ،مع ــدن و تج ــارت را
ب ــه حضرتعال ــی و کارکن ــان آن ش ــرکت تبری ــک ع ــرض نم ــوده ،از خداون ــد توفی ــق
روزاف ــزون و توس ــعه مس ــتمر آن مجموع ــه ارزش ــمند را مس ــئلت داری ــم.

بدینوس ــیله س ــندیکای صنع ــت ب ــرق ای ــران انتص ــاب شایس ــته جنابعال ــی را ب ــه
س ــمت معاون ــت ن ــوآوری و تجار یس ــازی معاون ــت علم ــی ریاسـ ـتجمهوری
تبری ــک ع ــرض نم ــوده و ب ــرای آن مق ــام محت ــرم آرزوی موفقی ــت روزاف ــزون دارد.
امیــد اســت بــا حســن درایــت و مدیریــت گرانقــدر حضرتعالــی ،ارتبــاط موثرتــری
ب ــا تش ــکلهای اقتص ــادی در راس ــتای توس ــعه و پیش ــرفت کش ــور ش ــکل بگی ــرد.

جناب آقای دکتر قانعفر
رئیس محترم امور نظام فنی اجرایی سازمان برنامه و بودجه
بدینوس ــیله س ــندیکای صنع ــت ب ــرق ای ــران انتص ــاب شایس ــته جنابعال ــی را ب ــه س ــمت رئی ــس ام ــور نظ ــام فن ــی اجرای ــی ،مش ــاورین و پیمان ــکاران س ــازمان برنام ــه و
بودج ــه تبر ی ــک ع ــرض نم ــوده و ب ــرای آن مق ــام محت ــرم آرزوی موفقی ــت روزاف ــزون دارد.
امید است با حسن درایت و مدیریت گرانقدر حضرتعالی ،ارتباط موثرتری با تشکلهای اقتصادی در راستای توسعه و پیشرفت کشور شکل بگیرد.

پیام تسلیت
جناب آقای مهندس آقازاده سلطانی
مدیرعامل محترم شرکت الکترو کاوه پارسیان

جناب آقای دکتر مدنی
عضو محترم هیات مدیره و مدیرعامل محترم شرکت پیمان خطوط شرق

ب ــا کم ــال تاث ــر و تاس ــف مصیب ــت وارده و درگذش ــت پ ــدر گرامیت ــان را تس ــلیت
عـــرض نمـــوده ،بـــرای آن مرحـــوم علـــو درجـــات و بـــرای بازمانـــدگان صبـــر و
شـــکیبایی آرزومندیـــم.

ب ــا کم ــال تاث ــر و تاس ــف مصیب ــت وارده و درگذش ــت پ ــدر گرامیت ــان را تس ــلیت
عـــرض نمـــوده ،بـــرای آن مرحـــوم علـــو درجـــات و بـــرای بازمانـــدگان صبـــر و
شـــکیبایی آرزومندیـــم.

جناب آقای مهندس فارسی
ریاست محترم هیات مدیره شرکت سازههای فلزی یاسان

معاونت محترم علمی و فن آوری ریاست جمهوری

ب ــا کم ــال تاث ــر و تاس ــف مصیب ــت وارده و درگذش ــت دای ــی گرامیت ــان را تس ــلیت
عـــرض نمـــوده ،بـــرای آن مرحـــوم علـــو درجـــات و بـــرای بازمانـــدگان صبـــر و
شـــکیبایی آرزومندیـــم.

ب ــا کم ــال تأث ــر و تاس ــف درگذش ــت ش ــادروان دکت ــر زینالدی ــن ،معاون ــت ن ــوآوری
و تجــاری ســازی را خدمــت همــکاران و خانــواده محتــرم ایشــان تســلیت عــرض
نم ــوده ،ب ــرای آن مرح ــوم عل ــو درج ــات و ب ــرای بازمان ــدگان صب ــر و ش ــکیبایی
آرزومندی ــم.
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س ــتبران ،ارگان ســـندیکای صنعـــت بـــرق ایـــران ،تـــاش مـــی کنـــد بـــه منظ ــور
معرف ــی پتانس ــیل ه ــای حقیق ــی بخ ــش خصوص ــی صنع ــت ب ــرق ،ب ــه وی ــژه در ح ــوزه
س ــازندگان ،پیمانـــکاران ،مشـــاوران و شـــرکتهای مهندســـی بازرگانـــی ،تصو ی ــر
روش ــنی از توانمن ــدی ه ــای ای ــن بخ ــش نش ــان ده ــد .ب ــه ع ــاوه شناس ــایی و بررس ــی
چالشه ــا و گلوگاهه ــای صنع ــت ب ــا ه ــدف ط ــرح دی ــدگاه ه ــای مختل ــف و روش ــن
کــردن زوایــای مختلــف اقتصــاد کالن و خــرد کشــور هــم از جملــه دیگــر سیاسـتهای
ای ــن نش ــریه اس ــت.

یش ــود در ص ــورت تمایـــل بـــه اشـــترا ک
از فع ــاالن صنع ــت ب ــرق و ان ــرژی کش ــور دع ــوت م 
نش ــریه ســتبران ،ضمــن تکمیــل ف ــرم ذیــل ،به ــای اشــترا ک را ب ــر اس ــاس تعرف ــه ،ب ــه حس ــاب
ش ــماره  14751817/08بان ــک مل ــت ج ــاری ج ــام ،ش ــعبه امیراتاب ــک ب ــه ن ــام س ــندیکای
صنع ــت واری ــز و رونوش ــت فی ــش بانک ــی را هم ــراه ب ــا ف ــرم اش ــترا ک تکمی ــل ش ــده ب ــه ش ــماره
نماب ــر  66944967دبیرخان ــه س ــندیکا دورن ــگار نمایی ــد.
هزینه اشتراک یک ساله:

پستعادی 24.000 :تومان

پستپیشتاز 60.000 :تومان

هزینه اشتراک دوساله:

پستعادی 48.000 :تومان

پستپیشتاز 120.000 :تومان

• دانشجویان و اساتید محترمدانشگاههابا ارسال کارتیا گواهینامهمعتبراز 10درصدتخفیف برخوردار میشوند.
• خواهشمند است ،مشترکین محترم درصورت تغییر نشانی ،امور مشترکین را مطلع نمایند.
• ب ــا توج ــه ب ــه اینک ــه تنه ــا ع ــدم وص ــول مجالت ــی ک ــه بص ــورت پیشتازارس ــال میش ــوند قاب ــل پیگی ــری اس ــت ل ــذا
توصی ــه میش ــود از خدم ــات پس ــت پیش ــتاز اس ــتفاده ش ــود.

فرم اشترا ک
ً
لطفادر مستطیلروبرو چیزیننویسید

مشترکحقیقی

مشترک حقوقی

نام :

نامشرکت/سازمان:

نامخانوادگی:

ناممتقاضی:

شغل:

نامخانوادگیمتقاضی:

تحصیالت:

سمت:
محلامضا

تعدادنسخهدرخواستیاز هرشماره:
نوع اشتراک:

اشتراک جدید

تمدید اشتراک

نشانی:
تلفن:

شمارهفیش:

استان:

نمابر:

مبلغ:

شهر:

موبایل:

بانک:

کدپستی:

ایمیل:

تاریخواریزهزینهاشتراک:

