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رسمقاله

ارتباط صنعت و دانشگاه؛
شعارهای پرقدمت و عملکردهای کم اثر

ارتباط صنعت و دانشــگاه سال هاست که در کشور مطرح اســت. گرچه این ارتباط بین دانشگاه و ارگان های  دولتی تا حدودی ایجاد و نتابجی هم داشته، اما در بخش 
خصوصی کمتر به این مهم توجه شده است.  دانشگاه ها و مراکز پژوهشی با در اختیار داشتن بهترین نیروهای انسانی اعم از استادان و دانشجویان  تحصیالت تکمیلی، 

منابع علمی روز و آزمایشگاه، می توانند سهم مهمی در توسعه فعالیت های بخش  خصوصی داشته باشند.  
همکاری صنعت با دانشگاه ها و مراکز پژوهشی می تواند موجب ارتقای سطح تکنولوژی و در نتیجه کیفیت   بهتر و قیمت بهینه محصوالت و خدمات آنها شود. مراکز 
علمی و پژوهشی همچنین می توانند در زمینه های  مانند تامین نیروی انسانی مناســب، بهره وری، مدیریت، روش های نوین بازاریابی و ورود به بازارهای جهانی و 
 بسیاری موارد دیگر، همکار و پشتیبان مناسبی برای بخش خصوصی داشته باشند. ارائه ایده های کاربردی و  یا امکان حضور و استفاده از امکانات شرکت های بخش 

خصوصی برای دانشجویانی که کار پایان نامه خود را  دنبال می کنند نیز از جمله کمک های بخش خصوصی به مراکز علمی و پژوهشی است
بدون شک در آینده ای نزدیک تحوالت ســریع تکنولوژی، رفع تحریم های ظالمانه و افق های روشن در  کسب و کار و فعالیت بخش خصوصی، رقابت را دشوارتر 
خواهد کرد. لذا سندیکای صنعت برق ایران با درک  شرایط پیش رو همکاری های گسترده ای را با دانشگاه ها و مراکز علمی کشورآغاز کرده است که باید منتظر  نتایج 

آن در سال های آینده باشیم.  
در حال حاضر این سندیکا با دانشگاه های صنعتی شریف، صنعتی اصفهان، علم و صنعت، فردوسی مشهد،  شهید بهشتی، تهران و علوم تحقیقات و همچنین پژوهشگاه 

نیرو و ستاد ویژه فناوری نانو تفاهم نامه همکاری  مبادله و یا در حال مذاکره برای مبادله تفاهم نامه است.  
در حقیقت سندیکا تالش کرده وظایف تشکلی خود را در این حوزه به صورت کامل و اثربخش انجام دهد و  امید است که همکاران ما در بخش خصوصی بتوانند از این 

ظرفیت به نحو احسن استفاد کنند.    
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موضوع کوچک شدن بازار کار شرکت های صنعت برق بدلیل رکودی که در چندسال 
گذشته در این صنعت رخ داده است به عنوان مساله اصلی  شرکت های عضو سندیکا 
مطرح شــده و ایجاد رونق در کسب و کار ها از طریق توسعه بازار بیش از پیش برای 
شــرکت های این صنع به عنوان  یک ضرورت تلقی می شــود. از جمله راهکارهایی 
که برای توسعه بازار محصوالت شــرکت های عضو طرح می شود، صادارت کاال و 
خدمات  مهندسی اســت که در این رابطه تجارب موفقی نیز وجود دارد. با این وجود 
حضور گسترده در بازارهای صادراتی نیازمند نوآوری در فرایند و تولید  محصوالتی 
اســت که در حال حاضر در این صنعت ارائه می شود. به همین خاطر مساله نواوری 
به عنوان یک اســتراتژی اصلی برای توسعه بازار  کســب و کار شرکت های فعال در 

صنعت باید مورد توجه مدیران این صنعت قرار گیرد.  
با توجه به این مقدمه یعنی ضرورت نواوری در شــرکت های صنعت برق برای ادامه 
فعالیت در شــرایط فعلی، پرداختن به مساله تحقیق و توسعه  در بنگاه ها اهمیت پیدا 
می کند. شرکت های صنعت برق نیاز  دارند  ظرفیت های مراکز تحقیق و توسعه خود 
را ارزیابی کرده و در جهت  توانمندســازی آن اقدام کنند. بر اساس اطالعات موجود 
در پایگاه داده های عضویت ســندیکا صنعت برق ایران 123 شرکت اعالم کرده اند 
که  دارای واحد تحقیق و توسعه هستند و برای آن سرمایه گذاری کرده اند. شکل )1( 
وضعیت سرمایه گذاری تحقیق و توسعه شرکت های عضو  سندیکا را نشان می دهد. 

همانطور کــه در این نمودار دیده می شــود 
اکثریــت این شــرکت ها )80 درصد( کمتر 
از 5 میلیارد ریــال برای واحدهای  تحقیق و 
توسعه خود سرمایه گذاری کرده اند. همچنین 
اطالعات موجود بیانگر آن اســت که برای 
تحقیق و توســعه در این شرکت ها مجموعا 
  3183 میلیارد ریال ســرمایه گذاری شــده 

است. 
اطالعات فوق نشان می دهد که شرکت های 
عضو سندیکا به ویژه شــرکتهای سازنده در 
جهت ایجــاد واحد های تحقیق و توســعه و 
انجام فعالیت  های نوآورانه تالش کرده اند 
اما این ســوال مطرح است که این واحدهای 
تحقیق و توسعه چه عملکردی داشته اند؟ آیا 
از تمام ظرفیت های  بالقــوه خود و نهادهای 
حامی بهره بــرداری کرده اند؟ آیــا دانش و 
مهارت های الزم برای به ثمر رساندن خلق 
نوآوری داشــته اند؟ آیــا توانمندی و  منابع 
این مراکز بــرای ایجاد و خلق نواوری جهت 
رقابت در بازارهای جهانی کافی بوده است؟  

شواهد موجود و نظرات دست اندرکاران حاکی از آن است که توان نوآوری صنعت 
و بطور خاص وضعیت واحدهای تحقیق و توسعه شرکت ها با  سطح مطلوب فاصله 
دارد و ضروری اســت که برای ارتقای توان نوآوری صنعت و باالبردن ظرفیت های 
واحدهای تحقیق و توسعه تمهیداتی  اندیشیده شود و در جهت توسعه آنها اقدام شود. 
در این چهارچوب نیاز اســت که ســندیکای صنعت برق ایران به عنوان یک تشکل 
اقتصادی در  سیر تکاملی خود نقش های جدیدی را تعریف کند و به سطح باالتری از 
عملکرد تشکلی دست پیدا کند. در واقع بر اساس مدلی که بانک  جهانی از دوره عمر 
تشکل های اقتصادی ارائه کرده است تشکل های وقتی به سمت بلوغ خود می رسند، 
کارکردهای آنها از شبکه سازی و  دبیرخانه بودن، به سمت سازمان عرضه کننده دانش 
جابه جا می شــود. )نمودار 2( بر اســاس این مدل از ســندیکای صنعت برق انتظار 
می رود که  به عنوان یک سازمان ارائه کننده دانش بتواند از مرحله کشف مساله فراتر 

رود و وارد مرحله حل مساله با خلق دانش مورد نیاز آن شود. 
در ایــن مرحله از فعالیت های ســندیکای صنعت برق ایران، خلــق دانش برای حل 
مسائل به عنوان یک فرایند کلیدی تعریف می شود و ظرفیت  های سازمانی آن برای 
ایفای یک نقش جدید شــکل می گیرد. در این فرایند ســندیکا به دنبال آن است که  
در جریان حل مســائل صنعت، بیش از  یک سازمان هماهنگ کننده و تجمیع کننده 
نیازها  و خواســت های اعضا عمل کند و عالوه بر شناسایی مشکالت  و انتقال آنها 

نوآوری صنعت و ماموریت های سندیکا
علیرضا اسدی؛ مدیرآموزش و پژوهش سندیکای صنعت برق ایران
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به  سیاســتگذاران و مقامات مســئول، در خلق و اجرای راهکارهای توسعه کسب و 
کارهــا نقش ایفا کند. در این نقش جدید تعامل با نهادهــای  علم و  فناوری و گفتگو 
با دانشگران به عنوان یک راهبرد اساســی مطرح می شود. در این راهبرد سندیکای 
صنعت برق با ایجاد شــبکه همکاری با  نهادهای علمی و داد و ســتد با آنها می تواند 
ظرفیت نوآوری در صنعت را باال ببرد و با هم افزایی بین دانشگران و صنعت گران، به 
باالبردن  سطح رقابت پذیری بنگاه های صنعت و در نتیجه توسعه کسب و کار اعضا  
دســت پیدا کند.  با توجه به این رویکرد، اقدامات اخیر سندیکای  صنعت برق ایران 
در ایجاد کارگروه های همکاری با پژوهشــگاه نیرو به عنوان نهاد مدیریت تحقیقات 
در حوزه برق و انرژی، ایجاد کارگروه های  همکاری با دانشــگاه های کشور از جمله 
دانشگاه شریف، دانشــگاه شهید بهشتی، دانشــگاه علم و صنعت، دانشگاه فردوسی 
مشهد یک اســتراتژی  آینده نگر محسوب می شــود که می تواند آینده کسب و کار 
اعضای ســندیکای صنعت برق ایران را بویژه در بازارهای صادراتی متحول ســازد 
و  موجــب خلق مزیت های رقابتی در داخل و خارج شــود. بــدون تردید تحقق این 
استراتژی نیازمند تداوم اقدامات سندیکا و همگرایی شرکت های  عضو حول محور 
نوآوری اســت تا بتوانند از همه ظرفیت های قانونی موجود مانند ماده 4 قانون رفع 
موانع تولید رقابت پذیر و اســتعدادهای علمی  و تخصصی کشــور بیشترین بهره را 

ببرند.    
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به اعتقــاد صاحبنظران، كشــورهاي درحال توســعه نظیر 
ایران علیرغم ســرمایه گذاري هاي هنگفت در امر فناوري 
و انتقــال آن،  به علت فقــدان نهادهاي الزم  بــراي انتقال 
كارآمد و مؤثر و بومي سازي فناوري، عدم شناخت فناوري 
و تمركز صرف بر  خرید ســخت افزار، در توســعه فناوري 
موفــق عمل نمي كنند و تــداوم این روند موجب تشــدید 
وابستگي فناورانه و كند شدن  نسبي تحرک و پویایي براي 
صنایع اینگونه كشورها مي شــود. فناوري صرفًا یك ابزار 
فیزیكي نیست كه با خرید از یك  مكان به مكان دیگر آورده 
شــود، بلكه بصیرت، اهداف و ارزش هاى سازندگان آن را 
نیز شامل مىشــود و باید متناسب با  زمینه بومى، شناسایى، 
انتقال و توســعه پیدا كند. بنابراین الزم اســت شركتهاى 
دریافــت كننده فنــاوري بتواننــد دانش ضمنــى  نهفته در 
فناوري را نیز جذب كنند  . ضعف چارچوب نهادي پشتیبان 
توسعه فناوري در كشور ما نیز غیرقابل انكار است. آمارها 
 نشــان مي دهند كه بخش عظیمي از فعالیت هاي پژوهشي 
در عمل پتنت نمي شوند و دغدغه تجاري سازي آنها مطرح 
 نیست. الزمه توســعه موفق فناوري، جذب دانش ضمني 
است كه خود نیازمند شــكل گیري ظرفیت های سازماني و 

یادگیري  جمعي است.  
بررســي وضعیت بنگاه هاي ایران از حیث شــاخص هایي 
نظیر تعــداد و انــدازه بنگاهها و اتــكاي فرآیندهاي تولید 
صنعتي بــه  عامل نیروي كار)كه توســط شــاخص درصد 
پرداختي به كاركنان در كل ارزش افزوده قابل تعیین است( 
طي ســالهاي اخیر  نشــان مي دهد كه این بنگاه ها تمایلي به 
رشــد و گســترش فعالیت هاي صنعتي خود نداشته و روند 
به كارگیري و اســتفاده از  نهاده هاي تولید)نیروي كار براي 
همه دوره ها و سرمایه براي برخي دوره ها( نزولي بوده است. 
به عبارت دیگر فرآیندهاي  تولید صنعتي در كشور به سمت 
جایگزین كردن عامل كار با عامل سرمایه حركت كرده اند. 
بدین ترتیب نمي توان انتظار  داشت همكاري و تقسیم كار 
عقالیی و تخصصي شــدن امور در بنگاهها به میزان كافي 
تحقق یابد. الزم اســت برای  اصالحات نهادي و انباشــت 
دانش ضمني و ظرفیت های سازماني، حمایتهایي در جهت 
بسط طول و عرض بنگاه ها فراهم  شــود تا رشد بنگاه هاي 
كوچك و متوســط و تبدیل آنها به بنگاههاي بزرگ میسر 
شــود به نحوي كه توان رقابت پذیري در  بازار را داشــته و 

امكان انتقال بین نسلي دانش ضمني و توسعه ظرفیت هاي 
سازماني در آنها فراهم شود.  

بدین منظور باید به كارآمدســازي نظــام حقوق مالكیت و 
ایجاد یك ســاختار نهادي كاهنده هزینه هــاي مبادله توجه 
ویژه اي  شود. همچنین برجسته كردن اهمیت مقیاس تولید 
در سیاستهاي صنعتي، رفع موانع تعاملي افراد در سازمانها، 
بازآرایي كل  ساختار نهادي بر محور اقتضائات بخش هاي 
مولد، شفاف ســازي فرآیندهاي تصمیم گیري و تخصیص 
منابع و پرهیز از  تغییرات پي در پي سیاســت هاي نادرست 
باید مدنظر سیاســت گذاران قرار گیرد، در غیر اینصورت 
و با تداوم روند موجــود،  دانش ضمني به صورتي محدود و 
در بین تعــداد كمي از افراد انتقال یافته و انتقال و توســعه 

فناوري نیز به صورت كامل  انجام نخواهد شد. 

مقدمه
امروزه عوامل تولیدي كه شــامل زمین، نیــروي كار، مواد 
خام و سرمایه است با ورود دانایي به طور نسبي كم اهمیت 
مي  شوند. در بسیاري از كشورهاي درحال توسعه، وضعیت 
نامناســب انتقال فنــاوري و تنوع بیش ازحــد فناوري ها 
مشاهده مي  شــود و استراتژي هاي مشــخص براي انتقال 
فناوري و توســعه آن وجود ندارد. به عبــارت دیگر، تنها 
الیه های سطحي فناوري  تقلید می شود و از وجوه عمیق و 

ضمنى آن غفلت می شود. 
فنــاوري مجموعه اي از ســخت افــزار و نرم افزار اســت 
كه باید به شــكل مناسبي تركیب شــود تا كامال مؤثر باشد. 
سخت افزار  شامل ابزار تولید و محصول نهایي است و بخش 
نرم افزاری شامل سه بخش انسان افزار، اطالعات افزار و 
سازمان افزار  است. در واقع فناوري به عنوان یك دانش و 
فن كه از نوع نرم افزار اســت تعریف مي شود و آنچه كه به 
صورت مادیات،  وسایل و آمار و اطالعات مطرح می شود 

در حقیقت ابزار انتقال فناوري هستند. 

انتقال فناوري
به طور كلي براي دستیابي كشــورها به فناوري دو رویكرد 
اصلي وجود دارد: رویكرد اول كه به توسعه درونزا معروف 
است كه  كشور با تكیه بر تحقیق و توسعه داخلي و با تقویت 
توان تحقیقاتي خود به دانش مورد نیاز براي توسعه فناوري 

دســت پیدا  مي كند. رویكرد دوم، انتقال فناوري از كشور 
دیگري كه پیشتر به فناوري موردنظر دست یافته، مي باشد 
كه مي تواند به  روشهاي مختلفي انجام شود. البته دو رویكرد 
مزبور به منزله دو سر یك طیف هستند و نمي توان كشورها 
را براساس  رویكرد مورد استفاده شان براي توسعه فناوري 

به دو دسته كامال مجزا تقسیم كرد. 
انتقال فناوري عبارت است از انتقال فناوري، دانش ضمني 
و مهارت فني مرتبط با آن از طــرف عرضه كننده به طرف 
دریافت  كننده )غالبا از یك كشــور توسعه یافته تر به یك 
كشور كمتر توسعه یافته( یك فرآیند كامل انتقال فناوري 

شامل سه مرحله  اصلي است: 
 1. انتخاب و اكتساب

 2. انطباق و جذب  
 3.    توسعه و انتشار

به بیان بهتر، زماني مي توان گفت یك كشور در انتقال یك 
فناوري موفق عمل كرده اســت كه در وهلــه اول، فناوري 
به  درســتي انتخاب و از عرضه كننده فناوري كســب شود؛ 
در مرحله دوم، فناوري كســب شــده به خوبي با شرایط و 
اقتضائات  كشــور دریافت كننده انطباق داده شود و كشور 
دریافت كننده بــه دانش نهفته در فناوري تســلط یابد. در 
نهایت كشور دریافت  كننده به واسطه تسلط به ابعاد مختلف 
فناوري به ویژه تسلط بر دانش نهفته در فناوري موردنظر، 
حتي قادر به توســعه یا  بهبود فناوري گــردد و خود به یك 

عرضه كننده فناوري تبدیل شود. 

دانش ضمني و اهمیت آن در انتقال كامل فناوري
دانش داراي ابعاد صریح و ضمني است. با توجه به این گفته 
پوالني كه "ما بیشتر از آنچه كه مي توانیم بگوییم مي دانیم"، 
دانش ضمني سطح نامحسوســي از درک است كه ابراز آن 
با كلمات اغلب دشــوار بوده، كامال در فرد نهفته است و در 
 تجربه و تمرین ریشــه دارد، از طریق اجــراي ماهرانه بیان 
می شود و به وســیله تلمذ و كارآموزي و مشــاهده و انجام 

اشكال  یادگیري منتقل مي شود.  
دانش ضمني اغلب تنها در انســان ذخیره مي شود، درحالي 
كه نوع صریح دانش مي تواند به طرق فناورانه یا مكانیكي، 
مانند  سیســتمهاي اطالعاتي یا كتابچه ذخیره شود. دانش 
ضمني فني یا شــناختي اســت و از مدلهاي ذهني، ارزشها، 

انتقال و توسعه فناوری؛ 

ضعف چارچوب نهادی در ايران با تأكيد بر ظرفیت های سازمانی  
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باورها،  نگرشها، بینشها و فرضیات به دست مي آید. 
منابــع و دارایي هاي دانش ســازماني را می تــوان به منزله 
یك كــوه یخ در نظر گرفت. دانش صریح و ســاختاریافته، 
باالی كوه  یخ قابل مشاهده است. این بخش از منابع دانش 
به آساني قابل شناســایي و به رسمیت شــناختن بوده و به 
همین دلیل براي  به اشــتراک گذاري آســانترند. این دانش 
در ســازمان از طریق اشــكال مختلفي از روشهاي فناورانه 
و آموزشــي قابل انتقال است.  زیرســطح ) بخش نامرئي و 
ســخت از نظر برقراري ارتباط( بخش پنهان كوه یخ است 
که اهمیــت زیــادی دارد و  همان منابع  دانــش ضمني در 

سازمانهاست.  
انتقال موفق فناوري زماني میسر است كه شركت هاى گیرنده 
فناوري اقدام به جلب دانش ضمنى آن نیز بنمایند و شرایط 
 سازمانى الزم و سازگار با فناوري تازه وارد را در بنگاه خود 
ایجاد كننــد  . اگر انتقال فناوري به انتقــال فیزیكي محصول 
  )واردات محصول( محدود شود و از پرداختن به بعد دانشي 
و فني آن غفلت شود، نوآورانه نخواهد بود. توان یك كشور 
یا  یك بنگاه در نوآوري در واقع به معني تسلط بر شیوه تولید 
و مهارت است  .   انتقال نوآورانه فناوري بر بستري نهادي از 
 مجموعه اي از علوم و فنون و مهارتها و دانشها شكل مي گیرد 

و تضمین كننده تداوم توسعه فناورانه هستند. 
مكانیسم هاي انتقال دانش، شــامل تحرک نیروي انساني، 
كارآموزي، مشــاهده و ارتباط با پرســنل، انتقال فناوري، 
تقلید  پتنت، ارائه و انتشار علمي، تعامل با عرضه كنندگان 
و مشتریان، اتحاد و ســایر روابط سازماني است.      بنابراین 
انتقال دانــش  صرفًا مبادالت صریح و رســمي را شــامل 
نمي شــود، بلكه مبادالت غیررســمي و ضمنــي را نیز در 
برمي گیرد  .   توســعه و تولید  نوآورانه بر پایه درک یك ایده 
جدید صورت مي گیرد. ایده در مغز انســانها نهفته است و 
از خالقیت، اســتعداد، شــهود، گمانه  زني و حــس دروني 

برمي خیزد. 
بســیاري از صاحبنظران معتقدند كه بــدون انتقال دانش 
ضمني، انتقال فناوري روي نمي دهد، چرا كه دانش ضمني 
به طور  كلــي كلید كنترل فناوري اســت    . بنابراین، تا ابعاد 
مختلف فناوري كامال فهم نشــود، نمي تــوان به موفقیت 
انتقال فناوري  خوشــبین بود و این امر نیز، نه تنها كســب 
دانش آشكار كه دانش ضمني نهفته در تجربیات و مهارتهاي 

عملــي را مي طلبــد  . بنابراین، ركن اصلــي انتقال فناوري 
اكتســاب دانش ضمني اســت كه باید تمهیداتــي براي آن 

اندیشیده شود.  

یادگیري جمعي الزمه انتقال دانش ضمني و توســعه 
ظرفیت هاي سازماني

  در كنــار تمامي نوآوري هایي كه اقتصــاد نهادگرا در زمینه 
فهم روشمند از توسعه یافتگي و توسعه نیافتگي ارائه كرد، 
یك  زاویه جدید و بســیار مهم مطرح شــده كه درباره نقش 
"ظرفیت های  ســازماني"در توســعه ملي بحــث مي كند. 
یکی از دغدغه  های اصلــی، فهم چرایي و چگونگي تفاوت 

عملكرد سازمانها و جوامع مختلف است.  
رویكرد اقتصاد متعــارف در بهترین حالت مي تواند موارد 
موفق را توضیح دهد اما توان توضیح علت بقاي واحدهاي 
ناكارآمد  را ندارد. براي بیان علت بقاي واحدهاي ناكارآمد 
الگوي رقیبي بــه نام الگوي نهادگرایي وجــود دارد كه این 
مسئله را از كانال  نهادها توضیح مي دهد. این ساختار نهادي 
است كه مشــخص مي كند چه ســازمانهایي شكل بگیرند 
و چگونه در جســتجوي  حداكثر منافع خود باشــند؛ بر این 
اساس میتوان چشــم انداز توســعه را توضیح داد  . بنگاهها 
مركز شكل گیري یك سري  توانایي ها و ظرفیت هاي جدید 

هستند. 
از كاركردهاي محوري بنگاهها این است كه امكان یادگیري 
را فراهــم مي آورنــد و این یادگیري خصلــت جمعي پیدا 
مي كند،  افراد در ســازمان، تقســیم كار و همــكاري را یاد 
مي گیرند و به واســطه كاركردهاي ســازمان )شكل گیري 
دانش ضمني بــا هویت  جمعي، شــكل گیــري مهارتهاي 
همكاري و شكل گیري نظم و انضباط( ظرفیتي پدید مي آید 

كه به اصطالح به آن "ظرفیت  سازماني"    می گویند.  
ظرفیت هــای  ســازماني دو ویژگي دارنــد: یکی     خصلت 
انباشت تدریجي که در طول زمان شكل میگیرند نه یكباره 
و ناگهاني  و به طور كلي ظرفیت هاي سازماني تابع دو مؤلفه 
كلیدي است: تجربه هاي قبلي یعني دانش و مهارت ضمني 
و بســترهاي  اقتصادي، اجتماعي و سیاســي و فرهنگي كه 
در كوتاه مدت قابلیت شــكل گیري ندارند و باید در داخل 
ایجاد شوند و دلیل  اینكه گفته مي شود تنگناي اصلي توسعه، 
ظرفیت هاي سازماني است به همین مسئله مربوط مي شود. 

قدرت و ظرفیت  های  ســازماني را نمي توان از خارج وارد 
كرد بلكه باید در داخل هر جامعه و ســازمان شــكل بگیرند 
و ایجــاد آن نیز منوط به  این اســت كه بخــش اعظم آن از 
طریق انجام كار حاصل مي شــود و از این زاویه اســت كه 
نقش تعیین كننده اشــتغال مولد در  سرنوشت توسعه قابل 
فهم مي شود و این تابعي از طول و عرض بنگاههاست یعني 
هر قدر كه طول عمر بنگاه ها بیشتر  شود و مقیاس تولید آنها 
افزایش یابد، امكان شــكل گیري ظرفیت های  ســازماني 

بیشتر فراهم می شود.    
در هــر جامعه حد و حــدود قدرت انعطاف سیســتم ها در 
واكنش هــاي به موقــع در برابر تغییــرات را ظرفیت های  
سازماني مشــخص  مي كنند. نقطه عزیمت افزایش قدرت 
انعطاف، "اشــتغال مولد" اســت كــه سرچشــمه عبور از 
توســعه نیافتگي اســت. اگر حد و  حدود اشتغال را در نظام 
سیاستگذاري مشخص كنیم مي توانیم به توسعه برسیم؛ در 
اشتغال مولد كلید اصلي ماجرا در   "دانش ضمني" است. در 
نتیجه، مي توان گفت سرنوشــت انتقال و توسعه فناوري به 

ظرفیت های  سازماني گره خورده  است. 

چارچوب   نهادي   تعیین كننده   ظرفیت هاي   سازماني   و  
 یادگیري   جمعي

نهادگرایــان در صورتبندي نظري از مســئله علم و فناوري 
نقطه شروع بحث را بنگاههاي تولیدي قرار داده و سرچشمه 
ارتقاي  علميـ  فنــي جامعه را وضعیت بنگاه ها مي دانند  . در 
نهادگرایي بخش بزرگي از نظریه ها به همكاري مي پردازند و 

مي گویند  ما با معضلي به نام "معضل تعاون" روبرو هستیم. 
   چارچوب نهادي راستاي كســب دانش و مهارت را تعیین 
مي كند.  این راســتا، عامل تعیین كننده توسعه بلندمدت آن 
جامعه  خواهد بود  . ســازمانها طوري طراحي مي شوند كه به 
اهداف طراحانشان جامه عمل بپوشانند. این اهداف توسط 
فرصت هایي  تعیین مي شوند كه ساختار نهادي جامعه فراهم 
مي آورد. ویژگي نهادها این است كه راستاي كسب دانش و 
مهارت و  مجراي تبلور نفع شخصي را مشخص مي سازند. 
برحسب اینكه ساختار نهادي راستاي كسب دانش را به چه 
ســمتي ببرد،  دانش هاي ثمربخش یا بي ثمر) ظرفیت های  
سازماني كه در بســترهاي نهادي متفاوت شكل مي گیرند، 
زمینه ساز شــكل  گیري دو نوع سازمان هستند. یكسري از 
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این سازمانها به سمت نمونه جنرال موتورز )نمونه سازمان 
اقتصادي مولد( و  یكســري به ســمت نمونــه مافیا )نمونه 
سازمان اقتصادي غیرمولد(. رهبران سازمان اقتصادي مولد 
در مقایسه با مدیران  سازمانهاي غیرمولد مهارتهاي متفاوتي 
را بسط خواهند داد. آنچه كه تعیین مي كند چه سازمانهایي 
شــكل بگیرند و چگونه  این سازمانها در جستجوي حداكثر 

منافع خود باشند، ترتیبات نهادي جامعه است. نوع دانش، 
مهارت و علمي كه اعضاي  ســازمان فرا مي گیرند نشانگر 
پاداش یا به عبارتي محرکهایي اســت كه در محدودیتهاي 
نهادي حك شــده است، برحسب  این ســاختار نهادي نوع 

سازمانها و زمینه فعالیتشان مشخص می شود. 
   

ضعف چارچوب نهادي در ایران  
با اطمینان مي توان گفت امروز در ایران نهادهاي پشتیبان 

ارتقاي كیفیت تولید و بالندگي فناوري در بدترین شرایط به 
سر  مي برند. براي اثبات این ادعا مي توان به شاخص تعداد 
ثبت اختراعات مراجعه كرد  . جدول 1 تعداد ثبت اختراعات 
ایرانیان در  ایران را نشــان مي دهد. همان طور که مشاهده 
می شود تعداد اختراعات ثبت شده ایرانیان در ایران تا قبل 
از ســال 1386،  تقریبًا هر ساله رشد داشته است اما از سال 

1386     به بعد این تعداد كاهش یافته است. 
این درحالي اســت كه براســاس پایگاه اطالعــات  ISI  و 
گزارش وزارت علوم، تحقیقــات و فناوري تعداد مقاالت 
انتشــار یافته  علمي در فاصلــه ســالهاي 1377-1393 
پیوســته درحال افزایش است  .   بخشــي از این مقاالت به 
حوزه هایي نظیر علوم  اجتماعي، فرهنگي، هنري، سیاســي 
و... اختصــاص دارند، اما به طور قطــع بخش قابل توجهي 
از آنها نیز بــه حوزه هاي علوم و  مهندســي مرتبط اســت.  

 حال این سؤال مطرح می شــود كه چرا تعداد اختراعات از 
یك روند صعودي مانند تعــداد مقاالت  پیروي نمي كند؟ 
به عبــارت دیگر مي تــوان نتیجه گرفت بخــش زیادي از 
فعالیت هاي پژوهشي نتوانسته اند در عمل مورد  استفاده و 
ارزیابي قرار بگیرند و فقط تعداد كمي از آنها توانســته اند 
به پتنت تبدیل شوند. ممكن است كاهش تعداد اختراعات 

 ثبت شده به سختگیري بیشتر اداره ثبت اختراع در بررسي 
تقاضانامه هاي ثبت نسبت داده شود، اما بررسي هاي دقیقتر 
 نشان مي دهد كه در سالهاي اخیر عالوه بر تعداد اختراعات 
ثبت شده، تعداد تقاضانامه هاي ثبت اختراع نیز كاهش یافته 

 است. 
  پژوهش دیگري بــراي تحلیل داده هــاي اختراعات ثبت 
شــده در ایران نشــان داده است كه ســهم مخترعین منفرد 
)افرادي كه  به خواســت و هزینه خود اختراعي را انجام داده 

و آن را بــه نام خود ثبت كرده اند( از مجموع كل اختراعات 
ایران بســیار زیاد  است. این سهم در ســال 1387 معادل 
هشتاد و ســه و چهاردهم درصد بوده اســت درحالي كه در 
كشــورهاي پیشــرو كمتر از   22درصد اســت. براي مثال 
سهم نســبي مخترعین منفرد از كل اختراعات ثبت شده در 
هلند در ســال 2008 میالدی تنها 19  درصــد بوده و این 
سهم هم با سیاســتگذاریهاي خوبي كه انجام شده و افزایش 
تعداد اختراعات شــركتهاي خصوصي سال به  سال درحال 
افزایش است. جاي شگفتي نیست كه بسیاري از اختراعات 
ثبت شده در ایران هیچگاه شــانس تجاري شدن  پیدا نكنند 
زیرا افراد مخترع معموال از دانش عمیق بازار و منابع كافي 
بــراي تجاري ســازي اختراعات خود برخوردار نیســتند. 
 بنابراین یكي از مهم ترین عناصر نهادي تأثیرگذار بر توسعه 

فناوري، حقوق مالكیت است  . 

به محض اینكه بحث ساختار انگیزشي و مجراي تبلور نفع 
شــخصي موضوعیت پیدا كرد به لحاظ تئوریك از دیدگاه 
 نهادگرایــان وضعیت حقوق مالكیت نقــش اصلي پیدا مي 
كند. اگر ساختار انگیزشي به گونه اي تعریف شده باشد كه در 
آن  نحوه تعریف، تضمین و اجراي حقوق مالكیت ضعیف و 
ناكارآمد باشــد بنا به رویكرد نظري كه نورث در این زمینه 

ارائه مي  دهد، پیامدهاي ناامني حقوق مالكیت آثار خود را 
در قالب قاعده هاي رفتاري مســلط بنگاهها در كادري سه 
محوري منعكس  مي كند. این گزینه سه محوري به این شرح 
است كه بنگاهها به ســمت فعالیتهایي مي روند كه سرمایه 
اندک مي خواهد،  قراردادهایش كوتــاه مدت و مقیاس آن 

هم كوچك است.  
قراردادهــاي كوتــاه مدت یعنــي افق زمانــي نگرش ها و 
تصمیم گیــري و انتخابهــاي آنهــا كوتاه شــده و رویه هاي 

كوته نگرانه وجه  غالب پیدا مي كند و فعالیتهاي ســوداگرانه 
به فعالیتهاي مولد ترجیح داده مي شــوند و گرایش غالب به 
سمت سوداگري و  واسطه گري و فعالیتهاي غیرمولد كشیده 
می شود. قراردادهاي كوتاه مدت به این معناست كه اقتصاد 
تولیدمحور نیســت  چون تولید و تصمیم گیري در مورد آن 
در ذات خود فرآیندي بلندمدت است. نیاز به سرمایه اندک 
یعني ســهم دانایي و  مهارت در این فعالیت چندان باال نمي 
باشــد و مقیاس كوچك یعني صرفه هاي ناشــي از مقیاس 
اتفاق نمي افتد. یعني طول  و عرض بنگاهها بسیار كوچك 
می شود و ظرفیت های  سازماني كه در این چارچوب شكل 
مي گیرد بســیار محدود و ناچیز  خواهد بــود. در این حالت 
تولید رشــد و بالندگي پیدا نمي كند و گرایش غالب، داللی 
می شــود. نتیجه فعالیت چنین بنگاههایي  بهره وري اندک، 

پیشرفت فني راكد و ارزش افزوده اندک است. 
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   نگاهي به وضعیــت بنگاه هاي ایران و شــكلگیري 
ظرفیت های  سازماني در آنها  

اصطالح بنگاه خرد، كوچك و متوســط شــامل معیارها و 
تعاریف مختلفي است كه از كشوري به كشور دیگر متفاوت 

است،  رایج ترین معیار در این زمینه تعداد كاركنان است  . 
در ایران كارگاه هاي صنعتي بزرگ برحسب تعداد كاركنان 
شــامل 4 گروه كارگاه هاي بین 52 تا 11 نفر كاركن122 تا 

411  نفر كاركن، 522 تا 111 نفــر كاركن و آخرین گروه 
كه بزرگترین كارخانه ها را در برمیگیرد، كارگاه هاي بیش از 

1222 نفر  كاركن است. 
 

 بخش عمــده بنگاه هاي ایران را بنگاه هــاي صنعتي خرد با 
كمتر از ده نفر كاركن تشكیل مي دهند كه در بین بنگاه هاي 
خرد  هم بنگاه هاي تك نفره و دو نفره ســهم بیشــتري را به 

خود اختصاص داده اند  . بنابراین، ســاختار بخش عمده اي 
از بنگاه هاي  تولیدي كشــور)بیش از 90 درصد( به نحوي 
اســت كه امكان یادگیري، ارتباط مستقیم، تعامل رودررو، 
مبادله اطالعات، انتقال  دانش ضمني و توسعه ظرفیت های  
سازماني در آنها فراهم نیست و این همان مهمترین تنگناي 

توسعه نیافتگي كشور  است.    
در رابطه با تعداد اندک بنگاه هاي بزرگ تولیدي موجود در 
كشور، سهم عمده اي از سرمایه بخش صنعت در بنگاه هاي 
بیش  از هزار نفر كاركن انباشــت شده است كه درصد عمده 
آن متعلــق به بخــش عمومي اســت. یكي از مســائل مهم 
بخش صنعت،  وجود تمركز شــدید ) قدرت انحصاري( در 
بازارهاي صنعتي كشور اســت. البته این مشكل نیز تا حد 
زیادي به دولتــي بودن  بیش از حد صنعت كشــور مربوط 
می شــود. مشــكلي كه قدرت انحصاري در صنعت كشور 
ایجاد مي كند این اســت كه این  بنگاههاي بــزرگ قادرند 
بنگاههاي متوســط را كه ارائه كننده قطعــات و مواد اولیه 

هستند استثمار كنند و مانع رشد بنگاه هاي  كوچك شوند. 

جدول 3- تعریف بنگاههای کوچک و متوسط در کشورهای مختلف
تعریف صنایع کوچک و متوسط با معیار تعداد کارکنانکشور

کشورهای عضو اتحادیه
صنایع خرد

صنایع کوچک
صنایع متوسط

 9-1 نفر کارکن
 49-10 نفر کارکن

 249-50 نفر کارکن

صنایع کوچکاسترالیا
صنایع متوسط

کمتر از 100 نفر کارکن
بین 100 تا 499 نفر کارکن

صنایع کوچککانادا
صنایع متوسط

کمتر از 100 نفر کارکن
بین 100 تا 500 نفر کارکن

چین
بین 50 تا 100 نفر کارکنصنایع کوچک
بین 101 تا 500 نفر کارکنصنایع متوسط

کمتر از 100 نفر کارکنصنایع کوچک و متوسطاندونزی
کمتر از 300 نفر کارکنصنایع کوچک و متوسطژاپن

کمتر از 300  نفر کارکنصنایع کوچک و متوسطکره جنوبی
کمتر از 150 نفر کارکنصنایع کوچک و متوسطمالزی

کمتر از 50 نفر کارکنصنایع کوچک و متوسطزالندنو

صنایع کوچکفیلیپین
صنایع متوسط

بین 10 تا 99 کارکن
بین 100 تا 199 کارکن

کمتر از 200 نفر کارکنصنایع کوچک و متوسطتایوان
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از طرف دیگر، با توجه به اینكه درآمد دولت در ایران وابسته 
به نفت اســت، بنگاههاي بزرگ كه غالبــا متعلق به بخش 
عمومي  هستند، در برابر نوسانات و نامالیمات اقتصادي به 

شدت آسیب پذیر خواهند بود  . 

 تعداد فــراوان بنگاه هــاي صنعتي، عالوه بــر اینكه الزاما 
نشانگر توانمندي صنعتي كشورها نیست، بلكه در صورت 
عدم  ملزومات سیاســت صنعتي ازجمله عدم توجه به نقش 
محرک بنگاههاي بزرگ در اقتصاد، مي تواند نشانه ضعف 

اقتصاد و  صنعت نیز باشد. درواقع از آنجا كه سهم بزرگي از 
بنگاههاي صنعتي یك كشور را بنگاههاي خرد تشكیل مي 
دهند، این  مسئله مي تواند حاكي از عدم توانایي اقتصاد در 
رشــد بنگاههاي كوچك و در نتیجه، شكل گیري بنگاههاي 
فــراوان كوچك  باشــد. این مســئله به خوبي در مقایســه 
اقتصادهاي قدرتمند و بحران زده اروپایي مشهود است. به 
این ترتیب، هر چند  كشورهایي چون پرتغال، یونان و ایتالیا 
داراي تعداد زیادي بنگاه به نسبت جمعیت خود هستند، اما 
از آنجا كه بیشتر این  بنگاهها را بنگاههاي خرد )بنگاههاي 
زیر 10 نفر كاركن( تشكیل مي دهند، اقتصاد این كشورها 
به نسبت كشــورهاي موفق  صنعتي، داراي ضعف بیشتري 

مي باشد
 ازســوي دیگر، همانگونه كه امروزه اقتصاد كشــور وابسته 
به نفت اســت، اگر در آینده نیز بخواهیم اقتصاد خود را تنها 
وابســته به  چند شركت بزرگ شــكل دهیم، قطعًا به مشكل 
برخواهیــم خورد. به این ترتیب الزم  اســت بدنه اقتصاد را 
شــركتهاي مختلف  در ابعاد، فناوري ها و تولیدات متنوعي 
شــكل دهند  . با این وجود، افزایش ســهم بنگاه هاي بزرگ 
در اقتصاد توســط دولت، راهكار  صحیحــي نبوده و عمومًا 
به شكل گیري بنگاه هاي بزرگ پایدار نمیانجامد  . مطالعات 
نشــان میدهد شــاخص درصد پرداختي به  كاركنان در كل 
ارزش افزوده طــي ســالهاي 1358-1389روندي نزولي 
داشــته اســت. به عبارت دیگر، اتكاي فرآیندهــاي تولید 
 صنعتي به عامل نیروي كار به تدریج كم شــده اســت. روند 
نزولي این شاخص نشــان میدهد كه ساختار تولید در بخش 
صنعت  به تدریج به ســمت استفاده كمتر از نیروي كار پیش 

رفته است. 
 با ارائه این تصویر از ساختار تولیدات صنعتي، نكته دیگري 
راجع به وجود پدیده جایگزیني بین نهادههاي تولید در بخش 
 صنعت مطرح می شــود. با در نظر گرفتــن امكان جایگزین 
شــدن عوامل تولید   ) كار و ســرمایه( با یكدیگــر، این گزاره 
مطرح می  شود كه فرآیندهاي تولید صنعتي در كشور به سمت 

جایگزین كردن عامل كار با عامل سرمایه پیش رفته اند. 
    همانطور كه مالحظه می شــود، تغییرات این شاخص یك 
روند پایدار صعودي یــا نزولي نــدارد و در كل از یك حد 
متوسط  فراتر نرفته است. بنابراین، روند دو شاخص مطرح 
شــده در این قســمت، گویاي این امر اســت كه بنگاههاي 
صنعتي تحت  شــرایط موجــود نظام اقتصــاديـ  اجتماعي 
كشــور، به طور متوســط درحال كوچك شــدن هستند. به 
عبارت دیگر متوســط اندازه  بنگاههاي فعال در بازارهاي 
صنعتي كشور به تدریج به سمت استفاده كمتر از نهاده نیروي 
كار پیش مي روند. حتي براي  دوره هایي كه روند شــاخص 
تشكیل سرمایه نزولي است، بنگاهها به سمت استفاده كمتر 
از هر دو نهاده كار و سرمایه پیش  رفته اند و این رفتار نشان 
دهنده تمایل نداشتن به گسترش فعالیت هاي صنعتي توسط 
بنگاههاست؛ این پدیده ناشــي از  خروج نسبي سرمایه هاي 
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فیزیكي و انســاني از جریان تولید در بخش صنعت كشور 
اســت  . بنابراین، به طور خالصه میتوان در  توصیف ساختار 
فرآیند تولیــد در بخش صنعــت، بیان كرد كــه بنگاههاي 
صنعتي طــي ســالهاي 1389-1358 تمایلي به رشــد و 
 گســترش فعالیتهاي صنعتي خود نداشــته اند، به طوري كه 
روند به كارگیري و اســتفاده از نهاده هاي تولید )نیروي كار 
براي  همه دوره ها و سرمایه براي برخي دوره ها( در بنگاههاي 
صنعتي نزولي بوده است. چنین ساختار تولیدي حكایت از 
مقیاس  كوچك بنگاههاي تولیدي در كشــور دارد، بنابراین 
در بنگاهها همكاري و تقسیم كار عقالیی و تخصصي شدن 
امور به میزان  اندكي تحقق مي یابد و دانش ضمني به صورتي 
محــدود و در بین تعداد كمي از افراد قابل انتقال اســت. در 
نتیجه، با داشــتن  بنگاههاي كوچك مقیــاس، ظرفیت های  

سازماني به میزان محدودي شكل خواهند گرفت . 

   اصالحات نهادي براي تقویت ظرفیت های  سازماني 
در ایران  

به منظــور انجام اصالحــات نهــادي الزم  و فراهم كردن 
امكان انباشــت دانش ضمني و ظرفیت های  سازماني باید 
حمایت  هایي در جهت بســط طول و عرض بنگاهها فراهم 
كرد تا رشــد بنگاههاي كوچــك و متوســط و تبدیل آنها 
به بنگاههاي بزرگ  میســر شــود كه توان رقابت پذیري و 
پایداري در بــازار را دارا بوده و مي تواننــد در گذر تاریخ 
به فعالیت خود ادامه داده و امكان  انتقال بین نســلي دانش 
ضمني و توسعه ظرفیت های  سازماني در آنها فراهم است. 
مي توان راهكارهایي براي برون رفت از  این مشــکالت به 

شرح زیر دسته بندي و پیشنهاد كرد  : 

 -  كارآمدســازي نظام حقوق مالكیت و ایجاد یک ساختار 
نهادي كاهنــده هزینه هــاي مبادله: در جهــت  تقویت بنیه 
تولیدي و رشــد بنگاهها و به كارگیري بیشــتر نیروي كار 
باید تالش هایي در جهت ارتقاي شــرایط سرمایه  گذاري 
و محیط كســب وكار و امنیت ســرمایه گذاري و اقتصادي 
بخش خصوصي از طریق ایجاد ســاز و كارهاي  گســترش 

حقوق مالكیت در جهت ایجاد تنوع درآمدي و رشد پایدار و 
تدریجي اقتصاد صورت گیرد  . 

 -  بازآرایي كل ساختار نهادي بر محور اقتضائات بخشهاي 
مولد: الزم است مقتضیات تولید ســرلوحه قرار  داده شوند 
و سیاســتهاي پولي بر محــور اقتضائات بخشــهاي مولد 
بازنگري شــوند. پس دولــت موظف به انضبــاط مالي  و 
شفافســازي تخصیص منابع و همچنین محــور قرار دادن 
منافع تولیدكنندگان است. بازار سرمایه و توسعه آن یكي  از 
راهكارهاي رفع معضالت اقتصاد ایران در بلندمدت است.  
 جمع آوري و هدایــت نقدینگي ســرگردان، كنترل تورم، 
 تأمین مالي بلندمدت شــركتها، كمك به افزایش شفافیت 
اقتصادي و اجراي بهتر سیاستهاي مالیاتي، افزایش  اشتغال، 
جلوگیري از رشــد بازارهاي بدون بازده اقتصادي همچون 
ســكه و ارز به دلیــل ورود نقدینگي ســرگردان،  ممانعت 
از افزایش شــتابان قیمت مســكن بخشــي از كاركردهاي 

اقتصادي بازار سرمایه و در نتیجه توسعه پایدار  است . 
 -  برجسته كردن اهمیت مقیاس تولید در سیاستهاي صنعتي: 
همانطور كه در ایــن گزارش به تفصیل  توضیح داده شــد، 
مقیــاس فعالیتهاي تولیدي نقش بســزایي در انتقال دانش 
ضمني و گســترش ظرفیت هــای  ســازماني  دارد. هرچه 
بنگاهها بزرگ مقیاستر باشند تعامل بین افراد بیشتر شده و 
به تبع آن انتقال و جذب دانش ضمني  فراگیرتر می شــود و 
این به معناي توسعه ظرفیت های سازماني است، كه ضعف 

آن مانعي مهم بر سر راه توسعه  مي باشد.  
 -  ســازمان یابي افراد و رفع موانع تعاملي: به منظور انتقال 
كامل فناوري، الزم اســت انتقال دانش ضمني  میسر شود 
كه به انباشــت ظرفیت های  ســازماني مي انجامد. انباشت 
ظرفیت های سازماني با طول و عرض  بنگاهها ارتباط دارد 
كه مي بایست بســط داده شوند. یادگیري جمعي، همكاري 
و تعاون در ســازمانهایي با طول و  عرض زیــاد در ابعادي 
گســترده تر اتفاق مي افتــد و همین یادگیــري جمعي در 

سازمانهاست كه سرنوشت توسعه را  تعیین مي كند.  
 -  شفاف سازي فرآیندهاي تصمیم گیري و تخصیص منابع: 
به دلیل فضاي رانتي حاكم بر كشور بسیاري  از تولیدكنندگان 
براي دریافت تسهیالت با مشكل مواجه اند و افرادي خارج 

از ضابطه، سرمایه هاي كالن دریافت  مي كنند و بخش عمده 
اي از سرمایه ها در اختیار خواص قرار مي گیرد. معموال هم 
این سرمایه ها در بخش  غیرحقیقي اقتصاد )نظیر بازارهاي 
سكه، ارز و مسكن(صرف می شود. كامال بدیهي است چنین 
ساختار نهادي  مشوق فعالیتهاي غیرمولد به جاي مولد است؛ 
در نتیجه، سرمایه ها به سمت فعالیتهاي سوداگرانه سوق پیدا 
كرده و  انگیــزه اي براي فعالیت تولیدي و گســترش ابعاد 
فعالیت باقي نمي ماند. بنابراین، حذف رانت و رانت بازي 
به ویژه از  سیستم بانكي كشور عالوه بر قرار دادن پول هاي 
ســرگردان در مســیر واقعي خود، به توانمندسازي اقتصاد 
كشور و  بهبود فعالیتهاي تولیدي و انگیزه براي رشد بنگاهها 
و تقســیم كار عقالیی و تخصصي شدن امور كمك خواهد 
كرد.  الزم  اســت ســاختارهاي انحصاري در اقتصاد ایران 
حذف شــود و فضاي رقابتي مؤثــر در فعالیتهاي اقتصادي 
فراهم  شود، به شكلي كه از روند رو به رشد ارزش افزوده در 
ساختار اقتصادي كشــور در بخش صنعت اطمینان حاصل 

شود. 
 -  پرهیز از شــوک درماني و تغییرات پي در پي سیاستهاي 
نادرســت: ایجاد جهش در قیمتهاي كلیدي،  موجب بحران 
نقدینگي براي تولیدكنندگان می شــود. زماني كه دولت با 
بي مباالتی شوک هاي بزرگ قیمتي به  قیمتهاي كلیدي مثل 
قیمت حاملهاي انرژي و نرخ ارز وارد مي كند، بخش بزرگي 
از تولیدكنندگان نمي توانند با  قیمت هاي باال نقدینگي خود 
را تأمین كنند. شوک به قیمت هاي كلیدي تعادل بازار پول 
را به نفع تقاضا به هم مي زند  و شكاف میان عرضه و تقاضاي 
پول به صورت فزایندهاي بیشــتر می شــود.  این موضوع 
موجب بي ثباتي فضاي  اقتصادي شــده و از سویي ریسك 
گریزي بخش مولد تولیــد را افزایش مي دهد. نتیجه چنین 
سیاســت هایي این اســت  كه تولید به یك رفتار ناهنجار و 
داللی و واســطه گري به یك رفتار هنجار تبدیل می شود. 
زماني كه بخشــهاي  مولد بهخاطر نبــود نقدینگي، مغلوب 
غیرمولدها مي شــوند، بدترین حالت تجارت پول است كه 
موتور اصلي خلق  پول براي فعاالن اقتصادي شــود. نتیجه 
اجراي این سیاســتهاي ثبات زا تضعیف پول ملي و فشار 

مضاعف بر بدنه  بخش خصوصي و تولید است. 
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جمع بندي و پیشنهادها
  وجود دركي ناقص و سطحي از مسئله فناوري موجب شده 
ماهیت انتقال فناوري در ایران صرفًا ســختافزاري باشــد. 
انتقال  فناوري زماني با موفقیــت و به طور كامل انجام می 
شــود كه الیه های پنهان و بخش ضمني آنكه در مغز افراد 
نهفته است  نیز منتقل شــود. انتقال دانش ضمني، از طریق 
یادگیــري حین كار امكان پذیر اســت كه آن هم مســتلزم 
همكاري، ارتباط و  تعامل مســتقیم و روابط طوالنی افراد 
اســت. به عالوه، انتقال دانش ضمني یك فرآیند مستمر، 
تدریجــي و زمان بر بــوده و  یكباره با برگــزاري یك دوره 
آموزشــي محقق نمی¬شــود.    ضعف چارچــوب نهادي 
پشتیبان توسعه فناوري در كشــور ما آثار  نامطلوبي ایجاد 
كرده اســت كه مهمترین آنهــا جدایي چرخــه تولید علم و 
محصــول یا عدم تبدیــل یافته هاي علمي بــه  محصوالت 
تجاري اســت. در كنار آن، عوامل دیگري نیز وجود دارند 
كه مانع از رشد بنگاهها و گســترش مقیاس آنها میشوند  و 
به تضعیف بنیان هاي صنعتيـ  فناورانه كشــور میانجامند، 
نظیــر  : وضعیت نامناســب تأمین حقوق مالكیــت، فقدان 

سیســتمهاي  حمایت و كنترل مناســب در زمینه تولیدات 
صنعتي، گســترش بخش خدمات، اقتصــاد تك محصولي 
و وابســته به صدور نفت،  رشــد ســریع جمعیت كشــور، 
گسترش شهرنشــیني، كاهش نسبي تشكیل سرمایه، سلطه 

غیرمتعارف غیرمولدها بر مولدها. 
با توجه به اینكه بیش از نود درصد از بنگاههاي اقتصادي در 
ایران بنگاههاي خرد با كمتر از 10 نفر كاركن و از این بین 
 بخش زیادي از آنها تك نفره هســتند، تقسیم كار عقالیی 
و تخصصي شدن امور اساســًا در كشور موضوعیت ندارد. 
درحالي  كه فقط زماني كه نیروي كار، محوركار مولد تعریف 
شود ظرفیت های سازماني خلق مي شوند و انتقال و جذب 
دانش  ضمني افزایش مي یابد. ویژگي مشترک دانش ضمني 
و ظرفیت های  سازماني این است كه انباشت آنها تدریجي 
بوده و  واردكردني نیستند  . بنابراین، براي تحقق توسعه، باید 
به تدریجي و انباشتي بودن ظرفیت های  سازماني توجه شود 
و  تمهیدات نهادي الزم  راجع به انتقال فناوري فراهم شود. 
اصالحات  نهــادي، مقدم بر انتقال فناوري اســت؛ در غیر 
اینصورت،  انتقال فناوري به صورت كامل انجام نمی شود. 

بهعبارت دیگر، فقط با بهكارگیري یك سیاست خاص براي 
انتقــال فناوري،  كارآمد بودن آن تضمین نمی شــود. آنچه 
اهمیت دارد این است كه دانش ضمني در عمل چقدر منتقل 
می شود كه این امر  نیز به نوبه خود بستگي به ساختار نهادي 
حاكم بر جامعه دارد. به این ترتیب، راهحل مشــكل توسعه 
فناوري در ایران این  است كه مسئله انتقال فناوري بهعنوان 
یك مســئله پیچیده و درهم تنیده با ســاختار نهادي مورد 
توجه قرار گیرد  . راهكارهایي  كــه مي توان براي رفع موانع 
نهادي توسعه ظرفیت های  سازماني بنگاهها در ایران مطرح 
كرد، عبارتند از  : كارآمدسازي  نظام حقوق مالكیت و ایجاد 
یك ســاختار نهادي كاهنده هزینه هاي مبادله، بازآرایي كل 
ساختار نهادي بر محور اقتضائات  بخشهاي مولد، برجسته 
كردن اهمیت مقیاس تولید در سیاستهاي صنعتي، سازمان 
دهی افراد و رفع موانع تعاملي، شــفاف  سازي فرآیندهاي 
تصمیم گیري و تخصیص منابع، پرهیز از شــوک درماني و 

تغییرات پي در پي سیاستهاي نادرست. 

 *برگرفته از مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی
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گفتگو با علی اکبر مهاجری؛ معاون تحقیقات و منابع انسانی وزارت نیرو

تدوین نظام نامه ای با سه محور

اعالم نیاز صنعت
پژوهش در دانشگاه 

و حامیت وزارت نیرو

داستان ارتباط صنعت و دانشگاه و زنجیره ای که سال هاست همه صاحبنظران، 
دولتمردان و دانشگاهیان بر این باورند که  حلقه ای مفقوده دارد، قدیمی و شاید 

تا اندازه ای کلیشه ای و تکراری باشد.  
اما با این حال وزارت نیرو از سال ها پیش با تاسیس پژوهشگاه نیرو به عنوان 

یک موسسه تحقیقاتی تخصصی که رابط  بین وزارتخانه با دانشگاه ها بود، ثابت 
کرد که این رابطه را یک شعار نمی داند و به شکل عملی به دنبال ایجاد پلی 

 مستحکم میان صنعت آب و برق با مراکز آموزشی و دانشگاه ها است.  
اما آنچه که به تازگی در وزارت نیرو رخ داده، حرکتی هدفمند و سازماندهی 
شده برای توسعه فناوری و تحقیقات در صنعت  آب و برق کشور با اتکا به 

توان علمی و پژوهشی دانشگاه ها است.  
معاون تحقیقات و منابع انسانی وزارت نیرو در این گفتگو از تدوین نظام نامه 
جامعی سخن می گوید که پیگیری تحقیقات و  یا تجاری سازی فناوری ها تنها 

یک بخش از آن محسوب می شود. این معاونت هدفگذاری مشخصی برای 
توسعه دانایی،  توسعه منابع انسانی و توسعه مدیریت در صنعت آب و برق 

دارد.  
دکتر علی اکبر مهاجری ضمن یادآوری این نکته که بر اساس ابالغیه معاونت 

برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست  جمهوری، همه وزارتخانه ها موظف به 
تخصیص یک درصد از طرح های تملک دارایی خود به امر پژوهش شده اند، 

امیدوار  است که با توجه به رویکردهای مثبت وزیر نیرو، این وزارتخانه در 
کوتاه مدت بتواند گامی موثر در راستای متمرکز کردن و  سازماندهی تحقیقات 

و پژوهش های صنعت آب و برق کشور بردارد.  
حاصل گفتگوی اختصاصی ما را با معاون تحقیقات و منابع انسانی وزیر نیرو 

می خوانید: 
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 برنامه های اصلی معاونت تحقیقات و منابع انسانی وزارت نیرو چیست؟
مجموعه فعالیت هایی که در حوزه تحقیقات و منابع انسانی انجام می شود را می توان در 
سه بخش توسعه دانایی، توسعه  منابع انسانی و توسعه مدیریت تقسیم بندی کرد. ما در 
بخش توسعه دانایی به سه موضوع افزایش سطح مهارت، دانش و  اصالح نگرش کارکنان 
توجه ویژه داریم. در همین راستا امسال نظام نامه ای با هدف توسعه دانایی و با عنوان 

نظام آموزش  های شغلی و سازمانی تدوین و ابالغ شده است.  
نظام آموزش های شغلی سازمانی، مجموعه ای از همکاری هایی است که بین ستاد وزارت 
نیرو، مراکز آموزشی و شرکت  های همکار شکل گرفته و روابط بین این مجموعه ها را 
تنظیم می کند. بر اساس این نظام نامه هر یک از بخش ها از  جمله ستاد وزارت نیرو، 
شرکت های مادرتخصصی، مراکز آموزشی و شرکت های عملیاتی در ارتقای سطح دانایی 
کارکنان  مسئولیت مشخصی دارند. به این ترتیب هر یک از این ارگان ها عهده دار بخشی 

از حدود 24 فعالیتی می شوند که در قالب  این نظام تعریف و تبیین شده است.  
روابط  سازی  شفاف  هدف  با  ای  نامه  نظام  هم  فناوری  و  تحقیقات  توسعه  بخش  در 
کارفرمایان و مجریان توسعه تحقیقات و  فناوری که دانشگاه ها و شرکت های دانش بنیان 
هستند، تدوین و ابالغ شده است. این نظام نامه روند پیگیری تحقیقات و  یا تجاری 

سازی فناوری ها را تعیین کرده است.  
در این نظام نامه هم سه سطح پیش بینی شده که شامل سیاستگذاری، مدیریت و اجرا 
است. در سطح سیاستگذاری  شورایی در ستاد وزارت نیرو تشکیل شده که وزیر محترم 
نیرو در راس آن قرار دارد. مدیران عامل شرکت های  مادرتخصصی، معاونین وزارتخانه 
شریف،  صنعتی  دانشگاه  جمله  از  مختلف  دانشگاه های  برجسته  اساتید  از  تعدادی  و 

پلی  تکنیک و شهید بهشتی سایر اعضای این شورا را تشکیل می دهند.  
تنظیم  را  برق  فناوری صنعت آب و  این شورا سیاست های کالن تحقیقاتی و توسعه 
می کند و دبیرخانه آن در دفتر آموزش،  تحقیقات و فناوری وزارت نیرو برنامه های آن 
را به شکل جدی پیگیری می کند. روند کار به این شکل است که سیاست  ها در دبیرخانه 
شورا تدوین شده و در نهایت در شورا به تصویب می رسند. طرح های توسعه فناوری 
کنون شورا 26  تا  راستا  در همین  در  همین شورا مصوب می شوند.  نیرو هم  وزارت 
عنوان طرح را به تصویب رسانده است. البته ذکر این نکته را  هم ضروری می دانم که 
نقشه راه طرح توسعه فناوری هم در این شورا ارائه و بررسی می شود. بنابراین به طور 
خالصه می  توان گفت که تصمیمات کلیدی در این حوزه در دفتر آموزش، تحقیقات و 
فناوری وزارت نیرو اتخاذ شده و در نهایت در  قالب طرح های توسعه فناوری در شورای 

سیاستگذاری بررسی و مصوب می شود.  
نیرو  پژوهشگاه  و  مادرتخصصی  شرکت های  هم  گیری  تصمیم  و  مدیریت  بخش  در 
مدیریت  دار  عهده  نیرو  وزارت  پژوهشی  دو  مرکز  عنوان  به  آب  تحقیقات  موسسه  و 
طرح های بزرگ تحقیق و فناوری هستند. البته به این دو مرکز پژوهشی  تکلیف شده که 
تنها عهده دار مدیریت کالن آموزشی و تحقیقاتی باشند و امور اجرایی این حوزه را به 
دانشگاه ها و شرکت  های دانش بنیان بسپارند. این دو مرکز باید کل دانشگاه های کشور 

را تحت پوشش قرار داده و برای شناسایی شرکت  های دانش بنیان برنامه ریزی کنند.  

 پس مراکز تحقیقاتی وزارت نیرو که در قالب پژوهشگاه نیرو و موسسه تحقیقات 
آب فعالیت می کنند،  مسئولیت حمایت از شرکت های دانش بنیان را عهده دارند؟  
البته  و  دارند  عهده  آب  تحقیقات  موسسه  و  نیرو  پژوهشگاه  که  وظایفی  از  یکی  بله؛ 
شرکت های  از  حمایت  است،  داشته  قابل  توجهی  پیشرفت  آن  اجرای  در  پژوهشگاه 
بنیان در پژوهشگاه  نیرو  بنیان است. در حال حاضر بیش از 20 شرکت دانش  دانش 
مستقر است. البته قطعا تعداد شرکت های دانش بنیان از این تعداد بیشتر است. در حال 
حاضر شرکت های دانش بنیان  بزرگی در سطح کشور وجود دارد که فعالیت های بسیار 

گسترده ای دارند.  
سطح سومی که در نظام نامه توسعه دانایی پیش بینی شده، سطح اجرا و تشخیص نیاز 
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سندیکا باید در روند تحکیم ارتباط بین 

صنعت و دانشگاه، وظایف خود را به درستی 

تعریف و تنظیم کرده و تعیین  کند که چطور 

قادر به تسهیل ارتباط بین این دو بخش 

است. 

البته من از این موضوع اطالع دارم که 

سندیکا در زمینه  آموزش گام های بسیار 

خوبی را برداشته و قطعا این همکاری ها 

می تواند اثرات قابل توجهی داشته باشد
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است که به شرکت های  زیرمجموعه وزارت نیرو مربوط است. بر همین اساس شرکت ها 
اولویت های تحقیقاتی خود را متناسب با نیازی که در  صنعت دارند، مشخص می کنند.  

در صورتی که ابعاد کار مورد نظر کوچک بوده و تنها در سطح یک منطقه خاص قابل اجرا 
باشد و یا جوابگوی نیاز یک  شرکت باشد، شرکت مزبور می تواند با اطالع پژوهشگاه 
نیرو و شرکت مادر تخصصی خود، این کار تحقیقاتی را به صورت  مستقل و با همکاری 
دانشگاه و مراکز پژوهشی انجام دهد. ولی اگر کار سطح ملی تری داشته باشد و فقط 
به یک شرکت  برق منطقه ای و یا توزیع مربوط نباشد، باید از طریق شرکت مادر و با 

مدیریت این دو مرکز پژوهشی انجام شود.  
پیگیری این طرح ها تا مرحله تحقیق و توسعه در پژوهشگاه و موسسه تحقیقات آب انجام 
می شود اما برای اجرایی شدن  مرحله تجاری سازی باید حتما مراکزی شکل بگیرد. البته 
در حال حاضر برای تعدادی از این طرح ها مثل توربین بادی  مراکز مشخصی شکل گرفته 

که کار تولید آنها را عهده دار است.  
این نظام نامه زمینه ایجاد یک رابطه ثمربخش را بین صنعت، مراکز تحقیقاتی، ارگان های 
حمایت گر و سازمان های  سیاستگذار فراهم می کند. البته ذکر این نکته را ضروری می دانم 
که وزارت نیرو عالوه بر دو مرکز پژوهشی در صنعت آب  و برق که مدیریت تحقیقات 
و فناوری در این دو صنعت بر عهده دارد، یک موسسه آموزشی هم  دارد که مدیریت 

آموزش  را در سطح کشور عهده دار است.  

 واقعیت این است که وزارت نیرو در حوزه ارتباط با دانشگاه ها و حمایت از 
طرح های مناسب  تحقیقاتی پیشرو بوده است. اما این طرح به شکل جامع تری این 

ارتباط را پوشش می دهد، هر چند  به نظر می رسد ابتدای راه هستید. 
بله؛ از جهتی ما در ابتدای راه هستیم، اما از بعد دیگر نمی توان گفت که ما در ابتدای راه 
قرار داریم. وزارت نیرو و صنعت  برق در ایران صد سال قدمت دارد و متناسب با این 
قدمت، کار تحقیقاتی انجام داده است. بدون شک انجام پژوهش و  تحقیق کاری نیست که 
صرفا از طریق کارکنان شرکت های کارفرمایی صنعت برق انجام شود و عمدتا دانشگاه ها 
عهده  دار آن هستند. اما گاهی کار به شکل موردی دنبال می شود و گاهی شکلی هدفمند و 
تجمیع شده به خود می گیرد. ما  تالش کرده ایم در این نظام جدید، کار تحقیق و پژوهش 
را به شکل هدفمندتری دنبال کنیم و از موازی کاری ها و  هدررفت سرمایه ها به شکل 
خرد جلوگیری کنیم و در نهایت با تجمیع سرمایه ها، توانمندی های علمی و پتانسیل های 

 صنعتی یک کار ماندگار برای کشور انجام دهیم.  
البته تاکید می کنم که ما مخالف انجام کارهای خرد و پروژه های مورد نیاز شرکت ها نیستیم 
و عالقمندیم که شرکت ها  در صورت لزوم قادر باشند تحقیقات مورد نیاز خود را انجام 
دهند. اما باید بپذیریم که در برخی از زمینه ها، بدون تجمیع  سرمایه ها، کار به نتیجه نمی رسد.  
خوشبختانه امسال بر اساس ابالغیه معاونت راهبردی ریاست جمهوری و رییس سازمان 
برنامه ریزی کشور،  وزارتخانه ها می توانند یک درصد از طرح های تملک  مدیریت و 
دارایی خود را به امر پژوهش اختصاص دهند. وزیر نیرو هم عالوه بر  ابالغ این ابالغیه 
به مجموعه صنعت، شرکت های صنعت آب و برق را موظف کردند که یک درصد از 

درآمدشان را به امر  پژوهش و تحقیقات اختصاص دهند.   
به این ترتیب بر اساس ابالغیه وزیر همه شرکت ها مکلف شدند که در بودجه خود معادل 
یک درصد درآمدهایشان را به امر  پژوهش تخصیص دهند. این اعتبار از طریق خود 
تامین  شرکت، شرکت مادرتخصصی و پژوهشگاه و شرکت تحقیقات آب مدیریت  و 

می شود. 
ما امیدواریم که در طول سال های آینده بتوانیم در حوزه تحقیقات و آموزش رویکردی 
و  صنعت  روی  بر  آموزش ها  و  تحقیقات  تمرکز  عمده  امروز  تا  باشیم.  داشته  مردمی 
کارکنان آن بوده اما در طول چندماه گذشته تفکری منبعث از برنامه بلند مدت  وزارت 
نیرو در این مجموعه ایجاد  شده که بر اساس تمرکز اصلی در حوزه آموزش بر روی مردم 
قرار می گیرد. به هر حال  نباید فراموش کنیم که آب و برق دو منبع حیاتی تقریبا نادر 

هستند و روز به روز دچار کمبود می شوند، لذا همراهی مردم با  این دو صنعت امری 
ضروری و اجتناب ناپذیر است.  

به عالوه وزارت نیرو موسسه علمی کاربردی دارد که به مرور زمان شکل گرفته و نتیجه 
تالش بیش از 100 سال  دانشمندان ایران است. در حقیقت ما بر این باوریم که بین 
این  از  جنس هر دو  که  باشد  داشته  کاتالیزور قوی وجود  باید یک  دانشگاه و صنعت 

بخش ها باشد.  

 ما در حال حاضر در منطقه حرف اول را در صنعت برق می زنیم و البته فارغ 
التحصیالن نخبه و  توانمندی هم در سطح دانشگاه ها داریم. از نگاه شما مساله ای 

که رابطه این دو بخش کامال توانمند  را دچار آسیب کرده، چیست؟  
پیش از هر چیز باید بپذیریم که رابطه، امری تکاملی است و نمی توان آن را خلق الساعه 
ایجاد کرد و یا انتظار داشت در  مدتی کوتاه در باالترین سطح شکل بگیرد. از دیدگاه 
من، نمی توان گفت که رابطه بین صنعت و دانشگاه، رابطه بد یا بی  اثری بوده است. 
به هر حال نباید فراموش کنیم که توانمندی های امروز صنعت کشور، در حقیقت ثمره 
واقعی دانشگاه ها  هستند. همه افرادی که امروز در مجموعه صنعت به افرادی اثربخش و 
موفق تبدیل شده اند، فارغ التحصیالن دانشگاه  های خوب کشور هستند. لذا دستاوردهای 
صنعت به نوعی در دانشگاه ها ریشه دارند. اما این بدان معنی نیست که ما هیچ  نقصی در 

ارتباط بین صنعت و دانشگاه نداریم.  
واقعیت این است که عمده فارغ التحصیالن دانشگاه ها در زمان ورود به صنعت، نیازمند 
آموزش هایی است تا بتواند صنعت  را خوب اداره کند. بدون شک در رابطه بین این دو 
بخش یک حلقه مفقوده وجود داشته است. هر چند وزارت نیرو جزو  سازمان هایی است 
که همواره این حلقه مفقوده را مورد توجه قرار داده و به همین دلیل است که یک مرکز 
آموزشی  تخصصی صنعت برق ایجاد و تالش کرده، خالء موجود در رابطه بین صنعت و 

دانشگاه را پر کند.  
برق کشور یک  که زمانی صنعت  دارند  به خاطر  به خوبی  برق  قطعا صاحبان صنعت 
صنعت تماما وارداتی بود، به طوری که  در سال های ابتدایی پس از انقالب ما حتی قادر 
به بهره برداری از نیروگاه ها هم نبودیم. اما به تدریج مهندسان ایرانی  امورات صنعت برق 

را در دست گرفتند و وابستگی ها را از میان بردند.  
در حوزه ساخت تجهیزات هم با همین مساتله مواجه بودیم. بخش قابل توجهی از تجهیزات 
مورد استفاده در صنعت برق  وارداتی بود اما امروز می بینیم که همه این تجهیزات در 
با  از رابطه  ناشی  این  پیشرفت،  به  به نظر من دستیابی  داخل کشور ساخته می شود و 

دانشگاه و استفاده فناورانه از پتانسیل های آنها است.  
باور من این است که ما باید رابطه بین این دو بخش کلیدی را به شکل اثربخش تری 
مدیریت کنیم. نظام تدوین شده در  معاونت تحقیقات و منابع انسانی وزارت نیرو به دنبال 
تنظیم و بهبود این رابطه است و رسیدن به این هدف، نیاز به کار،  مداومت و حمایت دارد.  

 از دیدگاه شما سندیکا در تسهیل و استحکام این رابطه بین صنعت و دانشگاه 
چگونه می تواند به  وزارت نیرو کمک کند؟  

سندیکا یکی0 از مولودهای این دو بخش است. همکارانی که در سندیکا حضور دارند، 
عمدتا فارغ التحصیالن برتر دانشگاه  ها و مدیران موفق صنعت هستند. این زمینه بزرگ 
همکاری و گردهم آمدن بیش از 500 شرکت فعال برقی در قالب این  تشکل، قطعا می 

تواند پل ارتباطی مناسبی بین این دو مجموعه باشد.  
البته سندیکا هم باید در روند تحکیم ارتباط بین صنعت و دانشگاه، وظایف خود را به 
درستی تعریف و تنظیم کرده و تعیین  کند که چطور قادر به تسهیل ارتباط بین این دو 
بخش است. البته من از این موضوع اطالع دارم که سندیکا در زمینه  آموزش گام های 
بسیار خوبی را برداشته و قطعا این همکاری ها می تواند اثرات قابل توجهی داشته باشد، به 

خصوص که  مدیران نخبه و قدیمی صنعت با مجموعه سندیکا همکاری دارند. 

 آسیب شناسی ارتباط صنعت و دانشگاه 
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  سکاندار سیاست گذاری علم و فناوری کشور کیست؟
گفت وگو با بهزاد سلطانی، رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی کشور؛

    اصوال چه موضوعی باعث شد که عتف ایجاد شود؟  
پس از انقالب، شورایی با عنوان شورای پژوهش های علمی 
کشور وجود داشــت که کار سیاســت گذاری در زمینه علم و 
 فناوری را انجام می داد. این شــورا ١٥ســال به کار خود ادامه 
داد، اما درنهایت متوقف شد. دکتر »رضا منصوری« که سمت 
 معاون پژوهشی وزیر علوم، آقای دکتر »معین« و بعدتر دکتر 
»توفیقی« را داشتند، در این شورا فعال بودند و پس از انحالل 
 شــورای پژوهش های علمی کشــور، با اعتبار شخصی خود، 
به مدت سه سال تمامی دســتگاه های ذی ربط در حوزه علم و 
 فناوری و بخش خصوصی و حتی وزارتخانه ها را دعوت کرد 
و عمال سیاست گذاری علمی، پژوهشــی و فناورانه کشور را 
در  معاونــت پژوهشــی وزارت علوم تحت عنوان شــورای 
هماهنگی تحقیقات پیش می برد، اما درنهایت در دوره وزارت 
آقای   »معین«، الیحه ای با عنوان اهداف، وظایف و تشکیالت 
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از ســوی دولت به مجلس 

ارائه  شد. شورای عالی عتف یکی از مواد این الیحه بود . 
   

 سایر موضوعات مطرح شده در این الیحه چه بودند؟  
ایــن الیحــه دارای دو جهت گیری عمــده بود. یکــی از این 
جهت گیری ها مربوط به استقالل دانشگاه ها و اداره آنها به شکل 
 هیأت امنایی بود که فکر می کنم مربوط به ماده ٤٩ قانون است. 
قرار بود دانشگاه ها از وزارت علوم استقالل نسبی پیدا کنند  تا 
وزارت علوم بتواند وارد فضای سیاست گذاری علم و فناوری 
شود. جهت گیری دیگر مربوط به شورای عالی عتف بود که  قرار 

بود نه فقــط برای وزارت علوم بلکه برای کل کشــور در حوزه 
علم، تحقیقات و فناوری سیاست گذاری کند . 

   
 اما می دانیم که عمال این اتفاق نیفتاد. چه شد که در دو 

دولت پیشین، عتف به جای سیاست گذاری  برای کل 
کشور، به یک نهاد در وزارت علوم تبدیل شد؟  

مجلس هفتم با دولت همسو نبود و تلقی نمایندگان مجلس از 
الیحه وزارت علوم، نه یک تلقی کارشناســی، بلکه یک تلقی 
 کامال سیاسی شــد. دکتر »معین« بر هر دو جنبه الیحه اصرار 
داشت، اما مجلس پافشاری می کرد و قصد نداشت موضوعات 
 مدنظــر وزارت علــوم را تصویب کند. از آنجــا که دولت هم 
پافشاری چندانی نداشــت، دکتر   » معین« استعفا کرد. دولت، 
 اســتعفای آقای »معین« را پذیرفت و به جای او دکتر   » جعفر 
توفیقی« را )که از لحاظ شخصیتی نیز فرد بسیار مداراگرتری 
 اســت( انتخاب کرد. درنهایــت آقای »توفیقــی« با مجلس 
به اشــتراک نظر رســید و الیحه وزارت علوم در سال ٨٣، با 

تغییراتی  عمده تصویب و به قانون تبدیل شد . 
   

 می گویید تغییرات عمده، خب این قانون چه مشخصاتی 
داشت؟ چه تفاوت هایی با الیحه اصلی  داشت؟  

آنچه که امروز به عنوان عتف می شناســیم، درواقع ناشــی از 
اجرای همان قانون اهــداف، وظایف و تشــکیالت وزارت 
علوم،  تحقیقات و فناوری اســت که تنها دو وظیفه را برعهده 
دارد. براســاس ماده ٤ قانــون مذکور، وظایــف و اختیارات 

شــورای عالی  عتف به این شــرح مشخص شــدند: نخست، 
اولویت بنــدی و انتخــاب طرح هــای اجرائــی بلندمــدت 
ســرمایه گذاری کالن در  بخش های آموزشــی و پژوهشــی 
و فناوری و دوم، بررســی و پیشــنهاد منابع مالــی موردنیاز 
در حوزه های علــوم، تحقیقات و  فنــاوری  . آنچه که معاونت 
پژوهشــی وزارت علــوم مدنظر داشــت، چیــزی ورای این 
وظایف بود.   ایــده ما درواقــع سیاســت گذاری  کالن علم و 
فناوری کل کشور بود که درنهایت تبدیل به همین دو بند شد . 

   
 پس از تصویب قانون در زمینه های مربوط به عتف، چه 

اتفاقی افتاد؟  
راه اندازی عتف برعهده معاونت پژوهشــی وزارت علوم بود. 
من هم به عنوان مدیرکل پژوهشی و فردی که با دیدگاه نوآوری 
 و نظام ملی نوآوری آشــنایی داشت، مسئول طراحی ساختار 
شدم. با مطالعه الگوهای کشــورهای دیگر و مطالعه شورای 
 پژوهش های علمی کشــور و با درنظرگرفتن نقاط ضعف آن 
)که دکتر »منصوری«  به خوبی از آنها اطالع داشتند(، وظایف 
 ســازمانی، اعم از ســاختارها، فرایندها، کارکردهــا و اجزای 
ساختار و ســازمانی آن برای عتف طراحی شــد. هرچند این 
وظایف به  موجب قانون بسیار محدود شده بود و اصال با فکر 
ایده پردازان آن مطابق نبود، بااین حال در جلســه اول یا دوم 
شــورای عالی  عتف، با حضور رئیس دولت وقت مطرح شد و 
به تصویب رسید. این وظایف و مأموریت ها به دو بند قانونی 
مذکور محدود  نبود و می توانست مشکل فرماندهی یکپارچه 

فرماندهی علوم، تحقیقات و فناوری کشور با چه نهادی است؟ نقش ها و روابط حوزه علوم، تحقیقات و فناوری را چه نهادی  تعریف و کنترل می کند؟ 
مسئولیت اولویت گذاری در حوزه علم و فناوری با چه کسی است و خالصه کالم اینکه سکان علم  و فناوری کشور به دست کیست؟ اینها سؤاالتی 
هستند که به محض ورود به حوزه علم و فناوری، با آنها مواجه می شویم.  برای پاسخ این سؤاالت نزد دکتر »بهزاد سلطانی« رفتیم.  
او درحال حاضر مدیرعامل صندوق نوآوری و شکوفایی کشور است و پیش تر سمت مدیرکل پژوهشی وزارت علوم را برعهده  داشته است. 
مدتی نیز مشاور معاون علم و فناوری رئیس جمهور بوده و در هر دو سمت، عهده دار وظیفه طراحی ساختار  مرجع سیاست گذاری علم، فناوری و 
تحقیقات کشور بوده است. در دولت دوم »اصالحات«     ، در سمت مدیرکل پژوهش  وزارت علوم، ساختار شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری )عتف( 
را طراحی کرد و بعدتر در سال آخر دولت دهم، در سمت  مشاور معاون علمی و فناوری، وظیفه تجاری سازی و توسعه فناوری را برعهده داشته است و 
در موضوع مأموریت ها، شرح  وظایف و ساختار معاونت علمی هم کار کرده است
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علم و فناوری کشور را حل کند . 
   

 گفتید آنچه از عتف در ذهن داشتید، فراتر از این بود؛ 
ممکن است کمی راجع به آن الگوی مدنظر  معاونت 
پژوهشی که خودتان هم بخشی از آن بودید، توضیح 

دهید؟  
بله، آنچه درنهایت به عنوان عتف شناخته شد، با ایده های اولیه 
ما بســیار متفاوت بود. ما برای عتف جایگاهی فرادستگاهی 
 تعریف کرده بودیم که فناوری کشور را حرکت دهد، اما عمال 
این اتفاق نیفتاد. به خاطر دارم که در زمان طراحی ســاختار، 
 آقای دکتر »منصوری« از من پرســیدند که در ساختار مدنظر 
من، چند نفر نیرو می تواند کافی باشد، پاسخ من ٧٠٠ نفر بود. 
 دکتر »منصوری   «  دوباره از من پرسیدند که منظورت این است 
که عتف وزارت علوم را در دل خود بخورد؟ من پاســخ دادم: 
 بله، اتفاقا منظور من همین اســت. البته عمال با این پیشــنهاد 
من موافقت نشد و ســاختار با  ٧٠نفر نیرو بازطراحی شد. اما 
 درنهایت، حتی این طرح ٧٠نفری هم اجرائی نشد و تنها یک 

نفر به عنوان پشتوانه فکری باقی ماند . 
   

 در سال ٨٤ که دولت عوض شد، چه تغییراتی در 
عتف به وجود آمد و اصوال چه شد که معاونت علمی 

 ریاست جمهوری به وجود آمد؟  
برنامه اولیه در معاونت پژوهشــی وزارت علوم دولت هشتم 
این بود که عتف فراتر از وزارتخانه باشد ولی عمال در دولت 
نهم،  شورای عالی عتف به ســطح معاونت وزارت علوم نزول 
کرد و حتی در ســطح وزیر هم نه، بلکه به ســطح معاون وزیر 
پایین آمد.  قطعا معاون وزیر که ده هــا کار مهم دیگر از جمله 
مدیریت پژوهشــگاه ها و مراکــز تحقیقاتی کشــور، ارتقای 
پژوهشی دانشــگاه ها  و مدیریت پارک های فناوری و مراکز 
رشــد را بر عهده دارد، هرچقدر هم قوی باشــد نمی تواند غیر 
از مدیریت جلســات عتف  وقت دیگری برای عتف بگذارد 
درحالی کــه سیاســت گذاری علــم و فنــاوری وقت بســیار 
می خواهد. البته جلسات عتف سالی  یکی، دوبار برگزار می شد، 
اما حتی این جلســات نیــز جدی نبود. با نزول ســطح عتف، 
کارایی آن هم محدود شــد و کارکردهای  مدنظر، اتفاق نیفتاد. 
بنابراین تمامی دســتگاه های کشــور به این نتیجه رسیدند که 
در حوزه سیاســت گذاری علم و فناوری  کشور، خالئی وجود 
دارد. درواقع، معاونت علمی ریاســت جمهوری در سال  ٨٥ 
برای پرکردن این خأل ایجاد شد. اساسا نبود  مکان و سازمانی 
برای سیاست گذاری در تجاری سازی و کارآفرینی، معاونت 
علمی را ایجاد کرد. بخشــی از وظایفی که آن  روز برای عتف 

نوشته شد، امروز در تشکیالت بزرگی در معاونت علمی انجام 
می شــود. به لحاظ نیرو هم، در معاونت علمــی   ٢٠٠ یا ٣٠٠ 
نفر رســما مشــغولند و بقیه هم به طور پاره وقت یا پروژه ای، 
اگر عتف امروز و ســاختارهای دیگر مثل صندوق  نوآوری و 
شــکوفایی و... هم به آن اضافه شوند، رقم نزدیک به ٧٠٠ نفر 
می شود. البته تمام کارکردها هم اتفاق نمی افتد.  در حال حاضر 
در کنار معاونت علمی ریاست جمهوری و عتف، ستاد پیگیری 
نقشه جامع علمی کشــور، ســازمان مدیریت و  برنامه ریزی 
و شــورای عالی انقالب فرهنگی را هم داریــم و تعدد مراکز 
تصمیم گیری به تعداد انگشتان یک دست است. همین  امر مانع 
انسجام در سیاست گذاری می شود. حسن وضعیت کنونی این 
است که حجم فعالیت ها در زمینه علم و فناوری زیاد  می شود، 
اما عیب آن نیز این اســت که شاهد فرماندهی واحد و انسجام 
در حوزه علم و فناوری نیستیم و منابع هدر می روند.  در دولت 
کنونی انسجام تصمیم گیری در مورد اقتصاد تا حدودی اتفاق 

افتاده است اما در حوزه علم و فناوری چنین نیست . 
   

 پیشنهاد شما برای رفع این مشکل چیست؟  
چهارســال پیــش پیشــنهادی را در کنفرانــس مدیریــت و 
تکنولوژی مبنی بر ادغام عتف با معاونت علمی مطرح کردم، 

اما امروز  معتقدم که چنین چیزی فعال ممکن نیست . 
   

 چرا؟  
موضوع به شــدت به افراد قرارگرفتــه در نقش های مدیریتی 
وابسته است. اینکه چه کسی معاون علمی، چه کسی وزیر علوم 
و  چه کســی دبیر عتف اســت، می تواند در طرح این پیشنهاد 
بســیار مؤثر باشــد. ترکیب افرادی که امروز در پســت های 
مدیریتی  هســتند و کارهــای صورت گرفته در هــر دو نهاد، 
به گونه ای است که ادغام عتف را در معاونت علمی غیرمنطقی 
می کند، اما  بهتر است عتف سطح باالتری نسبت به وضعیت 

موجود و استقالل بیشتری نسبت به وزارت علوم پیدا کند . 
  

    این اســتقالل یافتن و فراوزارتخانه ای شــدن چگونه 
میسر است؟  

مثال، رئیس جمهــور می تواند حکم مســتقیمی بــا رضایت 
وزارت علوم صادر کنــد و فردی را خارج از مجموعه وزارت 
علوم  به عنوان دبیر شــورای عالی عتف اعالم کند. دبیر عتف 
باید بتواند بــا وزیــران و وزارتخانه های مختلــف کار کند.  
 بنابراین هم زمان  باید هم ســطح باالتری داشته باشد و هم از 
وزارت علوم مستقل شــود و با قدرت رئیس جمهور کار کند. 
ساختار نانوشته کنونی  عتف، سیاست گذاری را برعهده دارد، 
اما سیاســت گذاری که ابزار اجرا در دست نداشته باشد، عمال 
نمی تواند کاری از پیــش  ببرد. بودجه، ارتباطــات و جایگاه 
درست می تواند این ابزار را به دست سیاست گذار بدهد. بحث 
اول این اســت که جایگاهی  متحد و ساختاری مشخص برای 
عتف، معاونت علمی و تمامی ارگان هایی که دست اندرکار این 
حوزه هستند، تعریف شود.  درحال حاضر تمامی این ساختارها 
می خواهنــد در رأس تصمیم گیــری در حوزه علــم و فناوری 
باشند. بنابراین دولت باید یک  ســاختار منسجم واحد ایجاد 

کند . 
   

 وضعیت امروز سیاست گذاری علوم، تحقیقات و فناوری 
کشور را چگونه توصیف می کنید؟  

عتف یک بدنه سیاســت گذاری اســت و معاونت علمی یک 
بدنه راهبردی است. این دو با هم می توانند کار کنند؛ یک سر 
و  یک بدن. نه بدن می تواند بدون ســر کار کند و نه ســر بدون 
بدن. تابه حال، معاونت علمی بدن بــوده و کارهای اجرائی را 
 انجام داده است و هم زمان ســعی کرده برای خود سر بسازد و 
ایده پردازی کنــد. درواقع مجبور به ایــن موضوع بوده، چون 
 چاره ای نداشته است. سر بدون بدن هم سعی می کند برای خود 
بدن درست کند. مدام تصویب کردن و اجرائی نشدن،  فایده ای 

ندارد . 
   

 چه باید کرد؟  
درواقع همکاری و هماهنگی این دو با هم اســت که می تواند 
یک بــدن کامل به وجود آورد و نواقــص کار را برطرف کند. 
 ساختار عتف، اعم از کمیسیون های آن به نحوی تنظیم شده اند 
که بتوانند اجماع عمومی الزم برای سیاست گذاری های  کالن 
را به وجود بیاورند. درعوض، معاونت علمی به نوعی طراحی 
شده که در بحث تجاری سازی بسیار موفق عمل کرده  است و 
می تواند بدن اجرائی مناسبی برای سیاست گذاری های علم و 
فناوری کشور باشد. بنابراین همکاری و ارتباط  هماهنگ این 

دو می تواند ما را به مقصود برساند . 

 *برگرفته از روزنامه شرق 

آنچه که امروز به عنوان عتف می شناسیم، 

درواقع ناشی از اجرای همان قانون اهداف، 

وظایف و تشکیالت وزارت علوم،  تحقیقات 

و فناوری است که تنها دو وظیفه را برعهده 

دارد. اولویت بندی و انتخاب طرح های 

اجرائی بلندمدت و  بررسی و پیشنهاد منابع 

مالی موردنیاز در حوزه های علوم، تحقیقات 

و  فناوری 
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پتانسیل های باالی صنعت برق در بهره برداری از فنـــــاوری نــــانو  
گفتگو با رضا اسدی فر؛ مدیر کارگروه صنعت و بازار ستاد ویژه توسعه فناوری نانو ریاست جمهوری

  ستاد فناوری نانو تاکنون چه تسهیالتی را در اختیار شرکت های دانش بنیان 
خصوصا در خصوص  به کارگیری این فناوری در صنعت برق قرار داده است؟

اولین فعالیت این ستاد شناسایی و کمک به بهبود مداوم محصوالت شرکت هایی است 
که ولو در مقیاسی کوچک  توانمندی تولیدات نانو را داشته باشند. این کمک ها در قالب 
مساعده های مالی بالعوض، ارائه وام و آموزش بوده است و  همچنین به واسطه این ستاد 
شبکه ای از شرکت های خدمات توسعه فناوری در اختیار این شرکت ها قرار می گیرد که 
 نظر به تخصصی بودن بسیاری از امور که ممکن است یک شرکت با تخصص نانو توان 
انجام آن را به بهترین شکل را  نداشته باشد. ستاد با این کار شرکت هایی را در زمینه های 
صنعتی  طراحی  صادرات  محصوالت،  حقوقی،  امور  و  مجوز  کسب  جمله  از  مختلف 
محصول، بازاریابی و حتی چاپ کاتالوگ و ... شناسایی و ارزیابی کرده و بهترین ها برای 
با ارائه یارانه ها و کمک هایی  نانو   بنیان در زمینه  خدمت  رسانی به شرکت های دانش 
بالعوض قرار می دهد تا این شرکت ها با  کمترین دغدغه کار تخصصی خود را دنبال کنند 

تا در نهایت محصول قابل قبولی عرضه شود. 
مرحله بعد معرفی این شرکت ها و محصوالتشان به شرکت های صنعتی است که به آن 
نیاز دارند، در زنجیره تامین آنان  قرار می گیرد و یا تمایل به خرید دانش آنان دارند. در 
این مرحله نیز ستاد  ضمن آگاهی بخشی به صنایع در قالب برنامه  های ترویج صنعتی در 
مورد وجود این فناوری ها و توانمندی های آن اطالع رسانی کرده و در عین حال پیوند 
بین صنعت موجود و شرکت  های فعال در عرصه نانو را برقرار می کند. چرا که به علت 
ابعاد متمرکز و قالبا کوچکی که شرکت های نانو دارند، نیاز به  ارائه تضامین مختلف مالی 
از سوی ستاد به عنوان تنها حامی این فناوری خواهد بود تا اعتماد سازی الزم نزد دیگر 

شرکت  ها حاصل آید. 
عالوه بر این در ابعاد بین المللی نیز ستاد نانو اقدام به شناسایی و برقرار ساختن ارتباطات 
الزم با شرکت های داخلی کرده  است که توانایی فروش و صدور محصوالت نانو را داشته 

باشند و در این راستا یارانه ها و جوایز تشویقی را برای صادر  کنندگان تعیین کرده است تا با 
ارتقای توان رقابتی خود وارد بازار شده و حتی با مدد مزیت های فناورانه خود محصوالت 

 نانو را چه در داخل و در خارج از کشور با قیمت قابل رقابتی به فروش رسانند. 
در عین حال ستاد فناوری نانو به منظور جلوگیری از تخریب تصویر محصوالت نانو 
ایرانی نظارت های مستمر و دقیقی را بر  کیفیت عمومی این محصوالت صورت می دهد 

تا تولیدات فاقد کیفیت الزم تا قیل از اصالحات مورد نیاز وارد بازار نشوند. 

   اما با این همه  و با وجود حمایت هایی که اشاره کردید به نظر می آید 
شرکت های فعال در صنعت برق  همچنان در جذب و کاربرد فناوری نانو قدری 

محافظه کار عمل می کنند، فکر می کنید دلیل این امر چه  باشد و برای اعتماد 
سازی بهتر چه اقداماتی باید صورت پذیرد؟

به هر این مساله قابل درکی است که ورود هر فناوری جدید مخاطراتی را به همراه دارد 
که با توجه به مواجهه صنعت برق   با مشکالت فراوان و نظر به حساسیت های خاص این 
صنعت توان مخاطره پذیری آن پایین تر از معمول باشد. اما با این  حال در تالشیم تا با 
ارائه تسهیالت، مجوزها و انواع تضامین از این مخاطات بکاهیم تا این صنعت نیز بتواند 

هر چه بیشتر  در این عرصه ورود یابد. 

  بر همین اساس وضعیت عمومی صنعت برق در بحث فناوری نانو و پتانسیل ها 
و چالش های پیش  روی آن در این عرصه را چگونه ارزیابی می کنید؟

پیشروترین های   از  برق  صنعت  مذکور  مشکالت  وجود  با  که  است  ذکر  شایان  اتفاقا 
بهره برداری از صنعت نانو در میان دیگر  صنایع بوده است اما پتانسیل های بالقوه برای 
کار در این زمینه بسیار بیش از اینها است و جای کار زیادی دارد که شاید  تاکنون تنها 
از 10 درصد آن استفاده شده است. که دلیل آن می تواند موانع و چالش هایی چون بحث 

استانداردها و تامین  منابع مالی الزم باشد.

زمانی که سخن از حضور هر چه بیشتر فناوری های روز در صنعت برق باشد فناوری نانو به عنوان یکی از پیشتاز ترین این  عرصه ها نقش شناخته شده ای 
دارد. خصوصا آن که با حضور ستاد فناوری نانو ریاست جمهوری به عنوان نهادی ملی،  حمایت های مهمی از شرکت های دانش بنیان فعال در این عرصه 

صورت گرفته است. بر این اساس بود که با دکتر رضا اسدی فر در مقام مدیریت کارگروه صنعت و بازار ستاد ویژه توسعه فناوری نانو ریاست جمهوری و 
 مدیریت شبکه آزمایشگاهی این ستاد گفتگو کردیم تا گوشه ای از فعالیت های این نهاد دانش بنیان و چالش ها و انتظارات  پیش روی آن بگوید.  حاصل این 

گفتگو را ذیال می خوانید: 
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اجرای طرح ساماندهی ارتباط صنعت و دانشگاه در پژوهشگاه نیرو
گفتگو با سید محسن مرجان مهر؛ قائم مقام پژوهشگاه نیرو

  لطفا توضیحاتی کلی درخصوص کنفرانس بین المللی برق ارائه دهید.  
کنفرانس بین المللی برق امسال برای سی امین سال متوالی برگزار می شود 
اصل  در  نیرو  است.  پژوهشگاه  توانیر  شرکت  آن  اصلی  امتیاز  صاحب  و 
کار اجرایی برگزاری این نمایشگاه را به عهده دارد و بار علمی و پژوهشی 
کنفرانس در مجموعه انجام می شود. معموال بین شرکت های برق منطقه ای، 
شرکت های تولید و شرکت های توزیع مجموعه  پژوهشگاه نیرو را به مرجعیت 
علمی و تبادالت فناوری و دانشی که در آن انجام می شود می شناسند. هرکس 
به این  مجموعه قدم می گذارد، دغدغه یک طرح، پروژه، سمینار، کنفرانس، 
نشست علمی ـ تخصصی یا کمیته تدوین استاندارد را  دارد؛ بنابراین مجموعه 
پژوهشگاه پژوهشگاه نیرو در شهرک غرب برای صنعت برق یک مرجعیت 
علمی پیدا کرده است.  همه دانشجویان و اساتیدی که در دانشگاه تهران حضور 
دارند این مجوعه را به خوبی می شناسند و سمینارها و نشست  های تخصصی 

در کلیه موضوعات صنعت برق و انرژی در این مجوعه برگزار می شود.  
  high tech  یکی از مباحثی که صنعت برق به عنوان یک صنعت پیشرو و

از دیرباز به آن اندیشیده و برای آن برنامه  ریزی داشته است، برگزاری کنفرانس بین المللی 
اساتید و  متخصصینی  این کنفرانس تخصصی مباحث علمی اعالم شده و  برق است. در 
که بحث نویی دارند، مباحث خود را در این کنفرانس مطرح می کنند. عالوه بر مقاالت، 
نشست هایی تحت  عنوان کارگاه های آموزشی نیز در حاشیه این کنفرانس برگزار می شود که 
به بازآموزی و ارتقاء توان علمی متخصصین  صنعت برق می پردازد. ساالنه عمدتا 30ـ  20 
کارگاه در حاشیه کنفرانس برگزار می شود که افرادی که به یک موضوع  تخصصی عالقمند 
هستند در این کارگاه ها شرکت می کنند و با موضوعات روز دنیا و نوآوری هایی که در این 
حوزه در  جریان است آشنا می شوند. طبعا این اطالعات و دانش ها به صنعت بازخواهد 
گشت و سبب می شود صنعت برق پیشروتر از  سابق به راه خود ادامه دهد. کمااینکه در بحث 
تحریم ها صنعت برق از حرکت بازنایستاد و با بیش از 90 درصد استفاده از  توان داخلی در 
تولید تجهیزات و خدمات مرتبط با صنعت برق و انرژی تقریبا خودکفایی را محقق کرد؛ که 

این مهم به دلیل  همین زیرساخت هایی است که از دیرباز در مجموعه اندیشیده شده است.  

  در سال های پیش استقبال از کنفرانس بین المللی برق به چه شکل بوده است؟  
تقریبا می توان گفت اکثر متخصصان عالقمند به حوزه های صنعت برق در این کنفرانس 
حضور دارند. قشر کثیری از  اعضای هیأت علمی که مرتبط با صنعت برق و انرژی از جمله 

رشته های برق، عمران، محیط زیست، مکانیک،  انرژی و مهندسی مواد فعالیت می کنند از 
تهران و شهرستانها در این کنفرانس حضور به هم می رسانند و تنها در روز اول حدود 3 ـ 2 
هزار  نفر در کنفرانس و نمایشگاه جانبی آن شرکت می کنند. همزمان با برگزاری کنفرانس، 
نمایشگاه جانبی نیز برپا می شود که  از نیمه های عمر کنفرانس به آن اضافه شده و بیشتر به 

تولید علم و دانشی که در صنایع ما منجر به محصول شده است  برمی گردد.  
در این نمایشگاه تأکید بر توان ساخت داخل است و از این جهت با نمایشگاه های بین المللی 
که در کشور برپا می شود و  شرکت های خارجی نیز عالوه بر شرکت های داخلی در آنها 
شرکت می کنند متفاوت است. در نمایشگاه جانبی سازندگان  ایرانی محصوالت نو و جدید 
خود را که با تکنولوژی های روز دنیا رقابت می کند در معرض دید بازدیدکنندگان قرار می 
 دهند. برهمین اساس بخش زیادی از دانشجویان تحصیالت تکمیلی نیز در این کنفرانس 
حضور می یابند که به ارائه مقاله و  بازدید از نمایشگاه پرداخته و در نشست های تخصصی 
شرکت می کنند. به طور کلی طیف گسترده ای از دانشجویان  مقاطع مختلف و صنعتگران 
کنفرانس و  باعث می شود  امر  را تشکیل می دهند و همین  نمایشگاه  از  بازدیدکنندگان 

نمایشگاه  از نشاط و ازدحام خوبی برخوردار باشد.   

  باتوجه به اینکه دانشجویان نیز در این کنفرانس حضور دارند، آیا این گردهمایی 
می تواند باعث ارتباط  بیشتر صنعت و دانشگاه شود؟  

طریقه درست و معقول این است که علم و دانش در خدمت صنعت، کار و به طور کلی زندگی باشد. اما این چیزی نیست  که در عمل شاهد آن هستیم. 
علم و دانش بی هدف کسب می شود و در بسیاری از موارد زمانی که یک دانشجو فارغ التحصیل می شود با  علم و دانش خداحافظی کرده و مرحله بعدی 
زندگی خود را که کار باشد آغاز می کند. گو اینکه این دو مرحله زندگی هیچ  ارتباطی با یکدیگر ندارند. اصالح این روند قاعدتا نیازمند زمانی نه چندان 
کوتاه است؛ اما بدون اقدام موثر کاری از پیش  نخواهد رفت. از همین رو به تازگی پژوهشگاه نیرو دست به اجرای طرحی به نام ساماندهی ارتباط صنعت 
و دانشگاه زده  است تا این امر سرآغازی باشد بر یکپارچگی و همسویی این دو نهاد تعیین کننده کشور. دکتر سید محسن مرجان مهر، قائم  مقام پژوهشگاه 
نیرو ضمن ارائه توضیحاتی در باب کنفرانس بین المللی برق که به آن نزدیک می شویم، طرح ساماندهی  ارتباط صنعت و دانشگاه را واکاوی می کند. 
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یکی از اهداف اولیه کنفرانس همین ارتباط صنعت و دانشگاه بوده است. مقاالتی هم که در 
این کنفرانس ارائه می شود،  برخالف مقاالت کنفرانس مهندسی برق که توسط دانشگاه ها 
اجرا می شود و بیشتر روی لبه تکنولوژی و دانش حرکت می  کند، جزو مقاالت کاربردی در 

صنعت برق و انرژی است.  
اساتیدی که پروژه های کاربردی داشته اند، یافته های خود را در مقاالت ارائه می دهند و 
دانشجویان نیز در نشست ها  شرکت کرده و از تکنولوژی روز آگاه می شوند و همین امر 
سبب می شود به ایده های کاربردی برای پروژه های خود  دست یابند. همچنین فعاالن حوزه 
 R&D  بخش صنعت نیز با اطالع از دانش های روز می توانند پروژه های مشترکی را با 
 دانشجویان و اساتید تعریف کنند و پژوهشگاه نیز به عنوان مدیر تحقیقات صنعت برق به 

عملیاتی شدن طرح ها کمک می  کند.  
با توجه به حمایتی که وزارت نیرو در بحث توسعه تحقیقات بخش خصوصی و واگذاری 
مدیریت تحقیقات به پژوهشگاه نیرو  کرده است،  امیدواریم بتوانیم در سال آتی نمایشگاهی 
با محوریت ایده های نو در صنعت برق در حاشیه کنفرانس داشته  باشیم تا جوانان و محققین 
ما قادر شوند ایده هایی را که منجر به  patent  شده و در فضاهای علمی به ثبت رسیده در 
آن  ارائه کنند و صنعتگران ما بتوانند با این محققین وارد مذاکره شده و ایده های آنان را در 
صنعت به کار برند. برنامه ریزی و  اقدامات اولیه این طرح ازجمله بحث حقوق مالکیت 
معنوی  از همین امسال آغاز خواهد شد و ما این قول را می دهیم که  در سال آینده این 

نمایشگاه را هم در حاشیه کنفرانس برق برپا کنیم.  

  طرحی که تحت عنوان طرح ساماندهی پژوهشگاه نیرو برای ارتباط صنعت و 
دانشگاه از آن یاد می  شود چگونه طرحی است و اهداف آن چیست؟  

پژوهشگاه طی مطالعات راهبردی که در چند سال اخیر انجام داد به این نتیجه رسید که 
خالء بحث مدیریت تحقیقات در  بخش اجرایی قابل لمس است و علی رغم اینکه ساختار 
تحقیقات صنعت برق منسجم است و کمیته های تحقیقات و  شرکت های برق منطقه ای در 
یک نظام سامان یافته به فعالیت می پردازند، اما می توان گفت جای برنامه های بلندمدت 
و  میان مدت حوزه توسعه فناوری تا حدی در بحث های آینده پژوهی و سیاست پژوهی و 
رصد فناوری خالی است. اینکه ما  بدانیم در یک افق بلندمدت چه فناوری هایی برای کشور 
الزم است و از توان و پتانسیل محققین و زیرساخت های صنعتی  داخلی خود استفاده کنیم 
نیازمند آن است که یک سری مطالعات نظام مند و ساختاریافته داشته باشیم که تحت عنوان 

 الگوهای آینده پژوهی و سیاست پژوهی در حوزه های تحقیقاتی و پژوهشی دنبال شود.  
وزارت نیرو هم از اوایل سال جاری نظامنامه ای را تدوین کرد که طی آن مجموعه سطوح 
مختلف نظام تحقیقاتی صنعت  برق و انرژی را توسط مقام عالی وزارت ابالغ کرد. جایگاه 
پژوهشگاه در آن نظامنامه مدیریت تحقیقات کاربردی بود که ما  بر مبنای این نظامنامه و 
سیاست های وزارت نیرو ساز و کار حمایت از توسعه فناوری در صنعت برق را به صورت 
بنابراین می توان گفت هم مطالعات ما در 4 سال پیش و هم  نظام مند  دنبال می کنیم. 

سیاست های وزارت نیرو دست به دست هم  داد تا چنین طرحی ایجاد شود.  
برهمین اساس درراستای اینکه پژوهشگاه بتواند توسعه تحقیقات و پژوهش در صنعت برق 
را عهده دار شود نیازمند آن شد  که از ظرفیت تمامی دانشگاه ها، شرکت های دانش بنیان و 

واحدهای تحقیق و توسعه شرکت های صنعتی استفاده کند و  ساختار خود را تغییر دهد.  
بعالوه اخیرا وزارت نیرو طرح های توسعه فناوری و مراکز توسعه فناوری را مصوب کرده 
که برنامه های میان مدت رسیدن  به توسعه فناوری در آنها تدوین شده، در شورای آموزش و 
پژوهش مصوب شده و توسط وزیر نیرو ابالغ شده است که این  مراکز وظیفه توسعه فناوری 

در افق میان مدت را بر عهده دارند.  
نیرو  وزارت  پژوهش  و  آموزش  یکم شورای  و  بیست  جلسه  در  تازگی  به  مثال  طور  به 
تفاهم نامه ساخت توربین بادی ملی دو مگاواتی با  بخش خصوصی مبادله شد. این فناوری 
در داخل پژوهشگاه طراحی شده و تأییدیه آن از شرکت معتبر خارجی اخذ شده  است و با 
آغاز عملیات ساخت این فناوری، توربین ملی ما در سال آتی برپا خواهد شد. این پروژه 
از زمره برنامه های میان  مدتی بود که حدود 5 ـ 4 سال از سوی وزارت نیرو به پژوهشگاه 

محول شده بود.  
تمامی شرکت های دانش بنیان و دانشگاه ها و شرکت های صنعتی عالقمند به توسعه دانش 
می توانند در اجرای اینگونه  پروژه ها مشارکت کرده و با پژوهشگاه نیرو به عنوان تعریف 

کننده و تجمیع کننده طرح ها همکاری کنند.   
همچنین مذاکرات جدیدی را نیز با سندیکای صنعت برق آغاز کرده ایم که طی آن از توسعه 
تحقیقات صنعتی حمایت  کنیم. در این راستا تفاهمنامه ای با سندیکای صنعت برق در دست 
مبادله داریم تا براساس آن از شرکت هایی که عالقمند  هستند بخش  R&D  داشته باشند یا 
واحد  R&D  خود را توسعه دهند، پشتیبانی مالی و فنی به عمل آید. مطالعات این کار  آغاز 
شده و ساز و کارهای مورد نیاز نیز در قانون رفع موانع تولید مندرج شده است. پژوهشگاه 
نیرو عهده دار این حرکت در  بخش صنعت خواهد بود و تمام توان خود را می گذارد تا از 
شرکت های صنعتی در حوزه های توسعه فناوری مرتبط با  موضوعات صنعت برق حمایت 

فنی و مالی کند.  

 لطفا دقیق تر توضیح دهید در این طرح قرار است چه اتفاقی بیفتد تا دانشگاه و 
صنعت باهم در ارتباط  قرار گیرند؟ مراحل حاصل شدن این ارتباط به چه شکل 

خواهد بود؟  
مقرر است پژوهشگاه نیرو مدیریت فرآیند ارتقاء توان فناوری در R&D  ها را انجام دهد. 
صرف نظر از شرکت های  بازرگانی، ما با یک مجموعه تقریبا 1000 شرکتی که یا دانش بنیان 
هستند یا دارای بخش تحقیقاتی هستند، طرف هستیم.  بسیاری از این شرکت ها فاقد واحد 
 R&D  یا محصوالت نوین هستند و پژوهشگاه در نظر دارد از آنها حمایت کند تا از  چنین 

بخش هایی برخوردار شوند. دسته دیگر دارای واحد  R&D  هستند؛ اما تمایل دارند  
در دوران پساتحریم تکنولوژی های نوین به شرکت خود آورند تا هم فروش داخلی خود را 
از دست ندهند و هم  صادرات خارج از کشور داشته باشند. حمایت از این شرکت ها هم شامل 
بخش مدیریتی می شود که پژوهشگاه آن را دنبال  می کند و هم شامل بخش حمایت و تأمین 
منابع مالی می شود که مجموعه پژوهشگاه به یاری صندوق پژوهش و نوآوری  صنعت برق 
که وابسته به پژوهشگاه نیرو است، آن را برعهده خواهد گرفت. نگاه ما این است که از محل 

سود این شرکت  ها سرمایه گذاری پژوهشگاه نیرو و دولت برگشت داده شود. 
دانشگاه ها در بحث توان انسانی به کمک ما خواهند آمد؛ به این معنی که فرآیندهای مالی 
این طرح از طریق پژوهشگاه  انجام خواهد شد و در بخش توان انسانی و توان مغزافزاری، 
دانشگاه ها، اعضای هیأت علمی، محققین فارغ التحصیلی که  عالقمند به کارهای تحقیقاتی 
هستند و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترا وارد عمل خواهند شد. در این راستا تقریبا با 
20  دانشگاه برتر کشور در حوزه صنعت برق تفاهمنامه هایی امضا شده تا بتوان از ظرفیت 
علمی دانشگاه ها استفاده کرد. بر این  اساس می توان گفت ما توانسته ایم ارتباط صنعت برق 
و دانشگاه ها را نظام مند و محصول گرا کنیم و اگر این چرخه چند  سالی جریان داشته باشد، 

این دو گروه، خود باهم ارتباط خواهند گرفت. 

 تصور می کنید ایران روزی به این جایگاه برسد که در آن مانند کشورهای غربی 
تحصیالت به دور از  مدرک گرایی صرف انجام شده و موضوعات پروژه ها و پایان 

نامه های دانشجویی براساس نیاز  صنایع تعیین شود؟
اگر این ارتباطات به صورت جهت دار انجام شود، محققینی که ایده های نو دارند می توانند به 
فعالیت های خود ادامه دهند  و  grant  معنا پیدا می کند. آن زمان است که صنایع ما به دنبال 
قشر دانشگاهی می روند. البته تا زمانی که این چرخه به  صورت برد برد نباشد، چنین فضایی 
ایجاد نخواهد شد. اما با ساز و کاری که پژوهشگاه در حال اجرای آن است، با حمایتی  که 
وزارت نیرو از این کار می کند و همچنین باتوجه به باوری که در اذهان مدیران ارشد صنعت 
برق مبنی بر کمک گرفتن  از پتانسیل ساخت داخل در ارتقاء توان تجهیزاتی و خدماتی شکل 
گرفته است، فرصت خیلی خوبی ایجاد شده است.  امیدواریم ثمره و محصوالت این همکاری 
را در نمایشگاه جانبی کنفرانس بعدی ببینیم و در دهه چهارم عمر این کنفرانس  شاهد پویایی 
بیشتر تجهیزات و خدمات مبتنی بر توانمندی های داخل که قابل رقابت با فناوری های روز 

دنیا هستند باشیم. 

 آسیب شناسی ارتباط صنعت و دانشگاه 
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مراکز رشد، شکاف میان صنعت  
و دانشگاه  را  پر می کند

اینکه دانشگاه بتواند خوراک نوآوری صنعت را تأمین کرده و در همین حین دانشجویان نیز به لحاظ کاری پرورش یابند و  پس از فارغ التحصیلی به 
نیروهایی آماده و کارآمد برای بازار کسب و کار تبدیل شوند، از دیرباز دغدغه مردم و مدیران  دولتی بوده است. همگان این گالیه را کم نشنیده ایم که 

چرا دانشجو در سال های تحصیل خود آنچنان تغذیه نمی شود که  وقتی درس خود را به اتمام رساند، خام و نابلد نباشد و برای یافتن کار دچار مشکالت 
عدیده نشود. از سوی دیگر صنعتگران  نیز گله می کنند که چرا نیروی متخصص و ماهر کم است و کارگران مجرب بیش از تحصیلکردگان مملکت از 
پس کارها  برمی آیند. تالش هایی نیزـ  هرچند کم و ناکافیـ  برای ارتباط صنعت و دانشگاه و انتفاع دوطرفه آنها انجام شده؛ اما هنوز  ثمره چندانی در 

بر نداشته است. مراکز رشد از نهادهایی هستند وظایفشان در راستای ارتباط صنعت و دانشگاه تعریف شده  است. ستبران با دکتر غالمرضا لطیف 
شبگاهی، مدیر مرکز توسعه و فناوری صنعت برق و انرژی گفتگو کرده است تا  مخاطبین خود را از کم و کیف فعالیت های این نهاد و میزان پیشرفت 

ارتباط صنعت و دانشگاه مطلع سازد.  

گفت و گو با غالمرضا لطیف شبگاهی، مدیر مرکز توسعه و فناوری صنعت برق و انرژی

  لطفا توضیحاتی کلی دررابطه با اهداف و 
فعالیت های مرکز رشد پژوهشگاه نیرو ارائه دهید. به 

طور  کلی کار این مرکز چیست؟
مراکز رشــد از حدود سال 1380 در کشــور ایجاد شده اند 
تا به مثابه یک حلقه واســط بین دانشــگاه ها )مراکز تولید 
علم( و  صنعــت )مراکــز تامیــن نیاز های کشــور( عمل 
کنند. اصواًل ایده هایی که در دانشــگاه ها تولید می شوند را 
نمی توان مستقیمًا به  صنعت تحویل داد و دانشگاه ها نیز به 
سبب ساختار خود قادر به پیاده ســازی کامل این ایده ها و 
تجاری سازی آنها نیســتند.  مراکز رشد و پارک های علم و 
فناوری با این هدف ایجاد شــده اند که ایده های فناورانه و 
کارآفرینان را جذب کــرده، در یک  دوره معین و محدود با 
حمایت های علمی، مادی و معنوی به نمونه ســازی، انجام 
آزمونهای کارکردی، تولید  و توســعه  محصول، معرفی به 
صندوق های حمایت از تحقیقــات و نوآوری، به بازاریابی 
داخلی و خارجی آن کمک و آنها را برای ایجاد  یک کسب و 
کار سودمند و پایدار یاری نمایند. به بیان دیگر مراکز رشد 
و پارک های علم و فناوری هســته های الزم برای  ایجاد و 

پرورش شرکت های دانش بنیان هستند.  
روال کار در یک مرکز رشــد بدین ترتیب است که معمواًل 
چند نفری که صاحب یک ایده فناورانه هســتند شــرکتی 
ایجاد می  کنند و طرح فناورانه خود را برای تولید نمونه )یا 
تجاری سازی و بازاریابی آن( آماده کرده و طی فرآیندی با 
اخذ پذیرش در  مرکز رشد )انکوباتور( مستقر می شوند. در 
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این مدت با بهره گیری از خدمات علمی، مشاوره ای، مالی، 
حقوقی و بازارشناســی  و بازاریابی ایده خود را به محصول 
تبدیل کرده و پس از بلوغ الزم از مرکز خارج شــده و پس 
از تســویه حســاب با مرکز و  انجام تعهدات خود به عنوان 
یک شرکت بالغ به کسب و کار در جامعه می پردازند. چنین 
شرکت هایی به آســانی قابلیت  تبدیل به شرکت های دانش 
بنیان را دارند که در دهه جاری اساس و پایه توسعه علمی و 

صنعتی کشورها قلمداد می شوند.  
درواقع همانگونه که دانشــگاه دانشجویانی را تربیت کرده 
و تحویل جامعــه می دهد، مراکز رشــد و پارک های علم و 
فناوری  صاحبان ایده ها و یا صاحبان طرح های فناوری نوپا 
)و ناقص( را راهبری کرده، امکانات اولیه ومناســبی را در 
اختیار آن قرار  می دهند، از صندوق های حمایت تحقیقات 
و فناوری کشــور برای آنهــا وام می گیرند، ریســک های 
ســرمایه گذاری آنها را  پوشــش می دهند،  ارتباط آنها را با 
صنعت برقرار می کند تا آن شرکتها بتوانند در آینده بسیار 
نزدیک کسب و کاری فناورانه  در کشور راه بیندازند. مراکز 
رشد دراصل یک به نوعی کانون کارآفرینی است و عالوه 
بر اینکه می تواند ایده ای فناورانــه را  جذب کرده و تبدیل 
به محصول کند، مــی تواند در تجاری ســازی و بازاریابی 
محصوالت شــرکت های جدید و نوپا نقش  پررنگی بازی 
کند.  هم اکنون در کشور ما حدود 180 مرکز رشد و اندکی 

بیش از سی پارک علم و فناوری در حال فعالیت  هستند.   
پارک هــای علم و فناوری نهادهایی هســتند کــه فعالیتی 
ورای فعالیت مراکز رشــد دارند. آنها عــالوه بر واحدهای 
فناور بالغ و  رشــد یافتــه )خرجی از مراکز رشــد(، عمومًا 
واحد های "تحقیق و توسعه" شــرکت های بزرگ را مستقر 
مــی کنند و با حمایت  هــای علمی و مشــاوره ای و مالی و 
بازاریابی، و نیز پوشــش ریسک آنها، محصوالت جدید و 
فناورانه آنها را روانه بازار می  کنند و به توسعه کسب و کار 
و ایجاد بازارهــای بزرگ داخلی و خارجی  کمک می کنند. 
حمایت های مالیاتی و اتصال آنها  به صنعت و کریدورهای 
صادراتــی از دیگر مزایــای اســتقرار در پارک های علم و 

فناوری است. 

  تفاوت مرکز توسعه فناوری پژوهشگاه نیرو با دیگر 
مراکز رشد چیست؟

از یک منظر مراکز رشد به دو دسته تقسیم می شوند. دسته ای 
وابسته به دانشگاه ها هستند و دسته دیگر وابسته به صنعت. 
 در کشور ما تمام مراکز رشد وابسته به دانشگاه ها هستند و 
ما اولین مرکز رشد وابسته به صنعت هستیم که نقشی باالتر 
از  مراکز رشد دیگر ولی پایین تر از پارک های موجود بازی 
می کنیم. به همین دلیل است که مرکز توسعه فناوری صنعت 
 برق و انرژی نام گرفته ایم. مرکز رشــد پژوهشــگاه نیرو با 
مرکز رشد یا سایر دانشــگاه ها متفاوت است. ما مرکز رشد 

جوار یک  صنعت بزرگ و کلیدی کشــور بوده و با نیازهای 
صنعت و خواست مدیران ارشد آن آشنایی کامل داریم، ما 
امکانات عظیم  پژوهشــگاه نیرو و اعتبار ملی و بین المللی 
آن را در کنار خود داریم، ما کارشناسان و محققان باتجربه 
و بازنشســتگان خبره  صنعت را در بــر داریم و لذا بهتر می 
توانیم ایده های پخته شده مرتبط با صنعت برق ، شرکت های 
نابالغ ولی مستعد رشد و  شــکوفایی، و واحد های توسعه و 
تحقیق شرکت های فعال در زمینه های صنعت برق و انرژی 
را جذب و با راهبری علمی و  دانشــی آنها، به رفع گوشه ای 
از نیازهای صنعت برق کمک شایســته بکنیم. شرکت های 
ما هدفمند بوده و بازار محصول آنها  در بیشــتر موارد کاماًل 

مشخص و حاوی ریسک پایین تری است.    

  آیا مرکز رشد پژوهشگاه نیرو نیز سرانجام به پارک 
فناوری تبدیل می شود؟

بله، پژوهشــگاه نیرو مجوز اصولی پارک فناوری صنعت 
بــرق و انرژی را نیز از وزارت علــوم، تحقیقات و فناوری 
گرفته اســت و  بنده مجری طرح راه اندازی و اســتقرار این 
پارک در وزارت نیرو هســتم. این پارک فنــاوری، اولین 
پارک جوار صنعت در کشور  بوده و با حمایت های وزارت 
نیرو و پیگیری های پژوهشگاه انشاءاهلل در یک سال آینده 

رسمًا فعالیت خود را شروع خواهد  کرد.   

   ارتباط مرکز شــما با مراکز رشــد دانشگاهی به چه 
شکل است؟  

ما با برخی از مراکز رشد دانشــگاه ها تفاهم نامه هایی امضا 
کــرده ایم؛ امــا از یک منظر آنهــا رقبای ما نیز محســوب 
می شــوند.  از ســوی دیگر رعایت محرمانگــی نیز باعث 
می شود نتوانیم ایده های متقاضیان را با سایر مراکز در میان 
بگذاریم. اما در  عین حال اگر به عنوان مثال کسی با ایده ای 
در زمینه هــای غیر مرتبط با صنعت برق بــه ما رجوع کند، 
ما طرح را با رضایت  متقاضی به مرکز رشــد دانشگاه شهید 
بهشــتی )بر اســاس تفاهیم فیمابین( معرفی می کنیم؛ آنها 
نیز در موارد مشــابه طرحهایی  که از مراکز رشد دانشگاهی 
فارغ التحصیل می شوند و بعبارتی بلوغ الزم برای ورود به 
صنعت را دارند به ما معرفی می کنند.  تعامالت ما با مراکز 

رشد دیگر در حد همین معرفی ها است.  

  صنعت برق ایران را چگونــه ارزیابی می کنید؟ از 
دیدگاه شما صنعت برق کشــور چه رتبه ای در میان 

 کشورهای جهان دارد؟
پس ازپیروزی انقالب اســالمی، ما بخش قابل توجهی از 
تجهیــزات و ادوات صنعت برق را در داخل کشــور تولید 
می کنیم.  تجهیزات پســتی و نیروگاهی، ترانســفورماتور، 
انواع ســویچ ها و رله ها و موتورها، مولدهای کوچک برق 

و ... جزو تولیدات  صنعت برق کشــور اســت. کشور ما در 
15ـ  10 ســال اخیر و علی الخصوص در دوران تحریم نیز 
قدم های خوبی در این  راســتا برداشــته است. در عین حال 
گرچه به ســاخت تجهیــزات نیروگاهی، توربیــن گازی و 
... نائل آمده ایم بیش از 10 هــزار  قطعه مورد نیاز صنعت 
برق اســت که از این تعداد ما قادر به ســاخت حداقل هزار 
قطعه هســتیم. اما برای اینکه به جایگاهی  برسیم که کنترل، 
مونیتورینــگ، مکانیــک، الکترونیک، کامپیوتر و ســایر 
تجهیزات یک نیروگاه را به تنهایی بســازیم هنوز  مسیری 

طوالنی در پیش داریم.  

   البته آماری که بســیاری از مدیران بخش دولتی و 
خصوصی ارائه می دهنــد، چیزی باالتر از 90 درصد 

 خودکفایی است. نظر شما در این باره چیست؟  
تــا خودکفایی را چه تعریف کنیم. اگر منظور این باشــد که 
90 درصد از تجهیزات و ابزارآالت صنعت برق ما ساخت 
داخل  است و تنها 10 درصد از قطعات را وارد می کنیم، این 

دیدگاه را نقض می کنم. قطعا اینگونه نیست.  

  به گفته شما مرکز رشد بین صنعت و دانشگاه ارتباط 
برقرار می کند. ارتباط شما با دانشگاه ها بر چه  مبنایی 

صورت می گیرد و کیفیت آن چگونه است؟
همانگونه که گفتــم برخی از مراکز رشــد و پارکهای علم و 
فناوری در کنار دانشگاه هستند. مثال دانشگاه شهید بهشتی، 
 دانشگاه صنعتی شــریف هریک دارای مرکز رشد هستند، 
دانشــگاه صنعتی اصفهان سه مرکز رشــد و دانشگاه تهران 
نیز پارک  علم و فناوری در اختیار دارد. مدل معمول مراکز 
رشد دانشگاهی چنین اســت که معمواًل فارغ التحصیالن 
دانشــگاهی با اســتاد  راهنمای خود جمع می شوند و یک 
ایده را به مراکز رشد دانشــگاهی آورده، به محصول تبدیل 
کــرده و به جامعه تحویل می  دهند. اما مــا با ایده هایی که از 
شرکت ها می گیریم سر و کار داریم. بنابراین ما هیچ ارتباط 
مستقیمی با دانشگاه برقرار نمی  کنیم. قالب پذیرش جذب 

آنچه مراکز رشد به دنبال آن هستند انجام 

پروژه های دانشگاهی نیست؛ بلکه  راه اندازی 

کسب و کار است تا باعث ایجاد اشتغال، 

ثروت عمومی و رفاه اجتماعی شود. اینکه 

پروژه های دانشگاهی در  ارتباط با صنعت 

قرار گیرند خوب است؛ اما دستاوردی گذرا و 

موقتی است که یک بار اتفاق می افتد
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مرکز ما بدین صورت اســت که از طریق فراخوان عمومی 
در یک گــروه از زمینه های صنعت برق و  انرژی و مبتنی بر 
اولویت های مطرح در این صنعت شرکت فناور جذب می 
کنیم. افراد با شــرکت در این فراخوان ایده خود  را در قالب 
یک پروپوزال تنظیم مــی کنند و اگر این ایــده در فرآیند 
پذیرش مرکز رشد تأیید شد، در اینجا مستقر می شوند. در 
 واقع ما با شــرکتهایی مواجه هستیم که اغلب سابقه فعالیت 
در این کســب و کار را دارند و در حال توســعه محصول یا 
بازار  خود هســتند. بدین ترتیــب مرکز ما با ســایر مراکز 
دانشــگاهی که در آنها اغلب ایده های اولیه مطرح می شود 
متفاوت اســت. از  این منظر متقاضیان ما از بلوغ بیشتری 

برخوردارند. 

   اگر درست متوجه شده باشم شما ارتباطی با 
دانشگاه ها نداشته و تنها با شرکت ها در ارتباط  هستید. 

بنابراین چگونه مانند یک حلقه واسط میان صنعت و 
دانشگاه عمل می کنید؟

 35 ســال اســت که ما شــعار ارتباط صنعت با دانشگاه را 
می دهیم؛ اما عاقبت االمر امکان ارتباط صنعت و دانشــگاه 
فراهم  نشد. چرا که محصول دانشگاه دانش و در نهایت یک 
ایده است. اما اغلب قابلیت استفاده در صنعت را ندارد. زیرا 
این امر  نیازمند طی مراحل بسیار است. صنعتگر نمی تواند 
ایده خام را در ماشین آالت خود بگذارد و نیازمند قطعه ای 
است که  حاصل آن ایده است. نهادهایی که باید این شکاف 
و جای خالی میان دانشــگاه و صنعت را پر کنند،  پارک ها، 

مراکز رشد و  مراکز کارآفرینی هستند.  
در واقع شــاید ارتباط مســتقیم دانشــگاه و صنعت بدین 
ترتیب از توجیه کافی برخوردار نیســت. امروز این امر در 
پارادایم های  پژوهش و نوآوری دنیا رد شــده اســت. کار 
اصلی دانشــگاه تحقیق و پژوهش و تولید دانش است؛ اما 
کار صنعت از این منظر  ارتباطی با تحقیقات ندارد. بنابراین 
در پارادایم های تازه نوآوری اساســًا گفته می شــود برای 
چیزی که مشتری ندارد، ضرورتی  به انجام تحقیقات وجود 
ندارد. اگر صنعت نیاز به چیزی نداشته باشد چرا باید برای 
آن تحقیقــات انجام دهیم. این دســته از  تحقیقات صرفًا به 
اندازه کم و برای موضوعات بنیادین باید در دانشــگاهها و 

مؤسسات تحقیقاتی انجام شود.  
برای مثــال کارخانه جگوار را در نظر بگیرید. یک کارخانه 
بزرگ اتومبیل سازی انگلیس که اتومبیل های لوکس تولید 
می  کند. این کارخانه فقط به ســفارش مشتری کار می کند. 
ممکن است در هفته به دلیل نبود سفارش از سوی مشتریان، 
دو روز  هم تعطیل باشد؛ اما به تولید بدون تقاضا نمی پردازد. 
اما در ایــران گاهی میلیون ها تومان صــرف تحقیقات می 
کنیم و ســپس  تازه به یاد مشــتری یابی می افتیم. حکایت 
شرکتهای خودروسازی ماست که دهها هزار دستگاه اتومبیل 

در پارکینگ های  خود انبار می کنند و ســپس به هر قیمتی 
می خواهند آنها را به فروش برسانند.  

   اما حکایت برخی از دانشگاه های خارجی حاکی 
از این است که ارتباط صنعت و دانشگاه ممکن 

 است. مثال در کشور آلمان طریقه کار دانشگاه ها به 
این صورت است که هیچ پایان نامه ای اخذ نشده 

 و هیچ پروژه ای تعریف نمی شود مگر موضوع آن 
نیاز صنعت بوده باشد. از این گذشته در برخی از 

 دانشگاه های آنها دانشجو نصف هفته را در دانشگاه 
مشغول تحصیل است و نیمه دیگر هفته به عنوان 
 تکنسین در مراکز صنعتی مشغول کار است. این 
نمونه ها نشان می دهند ارتباط صنعت و دانشگاه 

 نشدنی نیست. ایده شما در این خصوص چیست؟
در این زمینه باید موارد مخحتلف را در نظر گرفت. اواًل در 
کشور آلمان دو نوع دانشگاه وجود دارد: دانشگاه های علوم 
و  دانشگاه های تکنولوژی. در دانشگاه های علوم روی علوم 
پایه کار کرده و تحقیقات انجام می دهند. در دانشــگاه های 
 تکنولوژی صنعت نیازهای خود را بــه آنها اعالم می کند. 
در آلمان صنعت با هیچ دانشگاه علومی ارتباط ندارد؛ مگر 

برای  تحقیقات آینده پژوهی و مواردی از این دست.  
در کشــور ما نیز در مقطعی از تاریخ شــبیه این کار انجام 
و دانشــگاه های علمی کاربردی تأسیس شــد. در اینگونه 
دانشــگاه ها  بنا بود آزمون ورودی برگزار نشــده و به جای 
دروس متعــارف دانشــگاه، دروس کاربــردی ارائه کند. 
اما مدل دانشــگاه علمــیـ   کاربردی پس از گذشــت 15ـ  
10 سال جمع آوری شــد و دقیقا به شکل سایر دانشگاه ها 
درآمد. نمونه دیگر آن دانشگاه  صنعت آب و برق است که 
به وزارت نیرو وابسته بود و قرار بود فارغ التحصیالن این 
دانشگاه نیازهای صنعت آب و برق را  برآورده کنند. پایان 
نامه های این دانشگاه از سمت و ســوی صنعتی برخوردار 
بود و دروس آن 40ـ  30 درصد با واحدهای  درســی سایر 
دانشگاه ها تفاوت داشت. این دانشــگاه پس از 30 سال با 

دانشگاه شهید بهشتی ادغام شد و عماًل از بین رفت.  
جهت گیری های ما در برخی از مقاطع تاریخ کشــور بسیار 
خوب بود؛ اما ما راه را گم کردیم. مسیری که آلمان می رود 
بســیار  خوب است و ای کاش ما نیز می توانستیم مانند این 
کشــور عمل کنیم؛ اما این درصورتی حاصل می شــود که 
دانشگاه های  ما نیز بر حسب نیاز صنعت شکل گرفته باشند. 
از این دسته از  دانشگاه های ما تنها دانشگاه نفت باقی مانده 
است. 25 سال  پیش دانشــگاه مخابرات تبدیل به دانشگاه 
خواجه نصیرالدین طوسی شد و دانشگاه پلی تکنیک نیز به 

دانشگاه صنعتی  امیرکبیر تبدیل شد.  
نکته مهم دیگر در این زمینه این است که آنچه مراکز رشد به 
دنبال آن هســتند انجام پروژه های دانشگاهی نیست؛ بلکه 
 راه اندازی کسب و کار است تا باعث ایجاد اشتغال، ثروت 

عمومی و رفاه اجتماعی شــود. اینکه پروژه های دانشگاهی 
در  ارتباط با صنعت قرار گیرند خوب است؛ اما دستاوردی 
گذرا و موقتی اســت که یک بار اتفاق می افتد و اغلب ادامه 
نمی یابد.  هدف مراکز رشــد و پارک های فناوری افزایش 
ثروت عمومی و توسعه اقتصادی از طریق توسعه فعالیتهای 

دانش بنیان  است.  
از آن گذشــته صنعت ما نیز از ســوی دیگر ظرفیت جذب 
نوآوری دانشــگاهی را ندارد. در صنعت مــا اغلب امکان 
اینکــه اینهمه  نوآوری جذب شــود وجود نــدارد. وقتی از 
ظرفیــت جذب نوآوری نام می بریــم موضوعات مختلفی 
مانند بلــوغ صنعت، ســنتهای  اجتماعــی، وضعیت کالن 
اقتصادی و ... مطرح می شود. در حالیکه در اغلب شرکتهای 
بزرگ صنعتی هر زمان با کاهش  ســرمایه در گردش مواجه 
می شــویم اولین چیزی که قطع می شــود بودجه تحقیقات 
اســت. یکی از دالیل عدم وتوفیق دفاتر  ارتباط با صنعت 
در دانشگاهها و همچنین کلینیکهای صنعتی در شهرک های 
صنعتی همین موضوع اســت. اینجاست که  تأکید می کنیم 
پارادایــم غالب امروزه نوآوری اســت و پارادایم تحقیق و 
توسعه دیگر قابل اتکا نیســت. نوآوری از دل نیاز  مشتری 

بوجود می آید نه از آزمایشگاههای دربسته تحقیقاتی. 
نکته قابــل توجه دیگــر ظرفیت هــای فناورانــه و میزان 
به کارگیری نیروی انسانی متخصص در الیه های مدیریتی 
بنگاه های  صنعتی اســت کــه متأســفانه در ایــن زمینه با 
کشورهای صنعتی مانند آلمان فاصله زیادی داریم. از طرف 
دیگر و ازمنظر  فاکتورهــای اقتصاد کالن مجموعه اقتصاد 
ما از قدرت داخلی کافی برخوردار نیســت اســت؛ یکی از 
شاخصه های این موضوع  این است که در مقایسه با کشوری 
مانند آلمان برای نوآوری نیازمند هزینه بیشــتری هستیم. 
بنابراین گرچه نوآوری خود زمینه  ساز شکوفایی اقتصادی 
خواهد شــد عدم رونق اقتصادی کشور می تواند بر سرعت 

شکل گیری ظرفیتهای نوآورانه تأثیر  بگذارد

  تصور می کنید چه زمانی به آنجا برسیم که هم مراکز 
رشد در جایگاه خود فعالیت کرده و به کمک  دانش 

ایجاد کسب و کار کرده و به صنعت کمک کنند و هم 
پروژه های دانشگاهی بالاستفاده نمانند و  هریک 

گرهی از مشکالت صنعت بگشایند؟  
هفتاد سال است که ما دانشگاه داری می کنیم؛ اما تنها ده سال 
است که مراکز رشد و پارک های فناوری را احداث کرده  ایم. 
قطعا اگر مقداری پیش رویم و این مراکز جایگاهشان را در 
صنعت پیدا کنند و اقتصاد دانش بنیان و اقتصاد مقاومتی در 
 کشور فراگیر شود، به نقطه ای می رسیم که درآمدها از محل 
دانش کسب شوند و نه از فروش نفت و سایر منابع طبیعی. 
 الزمه دسترسی به این نقطه ایجاد فرهنگ عمومی نوآوری و 

باور به خلق ثروت از طریق دانش است. 
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صندوق     پژوهش و فناوری صنعت برق و انرژی

ارگانی واسط برای حمایت 
مالی از طرح های تحقیقاتی  
گفتگو با مهندس منصور فتحعلی؛
مدیرعامل صندوق پژوهش و فناوری صنعت برق و انرژی  

  لطفا از منظر خود طرح ساماندهی طرح های تحقیقاتی دانشگاهی و شرکت های دانش 
بنیان قابل  حمایت صادراتی را که چندی است با همت مشترک سندیکا، پژوهشگاه و 

بدنه دولتی صنعت برق در  دستور کار قرار گرفته است، معرفی فرمایید. 
  در واقع طرحی جامع  در دست است که در آن بر آنیم تا همکاری های متقابلی را بین بخش های 
مختلف مربوط به  صنعت و دانش مهندسی برق شــامل پژوهشگاه، سندیکا و بخش های دولتی 
برقرار کنیم که بحث ســاماندهی طرح های  تحقیقاتی دانشگاهی و شرکت های دانش بنیان قابل 
حمایت صادراتی بخشی از آن را تشکیل می دهد. این طرح جامع در  حال حاضر هنوز در مراحل 
بحث های ابتدایی خود قرار دارد و در صورت نیل کســب توافق هم برای بدنه صنعت برق مفید 

 خواهد بود و هم پژوهشگاه به عنوان بخش حاکمیتی این صنعت از نتایج آن منتفع خواهد شد.  

 آیا صندوق به جز این طرح موارد دیگری نیز به منظور تسهیل ارتباط صنعت  برق، 
دانشگاه و  دیگر  مراکز پژوهشی در دست اقدام دارد و نقش آن در این رابطه چیست؟

بله؛ از آنجا که بخشــی از ارتباط پژوهشــگاه با صنعت مربوط به این صندوق است، این ارگان 
نقش واســطی را برای ارائه  تســهیالت و جهت به نتیجه رســیدن طرح های تحقیقاتی به روش 
سرمایه گذاری ریسک پذیر  (venture   capital)  ایفا  می کند تا محققین و سرمایه گذارن این 
قبیل طرح ها تا حدودی از بودجه مورد نیاز آن اطمینان حاصل کنند. بر همین  اساس بستر آماده 
ای را برای برقراری ارتباط صنعت، دانشگاه و دیگر موارد سیاست گذار در پروژه های تحقیقاتی 

فراهم  می آورد. 

   آیا این تسهیالت صرفا به شرکت های دانش بنیان ارائه می شود یا همان طور که در 
جلسات نیز  اشاره شد محصوالت دانش بنیان ولو از مراکزی خارج از  این تعریف را نیز 

پوشش می دهد؟
خدمات ارایه شده از ســوی صندوق پژوهش و فناوری صنعت برق و انرژی شامل کل صنعت 

برق است. یعنی هر شخص،  شرکت یا نهادی که در این زمینه فعالیتی داشته باشد و ایده اولیه طرح 
خود را به مرحله محصول پایه، و یا نمونه ای  آزمایشــگاهی رسانده باشد، مطابق آیین نامه ارائه 

شده صندوق، مورد  پوشش حمایت های مالی آن قرار می گیرد. 

 شما در خالل جلسه اخیر کارگروه طرح مزبور ایده نغزی را با عنوان راه اندازی 
"سیلیکون ولی"  ایران ارائه فرمودید که مقرر است به مدد صندوق پژوهش صورت 

گیرد، در صورت امکان اطالعاتی در  خصوص جزییات این ایده، هدف و مراکز 
همکاری کننده در آن بیان فرمایید. 

در اصل، با رصدی که از کلیات صنعت برق کشور صورت گرفت این صنعت را دچار کاستی هایی 
دیدیم که  این ایده    و  مرکز رشد در پژوهشــگاه نیرو به جبران این کاستی ها در پژوهشگاه شکل 
گرفت. البته این امر کار ســنگین و پیچیده ای را  می طلبد و زمانی که به اولین دستاوردهای خود 
نزدیک شــد جزییات بیشــتری از آن در اختیارتان قرار خواهد گرفت. همچنین  گفتنی اســت 
همکنون برخی شــرکت های مهم خصوصی اعم از داخلی و خارجی، صندوق پژوهش و فناوری 

صنعت برق و  انرژی و پژوهشگاه از جمله مراکز همکاری کننده در این طرح اند. 
در این راستا با توجه به نیاز صنعت، نسبت به ایجاد شرکت کلینیک فوق تخصصی ترانسفورماتور 
که همه دســت اندرکاران  صنعت ترانسفورماتور را از لحاظ توســعه، فناوری های نوین و ایده 

پردازی مورد حمایت قرار دهد، در این صندوق اقدام شده  است. 
صندوق پژوهش و فناوری صنعت برق و انرژی همچنین نســبت به ایجاد شرکت  اختصاصی با 
عنوان "شرکت آزمایشگاه  ملی قدرت" به روش سرمایه گذاری ریسک پذیر برای ساخت و راه 
اندازی آزمایشگاه قدرت )حداقل 2500 مگا ولت آمپر(  با حمایت و مشارکت پژوهشگاه نیرو 
و شرکت آزمایشگاه های صنایع برق اپیل ) Epil (    و جهاد دانشگاهی علم و صنعت،  اقدام کرده 
است تا بدینوسیله نسبت به دستیابی مجموعه آزمایشــگاههای صنعت برق برای اجرای تایپ 

تست های مورد نیاز  اقدام شود. 

در آرمان هایش آمده: "پیشرو در زمینه سازی و تسهیل اقتصادی جهت توسعه فناوری های صنعت برق" و رسالت و  ماموریت خود را شامل چنین مواردی ذکر می کند: 
 -  تامین سرمایه ریسک پذیر و مشارکت و سرمایه گذاری در طرح های پژوهشی و فناوری غیر دولتی از جمله  تجهیزات پژوهشی و فناوری همانند امکانات نمونه سازی و آزمون. 

 -  مشارکت و سرمایه گذاری در شرکت های داخلی فعال در سرمایه گذاری در امور طراحی و ساخت تولیدات و  تجهیزات تولید، انتقال و توزیع برق کشور
 -  اعطای تسهیالت اعتباری یا تخصیص یارانه سود به اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی برای اجرای طرح های  پژوهشی و فناوری و اجرای مرحله تولید نیمه صنعتی و صنعتی 

 -  پوشش ریسک تجاری سازی محصول یا خدمات منتج از پژوهش و فناوری صنعت برق  
صندوق پژوهش و فناوری صنعت برق و انرژی که در اسفند ماه سال 93 با هدف کمک به توسعه و ارتقای  پژوهش و فناوری در صنعت برق کشور به عنوان یکی از کلیدی ترین 

حوزه های دارای رشد مستمر در فناوری و در راستای  ماده 100 قانون سوم و ماده 45 قانون چهارم و بند الف ماده 17 قانون پنجم برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی  جمهوری 
اسالمی ایران و ماده 44 قانون رفع موالنع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظالم مالی کشور تشکیل شده است که  ماموریت اصلی آن گسترش پژوهش های انجام یافته با محوریت بخش 

خصوصی و تعاونی و به طور کلی تسهیل و  گسترش فعالیت های بخش خصوصی در عرصه های تحقیقات و انتقال و جذب دانش فنی در صنعت برق ایران است. 
مطابق آنچه در اساسنامه این صنوق آمده است مواردی از قبیل انطباق طرح ها با نیازهای دارای الویت صنعت برق، قابل  قبول بودن سطح فناوری طرح، ارائه تاییدیه از مراجع دی صالح 

در خصوص موضوع طرح یا نمونه و یا محصول طرح،  تجربه، تخصیص و اعتبار حرفه ای متقاضیان و نهایتا تعهد آنان برای اجرای طرح در مدت زمان مورد توافق و مطابق طرح  توجیه 
فنی و مالی و اقتصادی ارائه شده، در ارتباط با طرح های مورد حمایت این صندوق حائز اهمیت است.  

  بر این اساس طرح های پژوهشی و فناوری مورد حمایت صندوق قرار می گیرند که ضمن پژوهش و تحقیقات در مورد  ایده های نوین، اجرای مرحله تولید آزمایشگاهی، نیمه صنعتی و 
صنعتی برای تبدیل ایده به محصوالت با روش های جدید   را مد نظر داشته و تولید و تدوین دانش فنی و انتقال نتایج تحقیقات و پژوهش ها به مرحله تولید را مورد توجه قرار داده  باشند. 
مضاف بر آنکه تعریف این صندوق از طرح پژوهشی فناوری مطابق با اساسنامه تیپ صندوق های پژوهش و فناوری  مصوب هیات وزیران طرح پژوهشی و فناوری غیر دولتی طرحی 

است که اجرای آن موجب افزایش اندوخته های علمی و  فنی برای طراحی یا ابداع روش ها و کاربردهای نوین شود. 
پس از این مقدمه طوالنی تر از معمول در خصوص معرفی صندوقی نوپا اما مستعد برای ارائه خدمات به گونه تخصصی،  آنچه می خوانید مصاحبه ای کوتاه با مهندس منصور فتحعلی  

مدیرعامل صندوق پژوهش و فناوری صنعت برق و انرژی  است که در خصوص طرحی جامع برای تحکیم رابطه صنعت و پژوهش و نقش این صندوق اشاره دارد: 
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گفتگو با رسول صراف ماموری؛
استاد دانشگاه تربیت مدرس

نیاز صنعت 
و دانشگاه به 

مترجمانی کارگشا در 
برقراری ارتباط

 با توجه تالش هایی که در زمینه فناوری نانو از سوی 
ستاد ریاست جمهموری این فناوری و دیگر  ارگان های 
مربوطه عرضه شده است، از نظر شما چه موانعی برای 

هر چه کاربردی تر شدن و صنعتی  شدن آن وجود دارد؟
  در وهله اول باید در نظر داشــت فناوری نانو هنوز در کشور 
ما بسیار جوان است.  هر چند سرعت پیشرفت باالیی در این 
 عرصه داشــته ایم اما حمایت های صورت گرفته اکثرا از فاز 
آزمایشگاهی کار بوده است که تبعا با آنکه مشوق های مهمی 
را  نیز برای دانشگاهیان و دانشجویان ایجاد می کند. ولی در 
بعد کاربردی تر آن با توجه به گرفتاری های روزمره صنعت 
در  ایران کمتر شــاهد حضور فناوری به صورت محصوالت 
ملموس و قابل عرضه بوده ایم. بنابراین به رغم حمایت های 
موجود  که بسیاری از دانشگاه ها را به خاطر کشش و عالقه ای 
که به فناوری های نانو داشته اند به این سمت کشانیده است و 
در  محافل این چنین شــاهد رشد آن بوده ایم، در بعد صنعتی 
هیچ نوع برنامه ریزی راهبردی و حمایت شفافی نشده است 

و از  مهمترین آسیب های این امر در صنعت بوده است. 
علت این امر را می توان در مشــکلی کالن تر در ســطح کل 
کشور دید که ستاد نانو را نیز گرفتار خود کرده است و موجب 
 شده تا به رغم شــعار هر روزه ارتباط دانشــگاه با صنعت و 
ســرمایه گذاری های صورت گرفته نتایج مورد انتظار در فاز 
صنعتی  حاصل نشــده اســت و این امر می بایست در مراکز 

تصمیم گری مورد آسیب شناسی عمیقی قرار گیرد.  
تا آنجا که به نظر مــن می آید ناقص ماندن این ارتباط به این 
موضوع بر می گردد که در حقیقت صنعتگران و دانشگاهیان 
با  زبان های متفاوتی ســخن می گویند که بــرای یک طرف 
تولید و ســودآوری دغدغه اصلی اســت و برای طرف دیگر 

تولید علم  و تربیت متخصــص؛ و این در همه جای دنیا امری 
بدیهی است. 

 با این وصف چگونه می توان این ارتباط را برقرار ساخت؟
  اما برای حل این مساله نیاز به مترجمان و نهادهایی است که 
اصطالحا نقش کاتالیزور رادر برقراری این ارتباط ایفا کنند. 
 برای ایــن منظور در وهله اول  بایــد در تمام صنایع واحدی 
فعال و قوی به نام  R&D  به طور واقعی وجود داشــته باشد. 
چرا  که متاسفانه با وجود حضور نامی از چنین واحدهایی در 
بسیاری از شــرکت ها، این بخش جنبه ای نمایشی و جانبی 
داشته و  پرسنل تشــکیل دهنده آن نیز در واقع شامل مدیران 
ارشد همان شــرکت اند که با حفظ سمت چنین بخشی را نیز 
هدایت می  کنند. حال آنکه در شرکت های پیشرفته دنیا شاهد 
آن هســتیم که واحدهای  R&D  چه به لحاظ تعداد کارکنان 
و چه از نظر  اهمیت جایــگاه ویژه ای دارند. چرا که از افرادی 
تشــکیل شــده اند که با زبان دانشگاهی آشــنا بوده و قادرند 
مسائل و نیازهای  روز آن صنعت را برای ارتقای فناوری در 
محصول نهایی شناسایی و آن را به زبان دانشگاهی و در قالب 

پروژه هایی قابل  اجرا در ابعاد دانشگاهی ترجمه کنند.   
  عالوه بر این یکی دیگر از مراکزی که نقش این مترجم را ایفا 
می کنند پژوهشگاه ها هســتند. ابتدا به این نکته در خصوص 
 کارکرد پژوهشگاه ها در ایران اشــاره کنم که مطابق الگویی 
نادرست شــاهد آن هســتیم که برخی از این مراکز باز هم به 
کار  صرفا آزمایشــگاهی با ابعادی دانشگاهی می پردازند و 
برخی دیگر کار صنعتی می کنند. حال آنکه نقش اصلی یک 
 پژوهشگاه باید واسط و مترجم این دو عرصه باشد. این بدان 
معنی است که این مراکز می بایست پروژه های بسیار بزرگ 
 و کالن صنعتی را که به لحاظ ابعاد امکان اجرایی شــدن آن 
در یک دانشــگاه وجود ندارد، به پروژه هایی کوچک مقیاس 

و  در حد توان یک دانشــگاه  و تعداد معدودی از اســاتید و 
دانشجویان تقسیم کند و بر نتایج آن نظارت به عمل آورد.  

این امر به غلط تکرار می شــود که مشــکل برقراری ارتباط 
صنعت با دانشگاه  اســاتید غیر صنعتی ما است. در حالی که 
اســاتید  و دغدغه های آنها چیز دیگری اســت و نباید لزوما 
صنعت محور باشــد. بنابراین استاد دانشگاه نیز وظیفه آن را 
دارد تا به  تکمیل فاز آزمایشــگاهی پروژه های محول شــده 
بپردازد و با مدون ســاختن دانش فنی خود، آن را در اختیار 
پژوهشــگاه ها  قرار دهد، در ادامه پژوهشگاه ها نیز با متصل 
کردن این حلقه های زنجیره دانش و صنعت و اجرایی کردن 
بخش های  بزرگتر آن در سایت خود یا درسایت های صنعتی 

نهایتا محصولی مشترک را ارائه کند. 
به عنــوان نمونه ای از عدم تکمیل ارتباط و کاربردی شــدن 
پژوهش ها می توانم به تجربه خودم در 30 ســال پیش اشاره 
کنم  که در ســازمان گســترش صنایع ایران فعالیت داشــتم 
و در ســمت کارشــناس تحقیق موظف بودم تا موارد مورد 
نیاز تحقیقاتی را  در صنعت شناتســایی کنــم. نتیجه این امر 
جمــع آوری کتابچه ای با همین عنــوان و حاوی 150 مورد 
تحقیقاتــی بود که  متاســفانه به علت حلقه هایــی مفقوده در 

برقراری این ارتباط کنار ماند و عملیاتی شد. 
بنابرایــن در قــدم اول بایــد به ســراغ صنعت برفــت و به 
بخش های    R&D  بهایــی واقعی داد و در گام بعدی شــرح 
وظایف  پژوهشگاه ها برای تجزیه صورت مساله های بزرگ 
صنعتی به پروژه های عملیاتی در فاز آزمایشــگاهی و نهایتا 
تشکیل  تیمی به منظور جمع آوری و ترکیب این دادها به طور 

دقیق معین شود.   

 آسیب شناسی ارتباط صنعت و دانشگاه 

سال ها است ابتر ماندن رابطه صنعت و دانشگاه به عنوان یکی 
از اصلــی ترین دغدغه های ارتقای فنــاوری در عموم صنایع 
 کشور و به طور خاص در صنعت برق مطرح بوده است. برای 
پاسخ به این موضوع با دکتر رسول صراف ماموری استاد  بخش 
مواد دانشگاه تربیت مدرس به گفتگویی کوتاه نشستیم تا به مدد 
تجربه ارزشــمند خود در هر دو عرصه راهکاری در  حل این 

مساله پیش روی مان قرار دهد:  
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نگاهی به پیشــینه برپایی کنفرانس برق در کشــور نشــان 
می دهد نخســتین کنفرانس برق در ایران سال 1346 و در 
دانشــگاه  شیراز با حضور اســتادان و پژوهشگران داخلی و 
خارجی برگزار شــد. گرچه این کنفرانس از جایگاه و اعتبار 
خاصــی برخوردار  بود اما اســتمرار نیافت تــا اینکه پس از 
پیروزی انقالب اســالمی، شــرکت توانیر اقدام به برپایی 
کنفرانس » TEPCON « با  حضور استادان و پژوهشگران 

داخلی و خارجی از 23 کشور جهان کرد.  
در ســال 1365 »کنفرانس شبکه های سراســری برق« در 
شــرکت توانیر برگزار شــد و پس از آن با ایجــاد دبیرخانه 
دائمی، ایــن  کنفرانس در آبان ماه هر ســال برپــا می گردد. 
کنفرانس برق از ســال 1369 با حضــور محققان خارجی 
ابعاد بین المللــی خود را  تثبیت کرد و بــا عنوان »کنفرانس 
بین المللی برق« یا  PSC  شناخته شد. این کنفرانس در سال 
1377 با تکمیل مجموعه  ســالن های همایش پژوهشــگاه 
نیــرو امکانات خود را توســعه داد و عــالوه بر موضوعات 
فنی صنعت برق به ســایر مســایل از جمله  محیط زیست، 
مسایل اقتصادی، اجتماعی و مدیریت نیز پرداخت تا تمامی 
محققان و پژوهشگرانی که در این زمینه ها  تجارب ارزنده ای 

دارند، بتوانند فعالیت های تحقیقاتی خود را عرضه کنند. 
بنیانگذار کنفرانس بین المللی برق شــرکت توانیر است که 
همچنان برگزاری مستمر کنفرانس را برعهده دارد. همچنین 
مجری  این کنفرانس پژوهشــگاه نیرو است و از همکاری و 
حمایت دانشــگاه ها، شرکت ها و موسســات زیر برخوردار 

است: 
  شرکت مدیریت شبکه برق ایران
  شرکت مادر تخصصی ساتکاب

  سازمان توسعه برق ایران
  شركت انجمن صنفي كارفرمایي شركت هاي توزیع برق

انجمن صنفي كارفرمایي شركت هاي تولید برق
سندیكاي صنعت برق با قریب 500 عضو حقوقي

اهداف کنفرانس  
کنفرانس بین المللی برق مصمم اســت کــه عالوه بر مطرح 
کــردن موضوعات مهم صنعــت برق در قالــب محورهاي 
موضوعی  مقاالت و زیرمجموعه هاي آنها، هر ســال به طور 
ویژه به طرح مباحــث جدید که در آینده به عنوان موضوعی 

قابل بررسی در  صنعت برق هستند، بپردازد. 
به این ترتیــب، مباحث جدیــد با حضور فعــاالن صنعت 
برق توســط نخبگان مطرح می شــود و توجه مدیران ارشد 

و صاحبان  ســرمایه به موضوعاتی که می تواند عامل برتري 
در صحنه رقابت جهانی و رشــد و توســعه روزافزون فنی-

اقتصادی و صنعتی  کشور شود، جلب خواهد شد. 
کنفرانس بین المللی برق با توجه به چشــم انداز تعریف شده 

اهداف زیر را دنبال می کند: 
 -  فراهم نمودن بســتر مناســب برای کنکاش، تبادل افکار 
و اندیشــه های محققان، اســتادان، مدیران، کارشناســان و 

خبرگان  علمی و صنعتی
 -  ارائه دســتاوردهای اندیشمندان و صاحب نظران صنعت 

برق به جامعه علمی و صنعتی
 -  فراهم نمــودن امکانات و شــرایط الزم برای شــناخت 

اصولی و گسترده متقابل صنعت و دانشگاه
 -  بسترسازی براي اســتفاده از اصول مدیریت فناوری در 

توسعه صنعت برق کشور
 -  معرفــی تولیدکنندگان داخلی تجهیــزات صنعت برق به 
شرکت کنندگان و متخصصین، ایجاد رقابت سالم و سازنده 
برای  نیل به کیفیت مورد نظر با استفاده از برپایی نمایشگاه 

تخصصی در کنار کنفرانس
 -  معرفی نقش پژوهش و تحقیق در پیشرفت صنعت، ایجاد 
عالقه در شرکت ها، سازمان ها و واحدهای مختلف صنعت 

برق  به امر پژوهش
 -  معرفــی متخصصیــن و صاحــب نظران ایــن صنعت به 

مسئولین، مدیران و سیاست گذاران
 -  برنامه ریزی دقیق برای توسعه صنعت برق و ایجاد توازن 

و تعادل بین تولید و مصرف
 -  دســتیابی صنعت بــرق به اهــداف برنامه های توســعه 

اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
 -  آشنایی و دســتیابی به آخرین دستاوردها و فناوری های 

پیشرفته جهان
 -  آشنایی و دستیابی به آخرین دســتاوردهاي مدیریت در 

صنعت برق ایران و جهان
 -  ایجاد همسویی و هماهنگی بین متخصصان و پژوهشگران 

در زمینه صنعت برق
 -  توجه و دقت نظر دست اندرکاران صنعت برق به ضرورت 

توسعه پایدار و حفاظت از محیط زیست
 -  کمک به ایجاد فرهنگ مصرف بهینه انرژی

 -  کشف استعدادهای نهفته و اســتفاده از تجارب و اندیشه 
بزرگان

محورهای کنفرانس

با توجه به گســتردگی صنعت برق و فعالیت های کنفرانس 
بین المللی برق، عناوین موضوعی این کنفرانس در 20 محور 
 جداگانه طبقه بندی و برای هر محور کمیته علمی-تخصصی 
متشکل از استادان دانشگاه ها و مدیران و متخصصین ارشد 
 صنعت برق تشکیل شــده است. عناوین کمیته های علمی-

تخصصمی کنفرانس بین المللی برق عبارتند از: 
 ) ACI ( کنترل و ابزار دقیق و اتوماسیون  -     

 ) CAM ( شیمی و مواد  -     
 ) CAP ( کنترل و حفاظت  -     

 ) DTC ( دیسپاچینگ و مخابرات  -     
 ) EEM ( بهره وري و مدیریت انرژي  -     

 ) ELM ( ماشین هاي الکتریکي  -     
 ) ENV ( محیط زیست، ایمني و بهداشت  -     

 ) EPG ( تولید انرژي الکتریکي  -     
 ) EPM ( بازار برق  -     

 ) HVS ( پست های فشارقوی  -     
 ) ITP ( تکنولوژی اطالعات  -     

 ) MNG ( مدیریت  -     
 ) PDS ( توزیع انرژی الکتریکی  -     

 ) PQA ( کیفیت برق  -     
 ) PSS ( برنامه ریزی و مطالعات سیستم  -     

 ) PTL ( انتقال انرژی الکتریکی  -     
 ) REN ( انرژي های تجدیدپذیر  -     

 ) SEA ( مطالعات اقتصادی و اجتماعی  -     
 ) SMG ( شبكه های هوشمند  -     

 ) TRN ( ترانسفورماتورهای قدرت و توزیع  -     

نمایشگاه جانبی
به منظور معرفی توان فنیـ  تخصصی و تولیدی ســازمان ها 
و شــرکت هاي داخلی و خارجــی در زمینــه صنعت برق، 
نمایشــگاه  جانبــی کنفرانس با حضــور تعــداد کثیری از 

شرکت ها و مؤسسات برپا می شود. 
نمایشگاه در روزهای برگزاري کنفرانس دایر است و مورد 
بازدید مدیران و کارشناســان ارشــد صنعت قــرار خواهد 
گرفت. این  نمایشگاه فرصت مناسبی براي مذاکره مستقیم 
صاحبان صنعــت و مدیران شــرکت ها با مســئولین عالی 

صنعت برق است.
گفتنی است نمایشــگاه ســی امین دوره کنفرانس، به همت 

سندیکای صنعت برق ایران برگزار خواهد شد. 

کنفرانسی با قدمت سه دهه

فرصتی برای هم اندیشی فعاالن صنعت برق جهان

 آسیب شناسی ارتباط صنعت و دانشگاه 

کنفرانس بین المللی برق همایشی است که در ایران دارای قدمتی بیست و نه ساله است و جایگاهی ویژه در میان  کنفرانس های معتبر داخلی و خارجی دارد. 
امسال این کنفرانس دوم تا چهارم آذرماه برگزار می شود و نزدیک شدن به این  تاریخ سندیکای صنعت برق را برآن داشت تا گزارشی مبسوط درخصوص 

پیشینه، اهداف و محورهای این کنفرانس مهم  ارائه دهد. 



تریبون آزاد

وقتی سخن از دانش بنیان بودن یک شرکت به میان می آید شاید 
تنها نام تعدادی معدود از شرکت های بزرگ به ذهن  متبادر شود 
که به جهت عبور از نیازهای روزمره صنعتی و مالی خود توان و 
فرصت اندیشیدن به کاربرد فناوری های نو را  یافته اند. بر این 
اساس دانش بنیان شدن و یا تولید محصولی دانش بنیان به ظاهر 
امسال  برق  اما  نمایشگاه  داشت.  خواهد  یافته  انحصار  ماهیتی 
با بدنه صنعتی آشنا شویم که  تا از نزدیک  فرصت مغتنمی بود 
این لفظ را از انحصار خارج ساخته و بی  آنکه حتی حمایت های 
موارد  در  و  است  کوشیده  مسیر  این  در  کند،  دریافت  ای  ویژه 
بسیاری توانسته محصوالت شاخصی را  به مدد نیروی تخصص و 
نوآوری خود در بازار های داخلی و خارجی عرضه سازد. ستبران 
این شماره تریبون آزاد خود را در  اختیار تعدادی از این فعاالن 
صنعت برق قرار داده تا از تجارب  و بعضا چالش های خود در 
این مسیر بگویند. فرصتی که  کوتاهی آن ما را مجبور ساخت تا 
تنها تعداد معدودی از این جمع را به گفتگو بنشینیم اما نیک می 
دانیم درخشش این دسته  از شرکت ها و شمار آن ها به اندازه موانع 

و مشکالت پیش رویشان بسیار بیش از اینها است. 

راه دشوار فعالیت صنعتی بر بنیان هایی 
دانش محور
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  تجربه شما به عنوان یک شرکت دانش بنیان به چه صورتی بوده است؟ چطور 
می توان محصوالت  دانش بنیان را مددرســانی کرد؟ شــرکت افزار آزما چه 
موانعی را از ســر گذارانده و دانش بنیان بودن این  شرکت چه نقشی در جایگاه 

فعلی آن داشته است؟
شــرکت افزار آزما  حدود 35 ســال پیش توســط جمعی از فــارغ التحصیالن برق 
دانشگاه شــریف با هدف تولید تجهیزات  الکترونیک مورد نیاز و خودکفایی صنعتی و 
آموزشی کشور بنیان گذاری شد. به تبع تمام این فعالیت در ابتدا با تحقیقات آغاز  شده 
و نتایج این تحقیقات منجر به تولید و تجاری ســازی دســتگاههای مختلف مورد نیاز 
آزمایشگاههای دانشــگاهها، مدارس  و دیگر مراکزی آموزشی مربوط به وزارت های 
کار، اموزش و پرورش، علوم  و مخابرات  می شــده است. از حدود سال 80  وارد حیطه 
وزارت نیرو شــدیم و کنتور هــای الکتزونیک را طراحی کردیم و بــا احداث کارخانه 
تولید آن را آغار کردیم. طراحی  های انجام شده در بخش های مختلف طراحی مدارات 
الکترونیک مدار چاپی، طراحی قطعات و قالب های فلزی و  پالستیکی در شرکت انجام  
و در نهایت منجر به تولید یک محصول تجاری شده است. به تبع تمامی این فعالیت ها 
با  دانش بومی صورت گرفته و ما تحت لیسانس هیچ شرکتی نبوده و نیستیم و هیچ گونه 
کپی کاری در هیچ زمینه ای انجام  نــداده ایم. از چند ماه پیش که ما مجوز دانش بنیانی 
شــرکت را گرفتیم تاکنون هیچ امتیازی برای اختــراع و ابداعات داخلی در  نظر گرفته 
نشده بود اما اخیرا  قوانینی را برای حمایت از شرکت های دانش بنیان  در نظر گرفته اند 
که ما هم در پی  استفاده از آن هستیم . البته تجربه بدی  که در خصوص قوانین گذشته از 
سازمان ها و نهاد های مختلف دولتی داریم  چندان ما را به دریافت این امتیازات امیدوار 
نمی کند بطوریکه مثال در خصوص طرح توسعه شــرکت ها امتیازات خوبی در  قانون 
در نظر گرفته شــده بود. این در حالی بود که عدم همکاری و سنگ اندازی های مختلف 
باعث می شد شرکت ها از  دریافت این امتیازات صرفه نظر کنند یا امتیازات به شکلی 
که قانون مشخص کرده بود ارایه نمی شد. اما باید ببینیم  امتیازاتی مانند تسهیالت کم 
بهره معافیت های مالیاتی و ...که در قوانین جدید پیش بینی شــده است تا چه حد جامه 
عمل  خواهد پوشید. به نظرم اگر بحث ارتباط صنعت و دانشگاه جایگاه واقعی خود را 
پیدا کند شــرکت هایی مانند افزار آزما بواســطه  تجربه خوب خود دارای اهمیت ویژه 
هستند چرا که ما هم تولید صنعتی داریم و هم با دانشگاهیان که در واقع مشتری در  این 
30 محصوالت ما بوده اند همکاری خوب دو جانبه ای را داشــته ایم که باعث شــده به 
مسائل و مشکالت بخش صنعت  و دانشگاه آگاهی کامل داشته باشیم. به نظر من اولین 
اقدام برای اینکه یخ ارتباط صنعت و دانشــگاه را آب کند اصالح  قوانین است که بنده 
در جلسه ای که در همین راستا در سندیکا برگزار شد مطرح کردم. باید قوانین مالکیت 
معنوی و بیمه  مورد نیاز برای صنایع، اصالح شــود. اگر هــر یک از طرفین صنعت و 
دانشگاه نتوانســتند تعهدات خود را  اجرایی کنند طرفین دچار ضرر عمده نشوند و از 
طرف دیگر در قبال کار خود احســاس مســئولیت کنند. نکته مهم دیگر مسئله  تجهیز 
آزمایشگاه های دانشگاه هاست که وضعیت فاجعه باری دارد. متاسفانه مشاهده می کنیم 

بســیاری از مراکز حتی برای  پوشش نیاز های آموزشــی خود تجهیزات آزمایشگاهی 
ندارند کــه این وضعیت در مقاطع تحصیالت تکمیلی  به مراتب بدتر  اســت. به نظرم 
شــرط اول  برای باقی ماندن نیرو های نخبه در داخل کشــور و ارایه حداقل امکانات 
به آنها، تجهیزات  آزمایشــگاه های کاربردی است. شــرط دوم هم باید اصالح قوانین 

موجود در همکاری های بین صنعت دانشگاه باشد.  

  با توجه به اینکه فرمودید تحت لیســانس هیچ شــرکت خارجی نبوده اید، 
تحقیقات علمی و پژوهشی  شــرکت افزار آزما به چه صورتی بوده است؟ آیا 
بر روی واحد تحقیق توســعه ســرمایه گذاری کردید یا   با دانشگاهها یا مراکز 

تحقیقاتی و پژوهشگاهی در ارتباط بوده اید؟
بیشــتر پروژه های ما از طریق واحد های تحقیقاتی خودمان انجام شــده اســت. اما با 
دانشــگاه هایی مانند صنعتی شریف و  همچنین پژوهشــگاه نیرو پروژه هایی را انجام 
داده ایم. پروژه ای که با دانشگاه شریف انجام دادیم تا حدودی موفق بود اما  با پژوهشگاه 

توفیق چندانی نداشتیم

  دلیل موفق نبودن این همکاری چه بود؟
به دلیل همین ضعف قوانین و مشخص نبودن قرار داد ها و ابهام موجود که ادامه همکاری 
را با مشکل مواجه ساخت. البته  در مورد پروژه خاصی که با پژوهشگاه نیرو انجام دادیم 
نمونه ای که به ما ارایه داده بودند کامل نبود و تا صنعتی شــدن  فاصله زیادی داشت اما 
به هر حال کارهای جالبی صورت گرفته بود. البته آن طرح بعدا توســط تیم تحقیقاتی 
خودمان تکمیل  شــد. ضمن اینکه همکاری ما هنوز با پژوهشگاه حفظ شده و در موارد 
مختلفی مانند تجهیز آزمایشگاهها با اطالعات  استاندارد ها و ... با هم تبادل اطالعات 

می کنیم.  

  نقش صندوق های حمایت از شرکت های دانش بنیان را در کاربردی تر شدن و 
کمک به  رفع موانعی که اشاره کردید را چطور ارزیابی می کنید؟  

در رابطه با این صندوق ها اصول و قوانیین از پیش تعیین شده ای وجود دارد که چندان 
اجرایی نیست و با مشکالت زیادی  مانند بحث تضمین ها و ... مواجه است. ضمن اینکه 
صندوق های فناوری در کشــور ما خیلی جا افتاده نیست و بدلیل نقص  قوانین و وجود 

بروکراسی زیاد نمی توانند به درستی کار ها را به پیش ببرند. 

  ریشه ضعف موجود در قوانینی از این دست و عدم اجرای آن را چه می دانید؟
به نظرم دلیل اصلی این امر عدم مشورت قانونگذاران و تنظیم کنندگان آن با متخصصان 
این حوزه اســت. در تصویب چنین  قوانینی نیاز اســت که با اتاق ها، سندیکاها و تولید 
کننده ها همکاری کنند و از این بخش ها نظرخواهی های کاملی صورت  گیردکه متاسفانه 
اینگونه نیست. مشکل دیگر این است که سازمان های دولتی مختلفی مثل بیمه و دارایی 
و ... از اجرای  این قوانین و مقررات سر باز می زنند و به نحوی در صدد آن اند که همین 

قوانین ناقص را دور بزنند که باعث می شود  مشکالت موجود را پیچیده تر کند.  

تجهیز آزمایشگاه ها، گام اول در کاربردی شدن  تحقیقات دانشگاهی

 جمشید بردبار؛ مدیر عامل شرکت الکترونیک افزار آزما
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  تجربه شما به عنوان یک شرکت دانش بنیان موفق به چه صورت بوده است 
و شرکت های دیگر  چگونه می توانند از شما الگوبرداری کنند؟

به نظر من در مورد شــرکت های دانش بنیان وجوه مختلفی را می توان مد نظر قرار 
داد که مهم ترین آنها بحث نوآوری  است. اینکه شرکتی صرفا کار تکنولوژیک انجام 
دهد به خودی خود ارزش نیســت چرا که بحث مهمتر در شرایط امروز  ما نوآورانه 
بودن آن فعالیت است. تکنولوژی محور بودن منجر به خلق تکنولوژی می شود که 
نیازمند بستر های مختلف و  شرایط خاصی است که در زمینه ای مشخص می تواند 
تمرکز کند. مانند زمینه های بیوتکنولوژی، نانو و ... که حوزه های  مهمی هســتند و 
به توجــه ویژه برنامه ریزان دولتی نیــاز دارند. اما در تجــارت روزمره به نظرم آن 
چیزی که بیشتر قابلیت  اجرایی دارد، فعالیت هایی است که با نگاه نوآورانه صورت 
می گیرید. نوآوری به این معناست که شــرکت های داخلی به  مشاهده محصوالت 
و تکنولوژی های موجود در ســطح جهان بپردازند و این محصــوالت را در داخل 
دوباره مهندســی کنند. به   طوریکه قیمت آن کاال را با بازتولیــد پایین بیاورند و با 
نوآوری هایی که به  خرج می دهند آن را به صرفه و قابل اســتفاده در  شرایط داخلی 
کنند. کاری که ما در قشــم ولتاژ انجام می دهیم شــاید تکنولوژیک نباشد اما قطعا 
نوآوری اســت. این نــوآوری  ابعاد و جلوه هــای مختلفی دارد که بــرای نمونه می 
تواند اســتفاده بهینه از نیروی انسانی باشــد. کما اینکه در کشور ما نیروی  باسواد و 
متخصصی وجود دارد که در عین حال ارزان اســت. اینکه شما چطور از این نیروی 
انسانی استفاده کنید خود مستلزم  داشتن نوآوری است. با بهره گیری از این نیروی 
متخصص ارزان قیمت قطعا نمونه ســازی هایی انجام می شود که ارزان تر  از مدل 
خارجی خواهد بود. البته وجود واحد تحقیق و توســعه قوی، الزمه این امر است که 
منتج به دانشی شــدن و حرکت به  سوی یک شرکت دانش بنیان است. مساله دیگر 
نگاه به بازار بین المللی اســت. به نظرم شرکت ها نباید نگاه خود را محدود  به داخل 
کشــور کنند و در طراحی و تولید محصوالت الزم است نیازها و سالیق جهانی را 
مد نظر قرار دهند. نکته بعدی  داشتن واحد  R & D  مشترک است. چرا که همکاری 
مشترکی که در غالب تولید محصول تحت لیسانس باشد، چندان  پرمنفعت نیست. 
دلیل این امر آن اســت که شرکت های خارجی پس از مدتی محصولی با تکنولوژی 
باالتر ارایه می دهند  که این باعث بی ارزش شــدن لیسانســی اســت که شما برای 

تکنولوژی قدیمی گرفته اید. 

  یعنی داشتن واحد  R & D  مشترک منجر به انتقال تکنولوژی خواهد شد؟
کامال درست است و عالوه بر آن ما با داشتن این نیروی متخصص، با سواد و ارزان 
قیمت می توانیم تا حدود زیادی به  این شرکت ها کمک کنیم که این مسئله استقبال 
آنها را برای انتقال تکنولوژی در پی خواهد داشــت.  R & D  مشترک سود  کامال 

دوطرفه ای دارد. اروپایی ها اگر بخواهند یک فارغ التحصیل دکترا را استخدام کنند 
باید پول هنگفتی بپردازند اما با  هزینه کمتری مــی توانند این نیروی متخصص را 
از ایران جذب کنند. بنابراین روندی که ما طی کردیــم به این صورت بوده  که اوال 
نگاهمان نوآورانه بوده، دوما نیروی انســانی متخصص در اختیار داشــته ایم، سوما 
نگاهمان محــدود به داخل نبوده و  به بازار های جهانی توجه داشــته ایم و چهارما به 
دنبال  R & D  مشــترک با خارجی ها بوده ایم. در تمامی این موارد هم  توانسته ایم 

موفق عمل کنیم. 

  آیا دغدغه قشم ولتاژ آموزش محور بودن هم بوده است؟ به عبارتی دیگر 
آیا در این فکر بــوده اید که  همین نیروی متخصصی کــه آن را نقطه قوت 

شرکتتان می دانید را متخصص تر و کارآمد تر کنید؟
صد درصد. ما بخش مهم آموزشی داریم که عالوه بر نیروی کار خودمان، نیروی کار 
دیگران را هم آموزش می دهیم.  همچنین در زمینه های مختلف تالیفات و کتاب های 

متنوعی را منتشر کرده ایم و آموزش همیشه برای ما دغدغه بوده  است. 

  همان طور که می دانید در حال حاضر در ســندیکای صنعت برق سلسله 
نشســت هایی  با اســاتید دانشــگاهی، مدیران ارشــد بخش دولتی و  نیز 
شرکت های خصوصی صنعت برق در حال  برگزاری است که هدف آن تولید 
کاالهایی توسط شرکت ها اســت که جنبه صادراتی داشته باشد.  نظرتان در 

مورد این نشست ها چیست و چه پیشنهاداتی دارید؟
وقتی صحبت از  R & D  و واحد های تحقیق و توســعه می شود، قسمت اول یعنی 
تحقیق مربوط به دانشگاههاست.  R & D  ها خودشــان دارای استاندارد هستند و 
اگر بخواهیم االن یک  R & D  ایجاد کنیم باید از نوع نســل پنجم باشد که  بر روی 
سیستم ها تمرکز دارند. دانشگاهها می توانند نقش اساسی در این واحد ها ایفا کنند 

چرا که بخش اولیه کار کامال  مختص به آنهاست.  

  چطور می توان دانشــگاه ها را بازی داد و این ارتباط را برقرار کرد؟ موانع 
این امر چیست؟

با قرار داد هایی که به صورت های مختلف با دانشــگاهها امضا می شود، می توان به 
این هدف رسید. پیشنهاد من برای  این همکاری واحد های تحقیق و توسعه مجازی 
یا  virtual R&D  هســتند. به نظر برای این کار باید صنایع به دانشگاهها  مراجعه 
کنند. مانع اصلی این اســت که صنایع ما به دنبال دانشگاه نمی روند. به نظرم برای 
برطرف شــدن نیاز های مربوط به  تحقیق ما باید به متخصصان این وادی که همان 

دانشگاهیان هستند مراجعه کرد.  

ایجاد    R&D  مشترک با شرکت های خارجی، اقدامی کارساز در انتقال فناوری
اصغر بارزی؛ مدیرعامل شرکت قشم ولتاژ
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  شرکت هامون سازه در چه زمینه هایی فعالیت دانش بنیان داشته است؟
شرکت هامون سازه در حوزه انرژی آب و نیز انرژی های نو فعالیت داشته است. در حوزه 
آب پروژه یک میلیارد دالری  جلوگیری از تبخیر آب را با مشارکت یک شرکت مشاوره 
مهندســی آمریکایی در دســت اقدام داریم که طرح آن برای اجرا در  اســتان سیستان و 
بلوچستان به وزارت نیرو ارائه شده است و در مرحله عقد قرارداد هستیم. این طرح حدود 
دو ماه است که  ارایه شده است و قرار است تا هفته آینده تفاهم نامه ای بین مجموعه هامون 
ســازه و دانشگاه سیستان و بلوچستان بسته  شود. در حوزه انرژی های نو در حال ساخت 
یک نیروگاه 500 مگاواتی با تکنولوژی های جدید در محدوده سیســتان و  بلوچســتان 
هســتیم. همچنین قصد داریم با همکاری شــرکت های آلمانی، اسپانیایی و سوییسی در 

زمینه ساخت توربین های  بادی فعالیت کنیم. 

  شرکت شما برای رسیدن به این جایگاه و تبدیل شدن به یک شرکت دانش بنیان 
چه مسیری را طی  کرده و چه موانع و حمایت هایی را در مسیر خود داشته است؟

شرکت هامون سازه حدود 27 سال  سابقه فعالیت دارد که از حدود 2 سال پیش با رویکرد 
جدید در حوزه انرژی های نو،  احــداث نیروگاه و خطوط انتقال نیرو پروژه های جدیدی 
را اجرا کرده اســت که ضمن کارآفرینی در منطقه سیســتان و  بلوچستان سعی در تغییر 
چهره این استان داشته است. فعالیت های ما دارای ابعاد علمی، صنعتی و فرهنگی بوده و 

ارتباط با  دانشگاه سیستان و بلوچستان جزو اولویت های این شرکت قرار دارد.  

  آیا این نوع فعالیت ها که جنبه بومی شــده دارد فرصت های خاص تری را  نیز 
برایتان به وجود آورده  است؟

بله کامال؛ اوال اینکه به دلیل تبلیغات منفی نگاه صنعتی چندانی به اســتان سیســتان و 
بلوچستان نشده اســت اما با سیاستی  که دولت تدبیر و امید نســبت به این استان داشته 
اســت بسیاری از مشکالت و موانع برطرف شده اســت. به عنوان مثال در دو  سال اخیر 
هیات دولت اعم از رییس جمهور محترم و وزیران 28 ســفر به این اســتان داشته اند که 
حمایت های مختلف مادی  و معنوی از ما داشــته اند. اگر تمام پروژه هایی که در اســتان 

در دست اجرا داریم به بهره برداری برسد ارزش آن بالغ بر سه  میلیارد دالر خواهد بود. 

  آیا این شرکت در کنار دانش بنیان بودن، بحث آموزشی و آموزش محوری را 
هم مد نظر قرار داده  است؟

بله کامال همین طور بوده اســت. من می توانم ادعا کنم ما شــرکتی هســتیم که دارای 9 
ایزو در زمینه های مختلف محیط  زیستی، مدیریتی، مدیریت مصرف انرژی و ... هستیم 
و همواره نیرو های ما توســط مدرســان و متخصصان داخلی و خارجی  تحت آموزش و 

به روزرسانی علمی بوده اند. حتی از این جهت به مراکز دیگر هم کمک کرده ایم.  

  آیا در این سال ها این شرکت تحت لیسانس شرکت های خارجی هم بوده است؟
خیر. مــا در بخش های مختلفی از جملــه انتقال نیرو، توزیع نیرو، پایه های تلســکوپی 

و دکل هــای انتقال نیرو کامال بومی  ســازی کردیم و می توانم ادعا کنم که تنها شــرکتی 
هستیم که ســاالنه بالغ بر 400 تیپ دکل انتقال نیرو با برند هامون سازه  تولید می کنیم. 

فعالیت های ما کامال متکی به خود و به صورت مستقل انجام گرفته است.  

  نحوه همکاری و ارتباط شــما با دانشــگاهها بخصوص دانشــگاه سیستان و 
بلوچستان که اشاره کردید به  چه صورت بوده است؟

جایگاه شــرکت هامون سازه به شکلی اســت که در حال حاضر دانشگاه ها مایل و راغب 
به همکاری با این مجموعه هســتند.  ما در حال امضای قرارداری با دانشــگاه سیستان و 
بلوچســتان هســتیم که طی آن دانشــجوها در تمامی مقاطع از امکانات فنی  و مهندسی 
شــرکت هامون ســازه برای تکمیل فرآیند آموزشــی اســتفاده کنند. از طرفی مایلیم تا 
نیروهای متخصص ما  تحصیالت تکمیلی را در این دانشگاه بگذرانند و با گرفتن مدرک 
باالتر سطح علمی خود را افزایش دهند. ضمن اینکه با  توجه به سیاست هایی که معطوف 
به تامین بخشــی از هزینه های دانشگاهها توسط خودشان اســت، این دانشگاه به انجام 

 پروژه های مختلف صنعتی با شرکت هامون سازه تمایل زیادی دارد.  

  آیا شرکت هامون سازه فعالیت های صادراتی به خصوص در حوزه انرژی های 
نو داشته است؟

شرکت هامون سازه در مدت فعالیت کوتاهی که با رویکرد جدید خود داشته است حدود 
10 هزار پروژه انجام داده اســت. در  حال حاضر دفتر ما در بغداد تاســیس شده است و 
در حال رایزنی برای تاســیس دفتر در کراچی پاکستان هســتیم. جلسات  مختلفی را با 
مسئولین وزارت نیرو در بخش صادرات داشتیم و حمایت های بسیار خوبی مانند تامین 
ضمانت نامه های  صادراتی را قول گرفتیم. قصــد داریم با حمایت وزارت نیروی عراق 
و سرمایه گذاری شرکت هامون ســازه، قرار دادی به  ارزش 25 تا 30 میلیون دالر برای 
تاسیس کارخانه تولید دکل های انتقال نیرو با ظرفیت 20 هزار در بصره عراق امضا  کنیم. 

  آیا برای ایــن فعالیت های اقتصادی حمایت هایی ماننــد معافیت مالیاتی و .. 
ازجانب دولت دریافت کرده  اید؟  

شرکت ما برخالف دیگر شــرکت ها، تا زمانی که پروژه را به شکل کامل عملیاتی نکرده 
باشــیم، نزد نهاد های دولتی طرح  موضوع نمی کنیم. مطمئنا بــه محض اینکه از اجرایی 
شــدن صددرصدی پروژه اطمینان حاصل کنیم با نهاد های دولتــی وارد  گفتگو خواهیم 
شــد. مطمئنیم با نگاه جدیدی که در ســطح وزارت نیرو و شــرکت توانیر وجود دارد و 
بازدید هایی که مسئولین  از سایت های صنعتی ما داشته اند، بدون شک از این حمایت ها 

برخوردار خواهیم شد. 

  فکر می کنید ســندیکای صنعت برق چه حمایت ها و اقداماتی می تواند برای 
شرکت هایی مانند هامون  سازه انجام دهد تا بهتر فعالیت های مختلف صادراتی و 

داخلی خود را به ثمر برسانند؟

رصد مستقیم و دوره ای، بهترین راه شناسایی نیازهای دانش بنیان صنعت برق  
غالمرضا قاسمی کنگان؛ مدیر عامل شرکت صنایع فلزی هامون سازه
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به نظر من در رده های مختلف مدیریتی چه در ســندیکا و چه در بخش های دیگر باید از 
حضور نیرو های جوان و ایده های  نو استقبال کنیم. افراد قدیمی هم اکنون در بخش های 
مدیریت مختلف حضور دارند دارای ایده های سنتی هستند که هیچ  وقت به پای خالقیت 
و مدرن بودن ایده های افراد و گروه های جوان نمی رســد. به نظرم سندیکا باید گروه های 
مدیریتی  جوان که آینده مدیریتی کشــور هســتند، گرایش پیدا کند تا فناوری های نو و 
مدرن بتواند بیشتر به ســاختار ورود پیدا کند.  ســندیکا صنعت برق یکی از قوی ترین 
ســندیکاهای موجود در منطقه و در بین حوزه ها و گروه های مختلف اســت و ورود  این 
گروه های جوان می تواند این موفقیت را چشــمگیرتر کند. البته نباید در این بین تجریه 
و اندوخته های نســل قدیم را  نادیده بگیریــم و راهنمایی این افراد بــا تجربه می تواند 

تصمیمات را عقالنی تر کند و در رفع بسیاری از مشکالت راه گشا  باشد. 

  نظرتان در مورد کارگروه و سلســله نشســت هایی که در ســندیکا با هدف 
حمایت از تولیدات دانش بنیان  صادراتی در حال برگزاری است، چیست و چه 

پیشنهاداتی برای این موضوع دارید؟  
من ضمــن آرزوی توفیق برای جناب غیــاث الدین و حمایت از این حرکت ســندیکا 
پیشنهاد می کنم که افراد و مدیران از  دفاتر خود بیرون بیایند و حضور فیزیکی بیشتری با 
محیط صنعت و دانشگاه داشته باشند. به نظرم صرف اطالعیه ها،  جلسات و نامه نگاری ها 
به خودی خود کافی نیســت و حضور در شــرکت های مختلف عضو سندیکا به صورت 

دوره ای و  رصد این شــرکت ها و مشــاهده نقاط قوت و ضعف آنها از نزدیک، می تواند 
دید بهتری نسبت به وضعیت موجود به مدیران  بدهد و تصمیمات بهتری در موضوعات 

مختلف گرفته شود. 

  نظرتان در مورد همکاری با پژوهشگاه نیرو و صندوق حمایتی که از سال 93 در 
این پژوهشگاه بنیان  گذاشته شده چیست؟ آیا شما هم از این حمایت ها برخوردار 

شده اید؟
خیر.  ســرمایه گذاری ما در پروژه های مختلف به صورت مســتقیم بوده و ما حمایتی از 
هیچ صندوقی نداشــته ایم. باید عرض  کنم که ما به تصمیمات و سیاست های پژوهشگاه 
نیرو احترام می گذاریم اما سیاست ما در زمینه های مختلف حتی در  زمینه های پژوهشی 
کامال مســتقل اســت و اقدامات و پروژه های عملیاتی خود را خارج از پوشش حمایتی 
مجموعه های  دیگر قرار می دهیم. این کار به این دلیل اســت که این مجموعه ها بواسطه 
چتــر حمایتی خود، سیاســت گذاری هــای ما را  تحــت تاثیر قرار ندهــد. حرکت های 
تحقیقاتی هامون ســازه در موضوعات مختلفی مانند توربین های بادی شــاید موازی با 
 دیگر پروژه ها در این حیطه انجام گیرد اما ما بــا مدیریت بخش خصوصی راهکارهایی 
را ارائه خواهیم داد که هزینه های  بســیار کمتری نســبت به کارهای موازی مشابه دارد. 
انشاءاهلل در روز های اتی خبرهای خوشی را در زمینه ی موفقیت های  پژوهشی و صنعتی 

خود به رسانه های اعالم خواهیم کرد. 
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  از آنجا که شرکت شما یک شرکت تحقیقاتی است، می خواهیم نظر شما را در این 
رابطه بدانیم که  تاکنون ارتباط صنعت و دانشگاه در ایران چگونه بوده است؟ شما این 

ارتباط را چگونه ارزیابی  می کنید؟
ارزیابی من منفی اســت. نه دانشگاه توانســته به صنعت خدمات دهد و نه صنعت توانسته 
خدمات بگیرد. شاید بخشی از این  مشکل به ساختار دانشگاه هایمان بازگردد. دانشگاه های ما 
ساختار آمریکایی دارد؛ یعنی لیسانس 4 سال است و  فوق لیسانس 2 سال؛ دانشجو طی این 
6 سال ارتباطی با صنعت ندارد. اما به عنوان مثال در ساختار دانشگاه های آلمان افراد  سه سال 
کالج می روند و به عنوان تکنسین نصف هفته دانشگاه هستند و نصف هفته سرکار. بنابراین در 

انتهای این 3 سال،  یک نیروی کارآمد از دانشگاه فارغ التحصیل می شود.  
  ISI  اما در ساختار فعلی کشور ما، دانشگاه ها می خواهند در مرز دانش حرکت کرده و مقاالت
تولید کنند؛ حال آنکه صنعت  عقب است و نیاز به خدمات دانشگاه دارد. هیچ مجموعه بزرگ 
دولتی تمایل ندارد با یک شرکت خصوصی کار کند. کدام  استادی حاضر است با حقوقی که به 
او می دهند به شرکت ها خدمات داده و مسئولیتی را قبول کند. بودجه اکثر کارهای  تحقیقاتی 
دانشگاه ها از سمت دولت آمده است؛ نه از سمت شرکت های خصوصی. حتی پژوهشگاه نیرو 
به عنوان نهادی که  زیر نظر وزارت نیرو است به راحتی نمی تواند طرح های تحقیقاتی اش را به 

شرکت های خصوصی بفروشد تا آنها از آن  استفاده کاربردی کنند. 
بحث دیگر فرهنگ مردم ایران است که بعضی چیزها به سختی در آن مورد قبول واقع می شود. 
تعامل، همکاری و کار  تیمی در فرهنگ ما ضعیف اســت. تحقیق و توســعه اساسا یک کار 
تیمی است و یک شــخص به تنهایی نمی تواند یک  محصول را اختراع و تولید کند. اما نه در 

دانشگاه های ما و نه در صنعت جایگاه و معنای خاصی برای کار تیمی وجود ندارد.  

   از نظر شما ریشه مشکل در کجاست؟ کدام نهاد بیشتر مقصر است؟  
اگر فرهنگ عوض شود، نهادها هم تغییر خواهند کرد. عالوه بر این خیلی از مشکالت ریشه 
در گذشته دارد. اینگونه نیست  که بتوانیم برای رفع مشکالت نهادی مثل سازمان حمایت از 
شــرکت های دانش بنیان تعیین کنیم و انتظار حل مشکالت را  داشته باشیم. اینگونه نهادها 
تنهــا می توانند به بهبود شــرایط کمک کنند. با ریتمی که ما داریم، شــاید 100 ســال طول 
بکشد تا  رابطه صنعت و دانشگاه اصالح شــود. اما اگر ریتم تغییر کند، شاید این 100 سال 
به 20 سال برسد. تغییر دادن ریتم  پیشرفت در کشــور به واسطه سیاستگذاری های دولتی، 

سیاستگذاری های دانشگاه ها، رادیو و تلویزیون اتفاق خواهد افتاد.  
چرا در جامعه ما ورزشــکارها الگو هســتند اما هیچ صنعتگری الگو نیست؟ چرا وقتی یک 
شرکت خصوصی ایرانی در خارج از  کشور پروژه ای بزرگ افتتاح می کند صدا و سیما از ترس 
آنکه تبلیغ آن شرکت را کرده باشد حتی اسمش را نمی برد؛ اما  کشورهای خارجی شرکت های 
خصوصیشان را روی سر خود می گذارند و برای شرکتی که برای آنها کار کرده، مالیات  پرداخته 

و صادرات می کند ارزش قائل می شوند.  

   از نظر شما چگونه باید به آن سمت و ســو برویم که پروژه های دانشگاهی ما نیز 
مانند دانشگاه های  دنیا نیاز واقعی صنعت باشد و تنها برای اخذ مدرک نبوده و باعث 
هدررفت بودجه دولتی نشود؟ چه  کنیم که پروژه های پایان نامه پس از اتمام به گوشه 
کتابخانه ها رانده نشده و خاک نخورند؟ اگر همین  فردا بخواهیم اولین قدم را برای رفع 

مشکل برداریم از نظر شما این قدم چه باید باشد؟
این توقع کمی باالتر از سطح دانشگاه های ما است. صنایع ما مشکالت ریز و درشت بسیاری 
دارد که در دنیا حل شده  است؛ اما با این وجود برای ما مسأله است. زمانی که اینگونه مشکالت 
به عنوان ایده پروژه پیشنهاد می شود، به عنوان ایده  تکراری رد می شود. تازه اگر اینگونه ایده ها 

پذیرفته شود، اساتید دانشگاه آنقدرها واقف به کار صنعت نیستند که از عهده آن  برآیند. آنها 
تنها در تئوری های علمی کار کرده و در کنه صنعت حضور نداشــته اند. وضعیت دانشگاه ها 
به گونه ای نیســت که  من یک راه حل بگویم و به راحتی اجرا شــود. مشکل یکی دو تا نیست. 
مشکالت ما سیستمی است. دانشگاه، دولت،  صنعتگران و ... همه مشکالت ساختاری دارند 

و به هم وابسته اند.  
مشکل دیگر ما این اســت که فرهنگ اســتفاده از محصوالت داخلی را نداریم. خوب و بد 
محصوالت ایرانی بــرای  مصرف کننده فرقی ندارد و صرف اینکه ایرانی اســت از خرید آن 

اجتناب می کند.  

   فکر نمی کنید این به این دلیل اســت که اکثر کاالهای ایرانی فاقد کیفیت مرغوب 
هستند؟  اکثریت بی کیفیت هستند؛ اما نه همه آنها. در کشور ما هیچ حمایتی از برندهای خوب 
ایرانی نمی شود و مردم نیز آنها را نمی  شناسند. اگر یک شرکت ایرانی پروژه خوبی در خارج 

انجام دهد، رادیو تلویزیون اسم آن را هم نمی برد تا تبلیغ نشود.  

   خود شما اگر بخواهید خرید کنید کاالی ایرانی را انتخاب می کنید؟  
سعی می کنم جنس ایرانی بخرم. حتی تلویزیون منزل من برند ایرانی است. تلویزیون ها و اجناس 
خارجی هم خراب  می شوند و نیاز به تعمیر پیدا می کنند؛ این مختص اجناس ایرانی نیست. ما باید 

از تولیدکنندگان ایرانی خرید کنیم و بعد به  معایب کاالهای آنها اعتراض کنیم تا اصالح شوند.  

   البته پیشنهاد شما برای خانواده های کم بضاعت چندان ممکن نیست؛ چرا که آنها 
آنقدر سرمایه  ندارند که اجازه دهند اموالشــان خراب شود و مدام آنها را جایگزین 

کنند.  
اصال اینطور نیســت. اجناس خارجی خیلی اوقات خدمات پــس از فروش خوبی ندارند و 
بنابراین خریداری آنها با ریسک  مواجه است. با این وجود فرهنگ ما به گونه ای نیست که به 
تولیدکنندگان ایرانی مجال دهیم. راه دوری نرویم؛ حتی شرکت  توانیر، برق های منطقه ای و 
وزارت نیرو  به خرید از کشورهای خارجی عالقه دارند. عالقه قلبی همه ما ایرانی ها به خرید 

 خارجی است.  
این فرهنگ باید تغییر کند. من در کشور کره حضور داشته ام؛ کره ای ها تحت هیچ شرایطی جنس 
خارجی نمی خرند. اجناس کره  ای از روز اول باکیفیت نبوده است.  آنها حدود 35ـ  30 سال پیش  
به ایران مهاجرت کرده و کارگری می کردند. در آن  زمان اصال جنسی نبوده که بگوییم باکیفیت 

بوده است. اما فرهنگشان این است که جنس خارجی را به کاالهای خودی  ترجیح ندهند. 

  در پایان آیا پیشــنهادی برای گام نهادن در مسیر حل مشــکل ارتباط صنعت و 
دانشگاه دارید؟  

من به دانشگاه ها پیشنهاد می کنم در انتخاب موضوع پروژه ها برای صنعت کشور ارزش قائل 
شوند و صرفا به دنبال  ISI   نباشــند. ارائه مقاالت  ISI  خوب است؛ اما این تمام آنچه که ما نیاز 
داریم نیست. حل مشکالت صنعت کشور نیاز بزرگتری  است که دانشگاه ها باید بیشتر به آن 
بها دهند. اگر به شما پیشنهاد دهند برایتان یک هواپیمای ایرباس وطنی بسازند،  خواهید گفت 
این یک ایده تکراری است و قبال روی آن کار شده است؟ قاعدتا با کمال میل از چنین پروژه ای 
استقبال می  کنید. این مثالی است که می توان آن را به مثال های کوچکتر نیز تعمیم داد. وقتی ما 
نمی توانیم یک کاال را بسته بندی  کنیم یا وقتی نمی توانیم یک قطعه فلزی را بسازیم، نیاز داریم 
دانشگاه ها و موسسات پژوهشــی به ما کمک کنند؛ اما در  شرایطی که اینگونه پروژه ها به بهانه 

تکراری بودن رد می شوند، چگونه می توانیم از سوی آنها انتظار یاری رسانی داشته  باشیم؟  

درصورت نیاز صنعت، بگذاریم ایده پایان نامه ها تکراری باشد
اسفندیار بامداد؛ مدیرعامل شرکت باسط پژوه
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  شرکت رهروان سپهر اندیشه به عنوان یک شرکت دانش بنیان چه مسیری 
را طی کرد تا به جایگاه  کنونی برسد و چه موانعی را در پیش روی خود داشت؟
شرکت هایی که خودشان را دانش بنیان می دانند انتظار دارند که از حمایت های ویژه 
ای برخوردار شوند. در ابتدای راه این  انتظار برای ما نیز وجود داشت اما بعد از دو سال 
از دریافت هر گونه حمایتی نا امید شــدیم. تا اینکه خودمان دست به کار  شدیم و به هر 
شکل محصول خود را به مرحله تولید صنعتی رساندیم و پس از ان بود که اندک اندک 
مسئولین به فکر  کمک به شرکت های دانش بنیان افتادند. در رابطه با فعالیت شرکت 
باید عرض کنم که در ایران مشکل بسیار عظیمی در  بخش عدم مدیریت آب های زیر 
زمینی داشته ایم. این مشکل ایده تولید محصولی به نام کنتور هوشمند آب و برق را به 
 ذهن ما متبادر کرد که در ابتدا منجر به تولید یک محصول آزمایشگاهی شد و به صورت 
اختراع به ثبت رسید. پس از آن ما  توانستیم آن را به صورت صنعتی تولید کنیم و نمونه 
صنعتی آن را در ایران و دیگر کشــور ها مانند چین به ثبت برسانیم.  نحوه کارکرد این 
محصول به این صورت است که آب برداشتی از چاه های آب توسط الکتروپمپ را با 
استفاده از پارامتر  های الکتریکی محاســبه می کند. در حقیقت شرکت رهروان سپهر 
حول این ایده و این اختراع شــکل گرفت و آن را تبدیــل به  تولید صنعتی کرد. امروز 
حدود 30 درصد چاه های کشــور به این کنتور مجهزشده است. ضمن اینکه اثر بخشی 
اســتفاده از  این کنتور ها به شکل های مختلف خود را نشــان داده است و گزارش های 
مختلف توسط شرکت های آب منطقه ای و  شرکت های توزیع در استان های مختلف، 
این اثر بخشــی را تایید کرده اند. این محصول برای اولین بار از ایران توانســته  است 
جایزه انجمن جهانی آب را بــه خود اختصاص دهد و با این پایلــوت موفق در ایران 
و معرفی آن در ســطح دنیا صادرات  آن از ســال پیش اغاز شده اســت. به طوری که 
ما به عنوان یک شرکت ایرانی توانســته ایم صادرات  high-tech  به چین را  تحقق 

ببخشیم، امری که شاید بسیار بعید به نظر برسد.  

  بنابراین علی رغم اینکه شــرکت های دانش بنیان در ابتدای کار محصوالت 
خارجی را به صورت  الیســنس پایه کار خود قرار می دهنــد و حتی از آنها 
نمایندگی می کنند، اما به نظر می رسد این روند در  مورد شرکت شما به صورت 

معکوس اتفاق افتاده است. چگونه به چنین نوآوری دست یافته اید؟  
بله، کنتور هوشمند آب و برق یک راه حل ایرانی برای حل معضل آب های زیرزمینی 
است. ایرانی ها به لحاظ تاریخی راه  حل های دیگری نیز داشته اند و اما این کار حرکت 
جدید و مدرنی اســت و نمونه مشــابه خارجی ندارد. پروژه ای منحر به  فرد است و به 
معنای واقعی کلمه تکنولوژی و ایده از ایران صادر می شود. ایده ای که ابتدا در ایران 
به مرحله اجرا رســید  و اثر بخشی خود را نشــان داد و سپس مشتری جهانی پیدا کرد. 
بنابراین در هیچ کجای این مسیر روند متعارفی که همیشه  از خارج به داخل بوده است 
را مشــاهده نمی کنید. ما حتی برای صادرات محصول خود به برخی از کشور ها که به 
واسطه  مسایل سیاسی امکان صادرات به آنها را نداشتیم، مجبور شدیم در کشور ثالثی 
شرکت ایجاد کنیم و از آن طریق  محصوالتمان را به فروش برسانیم. این کاری است 
که مثال غربی ها با ما انجام می دهند و شــما می بینید که فرآیندها در  ارتباط با شرکت 

رهروان سپر اندیشه کامال معکوس است و بدیهی است که به این شکل باشد.  

  آیا تاکنون از حمایت های مختلفی که توســط نهاد های دولتی از شرکت های 
دانش بنیان شده استفاده  کردیده اید؟ چه مشکالت و موانعی در خصوص این 

موضوع داشته اید؟

البته وزارت نیرو به شرکت ما به طور خاص توجه ویژه ای داشته و از این بابت از آنها 
قدردانی می کنیم اما در رابطه با   حمایت های عمومی از شــرکت های دانش بنیان من 
مثالی را  از تجربه اینت شــرکت نقل می کنم که گویا خواهد بود.  چندی پیش شرکت 
ما در مناقصه ای که برای کنترل اب های زیرزمینی حوزه دریاچه آذربایجان شــرکت 
کرد. در آن برهه  تصمیم گرفتیم که از ضمانت صندوق حمایت از شــرکت های دانش 
بنیان استفاده کنیم اما کارفرما این ضمانت را از ما  نپذیرفت و ما مجبور شدیم خودمان 

ضمانت بانکی تهیه کنیم.  

  فکر می کنید علت نپذیرفتن این ضمانت ها چیست؟
به نظرم مشکل متوجه خود این صندوق هاست که نتوانسته اند تاییدات مورد نیاز را از 
بانک مرکزی بگیرند. کارفرماها حــق  دارند ضمانتی را که از اعتبار قانونی برخوردار 
نیســت قبول نکنند. البته مشــکل شــرکت های دانش بنیان با نهادهای دولتی  تنها به 
ضمانت نامه ها محدود نمی شــود. به عنوان مثال  این شرکت ها مجبورند بسیاری از 
مواد اولیه را از کشــور های  دیگر وارد کنند و پس ازتولید و ایجاد ارزش افزود آن را 
به صورت های تک به خارج از کشور صادر کنند. اما در این زمینه  برای شرکتی مانند 
شرکت ما که جزو اولین شرکت های دانش بنیان بوده ایم هیچ گونه معافیت گمرکی در 

نظر گرفته نشده  است.  

  ارتباط شما با مراکزی مانند سندیکای صنعت برق و پژوهشگاه نیرو به چه 
صورت بوده و نظرتان  نســبت به اقداماتی حمایتی که این مراکز در قالب های 
مختلفی مانند صندوق ها نسبت به شرکت های  دانش بنیان داشته اند و در آینده 

خواهد داشت چیست؟
شرکت ما ارتباط تنگاتنگی با سندیکا و پژوهشگاه نیرو داشته است. به خصوص اینکه 
ما به واسطه تولید کنتور های هوشمند  نیاز داریم تا از پژوهشگاه تاییدیه های مختلفی 
بگیریم. عالوه بر این در این سال ها کمک های فنی زیادی توسط  پژوهشگاه به ما ارائه 
شــد. اما به لحاظ مالی تاکنون حمایت خاصی را از این مراکز دریافت نکرده ایم. کما 
اینکه ما از وجود  چنین صندوق هایی اطالع نداشــته ایم و اطالع رسانی دقیق هم در 
این مورد صورت نپذیرفته است. بنابراین درخواستی در  این رابطه نداشتیم و طبیعتا 

کمکی هم دریافت نکرده ایم.  

  نظرتان در خصوص کارگروه ها و سلسله نشست هایی که در سندیکا با هدف 
حمایت از تولیدات دانش  بنیان صادراتی در حال برگزاری است، چیست و چه 

پیشنهادی برای این موضوع دارید؟  
من فکر می کنم یکی از بهترین پیشــنهادها می تواند پر کردن خالء های قانونی است 
که در حیطه ســازمانی وزارت نیرو  وجود دارد. به عنوان مثال ما در بحث کنتور های 
هوشــمند نیاز داشــتیم که محصول خود را به دولت چین معرفی کنیــم و این  کار  می 
بایســت از طریق بخش دولتی در ایران صورت می گرفت. اما پاسخ وزارت نیرو به 
این درخواست این بود که این  وزارت واحد سازمانی و قانونی خاصی ندارد که بخواهد 
بــرای صادرات محصوالت بخش خصوصی دســت به چنین اقدامــی  بزند. بنابراین 
تشــکل هایی مانند سندیکا می توانند نقش واســطه ایفا کنند و در پر کردن خالء های 
این چنینی مفید واقع  شــوند. بحث دیگر هم حمایت های گمرکی از محصوالت های 
تک صادراتی اســت که وارد کردن مــواد اولیه برای تولید  محصــوالت صادراتی را 

ارزانتر و آسانتر می کند.  

دو سویه شدن انتقال تکنولوژی، با حمایت از تولیدات دانش بنیان داخلی
امیر فرزاد؛ مدیر اجرایی شرکت رهروان سپهر اندیشه
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  دانش بنیان بودن ایران ترانسفو چه افق هایی را پیش روی آن گذاشته و چه نیازی 
احساس  می شد  که این شــرکت به سمتی حرکت کند که بر اساس پایه ها دانشی و 

علمی کار خود را به پیش ببرد؟
ایران ترانسفو از حدود 50 سال پیش تحت لیســانس زیمنس آلمان کار خود را با شروع 
تولید ترانسفورماتور آغاز کرد که  همان طور که شما اشاره کردید از معدود شرکت های مادر 
و دانش بنیانی است که در حال حاضر در کشور فعالیت می کند.  ترانسفورماتور تجهیزی 
اســت که در ســطوح مختلف تولید انتقال و توزیع برق نقش اساسی و استراتژیکی را ایفا 
می کند و  این امر می طلبد که دانش و ریشه علمی قوی ای آن را پشتیبانی کند و آن را قابل 
اعتماد کند. بر همین اساس دانش اولیه  و پایه ما با همکاری شرکت زیمنس آلمان بدست آمد 
و در ادامه در در طول مدت این 50 سال آن را توسعه دادیم و  به روزرسانی کردیم. وقتی ما 
محصولی تولید کنیم که دانش قوی و محکی پشتش باشد، مشتری ها با اطمینان خاطر از ما 
 خرید می کنند و دغدغه ای از بابت عدم کارایی این محصول مهم نخواهند داشت. به عبارت 
دیگر این دانش سبب می  شود ضمن تولید محصول باکیفیت، طول عمر  و کارکرد در زمان 
طوالنی آن نیز تضمین شود. کما اینکه شــرکت هایی وجود  دارند که تولید ترانس را بدون 
دانش روز و مــواد و تجهیزات مرغوب انجام می دهند که نتیجه آن محصولی بی کیفیت و 
غیر  استاندارد است. ضمن اینکه درآزمایشگاه های پیشرفته و مرجع شرکت ایران ترانسفو 
تست های مختلفی  بر روی تمامی  ترانس ها انجام می شود که این امر خود در راستای دانش 
بنیان بودن و دقت نظر ویژه بر روی تولیدات این شرکت است.  از دیگر موارد مهمی که باید 
به آن اشــاره کرد خدمات پس از فروش شرکت ایران ترانسفو است که خدمات مورد نیاز 
 مشــتری را با دقت و کیفیت باال و در زمان مناسب ارایه می کند و از طریق نمایندگی های 

متعدد در کشور در سطوح مختلف  به سرویس دهی می پردازد.  

  به همکاری شرکت ایران ترانسفو و زیمنس اشاره کردید. آیا در مدت فعالیت 
ایران ترانســفو عالوه بر  واردات محصوالت و مواد اولیــه،  انتقال تکنولوژی 

ازشرکت های مختلف خارجی نظیر زیمنس  صورت  پذیرفته است؟
قطعا همین طور بوده است. یکی از راه های انتقال تکنولوژی در دنیا همکاری های درازمدت 
و ســاخت مشترک محصول  است. ما با شرکت زیمنس آلمان به این امر مهم پرداخته ایم و 
انتقال تکنولوژی را انجام داده ایم به طوریکه با همکاری  مهندسان زیمنس و در محل شرکت 
ایران ترانسفو توانسته ایم با دانش روز دنیا محصوالت متنوعی را طراحی کنیم و  بسازیم. 
این همکاری ها در سطوح گسترده  دفتر فنی، تولید، کیفیت و ... بوده و ضمن آن توانسته ایم 

دانش به روز را انتقال  دهیم.  

  آیا توانسته اید توجه نهاد ها و سازمانهایی که وظیفه ی حمایت از شرکت های 
دانش بنیان را برعهده  دارند را جلب کنید؟ این حمایت ها به چه شکلی بوده و به 

چه صورتی انجام شده است؟
متاسفانه در کشــور ما در حوزه ارتباط بین صنعت با شرکت ها و موسسات دانش بنیان و 

دانشگاه ها خال اساسی وجود دارد.  در ســالهای اخیر این خال ارتباطی به درستی پر نشده 
و توجه مناســبی به آن نشده است.  هم بخش صنعت و هم بخش  دانشگاهی نتوانسته اند به 
خوبی با هم ارتباط برقرار کنند که باعث شده هر دو طرف متضرر شوند. ما نیز از این قاعده 

 مستثنی نبوده ایم و در برقراری این ارتباطات و کسب این حمایت ها موفق نبوده ایم.  

  فکر می کنید تشکل هایی مثل سندیکاها و نیز مراکز پژوهشگاهی چه نقشی را 
می توانند در این زمینه  ایفا کنند؟ به عنوان مثال آیا شــرکتی مثل ایران ترانسفو 
توانسته است با پژوهشگاه نیرو ارتباط برقرار  کند یا از حمایت های فنی و مالی  

ان برخوردار شود؟
به نظر من مراکزی که شما اشــاره کردید در این سال ها توفیق چندانی در ارتباط با صنعت 
نداشته اند و مشکل از آنجایی  ناشی می شود که نیازسنجی ها به درستی انجام نمی شود. به 
نظرم ابتدا باید نیاز های بخش های مختلف صنعت به درستی  شناخته شود و متناسب با آن 

نهاد ها و پژوهشگاه ها فعالیت کنند و از طرق مختلفی به ارایه راهکار بپردازند. 

  اکثر شرکت های دانش بنیان در صادرات محصوالت خود دچار مشکل هستند. 
شما با توجه به تجربه  ای که در ایران ترانسفو دارید، چه راهکار هایی را برای حل 

مشکالت این بخش  پیشنهاد می کنید؟
بــه نظرم ما باید ابتــدا خود را به  خوبی بشناســیم و بدانیم چه چیزی بــرای عرضه داریم و 
پتانسیل هایمان چیست. آن گاه می  توان به سراغ نیاز هایی که دیگران به ما دارند برویم و در 
پی راه های برآورده کردن این نیاز ها باشــیم و دانش فنی مناسب  برای آن را تدارک ببینیم. 
شرکت ایران ترانسفو با نیازسنجی مناسبی که در کشور های آسیایی و آفریقایی انجام داده 
 توانسته است به خوبی این کار را انجام دهد و خوشبختانه صادرات خوبی را به این کشور ها 

داشته ایم. 

  آیا دولت و نهاد های دولتی در این راه به کمک شما آمده اند؟  
قطعا الزمه صادرات و همکاری های اقتصادی، ارتباط ها و لینک هایی است که باید دولت در 
سطح سیاسی با کشور های  مختلف بزند تا شرکت ها در امر صادرات با مشکل مواجه نشوند. 
نقش دولت پیش از هرچیز در دیپلماسی و فرآهم آوردن  بستر های ارتباطی برجسته خواهد 
بود. ما هم از این نقش تا حدودی منتفع شده ایم اما در بخش های دیگر و همکاری های دیگر 

دولتی چندان رضایت نداریم و فکر می کنیم این همکاری ها می تواند بهتر شود.  

  چه راهکار ها و پیشنهاداتی دارید تا این همکاری ها با بخش دولتی هر چه بهتر 
صورت گیرد و رضایت  بخش خصوصی بدست آید؟

به نظرم در قدم اول دولت می تواند با پرداخت مطالبات شــرکت هایی مانند شرکت ایران 
ترانسفو و در قدم بعدی ارایه  تسهیالت و امتیازاتی مانند معافیت مالیاتی، این شرکت ها 

را در مسیر خود یاری کند تا گام های بلند تری را در بازار های  داخلی و خارجی بردارند. 

عدم نیازسنجی صحیح  صنعت، آسیب بزرگ مراکز پژوهشی کشور
امیر نجفی؛ مدیرعامل شرکت ایران ترانسفو ری

 آسیب شناسی ارتباط صنعت و دانشگاه 



گفت و گو
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  مهم ترین مشکالتی که بخش خصوصی و به طور خاص صنعت برق با بانک ها دارند 
چیست و چه راه  کارهایی  برای رفع این موانع به نظرتان می رسد؟

در حال حاضر اکثر شرکت های فعال در صنعت برق مقدار قابل توجهی پول از دولت طلبکارند 
اما پرداخت این پول ها توسط  دولت به کندی انجام می شود. در نتیجه شرکت ها مجبورند برای 
گذران حیات خود و تامین نقدینگی به بانک هــای دولتی و  خصوصی روی آورند در حالی که 
از ســوی بانک ها هم با نرخ ســود     حدود 27 درصد مواجه می شــوند. این یکی از بزرگ ترین 
 مشکالت شرکت ها در این خصوص است. مسلما اگر صورت حساب ها به موقع پرداخت شود، 
چنین مشکالتی نخواهیم  داشت. به عبارت دیگر از طرفی دولت طلب پیمانکاران را نمی دهد  
و ازطرف دیگر مثال بانک های دولتی برای ارائه  تســهیالت مالی کارمزد و ســود های کالن 
مطالبه می کنند. لذا این بحث به وجود می آید که چه کسی باید این نامعادله را حل  کند. به نظرم 

برای حل عاجل این موضوع باید نرخ تسهیالت سریعا پایین بیاید.  
مشکل دیگری که شــاید به طور مستقیم به سوال شما ربطی نداشته باشد این است که ما شاهد 
کاهش شــدید طرح ها،  پروژه ها و مناقصات هســتیم و بر همین اســاس شرکت ها مخصوصا 
شرکت های تولیدی با ریزش نیروی انسانی مواجه  شده اند. مضافا اینکه اکثر طرح های اجرایی 
در دســت اقدام با کمبود نقدینگی و پرداخت ها و مخصوصا پیــش پرداخت ها  روبرویند. اگر 
دولت مطالبات تمامی شرکت های صنعتی برق را پرداخت کند بدیهی است که هیچ مشکلی در 
این صنعت  نخواهیم داشت و حتی گرفتن وام هم با وجود بهره های باال می تواند برای صنعتگر 
به صرفه باشد. اما در عمل شاهد گره  خوردن زنجیره ای از مشکالت هستیم که قربانی اصلی آن 

بخش خصوصی صنعت برق خواهد بود. 

  نظرتان در مورد راهکاری هایی مانند اوراق قرضه  اسالمی و صکوک اجاره که از 
جانب دولت برای  بازپرداخت بدهی ها پیشنهاد می شود چیست؟

در واقعیت امر اگر طرح مربوط به صکوک به درستی اجرا می شد می توانست مفید باشد اما در 
عمل این گونه نبود. در این  خصوص قرار بر آن بود  که شرکت ها به ازای صکوکی که در اختیار 
دارند هر سه ماه یکبار سود ســپرده قرضه خود را  دریافت کنند اما دیدیم که بعد از 9 ماه دولت 
سود ســه ماهه اول را پرداخت کرد. به طوری که بعضی از شــرکت ها با مشاهده  این شرایط از 

دریافت این اوراق صرف نظر کرده اند.  

  به نظرتان چقدر احتمال دارد در شرایط پسا تحریم بتوان بر روی بانک های خارجی 
و ال سی ها و  تسهیالت کم بهره این بانک ها حساب کرد؟ همچنان که پیش از تحریم 

بسیاری از شرکت ها از این  فرصت استفاده می کردند و همچنان آن را دورانی طالیی  
می نامیدند. 

من بعید می دانم که شرایط به سرعت به حالت قبل بازگردد اما امیدواریم که در آینده این اتفاق 
بیافتد. البته تمام این  گشایش ها به شرایط تولید، صنعت و عمران داخلی نیز بستگی دارد. اگر 
چرخ تولید از حرکت بایســتد بانک ها نمی توانند به  کار خود ادامه دهند، نیروی انسانی جذب 
نخواهند شــد و فکر می کنم راه حل اساســی در موقعیت کنونی آن اســت که چرخ  تولید را به 

حرکت در بیاوریم.  

  چه راه کاری برای تداوم کار تولیدی در شرایط کنونی صنعت برق  پیشنهاد می کنید؟
یکی از راهکارها جلوگیری از واردات بی رویه اســت. متاسفانه مشاهده شده با وجودی که ما 
کارخانجات و کارگاه های  بسیاری در حوزه تجهیزات برقی، کابل و بسیاری دیگر از کاال های 
صنعت برق داریم این محصوالت وارد می شوند. به نظرم  حتی اگر این محصوالت که در داخل 
تولید می شــوند گران تر از نمونه های خارجی عرضه شــوند باز هم برای چرخیدن چرخ  تولید 
می بایست از ورود این کاال ها ولو ارزان تر جلوگیری کرد. یا مثال همین شرایط خودروسازی 
ما را معیوب کرده است.  کما اینکه مشاهده شــده شرکتی چون ایران خودرو سفارش بعضی از 
قطعات خط تولید خود را به بهانه گران بودن کار با  قطعه ســازان داخلی، به خارج از کشور و یا 
چینی ها می دهند. در شــرایطی که به خودی خود خودرو ها گران هستند، اقدامات  این چنینی به 
هیچ وجه قابل قبول نیست. واردات تنها در صورتی قابل توجیه است که مربوط به های تک   ها 

و  تکنولوژی های برتر باشد.  

  فکر نمی کنید با توجه شرایط پسا تحریم و ورود بانک های خارجی که تسهیالت 
خود را با بهره کمتری  ارائه می دهند، بانک های داخلی هم  وارد شرایط رقابتی تری 
شوند و برای ادامه حیات به ارایه  تسهیالت پایین تر و خدمات جذابی از این دست 

روی آورند؟
من ســوال شــما را با ســوال جواب می دهم. فکر می کنید  چند درصد از کار بانک های داخلی 
واقعــا در حیطه خدمات بانکداری  مــی گنجد؟ به نظرم  آفت بانک هــای داخلی روی آوردن 
آن ها به بنگاه داری اســت. مشــاهده می کنید که بانکی بعد ازگذشــت  کمتر از  5 سال از زمان 
افتتاح، توانسته در سراسر کشور 500 شعبه دایر کند. به نظرتان آیا با فرآیند مشخص و سالم 
 بانکداری می توان چنین توسعه ای بدست آورد؟ خرید و فروش زمین وکارخانه و ملک بخشی 
از کارهایی  است که بانک ها  برای حیات خود ابایی از انجام آن ندارند. بنابراین ارایه تسهیالت 
نرخ پایین و خدماتی از این قبیل برایشــان دغدغه نیست.  بنابراین می بایست همان طور که 

در متن قانون منعکس است، بانک ها سریعا بر روی بانکداری به معنی واقعی آن تمرکز  کنند. 

  نظرتان در باره قانون رفع موانع تولید و بند هایی که جهت مجازات بانک های 
متخلف در نظر گرفته  شده چیست؟

بنده کامال موافق این دســت قوانین هستم. بانک ها باید بدانند که اولویتشان حمایت از تولید 
و صنعتگران داخلی است.  مسئوالن باید به سرعت و جدیت بیشتری به اجرای قوانینی از این 
دســت بپردازند. متاسفانه بعضا می بینیم موسسه مالی که  به شکل غیر مجازی فعالیت می کرده 

است، بعد از چندین سال تازه به فکر جلوگیری از فعالیت آن افتاده اند.  

  به عنوان آخرین سوال نقش تشکل هایی مانند سندیکا را تا چه حد در جهت بهبود 
رابطه بین بانک ها  و بخش خصوصی موثر می دانید؟  

نقش سندیکا به عنوان نهادی که حدود 500 شرکت به عضویتش در آمده اند قابل چشم پوشی 
نیست. سندیکا شاید نتواند  به عنوان شخصیت حقوقی مســتقیما وارد عمل شود اما می تواند 
حداقل این ماشــین فرســوده تعامالت بانکی را به حرکت  واقعی نزدیک کند و به بیان دیگر 

پیگیر حل مشکالت این حوزه باشد.   

    گفت و گو

گفت وگو با محمود فتوره چی؛ رییس کمیته سازندگان دکل های انتقال نیرو  
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قبل از اینکه بخواهم به ســواالت مطروحه جواب کادر بندی شده و بر اساس پرسش ها بدهم، 
باید اشاره کنم که ساز و  کار حیات ســازمان در صنایع کوچک از آنچه راهکار اجرایی صنایع 
بزرگ محسوب می شود، متفاوت است و اشارات من  با تجربه های عینی بیشتر معطوف به این 

نوع صنایع است. 

  بنا به تجربه واحد صنعتی خود مهمترین چالش های بخش خصوصی به ویژه در 
حوزه  صنعت برق را طی  سال های اخیر در ارتباط با بانک ها در چه مواردی می بینید 

و علل آن را چگونه ریشه یابی می کنید؟
بانک ها از مشــتریان خود انتظار دارند که عملکرد تجاری خود را در تمامی روزهای ســال و 
مخصوصا روزهای پایان ماه، حفظ  کنند. نگرش به مشــتری و اعتبار دهی به آن بیشتر در این 

شکل برخورد دیده می شود.  
مخصوصا در این چند ســال اخیر گاه از ما می پرســند که چرا رســوب در حساب شما اتفاق 
نمی افتد و ما می گوییم مگر  نشست اتفاق می افتد که امکان رسوب نیز مهیا باشد. وقتی من بعد 
از چند ماهی پول می گیرم که به چندین نفر همزمان  قول آن  را داده ام و هنوز به حساب ننشسته 
آن را تقسیم می کنم، دیگر رســوب مفهوم ندارد. مخصوصا در صنعت برق که  احوالش اصال 
خوب نیست. این نوع نگرش می بایســت تغییر کند و اعتبار این صنعت کوچک را در ارزش 

افزوده ایجاد شده  باید جستجو کرد .  

  از نظر شما عمده مسایل بخش خصوصی صنعت برق  در ارتباط با بانک های عامل 
ناشی از قوانین  مربوط به نظام بانکی است یا نحوه اجرا و اعمال آن ها ؟

عمده ناهنجاری های ایجاد شده با بانک ها به نگرش گفته شده در بند 1 بر می گردد. وقتی بانک 
می تواند بنگاهداری کند،  امالک بخرد و اهرم تورمی داشته باشد و در یک کالم پول بازی کند، 
چرا باید با من بخش خصوصی با ریسک باال کار  کند که تازه به هنگام به هم ریختن قواعد بازی 
و ضرر من بخش خصوصی، می توانم به ادعای دفاع از اشــتغال، شــرایط  اجرای فرآیند های 

قضایی را هم به تعویق بیاندازم.  
   طبیعی اســت وقتی تورم در جامعه باال است، هیچ تولید منطقی، پاسخگوی معادالت تامین 
سود نمی تواند باشــد. همچنین  در شرایط فعلی رکود، دوره گردش مالی بسیار طوالنی شده و 
به همین دلیل دیگر تسهیالت بانکی از نظر اقتصادی پاسخ گو  نیست. این چرخه تا آنجا ادامه 

می یابد که هم فعالیت بانکی توجیه ندارد و هم فعالیت تولیدی.  

  همان طور که استحضار دارید، طی ماده های 16و 17 قانون رفع موانع تولید رقابت 
پذیر جهت  اصالح نظام بانکی و بهبود شرایط دریافت تسهیالت بانکی توسط فعالین 

صنعتی به ارایه راهکارها و  بعضا تنبیهاتی برای موارد نقض قانون توسط بانک های 
عامل پرداخته شده است، همچنین در ماده   20 این قانون مهلت دریافت تسهیالت 

مذکور را تا سه ماه پس از تاریخ ابالغ این قانون عنوان می  دارد.  
با این وصف از نظر شما این گونه اقدامات قانونی تا چه حد می تواند در جهت رفع 

مشکالت بخش  خصوصی در ارتباط با بانک ها موثر باشد؟
تنبیهات  اعالمــی جهت بانک های عامل مورد بحث و مناقشــه در صنایع کوچک نمی تواند 
باشد. ممکن است صنایع بزرگ و  کنسرسیوم ها بتوانند و وقت آن را داشته باشند. اما برای من 
صنعت کوچک سرعت عمل بسیار مهم است و قطعا به دنبال  راهکارهایی برای سرعت بخشی 

به فرآیند تعامل با بانک هســتم. در این رابطه ممکن اســت کمپین های اخیر به مانند  نخریدن 
خودرو جهت تهدید بانک ها به کاهش سپرده ها شکل یابد که قطعا فشار بیشتری به بانک وارد 

می کند. 

  پیش بینی و انتظار  شما در شرایط پساتحریم در خصوص تسهیل مبادالت بانکی 
چیست و در صورت لغو  تحریم ها  برای حفظ رقابت پذیری صنایع و نیز بانک های 

داخلی چه راهکارهایی را پیشنهاد می دهید؟
در دوران پسا تحریم چنانچه ســرمایه گذار خارجی وارد میدان شود، حتما به دنبال خود بانک 
خارجی را هم وارد میدان خواهد  کرد. قطعا در چنین شرایطی بانک های ما چه از نظر ساختار و 
چه از نظر رقابت پذیری نخواهند توانست با ایشان رقابت  کنند  همان طورکه در ده سال پیش 
بودند خیلی از شرکت ها که وام های ارزان قیمتی از آن طرف آب گرفته بودند و در  همین بازار 
تورمی توانستند کار کنند. شاید بهتر است بانک ها عالوه بر ابزارهای رایج توصیه شده توسط 

بانک مرکزی، به  تقویت منابع خود از بانک های آن طرفی بپردازند . 
شاید اگر در کل اقتصاد فرجی حاصل شود و دوره گردش مالی کوتاه تر، همچنین بتوان با هزینه 
مالی کمتری محصول  مناســب را راهی بازار کرد، در دوران پسا تحریم که قطعا هزینه مبادله 
کاهش خواهد یافت، بانک ها چنانچه بتوانند به روان  سازی اقتصاد کمک کنند ، وظیفه ی خود 

را انجام داده باشند. 

  گفت و گو    

  تعامل با بانک ها در دوران پسا تحریم
گفت و گو با فرزاد عباسی، مدیرعامل یارادان صنعت  
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  از نظر شما تصمیم مذکور در مورد واگذاری بلوکی 
این پروژه به چه دلیل و  بنا به چه مصالحی صورت 

 گرفته است؟
به نظر می  رســد تنها دلیل برای اتخاذ تصمیــم در واگذاری 
بلوکــی طراحی و تامین 312 پســت فوق توزیع، اســتفاده 
از منابــع  فاینانس و یا پول های بلوکه شــده ایران در ســایر 

کشورها در قالب فاینانس است. 

  اگر از شرکت هایی هستید که قصد همکاری در این 
پروژه را داشته اید، شرایط حضور خود را در این  پروژه 

با وجود شرط مذکور چگونه ارزیابی می کنید؟
پیشنهاد شما به عنوان یکی از فعالین و آگاهان حوزه 

انتقال در خصوص بهبود شرایط واگذاری این پروژه  ها 
به گونه ای که همزمان مصالح بدنه بخش خصوصی در 
این حوزه و موارد مد نظر شرکت برق منطقه  ای تامین 

شود، چیست؟
در پاســخ به سواالت دوم و ســوم، همگان مطلع اند طی 60 
سال گذشته شــرکت های پیمانکاری و تولیدکنندگان داخلی 
 علی رغم بی پولی و بدقولی های وزارت نیرو در انجام تعهدات 
خود بار ســنگین اجرای پروژه های صنعت بــرق را به دوش 
 کشــیده به همین دلیل اکثریت قریب به اتفاق شــرکت ها در 
وضعیتی دشوار قرار داشته و توانایی آن ها تحلیل رفته است 

و به  سختی شرایط بی پولی و رکود فعلی را تحمل می کند. 
در شرایطی که طبق آمار رسمی تورم های باالتر از 40 درصد 
نیز داشته ایم این شرکت ها سال ها برای وصول مطالبات خود 
 انتظار کشیده اند حتی چنانچه مطالبات را نیز دریافت کنند با 
توجه به عدم دریافت خسارت تاخیر در پرداخت ارزش پول 

 دریافتی شدیدا کاهش یافته است. 
این شرکت ها تمامی مشکالت را به امید آینده تحمل کرده اند 
و اگر قصد ادامه همکاری بــا وزارت نیرو نبود با بروز اولین 
 مشــکالت شــرکت ها می توانســتند از ادامــه قراردادهای 

یکسویه خودداری کنند. 

  نتیجه تحمل سختی ها و مشکالت در عمل به کجا 
انجامیده؟

اکنون که کشــور در آســتانه رفــع تحریم ها قــرار گرفته در 
تصمیمی عجوالنه پروژه  ای معادل چندین ســال نیاز کشور 
در قالب  یک مناقصه بدون توجه  به توان شرکت های داخلی 
قرار است به نحوی واگذار شــود که هیچ یک از شرکت های 

داخلی  شانسی در آن نداشته باشند. 
قطعا مناقصــه ای که  بــرآورد اولیه آن بیش از یــک میلیارد 
دالر اســت از توان هر یک از شــرکت های داخلی فراتر است 

و تنها  معدودی شرکت های بزرگ بین المللی آن هم به پشتوانه 
دولت های خود قادر به حضور در چنین مناقصه ای خواهند بود. 

در نتیجه با روش موجود باید از قانون حداکثر استفاده از توان 
ساخت داخلی صرف نظر و اقتصاد مقاومتی را نادیده گرفت. 

از نظر من تنها راه برای حضور موثر شرکت های داخلی تجدید 
نظر در شرایط و حجم مناقصه است. باید ابتدا پروژه به  چندین 
پروژه کوچک تر تقسیم شود و فقط نیازهای فوری بخش فوق 
توزیع مورد نظر قــرار گیرد. زیرا امید می رود که با  گشــایش 
ایجاد شده در روابط بین المللی در آینده نزدیک بتوان با شرایط 

بهتری مبادالت تجاری و پولی و تامین مالی را  انجام داد. 
به عــالوه به جای انجام مناقصه به صــورت خرید تجهیزات 
مناقصه ای به صورت  EPC   تعریف شود تا کنسرسیوم هایی 
از  پیمانکاران داخلی بتوانند در مناقصه حضور داشته و از این 
اجناس تولید کنندگان داخلــی از طریق همین پیمانکاران به 

 مناقصه وارد شود.  

  نحوه واگذاری این تعداد پروژه پست در قالب این 
روش، تا چه حد ممکن است به توسعه صنعت برق 

 یا احتماال آسیب رسیدن به شرکت های پیمانکار این 
صنعت منجر شود؟

در مناقصه حاضر شــرایط به نحوی اســت که بــه هیچ وجه 
نمیتوان ســهمی برای تولید داخل و شــرکت های داخلی در 
پروژه  متصور شــد در نتیجه شــرکت هایی که در ســال های 
سختی در خدمت کشــور و وزارت نیرو بوده اند امیدی برای 
تامین نیازهای  ســالیان آینده کشور نخواهند داشت و به تبع 
آن شــرکت های داخلی توانمندی که بــا قراردادهای انتقال 
تکنولوژی با برترین  ســازندگان اروپایی برای خود و کشور 
اعتباری کســب کرده بودند تضعیف و به تدریج به تعطیلی 
کشانیده می شوند نتیجه  اینکه در دراز مدت صادرات خدمات 
فنی و مهندسی رشته برق که سالیان اخیر باالترین رتبه را در 
صدور خدمات فنی و  مهندســی کسب کرده است را با تحقق 

این مناقصه باید عمال خاتمه یافته تلقی کرد. 

گفت و گو بامسعود سعادتی؛ مدیر عامل شرکت مبنا نیرو

توجه به فوریت های بخش فوق توزیع، تنها راه ادامه حیات رشکت های داخلی

    گفت و گو



39

گفت و گو با داریوش افنانی، مدیر بازرگانی شرکت ایستا توان صنعت

  از دیدگاه شما تحریم ها چه تاثیرات مشخصی بر حوزه کسب و 
کار فعالین صنعت برق کشور داشته  است؟  

با توجه به تحریم بیشتر کمپانی های مطرح اروپایی متاسفانه کاالهای 
بی کیفیت چینی توسط برخی وارد کننده ها وارد  بازار و صنعت شده که 
همین مورد سبب رقابت نا سالم بین فعالین این صنعت و ایجاد رکود 

در تولید داخلی بوده است.  

  با توجه به تبعاتی که تحریم ها تا امروز برای فعالین صنعت 
برق کشور داشته، تحلیل و ارزیابی تان از  فرایند لغو تحریم های 

موجود در صنعت برق و آثار و تبعات مثبت و منفی آن در این 
صنعت و به طور  خاص در حوزه فعالیتی آن شرکت چیست؟  

با توجه به لغو تحریم ها و آثار آن می توان اظهار کرد که باعث رقابت 
سالم و منطقی با نگرش به کیفیت و تسهیل در  گشایش   LC  خواهد 
بود  ولی در صورت عدم برنامه ریزی صحیح از سوی مسئولین امر 
درخصوص کاالهای وارداتی و بی  رویه ممکن است آسیب جدی به 

تولیدات داخلی وارد  شود. 

  در شرایط  لغو این تحریم ها چه راهبرد های مدیریتی می تواند 
در جهت کاهش چالش ها و افزایش  فرصت های متعاقب به 

منظور خروج از رکود در صنعت برق کشور به کار برده شود و 
به طور خاص  بفرمایید در واحد صنعتی خود چه پیش بینی ها 

و برنامه ای را در جهت رویارویی با شرایط پساتحریم  در نظر 
گرفته اید؟

  در شرایط لغو تحر یم ها الزم است دولت محترم دستور اکید به عمل 

آورد که در خریدهای داخلی اولویت با تولیدات داخلی  با کیفیت رقابتی 
بوده و مطمئنا در این واحد تولیدی)ایستا توان صنعت( به کارگیری 

آخرین تکنولوژی های روز دنیا و  هم گامی با آن ها مد نظر است. 
بهترین حالت قابل  با توجه به رویکرد اقتصاد مقاومتی،  اینکه  ضمن 

پیش بینی حرکت در راستای برنامه توسعه پنج ساله  خواهد بود. 

  در راستای هر چه مساعدتر ساختن زمینه فعالیت های صنعتی 
و اقتصادی صنعت برق و خروج از  شرایط رکودی این صنعت 

در شرایط پساتحریم چه انتظاراتی از سندیکا دارید؟  
از سندیکای محترم تقاضا داریم اوال در ارتباط مستقیم تولید کنندگان 
اعضای سندیکا تعامل الزم از نظر همکاری های فی  ما بین در تمامی 
جهات من جمله مسایل فنی و ابتیاع کاال از همدیگر هماهنگی الزم  
به عمل آورده و در مجالت ستبران  نسبت به معرفی توانمندی هر یک 
از تولید کنندگان با عکس و گزارش اطالع رسانی کند و در موقعیت 
نحو  به  خارج  و  داخل  نمایشگاه های  در  جمله  شرکت  من  رو  پیش 
مطلوب نسبت به معرفی کاالها و توانمندی تولیدات داخلی فعاالنه 

تبلیغات  الزم را به عمل آورد. 

  از دیدگاه شما انجام چه اقدامات و برنامه ریزی هایی  از جانب 
دولت برای مدیریت شرایط پساتحریم  در ابعاد مثبت و منفی 

آن الزامی است؟
از تحریم الزم  برنامه ریزی های دولتی پس  اقدامات و  در خصوص 
است نسبت به حمایت های الزم از قبیل تسهیالت  بانکی با نرخ های 
معقول تر و کاهش هزینه های بیمه ای تولید کنندگان حمایت های جدی 

به عمل آورده و بروکراسی  کاهش یابد. 

  نقش سندیکا در رشایط پساتحریم، معرفی و برقراری ارتباطات اعضا  

  گفت و گو    
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با ورود به دوران پساتحریم دغدغه بسیاری از صنعتگران و  
فعاالن اقتصادی این شده است که ورود تجار خارجی و آزاد 

 شدن فضای رقابتی سبب شود آنان به دلیل نرخ سود باالی 
تسهیالت بانکی و نتیجتا باال بودن هزینه های تولید که در 
 نهایت به قیمت گران کاالها می انجامد، ناچار شوند از دور 

خارج شده و بازار را به دست رقبای خارجی خود بسپارند. 
این  امر تکاپوی بسیاری میان این قشر از جامعه ایجاد کرده 
و هریک به طریقی به دنبال پاسخی برای این مشکل عمده 

خود  می گردند. ستبران برآن شد در این شماره خود با عوامل 
یکی از بانک های داخلی به گفتگو پردازد تا شاید وضعیت 

بانک ها  در دوران پساتحریم برای فعاالن اقتصادی تا 
حدودی شفاف تر شود. رضا ساعدي فر مدیر امور اعتبارات 

بانک توسعه  صادرات به سواالت ستبران پاسخ می دهد: 

  آیا برنامه ریزي مشخصی براي كاهش نرخ سود 
تسهیالت بانكي و سوق دادن سیستم بانكي كشور  به 

تولیدمحوري صورت گرفته است؟       
همانگونــه كه مســتحضرید نرخ ســود تســهیالت بانكي پس 
از تصویــب در شــوراي پول و اعتبار، توســط بانــك مركزي 
جمهوري  اسالمي ایران به سیستم بانكي كشور جهت اجرا ابالغ 
مي شود؛ ولي این بانك در راســتاي مأموریت خود و حمایت از 
 صادركننــدگان كاال و خدمــات و همچنین كاهــش هزینه هاي 
صادركنندگان، در دســتورالعمل نرخ سود تســهیالت از محل 
 منابع بانك و اعمال تخفیف هاي ویژه در ســال جاري بازنگری 
مجدد کرده اســت  تا با حداقل نرخ سود، نســبت به تأمین  مالي 

صادركنندگان اقدام کند .  
احراز رتبه صادركننده نمونه كشوري یا استاني، احراز رتبه هاي 
اعتباري  A  یا  AA  یا  AAA  ، ارائه ضمانت نامه صندوق  ضمانت 
صــادرات ایران و ... از جمله شــاخص هاي پیش بیني شــده در 
راستاي اعمال حداقل نرخ سود تسهیالت در راستاي  حمایت از 

صادركنندگان است .  

   قرار اســت بانك ها چگونه با بدهي هــاي صنعتگران 
برخورد كنند تا نه به ضرر خود آنها تمام شــود و نه  به عدم 
اعطاي تسهیالت به صنعتگران و تولیدكنندگان منجر شود؟ 

آیا برنامه اي در این راستا وجود  دارد؟   
بانك توسعه صادرات در راستاي كمك و مساعدت به بنگاه هاي 
اقتصادي كه طي ســالیان اخیر بنا به دالیلي و خارج از اراده  شان 
موفق به ایفاي به موقع تعهدات خود نشــده اند، با تدابیري كه از 
سوي بانك مركزي جمهوري اسالمي ایران و در  چارچوب قانون 
رفع موانــع تولید رقابت پذیر و ارتقاي نظام مالي كشــور اتخاذ 
شده، نسبت به ساماندهي بدهي غیرجاري  تسهیالت گیرندگان 
مشمول، با امعان نظر به شــرایط خطیر حال حاضر كشور و هم 

راســتا با تالش ها و اقدامات دولت براي  تســهیل فعالیت هاي 
اقتصادي، خروج از ركود و ایجاد رونق اقتصادي در كشور، اقدام 
کرده است تا ضمن خروج از این  وضعیت، از تسهیالت و خدمات 

سایر بانك ها نیز منتفع شوند .  

  اصلي ترین مساله براي توسعه كشور در پساتحریم تأمین 
مالي صنایع است. آیا سیستم بانكي  آمادگي تأمین مالي الزم 

براي این حوزه را دارد؟   
سیستم بانكي كشور در سنوات اخیر متاثر از محدودیت هاي ایجاد 
شده از رهگذر تحریم هاي بین المللي شــرایط سختي را  تحمل 
کرده و به همین جهت ارائه خدمات بانكي در عرصه بین المللي با 
محدودیت هاي قابل توجهي روبرو بوده است.  خوشبختانه درحال 
حاضر با فضاي ایجاد شده در چارچوب توافق برجام شاهد تحرك 

مطلوبي در این زمینه هستیم . 
بانك توســعه صادرات ایران نیز به عنوان یك بانك توسعه اي 
و تخصصي در تالش اســت با تجهیز منابــع و همچنین تجهیز 
 خود از جهت امكانات ســخت افزاري و نرم افزاري مورد نیاز  و 
اصالح ضوابط و مقررات داخلي، همســو بــا آخرین تغییرات 
 مقررات بین المللي، ظرفیت گذر به شرایط پسا تحریم را فراهم 
کند. احیاي روابط كارگزاري با بانك هاي تراز اول و بهره  برداري 
از ظرفیت هاي تامین مالي بین المللــي و داخلي  مي تواند نقش 

چشمگیري در تأمین مالي طرح هاي تولیدي  صادراتي ایفا کند . 

  از دیدگاه شــما آیا سیســتم بانكي ما آمادگــي رقابت با 
بانك هاي خارجــي را در زمان پســاتحریم دارد؟  چطور 
مي توان این قدرت رقابت را در سیستم بانكي كشور ایجاد 

كرد؟   
بنا بر اطالعات حاصله از مدیریت امور بین الملل بانک توســعه 
صادرات، در سال هاي اخیر كه بانك هاي كشور با تحریم هاي  همه 

جانبه بین المللي مواجه شده اند، آثار و تبعات منفي اقتصادي بر 
سیستم بانكي كشور تحمیل شده است. این آثار هم  در بعد داخلي 
در ساختار ترازنامه، صورت سود و زیان و نسبت هاي عملكردي 
و كارآیي بانك ها ظاهر شده و هم مهمتر از  آن در بعد بین المللي 
اثرات نامطلوبي بر وضعیت و عملكرد بانك ها و خصوصًا شعب 
و واحدهاي خارجي آنها داشــته است. از  سوی دیگر عدم ارتباط 
مطلوب و ارتباط بســیار محدود با بانك ها و مجامع بین المللي 
باعث شده سیستم بانكي كشور به  لحاظ روش ها  و استانداردهاي 
بین المللي و آموزش و تجهیز ســخت افزاري و نــرم افزاري و 
خصوصًا نیروي انســاني، فاصله  قابل مالحظه اي با سطوح رایج 
در عرصه بین الملل بگیرد؛ به همین جهــت این موضوع یكي از 
دغدغه هاي اساسي در  عرصه بین المللي براي سیستم بانكي كشور 
تلقي مي شود. همچنین در طول این سال ها بسیاري از مقررات 
نظارتي،  كنترلي، مبارزه با پولشــوئي و همچنین ابزارهاي بانكي 
بین المللي به منظور نقل و انتقاالت مالي دستخوش تغییر شده اند 
كه  سیســتم بانكي داخلي ممكن است حتي بعضا با كلیات آن نیز 
بیگانه باشد. این مهم نیز یكي از چالش هایي است كه باید  برای آن 

بدنبال چاره جویي باشیم  . 
اصالح ســاختار ترازنامه، ارتقاي نســبت هاي كفایت سرمایه، 
ایجاد ســاختارهاي نظارتي و كنترلي، آموزش نیروي انســاني، 
 احیاي روابط كارگزاري با بانك هاي خارجي، اســتفاده از تامین 
مالي خارجي، ارتقاي سیستم هاي ســخت افزاري و نرم  افزاري، 
بهبود وضعیت مطالبات معوق و مهم تر از همه اشراف همه جانبه 
و رعایت استانداردها و هنجارهاي موجود در عرصه  بین المللي 
از جمله مهمترین اموري است كه در دوران حساس گذار از مرحله 
تحریم و ورود به عرصه پسا تحریم مي تواند  به میزان چشمگیری 
در توفیق سیســتم بانكي كشــور و رقابت با بانك هاي خارجي 

تاثیرگذار باشد.    

رضا ساعدي فر مدیر امور اعتبارات بانک توسعه  صادرات

در بانک توسعه صادرات اجرایی خواهد شد؛
ساماندهی بدهی غیرجاری تسهیالت گیرندگان  

    گفت و گو



یادداشت
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ایران پساتحریم
مهدی مسائلی؛
مدیرعامل رشکت پردیسان فناوران نیرو
و دبیر سندیکای صنعت برق اصفهان

  یادداشت  

سابقه تحریم علیه ایران به پس از زمان ملی شدن نفت بر می گردد. 
قالب  ، در  ایران و تصرف سفارت آمریکا  انقالب اسالمی  پیروزی  از  اما تحریم پس 
سیاسی و اقتصادی توسعه یافت و با تحریم بانک  مرکزی و نفت ایران در سالهای 1390 

و 1391 به اوج خود رسید. 
قرائت متن "برجام" در 23 تیر 1394 در وین اتریش نوید بخش دورانی بدون تحریم 
خارجی برای ایران و ایرانی است که بعضًا به  دوران پسا تحریم از آن یاد می کنند،طی این 
یادداشت در نظر دارم که بگویم مشکالت کشور ایران صرفًا با حذف تحریمهای  خارجی 

حل نمی گردند!!بنابراین یادداشت را با ذکر یک سوال آغاز می کنم.  
آیا مشکالت ایران با رفع تحریمها حل می شود؟ به عبارتی آیا مشکالت کشور ایران 

صرفًا بدلیل تحریمهای خارجی است؟

در پاسخ باید عرض کنم که "خیر! " 
چرا که کشور ایران دارای مشکالت داخلی و فراوانی است که ریشه تاریخی دارد. 

تحریمهای خارجی  عمال کشور و مردم آن را وارد یک جنگ اقتصادی تمام عیار نمود که 
شاخص های آن در قالب تورم بیش از   40% ، رکود، افزایش نرخ ارز)کاهش ارزش پول 
ملی( و مواردی از این دست نمایان گردید،اما آیا تنها دلیل رخداد چنین مواردی  فقط ناشی 

از تحریمهای خارجی بوده است؟
فراموش ننماییم که به اوج رسیدن تحریمهای خارجی در فاز اقتصادی در حالی بود که از 

سال 2003 ، مذاکرات موسوم به 1+5 آغاز  شده بود! 
در یک جمله می توان مشکالت داخلی کشور را در یک جمله خالصه نمود " عدم شفافیت 

در نتیجه نبود اعتماد و در نتیجه فقدان  وحدت در کثرت" . 
  برای یافتن ریشه های تاریخی مشکالت داخلی کشور که از آن به تحریمهای داخلی یاد 
خواهم نمود پیشنهاد می نمایم به کتاب "  جامعه شناسی نخبه کشی " نوشته علی رضا قلی 
که تا کنون بیش از 37 بار تجدید چاپ شده است و کتاب "سرطان اجتماعی  فساد" نوشته 

دکتر فرامرز رفیع پور مراجعه نمایید. 
همچنین پیشنهاد می گردد مقایسه ایران پس از جنگ و ژاپن پس از جنگ را از طریق 
مطالعه کتاب "ظهور ژاپن مدرن" نوشته ویلیام  جی بیزلی انجام دهید  و در نهایت برای 
یافتن پاسخ سوال "چرا برخی کشورها ثروتمند و برخی دیگر فقیرند؟ " کتاب "چرا ملتها 

 شکست می خورند" نوشته دارون عجم اوغلو را مطالعه بفرمایید. 

و بدانیم که نقش من و شما در اعتالی کشور و موفقیت آن بسیار مهم و اساسی 
می باشد. 

اما تحریمهای داخلی مصادیق زیادی دارند که به برخی از آنها اشاره خواهم نمود: 
 1. وجود تفکر تقابل صادرات در برابر واردات و بلعکس

 2. وجود مخالفان وموافقان تغییر نرخ ارز)معضل چند نرخی بودن نرخ ارز در ایران( 
 3. اقتصاد دولتی کشور

 4. نحوه اجرای خصوصی سازی در ایران
 5. سهم ناچیز بخش خصوصی واقعی در اقتصاد ایران

 6. فقدان اعتماد عمومی
 7. باال بودن شاخص فالکت در ایران

 8. مقایسه بهره بانکی در ایران با سایر کشورها و قوانین بانکی
 9. شاخص مالیاتی ایران در منطقه
 10. سرانه پایین مطالعه در ایران

 11. قوانین مزاحم)از جمله قوانین کار-قوانین گمرکی-قوانین مالیاتی و ....( 
و موارد بسیار دیگر. 

تحریم داخلی آنست که در شعار ایرانی، ایرانی بخر موفق نمی شویم؟  
تحریم داخلی آنست که منظور از حمایت از ساخت داخل یعنی افزایش ارتفاع دیوارهای 
  WTO  تعرفه های گمرکی و نرخ ارز ! )افزایش نرخ  تعرفه همسو با الزامات عضویت در

نمی باشد( 
قوانین بسیاری برای حمایت از تولید تهیه و ابالغ شده است. اما توفیق حاصل نمی شود؟ 
مگر آنکه انحصار ایجاد گردد)فراموش  نگردد که انحصار یا MONOPLOY  در اروپا و 
آمریکا از اوایل قرن نوزدهم میالدی تقبیح و تفکر بازار آزاد جایگزین آن گردیده  است،در 

این باره بدنیست علل ایجاد اتحادیه اروپا را مطالعه نمایید(  
درون  از  و  متفاوت شویم  که  بود  موفق خواهیم  در صورتی  پساتحریم  در  هر حال  در 
اصالح  و  ایجاد  موجبات  که  پاسخ  پرسشهایی  بیابیم  و  نماییم  شروع  را  اصالحات 

زیرساختهای کشور را بهمراه داشته باشند. 
آیا تا بحال فکر نموده اید که چرا در جوایز نوبل ایران سهمی ندارد؟حتی در نوبل ادبیات 

که ما شاعران بنامی داشته و داریم هم  ایران سهمی نداشته است؟! 
باید اصالحات و تغییرات از درون کشور آغاز گردد،رفع تحریمهای خارجی زمانی ارزش 
افزوده برای کشور بهمراه خواهد داشت که  برای بازارهای جهانی متاع قابل ارائه ای به غیر 

از منابع طبیعی)خاک-نفت-گاز و ...( داشته باشیم. 
با مطالعه بیشتر و عملگرایی مضاعف زمینه های رشد و اعتالی کشور در صورت وجود 

محور اتحاد ،محقق خواهند گردید.  
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نوسان نرخ ارز منعکس کننده واقعیت اقتصادی

محمد پارسا؛ عضو هیات مدیره سندیکای 
صنعت برق ایران

عضو شورای گفتگوی دولت با بخش خصوصی 
و مناینده بخش خصوصی در حوزه انرژی

رئیس هیات مدیره فدراسیون صادرات انرژی و 
صنایع وابسته ایران

ایران کشوری است که می تواند در زمینه انرژی خصوصًا 
در مورد گاز و برق بزرگترین فروشنده به ترکیه   باشد چرا که 
 ایران حتی در صورت کمبود گاز در اثر کندی فعالیت های 
فازهای مختلف پارس جنوبی ) که در ســال های گذشــته 
 درگیــر آن بوده ایم(مــی توانددر آینده بــا واردات گاز از 
ترکمنستان و حتی قطر ، آذربایجان و روسیه به کشورهای 
ترکیه ،  عراق ، ارمنستان و ســایر کشورهای همسایه گاز 
بفروشد چرا که از نظر جغرافیایی در موقعیت مناسبی قرار 

دارد .  
ســه ســال قبل ترکیه به ایران اعالم کرد که در یک برنامه 
دهساله به 17 هزار مگا وات برق نیاز دارد )خرید برق در 
 ترکیه در اختیار بخش خصوصی است (در صورت فروش 
برق به قیمت رقابتی ، ترک ها برق را از ایران خواهند خرید 
و  حتی برخی از نیروگاه هایشان را تعطیل خواهند نمود که 
سود بیشتری از محل خرید برق عایدشان شود . اگر وزارت 
 نفت تمام تمرکزش را روی میادین مشترک با کشورهای 
همســایه متمرکز کند و با افزایش عرضه گاز از یکطرف و 
پیدا  کردن خریدار و یا خریداران در کشورهای همسایه و 
گرفتن امتیاز ترانزیت گاز و برق از مســیر ترکیه به سوریه 
و لبنان از  یکطرف و به اروپا از طرف دیگر می تواند نقش 
محوری خــودش را در تأمین گاز و حتی بــرق ) به کمک 
وزارت نیرو و  ســرمایه گذاری های بخش خصوصی ( در 
کشورهای همسایه و سایر کشورها بعهده گیرد که البته در 
رقابت با روســیه به  نوعی تعامل هم باید دست پیدا کردو 
از رقابت مخربی که ســبب کاهش شــدید قیمت ها شود ، 
جلوگیــری نمود . برای  صادرات بــرق ، وزارت نفت باید 
میادیــن کوچکتر را در اختیار بخــش خصوصی قرار دهد 
که با ســرمایه گــذاری روی گاز و  نیروگاه ها خصوصًا در 
کنار دریا که آب کافی برای نیروگاه ها وجود دارد ) عمدتًا 
نیروگاه هــا در کنار دریــا راندمان  باالتــری دارند (گاز را 
تبدیل به برق کنند و در زمینه برق هم قطب ) Hub ( برق 
منطقه شوند . همچنین میادین کوچک  در داخل کشور که 
اســتخراج آن برای وزارت نفت مقرون بصرفه نیســت و 

یا در اولویت قرار نــدارد در اختیار بخش  خصوصی قرار 
گیرند . دولت در فروش گاز و برق باید بخش خصوصی را 
بکار گیرد که بخش خصوصی بتواند با جذب  ســرمایه های 
داخلــی و خارجی و بــا حمایت و سیاســتگذاری دولت ، 
نقش واقعی خــودش را در این تجارت پیــدا کند . از  بین 
تمامی کشورهای همسایه موقعیت اقتصادی و جغرافیایی 
ترکیه بسیار مهمتر است چرا که از مسیر ترکیه ما می  توانیم 
براحتــی به بخشــی از اروپا گاز و حتی برق صــادر کنیم . 
ترکیه جزء بیســت اقتصاد برتر دنیاســت و حجم تجارت 
گاز  و برق بــا ترکیه می تواند براحتی بــه باالی ده میلیارد 
دالر برسد و با استفاده از مســیر ترکیه برای ترانزیت گاز 
و برق این  حجم تجارت می تواند چندین برابر باشــد و با 
برنامه ریزی ســریع درآمد صــادرات گاز و برق بتدریج 
جایگزین درآمــد نفتی  گردد . از طــرف دیگر دولت باید 
با اتکاء به ســرمایه گذاری های بخش خصوصی عالوه بر 
سرمایه گذاری روی شــاهراه  های سراسری برای خطوط 
انتقال برق و گاز و با استفاده از سرمایه گذاری های بخش 
خصوصی سریعًا اقدام به کشــیدن  آزادراه های سراسری و 
خطوط راه آهن سریع الســیر برقی نماید که بتواند درآمد 
خودش را از محل ترانزیت کاال، بــرق و  گاز به ده ها برابر 

درآمد فعلی برساند .  
اما صنعت و تولید ما در تجارت با تعرفه ترجیحی شــدیدًا 
لطمه می خــورد و ترک ها همانطوریکه تاکنون از مســیر 
قاچاق  سوخت به ترکیه و بالعکس قاچاق پوشاک و وسایل 
دیگر به ایران ، لطمه شدیدی به صنعت پوشاک کشورمان 
زده اند  بــا تعرفه ترجیحــی کاماًل بازار مــا را در انحصار 
خودشان خواهند آورد . کشوری باید اقدام به موافقتنامه با 
تعرفه ترجیحی  بنماید که اقتصاد کالنش برنامه ریزی شده 
باشد و نرخ ارز و نرخ بهره رقابتی در بازار تعیین شده باشد، 
انحصاری  نداشــته باشــد و بخش خصوصی اختیار %80 
اقتصاد کشــور راداشته باشــد ، بودجه اش از محل درآمد 
نفتی تأمین نگردد و  بخش بزرگی از اقتصادش زیر زمینی 
نباشــد ، همگی مالیات عملکرد و مالیــات ارزش افزوده 

شان را به دولت بپردازند تا  اقتصاد مقاومتی داشته باشیم و 
وابستگی دولت به درآمد نفتی صفر شود . در اقتصاد ایران 
که اقتصاد نفتی بوده در 50  ســال اخیر چه قبل از انقالب 
و چه بعد از انقــالب دولت های ما از محل افزایش قیمت 
نفت و درآمدهای مازاد نفتی  حداقل دو بار یکی از ســال 
52 تا 56 و یکبار هم از 84 تا 88 کشــور ، اقتصاد کشور 
را دچار بیماری هلندی نمودند . در  تمام این 50 سال غیر 
از ســال های 42 تا 52 که تورم در ایران حدود 1/9 % بود 
و رشــد اقتصادی هم دو رقمی بود در  بقیه ســال ها اقتصاد 
کشــورمان از تورم یا رکود تورمی لطمه دید و دولتهای ما 
بدون توجــه به تولید داخلی اقدام بــه  واردات بیش از حد 
نمودند . حجم اســکناس در گردش را زیاد نمودند و باعث 
رشد تورم گردیدند . در سال های زیادی  نرخ ارز چندگانه 
بود و دولتهایمــان با عدم تعدیل نرخ ارز مطابق نرخ تورم 
داخلی منهای نرخ تورم خارجی و یا هر شیوه  معقول دیگر 
را که اقتصاددانها پیشنهاد دادند ، رعایت نکردند و با پایین 
نگه داشتن نرخ ارز به تولیدکنندگان خارجی  یارانه دادند و 
بالعکس ناخواسته به تولید داخلی لطمات شدیدی زدند و 
هم اکنون هزاران بنگاه تولیدی ورشکسته داریم  که بانک ها 
آنها را در مقابل مطالباتشــان برداشته و قصد حراج آنها را 

دارند .  
در دولت گذشته سالهای 82 تا 89 علیرغم تورم دورقمی 
که حتی یکسال به 43 % رســید ، نرخ ارز سالی سه درصد 
 رشــد داشــت و متأســفانه دولت تدبیر و امید هم در حال 
تکرار همان اشــتباه دولت قبلی اســت و بــه همین دلیل 
 تولیدکنندگان داخل کشور عمدتًا از این موافقتنامه تجاری 
بین ایران و ترکیه نگرانند کــه حتی اندک تعرفه گمرکی و 
 سود بازرگانی که می توانست حداقل بخشی از نابسامانی 
در اقتصاد کالن را جبران نمایــد و در حد محدودی برای 
 برخی از اقالم تولیدی این تعرفه ها کمک می کنند که تولید 
کننده داخلی تا اندازه ای با تولیدکننده خارجی ) که  متأسفانه 
از دولتمان روی نــرخ ارز یارانه می گیــرد ( رقابت کند ، 
شانس خودش را برای رقابت از بین می برد . بدیهی  است 
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تا زمانیکه نرخ ارز واقعی نشود ، ســرمایه گذاران خارجی 
خصوصًا ترک ها در بخش هایی از صنعت ما سرمایه  گذاری 
می کنند که آن صنایع متکی به خــوراک ارزان یارانه ای یا 
آب ، برق و ســوخت یارانه ای باشــند . نگاهی به  صادرات 
غیرنفتی نشــان می دهد که 90 % صــادرات غیرنفتی مان 
متکی به برق ، آب ، گاز و سایر سوخت های ارزان  می باشد 
که اگر قیمت های حامل های انرژی واقعی شــود ولی نرخ 
ارز واقعی نشــود به هیچ وجه نخواهیم توانســت  صادرات 
غیرنفتی مان را در افق ســال 1404 به دویســت میلیارد 
دالر برســانیم و به اهداف اقتصــاد مقاومتی که مورد تأکید 
 همه مقامات نظام می باشد دسترسی پیدا کنیم . بدیهی است 
ما باید چنین موافقتنامه ای را با ده ها کشــور ) کشــورهای 
 عضو اکو و ترکیبــی از چند کشــور در خاورمیانه ( امضاء 
کنیم ، اما اقتصاد کالن را سیاسی نکنیم . گروه های مختلف 
که  دولت را در دســت می گیرند باید از سیاستهای شعاری 
و عوام فریبانه دســت بردارند و نگوینــد واقعی کردن نرخ 
ارز و حامل  های انرژی باعث عدم اقبال مردم به ما خواهد 

شــد و در انتخابات مجلس و یا ریاست جمهوری به ما رأی 
نخواهند داد ،  غافل از اینکه کشورمان آنقدر ظرفیت منابع 
انســانی و ثروت های زیر زمینی دارد که با سیاست گذاری 
دولت می تواند  ده ها برابر رقم فعلی درآمد داشــته باشد. با 
اقدام به کسب مالیات ها و سایر درآمدهای دولت ، به تمام 
اقشــار بیکار از  محل حق بیمه بیکاری حقوق پرداخت کند 
و با اصالح نظام بیمه ســالمت هماننــد اقدامی که دولت 
تدبیر و امید کرده  اســت ، رضایت عمومــی جامعه را باال 
ببرد. با واقعی کردن تدریجی نرخ هــای حامل های انرژی 
و ارز )ســالیانه 5 تا 10  درصد باالی نرخ تورم این نرخ ها 
می توانند افزایش یابند( و همچنین مطابق نرخ تورم و در 
بخش هایی که حقوق ها  پایین است اندکی باالی نرخ تورم 
سالیانه حقوق ها را اصالح نمود تا به مردم عادی فشار وارد 
نشود و از طرف دیگر  سیل وارد کنندگان کاال در حالتی که 
نرخ ارز واقعی شد و حتی اگر اندکی بیشتر از نرخ واقعی آن 
را قیمت گزاری کنند ،  در جهت عکس شــروع به صادرات 
خواهند نمود. اصواًل واردکنندگان بســیار باهوشــند و در 

صورتیکه در یک اقتصاد کالن  غیرسیاسی و غیرتوده گرایی 
کار کنند، سریعًا عمده فعالیتشان صادراتی خواهد شد و اگر 
کاالیی را هم وارد کنند کاالی  مصرفــی نخواهند بود بلکه 
کاالی واســطه ای یا مواد اولیه ای است که با ارزش افزوده 
خوب تبدیل به صادرات می شــود   . در تجارت با ترکیه هم 
دولت باید نقش خود را در سیاستگذاری هایش در اقتصاد 
کالن اصالح نماید بنحوی که ایــران  بجای صادرات مواد 
نســبتًا خام مثل گاز ، صادرات غیرنفتی داشــته باشــیم و 
کاالهای صنعتی و نیمه صنعتی و کشــاورزی  بخش عمده 
ای از صادراتمان را شکل دهد . به امید اینکه دولت هایمان 
منافع ملی را در میان مــدت و دراز مدت مدنظر  قرار دهند 
و این جراحی دردناک اقتصادی را در دستور کار خود قرار 
دهند ، اشــکالی هم نــدارد اگر دوره های بعــد در  انتخابات 
ریاســت جمهوری و مجلس برنده نشــوند ولــی در تاریخ 
اسمشان جاودانه خواهد شد و فرزندان مان همواره از  آنها به 

نیکی یاد خواهند کرد.   
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گزارشی از اختتامیه پانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت برق

پرونده منایشگاه پانزدهم بسته شد

مراســم اختتامیه پانزدهمین نمایشــگاه بین المللی صنعت 
برق ایران بیستم آبان ماه سال جاری با حضور مهندس ستار 
 محمــودی، قائم مقام وزیــر نیرو، آرش کــردی، مدیرعامل 
شرکت توانیر، محســن طرزطلب، مدیرعامل مادرتخصصی 
تولید بــرق  حرارتی، علیرضا کالهی، ریاســت هیأت مدیره 
ســندیکا، مجید رجبی معمار، مشاور وزیر و مدیرکل روابط 
عمومی وزارت نیــرو،  بهمن اهلل مرادی، رئیــس کمیته فنی 
پانزدهمین نمایشــگاه بین المللی صنعت برق، ناصر شفق، 
مشاور رســانه ای وزیر نیرو،  مصطفی شیخانی، معاون وزیر 
برق کشــور ســوریه و جمعی از مســئوالن، مدیران ارشد و 
فعاالن صنعت برق در ســالن خلیج  فارس نمایشــگاه بین 
المللی تهران برگزار شــد. البته مســعود کیمیایی، کارگردان 
برجســته ســینما نیــز از میهمانان ویــژه مراســم  اختتامیه 

پانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت برق بود. 
در بخش آغازین این نشســت محســن رجبی معمار ضمن 
تقدیر از مســئوالن و شــرکت هایی کــه در برگــزاری این 
نمایشــگاه  همکاری کردند، عنــوان کرد: امســال قریب به 
341 شــرکت داخلی و 200 شرکت خارجی در این آوردگاه 
ارزشــمند حضور  یافتند. به این ترتیب حضور شرکت های 
خارجی با رشــدی صد درصــدی مواجه بــود و این حضور 
پرحجم نشــانگر فضای جدید  اقتصادی اســت که در ایران 

ایجاد شده است.  
به گفته مشاور وزیر نیرو این نمایشگاه در فضایی با مساحت 
18 هــزار و 700 مترمربع در قالب 15 ســالن برپا شــده و 

مجموعا   23 کشور خارجی در آن شــرکت داشتند که از این 
میان کشــور چین با 70 شرکت باالترین تعداد نماینده را در 

بین کشورهای  خارجی به خود اختصاص داده بود.  
مدیرکل روابط عمومی وزارت نیرو با اشاره به استقبال خوبی 
که از نمایشــگاه صورت گرفت، اظهار داشت: علیرغم اینکه 
این  نمایشــگاه عمومی نبــوده و کامال تخصصــی بود، طبق 

اذعان همگان با اقبال بسیار خوبی روبرو شد.  
وی ضمن تاکید بر این نکته که در حاشیه پانزدهمین نمایشگاه 
برق ســه نشســت تخصصی و همچنین 6 کارگاه آموزشی و 
 کارشناسی باحضور شرکت های ایرانی و خارجی برگزار شد، 
تصریح کرد: باتوجه به رویکرد جدی وزارت نیرو در ارتباط 
با  بهره گیری از ظرفیت های تولید انرژی تجدیدپذیر امسال 
شــاهد افزایش محصوالت بادی و ســلول های خورشیدی 

بودیم.  
در ادامه مراســم رییس هیات مدیره سندیکای صنعت برق 
ایــران با بیان این مطلب که امروز متأســفانه کشــور و علی 
 الخصوص صنعت برق با عمیق ترین رکود اقتصادی خود در 
ســال های پس از انقالب دســت و پنجه نرم می کند، عنوان 
 کرد: اصلی ترین دارایی ما بزرگترین مجموعه ذخایر سوخت 
فســیلی موجود در کشــور اســت. ما 1100 تریلیون فوت 
مکعب  گاز اثبات شده و 150 میلیارد بشکه نفت اثبات شده 
داریم که ارزش آنها بیش از 35 تریلیون دالر است. همچنین 
ذخایر  معدنی مــا نزدیک به 30 تریلیــون دالر ارزش دارد. 
رتبه اول در جهان با مالکیت 5 درصد مس دنیا و رتبه اول در 

خاورمیانه  در حوزه مالکیت سنگ آهن، رتبه 4 تولید سیمان 
دنیا و رتبه یک فــوالد خاورمیانه همگــی از توانمندی ها و 

پتانسیل قابل  توجه کشور برای توسعه خبر می دهد. 
علیرضا کالهی در ادامه اذعان داشــت: با وجود دسترسی به 
این منابع نباید فراموش کنیم که دارایی های معنوی و سرمایه 
 انسانی ارزشــمندتر از دارایی های مادی است و همین منابع 
انسانی هستند که ما را از ســایر کشورهای نفت خیز متمایز 
می  کنند. ما 800 هزار فارغ التحصیل دانشــگاهی در ســال 
داریم که آمــار قابل توجهی در ســطح جهان اســت. تعداد 
دویست و 50  هزار نفر از این فارغ التحصیالن در رشته های 
فنی و مهندســی تحصیل کرده اند که رقمی معادل رقم فارغ 
التحصیالن فنی  ـ مهندســی کشــور ایاالت متحده اســت و 
جالب اینکه بالغ بر 70 درصد از این تعداد را بانوان تشــکیل 
می دهنــد. من هرگاه  این آمار و ارقــام را برای افراد خارجی 
عنوان کردم با ناباوری و تعجب روبرو شدم. باید همه از خود 
سوال کنیم که چرا علی  رغم تمام این داشته ها شرایط اقتصاد 

و توسعه کشور اینگونه است.  
کالهی با اشاره به آمار صنعت برق، خاطرنشان کرد: ظرفیت 
نصب شــده 74 هزار مگاواتــیـ  یعنی رتبــه 14 جهانـ  و 
برق دار  بودن صد درصد خانوارهای ایرانی نیز در مقایســه با 
کشورهایی مثل پاکســتان که کمتر از 50 درصد خانوارهای 
آن برق دارند  و بــا 200 میلیون نفر جمعیت، ظرفیت نصب 
شــده نیروگاه های آن کمتر از 15 هزار مگاوات اســت، آمار 
جالبی است. این آمار  به خوی گواه قدرت صنعت برق کشور 
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است. صنعتی که علی رغم برخی بی مهری ها و بی توجهی ها 
کماکان چراغ ها را  روشن نگه داشته است.  

رییس هیات مدیره ســندیکای صنعت برق ایران تاکید کرد: 
من اطمینان دارم با کمی حمایت، شرکت های حاضر در این 
 نمایشگاه و اعضای ســندیکای صنعت برق ایران می توانند 
موتور محرک اقتصاد کشور باشــند. اگر به اندازه 10 درصد 
توجهی  که شــامل حال صنعت خودرو شــده، از صنعت برق 
حمایت می شد، حداقل 15 میلیارد دالر صادرات داشتیم. ما 
در قیاس با  کشورهای درحال توسعه توان ویژه ای در صنعت 
برق داریم. نباید فراموش کنیم کــه احداث 6 هزار مگاوات 
نیروگاه و  ظرفیت های انتقال و توزیع متناســب با آن، آن هم 

در شرایط تحریم دستاورد کمی نیست.  
وی تصریح کرد: درحال حاضر عمده آمار صادرات غیرنفتی 
کشور شــامل مواد اولیه و ظرفیت های معدنی و ارزان مانند 
 سنگ آهن، سیمان، میعانات گازی و مواد پتروشیمی است. 
البته بدون شــک صــادرات این حوزه هم اهمیــت و ارزش 
بســیاری  دارد؛ اما صادرات کاالی صنعتــی و محصوالت 
دانش محور و دارای ارزش افزوده، تاثیری کامال متفاوت بر 

روی تولید  ناخالص ملی و اشتغال خواهد داشت.  
کالهــی در پایان ســخنان خود ضمن تاکید بــر این نکته که 
صادرات صنعت برق نیاز بــه مناقصات و مقدمات طوالنی 
مدت  دارد، اذعان داشــت: با این رویکرد توســعه صادرات 
این صنعــت بیش از هر چیز نیازمنــد حمایت و توجه جدی 
مسئوالن است.  امیدوارم پس از رفع تحریم ها و با باز شدن 
دروازه هــای اقتصاد جهانی به روی کشــور، ایثار و زحمات 
بخش خصوصی کشور  فراموش نشود. به هر حال دولتمردان 
نباید اجازه دهند فعاالنی که بدون دست یافتن به حقوقشان 
در شــرایط سخت کشــور  زحمت کشــیده اند، مورد هجوم 

واردات قرار گیرند.  
کالهی ســپس تریبون را به مدیر عامل شرکت توانیر سپرد. 
آرش کردی تقدیر از برگزارکنندگان و شــرکت کنندگان در 
 پانزدهمین نمایشــگاه بین المللی صنعت برق گفت: صنعت 
بــرق ترکیبی از دولت و بخش خصوصی اســت و بررســی 

شاخص  های کالن صنعت برق نشــان می دهد که ما اکنون 
صاحب یک شبکه بسیار بزرگ و مهم در میان شبکه های برق 

دنیا  هستیم.  
مدیرعامل شــرکت توانیر ادامــه داد: در حال حاضر صنعت 
کشور ساالنه حداقل 6ـ  4 درصد رشد دارد و ما برای پوشش 
 دادن این میزان رشــد، نیاز به حداقل رشــد 5 هزار مگاواتی 
ظرفیت در بخش نیروگاهی داریم. دستیابی به این میزان رشد 
در  تولید برق، بدون شــک در گرو تامین 8ـ  7 میلیارد دالر 

سرمایه است.  
کردی در ادامه بــا تاکید بر این نکته که ایران جای مناســبی 
برای ســرمایه گذاری شرکت های خارجی است، گفت: برای 
 آینده صنعت بــرق برنامه هایی داریم کــه افزایش راندمان 
نیروگاه های حرارتی و کاهش تلفات برق از آن جمله است. 
از سال  گذشــته تا کنون حدود 4/5 درصد از مجموع تلفات 
بخش توزیع کاسته شده و تلفات در این حوزه به طور متوسط 

به 10/5  درصد رسیده است که اگر بخواهیم آن را به رقم 
7ـ  6/5 درصــد برســانیم به یــاری شــرکت ها نیازمندیم. 
همچنین  هوشمندسازی شــبکه، بهینه سازی مصرف انرژی، 
مدیریت تقاضا و توســعه صادرات انــرژی و خدمات فنیـ  
مهندسی از برنامه  های دیگری است که برای صنعت برق در 

نظر گرفته ایم.  
قائم مقــام وزیر نیرو به عنــوان آخرین ســخنران اختتامیه 
نمایشــگاه پانزدهم هم با بیان اینکه آینده صنعت آب و برق 
کشور در  گرو خلق فرصت هایی مناسب برای تحرک، فضای 
بیشتر کار و کاهش هزینه ها اســت، خاطرنشان کرد: توسعه 
این صنعــت  جز با ســازماندهی، ایجاد امکاناتــی به منظور 
کاهــش بوروکراســی و کمک هــای فرامرزی بــا همکاری 
دستگاه های دیگر به  ویژه وزارت خارجه حاصل نخواهد شد.  

ســتار محمودی تصریح کرد: با وجود اینکه صنعت برق تنها 
محصور در حیطه وزارت نیرو نیست و با نهادهای دیگر نیز 
در  ارتباط اســت اما وزارت نیرو خود را حامی شرکت های 
ایرانی می داند و لذا کمک خواهد کرد تا مسیر این صنعت با 
اصالح  روش ها در قالب رقابتی روشن هموارتر شده و باعث 

رونق شرایط ایران عزیز شود. 
در بخش پایانی مراسم اختتامیه نمایشگاه بین المللی صنعت 
بــرق به 40 شــرکت برتر که توســط کمیته فنی نمایشــگاه 
انتخاب  شده بودند لوح های تقدیری تقدیم شد. براین اساس 
شرکت های سیم و کابل ابهر، فراب، گلنور، مازی نور، ایران 
ترانســفو و  گام اراک بــه عنوان شــرکت های برتر در بخش 

صادرات برگزیده شدند.  
شرکت های الکترونیک افزارآزما، کیان ترانسفو، قشم ولتاژ، 
کرمان تابلو و باسط پژوه هم از جمله شرکت های دانش بنیان 

 برتر پانزدهمین نمایشگاه صنعت برق بودند.  
در این میان شــرکت های مهندســین تالیران، تابش تابلو و 
نوآوران برق آریا شــرکت های برتر در بخش ساخت تابلو، 
شرکت  های کابل البرز، سیم و کابل یزد و سیم و کابل همدان 
به عنوان برترین ســازندگان ســیم و کابل، شرکت فراگستر 
بیستون و  گروه صنعتی هامون ســازه در بخش ساخت دکل، 
شــرکت های نیــرو ترانس و نویــن هریس پویــا در بخش 
سازندگان  ترانسفورماتور و صنایع تولیدی پویه الکترونیک 
و پرتو خــازن در بخش ســاخت خازن و شــارژر به عنوان 

برترین ها برگزیده  شدند.  
در ادامه شــرکت سرو نیروی شــیراز در بخش تولید کلید و 
سکسیونر، شرکت های مازیار صنعت بابل، هادی برق الماس 
و  گروه صنعتی نماماد پاسارگاد در بخش سازندگان تجهیزات 
برقی، شــرکت های شــب فروز، افراتاب و نورســرا پویا در 
بخش  روشنایی، شرکت های پتسا صنعت و رای آوین فن در 
بخش اتوماســیون و ابزار دقیق، شرکت توس فیوز در بخش 
 کنتورسازی، گروه مپنا در بخش ساخت تجهیزات نیروگاهی، 
ســازمان بهره وری انرژی ایران )ســابا( در بخش مدیریت 
انرژی،  توسعه منابع آب و نیروی ایران در بخش کارفرمایی 

و شرکت فراب نیرو در بخش پیمانکاران برگزیده شدند.  
گفتنی اســت در این مراســم از پاویون کشورهای چین، کره 
جنوبــی و ترکیه نیز به عنوان شــرکت های خارجی برتر این 

 نمایشگاه تقدیر شد. 
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گزارشی از نشست حمایت از کسب و کار و توسعه صادرات صنعت برق 

نشســت حمایت از کســب و کار و توسعه 
صنعت بــرق  هجدهم آبان ماه ســال جاری 
ســاعت 14 الــی 16 بــا حضــور مهندس 
 بهرام نظــام الملکی، مدیرکل دفتر توســعه 
صــادرات وزارت نیرو، مهنــدس رضایی، 
نماینده صندوق ضمانت صادرات، مهندس 
 حمیدرضــا صالحــی، دبیر کل فدراســیون 
صادرات انرژی و صنایع وابســته و مهندس 
پیام باقری، رییس کمیته توســعه صادرات 
 سندیکای صنعت برق ایران و نیز مشارکت 
جمعــی از مدیران و صاحبــان صنعت برق 

کشور برگزار شد.  
در ابتــدای ایــن نشســت مهنــدس نظام 
الملکی با اشــاره به اینکه صادرات مهمترین 
محور اقتصاد مقاومتی محســوب می شود، 
 خاطرنشــان کرد: واقعیت این است که تنها 
کشــورهایی به طور پیوسته رشــد خواهند 
یافت کــه کارخانه های تولیــدی آنها فعال 
 بوده و صادراتشــان پویا باشد. باید بپذیریم 
در شــرایطی که اصلی ترین مشــکل کشور 
اشتغال است، رشد صادرات اصلی ترین  راه 

حل آن محسوب می شود.  
مدیــرکل دفتر توســعه صــادرات وزارت 
نیرو در ادامه عنوان کــرد: باتوجه به تالش 
شــرکت های آب و برق و مسئوالن وزارت 
 نیرو پــس از انقالب، امــروز صنعت آب 
و بــرق ایران خودکفا شــده اســت. صنعت 
آب و برق در قیاس با صنایع دیگر کشــور 
 پیشــرفت قابل توجهی داشته است. چرا که 
علی رغم محدودیت های ناشی از تحریم ها 
و تولیدمحور نبودن سیســتم بانکی،  عالوه 
بر مرتفع کردن نیازهای کشور در مناقصات 

بین المللی شرکت کرده و برنده می شوند. 
بهرام نظــام الملکی همچنیــن ضمن تاکید 
بر این نکته که بالغ بــر 90 درصد صادرات 

خدمات فنی و مهندســی کشــور مربوط به 
 حــوزه آب و برق اســت، اظهار داشــت: بر 
اســاس قانون یکی از اصلــی ترین الزامات 
اجــرای پروژه هــای بیــن المللــی صدور 
 ضمانتنامه خارجی برای شــرکت ها اســت. 
مهم این اســت که شــرکت های صادرکننده 
با قوانین آشنا باشــند و برای اجرایی  شدن 

ظرفیت های قانونی موجود تالش کنند.  
وی در ادامــه گفت: قرار اســت بیبســت و  
چهارم آبان ماه دفتر توسعه صادرات وزارت 
نیرو با همکاری سندیکای صنعت برق  دوره 
آموزشــی با عنوان حمایت از خدمات فنی 
مهندسی در محل ســاختمان سندیکا برگزار 
کند. لذا از فعاالن صنعت برق  تقاضا می کنم 
برای آشــنایی با فرصت های قانونی حوزه 

صادرات آشنا شوند.  
نظام الملکی در پایان ســخنان خود با گالیه 
از اســتقبال انــدک شــرکت های صنعــت 
بــرق از نشســت های تخصصــی در حوزه 
 صــادرات، عنوان کرد: چــه کاری مهم تر از 
صادرات اســت؟ بخش خصوصی باید حل 
مشکالتشــان را از ما مطالبــه کند و پیگیر 
 حقوق حقه خود باشــد. در حال حاضر اراده 
و هــدف دولــت، تقویت صادرات اســت؛ 
اما در این مســیر بخش خصوصــی نیز باید 
 مشــکالتش را بازگــو کند تا مســیر برای 

مسئولین روشنتر شود.  
در ادامه نشســت حمایت از کســب و کار 
صنعت بــرق، مهنــدس حمیدرضا صالحی 
خاطرنشان کرد: دولت مسأله صادرات را به 
 عنوان یک پیشران مهم برای عبور از رکود 
در نظر گرفته اســت؛ اما طی یکی دو ســال 
گذشته در عمل تمرکز مناسبی روی  این امر 
وجود نداشته و در جهت تامین امکانات الزم 
برای توســعه صادرات در زیرساخت های 

دولت تالش کافی صورت  نگرفته است.  
وی ادامــه داد: امروز در بحــث متولی گری 
در صــادرات شــاهد پراکندگــی هســتیم. 
صنــدوق ضمانت صادرات، بانک توســعه 
 صادرات، سازمان توســعه تجارت و سایر 
نهادهای ذیربط تمرکــز هدفمندی در حوزه 
سیاستگذاری برای توسعه صادرات نداشته 
 اند. در کشــورهای خارجی از سوی اینگونه 
سازمان ها نماینده هایی تعیین می شوند و در 
تمام پروژه ها شــرکت می کنند؛ اما  در ایران 
شاهد این حرکت نیستیم. بنابراین به نظر می 
رسد درجه اهمیت مساله صادرات در عمل 

بسیار بسیار پایین است.  
دبیر کل فدراســیون انرژی و صنایع وابسته 
با اشاره به تورم 20ـ  15 درصدی چند سال 
اخیر اظهار داشت: در 20 سال  گذشته ما 20 
میلیارد دالر صادرات خدمات فنی مهندسی 
داشــته ایم؛ اما فقط 900 میلیــون تومان از 

این تجهیزات ایرانی  بوده و الباقی تجهیزات 
غیرایرانی بوده اند.  

وی در ادامــه اذعــان کرد: اولیــن گام برای 
توســعه صادرات بهبود فضای کسب و کار 
کشور است. ما انتظار داریم دولت محترم  در 
عمل نیز از صادرات حمایت کند. در برنامه 
ششم توسعه مقرر شده تا سال 1404، سهم 
صــادرات غیرنفتی از درآمد کشــور  تا 80 
درصد افزایش یابد. اما آیــا به عنوان مثال 
با ســرمایه 3 میلیارد دالری بانک توســعه 
صادرات یا با سرمایه اندک صندوق  ضمانت 

صادرات به این مهم دست خواهیم یافت؟
رییــس کمیتــه انرژی هــای تجدیدپذیــر 
سندیکای صنعت برق ایران در ادامه گفت: 
پیشنهاد ما این است که بیمه نامه ای که  برای 
پروژه ها داده می شود، به عنوان وثیقه در نظر 
گرفته شده و بانک ها برای تسهیالت وثیقه 

ای جداگانه درخواست  نکنند.  

بررسی چالش ها و راهکارهای توسعه صادرات صنعت برق
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صالحــی در بخش دیگری از ســخنان خود 
تصریح کرد: شاه بیت دستیابی به یک تولید 
رقابتی و رشد صادرات، اقتصاد درون  زای 
برون گراســت و این مهم در اقتصادی که در 
آن آزادسازی قیمت ها انجام نشده، حاصل 
نخواهد شــد. تا آزادســازی  قیمت ها شکل 
نگیرد ما شــاهد هدررفت سرمایه ها و منابع 

کشور خواهیم بود.  
در ادامــه نماینده صندوق ضمانت صادرات 
نیز با اشــاره بــه مصوبه قبلی عــراق اذعان 
داشــت: باتوجه به اینکه در برخی از پروژه 
 ها پیمانــکاران ایرانی علیرغــم انجام کار، 
مطالبــات خــود را از کارفرمــای عراقــی 
دریافــت نکرده انــد، ما از ســوی صندوق 
ضمانت  صادرات پیشــنهاد کردیم که برای 
پروژه های بعدی از صادرکننده ایرانی وثیقه 
ای گرفته نشود و در مقابل صندوق ضمانت 
 صادرات بر مبنای ضمانتنامه ای که از دولت 
عراق گرفته می شود، پوشش بیمه ای پروژه 
را عهده دار می شود، تا  تسهیالت به صورت 
خرید دین در اختیار صادرکننده قرار گیرد. به 
این ترتیب صادرکننده می تواند تا یک سال 
مبلغی را به  سیستم بانکی بازپرداخت نکند و 

این پول توسط دولت عراق پرداخت شود.  
رضایــی ادامه داد: متأســفانه از آنجا که این 
مصوبه مستقیما از ســوی صندوق ضمانت 
صادرات ابالغ نشــده بود، با انســجامی که 
 مــد نظر ما بــود پیگیری نشــد و نهایتا تنها 
منجر به تســهیل شــرایط وثیقــه گیری در 
پروژه های کشــور عراق شــد. تقاضای من 
از  صادرکنندگان این اســت که اگر عهده دار 
اجــرای پروژه ای در کشــور عراق شــدند، 
حتما این نکته را مدنظر قرار دهند که این  ما 
هستیم که به دلیل بدهی های کارفرمایشان، 
باید از طرف عراقی وثیقه بگیریم تا متعهد به 

پرداخت باشد. 
وی بــا اشــاره بــه اینکه صنــدوق ضمانت 
صادرات برای پوشش بیمه ای محدودیت ها 
و مقرراتی دارد، اظهار داشت: اگر قرار  باشد 
صندوق بــرای عدول از قوانیــن خود، باید 

طبق مصوبات دولت عمــل کند اما در متن 
مصوبه ای که در خصوص بدهی  های کشور 
عراق به پیمانــکاران ایرانی تدوین شــده، 
آنگونه که باید، صندوق را موظف به پوشش 

بیمه ای این دست از پروژه  ها نکرده اند.  
رییس کمیته توســعه صادرات سندیکا نیز 
با بیان اینکه بحث جوایــز صادراتی در این 
حوزه از اهمیــت باالیی برخوردار اســت، 
 گفت: کــدام صادرکننده بــزرگ دنیا را می 
بینید که مشــمول جوایز صادراتی نشــود؟ 
ما در قانون توسعه ششــم در این خصوص 
 پیشــنهاداتی جدی داده ایم و درخواستمان 
از مسئولین این اســت که از حجم واردات 
کاالی لوکــس و خام فروشــی بکاهند و  به 

بحث جوایز صادراتی بهای بیشتری دهند.  
پیام باقــری در ادامه تصریح کرد: در ســال 
گذشته 90 درصد تأمین مالی کشور از بازار 
پول بوده اســت؛ نه از بازار سرمایه.  درحالی 
که بازار پول خود دســتخوش مشــکالت 
متعددی است. این مسأله باید اصالح شود 
اما تا زمانی کــه امنیت و تضمین  ســرمایه 
گذاری در کشــور ایجاد نشــود، این وضع 

تغییر نخواهد کرد.  
وی در بخش دیگر سخنان خود عنوان کرد: 
بحث خام فروشی بسیار حائز اهمیت است 
و باید در آن تجدیدنظر شــود. هر  مجموعه 
ای کــه انرژی ارزان و بــرق و گاز یارانه ای 
در اختیار داشته باشد و نگاهش به صادرات 
منفعت طلبانه باشــد، قطعا به  خام فروشی 

رومی آورد.  
مهنــدس باقری همچنیــن اظهار داشــت: 
پوشش نوسانات نرخ ارز نیز مسأله ای دیگر 
است که برای توســعه صادرات باید مد  نظر 
قرار گیرد. ما هیچ مکانیزم موثری برای حل 
این مشکل نداریم و تنها جایی که می تواند به 
حل این مساله کمک کند،  صندوق ضمانت 

صادرات است.  
در ادامه این نشست فعاالن صنعت برق نیز 
به طرح کردن سواالتی پرداختند که توسط 

مسئولین به آنها پاسخ گفته شد.  
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  گزارش  

گزارشی از نشست اصالح الگوی مصرف و کاهش شدت انرژی

نشســت اصالح الگوی مصــرف و کاهش 
شــدت انرژی، ســه شــنبه نوزدهم آبان ماه 
ســال جاری در ســومین روز از پانزدهمین 
 نمایشــگاه بین المللی صنعت برق در سالن 
خلیج فارس نمایشــگاه بین المللی تهران و 
به ریاســت مهندس آرش کردی  مدیرعامل 

شرکت توانیر، برگزار شد.  
در این نشســت کــه با حضــور مهندس اهلل 
مرادی رییس کمیته فنی نمایشگاه، مهندس 
علیرضا کالهی رییس هیات مدیره  سندیکا 
و فعالین صنعت برق و انرژی تشــکیل شد، 
مدیر عامل توانیر ضمن ارائه توضیحاتی در 
خصوص اقدامات و برنامه  های صنعت برق 
کشور در راســتای اصالح الگوی مصرف و 
کاهش شدت انرژی در هریک از بخش های 
تولیــد، انتقال، فــوق  توزیــع و توزیع، کل 
جامعه را ذینفع اصلی صنعت برق دانســت 
و خاطرنشــان کرد: نباید فراموش کنیم که 
یکی از شــاخص های  مهم توســعه یافتگی 
میزان مصرف انرژی، رشــد ســالیانه بار و 
دیگر مسائل مرتبط با وضعیت انرژی برق 

کشورها خواهد بود. 
مدیرعامل شــرکت توانیر در ادامه جایگاه، 
اهداف و ملزومات توسعه صنعت برق کشور 
را تشــریح کرد و افزود: ما با صنعتی  روبرو 
هســتیم که علیرغم کمبود نقدینگی ساالنه 
گردش مالی بالــغ بر 24 هزار تــا 25 هزار 
میلیارد تومان دارد. ظرفیت نصب  شده 73 
هزار مگاواتــی، 124 هزار کیلومتر خطوط 
انتقال و 735 هــزار کیلومتر خطوط توزیع 
همگی نشان از پتانسیل ها و  توانمندی های 

این صنعت دارد.  
کردی در ادامه اذعان کرد: بر اساس این آمار 
و ارقام، برنامه ریــزی در خصوص اصالح 
الگــوی مصرف   بایــد در دو بعــد صورت 
 بگیرد. از یک سو جنبه های حاکمیتی امر در 
تولید، انتقال و توزیع مد نظر قرار گیرد و از 
سوی دیگر زمینه سازی های الزم  برای بهینه 

سازی در بخش مصرف انرژی انجام شود.  
وی از تولیــد 94/6 درصد برق کشــور از 
طریق سوخت های فسیلی طی سال گذشته 
خبــر داد و تصریــح کرد: ما در طول ســال 
 گذشته رقمی معادل 68 میلیارد لیتر سوخت 
را صــرف تولید بــرق کرده ایــم، آن هم در 
شرایطی که با رشد 4 الی 5 درصدی  مصرف 

ساالنه انرژی در کشور مواجه بوده ایم.  
این مقام مســئول ضمن تاکید بر لزوم بهره 
منــدی از فناوری روز دنیــا در بخش تولید 
برق، اســتفاده از نیروگاه های سیکل  ترکیبی 
کالس  H  ،F  تا  J  با بازدهی 58 تا 68 درصد 
را از برنامه هــای آتــی صنعت برق کشــور 
برشمرد و گفت: هم اکنون  اقدامات وسیعی 
در خصــوص افزایــش بازدهــی نیروگاه ها 
پی ریزی شــده و در همین راستا مقرر شده 
طی بیش از 30 مــاه آتی   7 هزار مگاوات از 
طریق بخش بخار این نیروگاه ها، بر ظرفیت 
شــبکه افزوده شــود و بدین واسطه بازدهی 
39 درصدی  نیروگاه های فعلی به 45 تا 47 

درصد افزایش داده شود. 
کردی با بیان این مطالب اذعان داشت: البته 
بدون شک افزایش بازدهی نیروگاه ها تا مرز 
45 درصد همچنان قانع کننده  نیست و لذا در 
صددیم تا با استفاده از فناوری های نوین این 
میزان را تا مرز 56 الی 60 درصد ارتقا دهیم 
و برای ایــن کار  در برنامه 6 ماهه توســعه، 
افزایش 3 تا 4 درصدی بازدهی نیروگاه ها به 

طور ماهانه مد نظر خواهد بود.  
وی اســتفاده از انرژی هــای تجدید پذیر را 
با پیش بینی بهره برداری ســاالنه یک هزار 
مگاوات از این بخش، در حوزه ذخیره  سازی 
و صرفه جویــی انرژی حائز اهمیت خواند و 
تصریح کــرد: در صورت تحقــق این ارقام 
در بخش تولید که با استفاده از  ظرفیت های 
قانون بودجه تعریف شــده اســت، با تحول 
عمده ای در عرصه تولید برق کشــور مواجه 
خواهیم شد؛ به طوری که  پیش بینی می شود 

در سال 1400  شبکه برق کشور از ظرفیتی 
100 هــزار مگاواتی برخوردار شــود که 5 
درصد آن از محــل  نیروگاه های تجدیدپذیر 
بادی و خورشــیدی تامین خواهد شــد. بر 
اساســا این پیش بینی ها از این رقم ساالنه 
یک هزار  مــگاوات با بازتوانــی و افزایش 
بازدهــی نیروگاه های فرســوده و کــم بازده 

محقق می شود. 
مدیرعامل شــرکت توانیر در بخش دیگری 
از ســخنان خود ضمن تاکید بــر نقش مهم 
افزایش بازدهــی در بخش های انتقال،  فوق 
توزیــع و توزیع یــادآور شــد: در صورت 
تحقق هر مگاوات افزایش ظرفیت در بخش 

نیروگاهــی نیاز به افزایــش 3 تا 4  ظرفیت 
در بخش های انتقال و توزیــع خواهیم بود 
و همین امر، زمینه بســیار مناســبی را برای 
ســرمایه گذاری و ایجاد بازار کار  گســترده 
برای بخش خصوصی و شرکت های داخلی 

فراهم خواهد کرد. 
  کردی ضمــن اذعان به وضعیت مناســب 
بخش انتقــال به لحــاظ استانداردســازی 
افزود: در حال حاضــر مطالعات و اقدامات 
  EHVDC،  HVDC  جامعی در خصوص 
 ) flexible  ( و  اداواتی جهت انعطاف پذیر
کردن و  افزایش کنترل پذیری  شــبکه های 
انتقال در دست اقدام داریم. مضاف بر آنکه 

هدفگذاری مشرتک دولت و بخش خصوصی  

کاهش تلفات و بهینه سازی مرصف انرژی
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در این مســیر کارهــای ویژه ای بــه منظور 
  SCADANS   اســتفاده از تکنولوژی های
و رمز به عنــوان فناوری هــای روز دنیا در 

صنعت برق در حال انجام است. 
ایــن مقام مســئول وضعیت نگــران کننده 
کشــور در بخش مصــرف انرژی بــرق را 
یادآوری کرد و گفــت: کل انرژی عرضه و 
 مصرف شــده در طی سال های 84 تا 92، از 
1/2 میلیارد بشــکه به 1/7 میلیارد بشــکه 
نفت خام افزایش یافته که بــا این روند  کل 
انرژی استحصال شــده در سال 1404 باید 
در داخل کشــور مصرف شود. بدین منظور 
صنعت برق باید به جز انجام وظیفه  در مورد 
افزایــش راندمان و توســعه انرژی های نو، 
در خصوص بهینه ســازی مصــرف برق نیز 

اقدامات عاجلی انجام دهد. 
مهنــدس آرش کردی در بخــش دیگری از 

ســخنان خود تصریح کرد: موضوع تلفات 
یکــی از مهمترین محورهای بهینه ســازی 
 مصرف محسوب می شــود. سال ها صنعت 
برق  به خاطر تلفــات 18 الی 21 درصدی 
برق مورد ســرزنش قــرار می گرفــت؛ اما 
 پیرو اقدامات انجام شده تحت عنوان طرح 
جهــادی کاهش تلفات، میــزان تلفات برق 
از متوســط 15/5 درصد در مهر ماه ســال 
 گذشته، به 10/5 درصد رسیده است. با این 
روند افق پیش بینی شــده برای تک رقمی 
شــدن تلفات برق در پایان سال 94  دور از 

دسترس نخواهد بود. 

  وی با اشاره به ســهم قابل توجه تلفات غیر 
فنی در میزان کل تلفات، اذعان داشت: طبق 
آمار موجود میزان شــدت انرژی در  بخش 
کشاورزی 3/2 برابر متوسط جهانی بوده و 
در بخش های خانگــی، عمومی و تجاری به 
ترتیب با مصرف 1/8، 1/6 و   1/5 برابری 
نسبت به متوسط شدت انرژی دنیا مواجهیم 
که نشــان می دهد به ازای هر واحد افزایش 
احســاس رفاه در کشــور  با افزایش میزان 
مصرف انرژی روبرو هستیم، لذا می بایست 

کاری جدی در این رابطه صورت گیرد. 
کردی واقعی شدن قیمت حامل های انرژی 
را راه حلی برای هدایــت مصرف کنندگان 
به سمت اســتفاده از وســایل پربازده و  کم 
مصرف، دانست و خاطرنشــان کرد: البته با 
وجود تاثیر قیمت در کنترل مصرف،  این امر 
تنها راه حل موجود نیســت. به  همین منظور 

شــرکت توانیر با همکاری وزارت صنعت، 
معدن و تجارت به دنبال آن اســت که برای 
بهینه سازی و اصالح  الگوی مصرف در 38 
صنعت انرژی بر، استانداردهایی را بر اساس 

معیارهای خاص هر صنعت تدوین کند. 
مدیــر عامل توانیر ســاخت و تولیــد لوازم 
خانگی با بهره وری باال را یکی از مهمترین 
راهکارهای موجود دانســت و افزود: پیرو 
 همکاری های شرکت ســابا اقدامات خوبی 
در این خصوص انجام شــده و ســال گذشته 
با حمایت مالی از شــرکت های تولید  کننده 
لوازم خانگی، تولیــد 1 میلیون و 700 هزار 

یخچــال در رده انرژی  A  و باالتر را شــاهد 
بودیــم. مضاف بر آنکــه بــا ورود به  بحث 
کولرهای آبی 310 مگاوات ســاعت صرفه 

جویی صورت گرفت. 
آرش کــردی ظرفیت هــای  بســیار باالی 
مــاده 12 قانون رفــع موانع تولیــد رقابت 
پذیر برای هــر دو بخش دولتی و غیر دولتی 
را  یادآوری کرد و افزود: بر اســاس این بند 
قانونی بنا اســت در طول 2 تا 3 سال آینده 
ســود ســرمایه گذاری های انجام شده  برای 
کاهــش مصرف انــرژی، از محل ســوخت 
صرفه جویی شــده بازگردانده شود. هرچند 
مدل ایــن کار در بخش تولید احصا و  مدون 
شده، اما در سایر بخش ها علی الخصوص در 
مورد کاهش تلفات نیــاز به همکاری جدی 
تشــکل های فعالی مانند  سندیکای صنعت 
برق ایران هستیم. تنها در این صورت است 
که می توانیم بر اســاس اهداف تعیین شــده 
در برنامه ششم  توسعه به تلفات 7 درصدی 
دســت یافته و شــاهد صرفه جویی بســیار 
بزرگی در مصرف ســوخت باشیم. همچنین 
مدلی ملی و  تکنیکی تعریف شده که بر اساس 
آن در صورت هر گونه صرفه جویی حاصل 
از ســرمایه گذاری در این زمینه، بازگشــت 
 سرمایه توسط وزارت نفت از محل سوخت 

صرفه جویی شده تضمین خواهد شد. 
کردی تلفات را  "ام االمراض" مصرف برق 
در کشور دانست و گفت: نصب ترانس های 
با ظرفیت پایین و بازدهی باال،   اصالح ولتاژ 
و ضریب  بار، اصالح سطح مقطع کابل ها و 
هوشمند کردن و اتوماســیون شبکه ازجمله 
راهکارهای موجــود  برای کاهــش تلفات 
شــبکه اســت. اما به هر حال کاهش تلفات 
بیش از هر چیز مســتلزم ایجاد یک تحرک 
بزرگ در هــر دو  عرصه تولیــد و مصرف و 
تغییر نگاه مســوالن برای بهبــود الگوهای 

مصرف و بهینه سازی است. 
مدیر عامل توانیر از امکان حفظ 5 ســاالنه 
میلیون تومان به ازای هر کیلووات ســاعت 
برق صرفه جویی شده در محل مصرف  خبر 
داد و تاکید کــرد: فعالین صنعــت برق می 
توانند با تمرکز بیشــتر بــر موضوع کاهش 
تلفات که در برهه کنونی از نظر فنی  موضوع 
چندان پیچیده ای نیســت، از تبدیل شــدن 

فرصت های موجود به فرصت های ســوخته 
و یا تهدیدی برای کشور  جلوگیری به عمل 

آورند.  
در ادامه این نشست مهندس علیرضا کالهی 
رییس هیات مدیره ســندیکای صنعت برق 
ایران ضمن تایید نکات گفته شده در  خصوص  
لزوم اصالح الگوی مصــرف در بخش های 
صنعتی و کشــاورزی کشــور، اظهار داشت: 
زمانی که قدرت رقابت پذیــری  صنایعی با 
ارزش افزوده باال را با ثابت نگاه داشتن نرخ 
ارز و شــرایط تورمی موجود از بین می بریم 
و تقویت صنایعی که  بنیــان اصلی آنها مواد 
اولیه اســت، را مدنظر قرار مــی دهیم، بدون 
شک چنین نتیجه ای پیش بینی پذیر خواهد 
بود. دقیقا به  همین دلیل اســت که بر خالف 
کشورهای پیشــرفته و طبق روال مرسوم در 
اقتصادهای عقب مانده متمرکز بر مواد اولیه، 

با  باالترین شدت انرژی مواجه هستیم.  
وی تصریح کرد: برق ارزان عرضه شــده به 
صنایعی چون ســیمان علیرغم اینکه قیمت 
تمام شــده آن را تا یک ســوم در  بازارهای 
جهانی کاهش می دهد اما در نهایت آلودگی 
و هزینه سربار قابل توجهی را نصیب کشور 
کرده و تبدیل بــه بالی  جان اقتصاد ملی می 
شــود. ما امیدواریم که مســئولین و مدیران 
دولت یازدهم با عقالنیت، ایــن روند را به 
سمت تقویت  صنایعی با ارزش افزوده باال 

سوق دهند. 
در پایان این نشســت فعالیــن صنعت برق 
نیز به بیــان دغدغه های خــود در خصوص 
موضوع جلســه پرداختند. هجمه تجهیزات 
 خارجــی و متعاقبا تهدید تولیــد داخلی در 
شرایط پساتحریم، لزوم تعیین شاخص هایی 
از ســوی وزارت نیرو بــرای تحدید انرژی 
 مصرفی در دســتگاه های دولتــی، توجه به 
توســعه فناوری های موثر در زمینه کاهش 
مصــرف، بهــا دادن بــه بخش ســرویس و 
 نگهداری و حمایت از شرکت های تعمیراتی 
موثر در بحث صرفه جویــی انرژی، تعیین 
چشــم انداز شــرکت های مادرتخصصی  در 
آینــده و لزوم فرهنگ ســازی در خصوص 
اصالح الگوی مصــرف و ... از جمله موارد 

مطرحه از سوی حاضرین بود.  

  گزارش  
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نشست رشــد بهره وری در صنعت برق در 
حاشــیه پانزدهمین نمایشــگاه بین المللی 
صنعت برق ایــران، دوشــنبه هجدهم آبان 
 ماه ســال جاری در تاالر مروارید ساختمان 
خلیج فارس محل دائمی نمایشگاه های بین 
المللی تهران در حالی برگزار شد که  مهندس 
هوشنگ فالحتیان معاون وزیر نیرو در امور 
برق و انرژی عهده دار ریاســت این نشست 

بود. 
  در این نشست که با حضور مهندس علیرضا 
کالهی و مهنــدس محمد پارســا، رییس و 
عضو هیات مدیره ســندیکای صنعت  برق 
ایــران، مهنــدس اهلل مرادی رییــس کمیته 
فنی نمایشــگاه بین المللــی صنعت برق و 
نیز مشــارکت جمعی از مدیران و  صاحبان 
صنعــت برق کشــور برگزار شــد، مهندس 
فالحتیان ضمن طرح فهرستی از برنامه های 
وزارت نیرو در خصوص افزایش  بهره وری، 
به پرسش های فعالین صنعت برق پاسخ داد. 

در ابتــدای این نشســت فالحتیــان ضمن 
اشــاره بــه حضور  بیــش از 341 شــرکت 
ایرانی و 200 شرکت خارجی در نمایشگاه 
 پانزدهم از رشد قریب به صد درصدی تعداد 
شرکت های خارجی حاضر در نمایشگاه خبر  
داد و ابراز امیدواری کرد این  نمایشگاه زمینه 
مناسبی را برای تعامل و همکاری تنگاتنگ 
تولیدکنندگان داخلی با شرکت های رده اول 
جهان در صنعــت  برق و نیــز بهبود کیفیت 

کاالهای تولیدی داخل فراهم آورد. 
در ادامه معــاون وزیر نیــرو در امور برق و 
انرژی موضوعات مطرح در حوزه افزایش 
بهــره وری صنعت برق کشــور را در بخش 

 های تولید، انتقال و توزیع عنوان کرد.  
وی افزایش بازده و کارآمدی نیروگاه ها در 
بخش تولید را از جملــه برنامه های وزارت 
نیرو عنوان کرد و خاطر نشــان ســاخت:  ما 
در ســال های اخیــر تالش کرده ایــم که در 
زمینه احداث نیروگاه های جدید به ســمت 
نیروگاه های ســیکل ترکیبی هدایت  کنیم و 
از این طریق در ســبد انژری برق کشور که 
بنا است در افق 1404 از ظرفیت 70 هزار 

مگاواتــی کنونی به بیــش از 120  مگاوات 
افزایش یابد، ســهم مشــخصی را به هریک 
از انواع نیروگاه های بخاری، گازی، ســیکل 
ترکیبــی، اتمــی و تجدید پدیــر  اختصاص 
دهیم. قرار اســت در این راستا با مشارکت 
شرکت های توانیر، مپنا و تولید برق حرارتی 
از فناوری های نوین در  نیروگاه های سیکل 

ترکیبی بهره بریم. 
فالحتیان با بیان این مطلب افزود: در حال 
حاضــر هماهنگی های الزم با شــرکت مپنا  
و یک برند بســیار معتبــر اروپایی صورت 
 گرفته اســت تا عالوه بر توربین های گازی 
کالس  E  بــا بازدهی 50 درصد در ســطح 
دریا، توربین های کالس  F  نیز ساخت  داخل 

شوند.  
وی ضمن اشاره به پتانسیل های قانونی برای 
تبدیــل نیروگاه های گازی بــه نیروگاه های 
ســیکل ترکیبی از گذشــته تاکنون،   از ســه 
ظرفیت قانونی شــامل بند 19 قانون بودجه 
92، بند "ر" تبصره 11 بودجه 93 و ماده 12 
قانون رفع موانع تولید رقابت  پذیر یاد کرد 
و افزود: بنــا داریم با مجموعه این راهکارها 
بازدهی نیروگاه های کشور را از متوسط 37 
درصــد کنونی به 47  درصد در طی 5 ســال 

آتی افزایش دهیم.  
فالحتیان همچنیــن ضمن اشــاره به طرح 
جهــادی کاهش تلفــات به عنــوان یکی از 
اولویت هــای وزارت نیرو از کاهش تلفات 
 شبکه توزیع کشور از 15 درصد در سال 92 
به 12/9 درصد تا پایان سال 93 خبر داد و 
تصریح کرد: طبق آخرین آمار تلفات  کنونی 
این شــبکه در مــرز 11 درصد اســت. البته 
هدفگذاری ما در وزارت نیرو کاهش تلفات 
تا مرز 10 درصد تا پایان سال  جاری است. 
البته با توجه به تلفات اجتناب ناپذیر موجود 
رساندن این رقم به مرز 5 درصد جزو اهداف 

میان مدت ما خواهد  بود. 
معاون برق وزیر نیرو هوشمندسازی شبکه 
را یکــی از اقدامــات اثرگذار در راســتای 
رشــد بهــره وری در صنعت برق دانســت 
و  خاطرنشــان کرد: هوشمندســازی شبکه 

موضوع بســیار پیچیــده و همــه جانبه ای 
است که تحقق کامل آن قطعا تنها با ساخت 
 کنتورهای هوشمند امکانپذیر نخواهد بود و 
البته بسیاری از کشورهای پیشرفته نیز هنوز 

در میانه این راه قرار دارند. 
وی در ادامه افزود: سازگار شدن کنتورهای 
هوشمند با یکدیگر در کلیت شبکه گام بسیار 
مهمتری برای هوشمندســازی موفق  شبکه 
اســت. به همین منظور الزامات ساخت این 
دســت از کنتورها در قالب 24 بند اساســی 
به سازندگان کنتورهای هوشمند  اعالم شده 

است. 
شــدن  عملیاتــی  ادامــه،  در  فالحتیــان 
قراردادهای  BOT  و اســتفاده از تجهیزات 
استاندارد در شــبکه را از دیگر راهکارهای 
وزارت  نیرو جهت افزایــش بهره وری ذکر 
کرد و خاطر نشان ساخت: در ماده 12 قانون 
رفــع موانع تولید ظرفیتی مبنــی بر باز پس 
 دهی انرژی صرفه جویی شده به سرمایه گذار 
وجود دارد کــه از این مهم می توان در حوزه 

روشنایی و تعویض لوازم خانگی  بهره برد. 
در ادامه این نشست علیرضا کالهی، رییس 
هیات تلفــات اظهار داشــت: در خصوص 
بحث برق رســانی به روســتا های کوچک، 
 حرکت به سمت استفاده و تولید سلول های 
خورشیدی است، آن هم در شرایطی که بهره 
گیری از فنــاوری روز دنیا ســاخت  ارزان 
و بهینــه این تجهیزات را امــکان پذیر کرده 
است. در زمینه تولید تجهیزات هوشمند نیز 
باید به ســوی تولید پروتکل هایی  مطابق با 

استانداردهای جهانی حرکت کنیم.  
وی همچنین اذعان کــرد: به نظر می آید در 
این راستا نیازمند ســرمایه گذاری گسترده 
تر فعالیــن بخش خصوصی برای ســاخت 
 تجهیزات پیشــرفته و افزایش بهره وری در 
حوزه هــای تخصصی خود هســتیم. اگرچه 
در طی این ســال ها به دلیل شــرایط  رکود 
توام با تحریــم ناگزیر بودیــم از تجهیزات 
بعضا بی کیفیت چینی اســتفاده کنیم. اما به 
نظر می رســد در شــرایط کنونی و با  بهبود 
روابط فضای مناسبی برای جذب مشارکت 

شــرکت های ســطح اول دنیا روپایی درجه 
یک ایجاد شده است. 

در ادامه این نشســت مهندس پارسا، عضو 
هیات مدیره ســندیکا ضمن تقدیر از تالش 
وزارت نیرو برای دســتیابی بــه تلفات 11 
 درصدی، خواســتار برنامه ریــزی وزارت 
نیرو برای تدوین شــیوه های انــدازه گیری 
تلفات و برگــزاری مناقصاتی برای نیروگاه 
 های مجازی شــد تا از این طریق با سرعت 
بیشتری به سمت هوشمندسازی شبکه های 

برق حرکت کنیم. 
پارسا همچنین تصریح کرد: می توان مطابق 
آنچه در عملکرد کشورهایی چون هند شاهد 
هستیم، با نزدیک کردن محل  معادن انرژی 
از جملــه معــادن گاز، ذغال ســنگ و ...به 
نیروگاه های تولیدی بر میــزان بهره وری و 
در نتیجه کاهش قیمت تمام  شــده برق تاثیر 
بگذاریم و مهیای ورود به شبکه رقابتی برق 

در دنیا شویم. 
مهندس مهدی مسائلی نیز از دیگر سخنرانان 
این نشســت بود که در بخش اول ســخنان 
خود خاطر نشــان کرد: قدم اول در  راستای 
افزایش بهره وری رفع واهمه مدیران ارشد 
از تصمیم گیری در این خصوص است و گام 
بعدی واگذاری صنعت برق  و مناسبات آن 

به متخصصین همین حوزه است. 
رییــس کمیته کاهــش تلفات ســندیکای 
صنعت بــرق ایــران در بخــش دیگری از 
ســخنان خود ضمن اشــاره به لــزوم توجه 
مدیران  وزارت نیرو به نقطه نظرات مطرح 
شده از سوی ســندیکا در خصوص قرارداد 
تیــپ، از اصــالح مصرف به عنــوان دیگر 
راهکار  موثر در کاهش تلفــات یاد کرد و با 
ارائه گزارش مختصری از عملکرد کارگروه 
مشترک توانیر و سندیکا اصالح آیین نامه 
 معامالت شرایط عمومی پیمان  EPC  را از 

دستاوردهای آن ذکر کرد. 
گفتنی است این نشســت با پرسش و پاسخ 
حضار و رییس جلســه در خصوص مسائل 

مختلف صنعت برق پایان یافت.  

گزارشی از نشست رشد بهره وری در صنعت برق

  تحقق کاهش تلفات برق تا مرز 11 درصد

  گزارش  
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چکیده
امروزه به علت هزینه و زمان بر بودن احداث نیروگاه،  استفاده از تجهیزات نوین جهت کاهش 
مصرف انرژی  الکتریکی مورد توجه قرار گرفته است. از جمله این  تجهیزات، المپ های 
 LED   می باشد. در این نوشتار  ابتدا معرفی مختصری از این نوع المپ ارائه گردیده و  سپس 
به بررسی مزایای استفاده از  LED   نسبت به  سایر المپ ها پرداخته شده است. در پایان نیز 
با  استفاده از نرم افزار  DIALUX، محیطی اداری شبیه  سازی گردیده   است. نتایج حاصل از 
شبیه سازی  برتری استفاده از المپ های LED  را نسبت به المپ  های فلورسنت در زمینه 

مصرف کمتر و تعداد المپ  کمتر برای ایجاد شدت روشنایی مناسب نشان می  دهد. 

 1. مقدمه 
با توجه به وابستگی کیفیت زندگی انسان به انرژی در  دسترس، اتخاذ روش هایی جهت 
بهینه سازی مصرف انرژی  الکتریکی از اهمیت بسیاری بر خوردار است. استفاده از  پربازده 
ترین الگو های مصرف انرژی الکتریکی کمک شایانی  در جهت کاهش تخریب منابع طبیعی 
و کاهش آلودگی های  زیست محیطی می کند. احداث تأسیسات تولید انرژی  الكتریكی و 
شبكه های برق رسانی نیاز به هزینه های زیادی  دارد. هزینه احداث تأسیسات تولید و انتقال 
و توزیع برق  برای هر كیلووات ساعت معادل 800 دالر می باشد . عالوه  بر بار مالی زمان 
ثابت ساالنه  تا 8 سال است.  همچنین هزینه های جاری و  نیروگاه 3  برای احداث  الزم 
نیروگاه ها گاهی  بالغ بر 20 درصد سرمایه گذاری اولیه می شوند. از این رو  كاهش مصرف 

انرژی الكتریكی به میزان قابل مالحظه ای در  حفظ و بقاء سرمایه های ملی مؤثر است.       
در بخش خانگی می توان با بكارگیری راهكارهای استفاده  بهینه از لوازم خانگی انرژی از 
اتالف سرمایه های ملی  جلوگیری كرد. آمار میزان مصرف انرژی الکتریکی در کشور  نشان 
می دهد که بیشترین میزان مصرف انرژی در بخش  خانگی بوده و 31.2 درصد از کل انرژی 
مصرفی کشور را  تشکیل می دهد. از این مقدار، 30 درصد به مصارف  روشنایی خانگی 
باز می گردد. بنابر این اتخاذ روش های کار  آمد در استفاده از انرژی الکتریکی در بخش 
روشنایی می- تواند کمک شایانی در جهت کاهش میزان مصرف برق انجام  دهد. ازجمله این 
روش ها، استفاده از کلید های اتوماتیک  جهت روشن و خاموش کردن منابع روشنایی است. 
این  روش تا 10 درصد میزان استفاده از انرژی الکتریکی را در  منازل کاهش می دهد. اما راه 
حل بنیادی تر استفاده از المپ  های با مصرف پایین تر می باشد. ازجمله کم مصرف ترین 
 المپ هایی که به طور وسیع استفاده از آن ها شایع شده  است، المپ های  LED    می باشد. 
شایان ذکر است استفاده  از  LED   در روشنایی گلخانه ها عالوه بر آن که موجب  موجب 
کاهش 60 تا 70 درصدی مصرف انرژی الکتریکی  می شود، باعث رویش یکنواخت گل ها 

نیز خواهد شد. 

 LED  2.    معرفی 
   LED   مخفف واژه  LIGHT EMMITED DIODE  به  معناي دیود ساطع كننده نور 
است. دیودهاي ساطع كننده نور  در واقع عضوی از خانواده  دیودها هستند. و دیودها نیز 
 زیرگروه نیمه هادي ها به شمار مي آیند .  دیود های مورد  استفاد در الکترونیک، درفرکانس نور 
خروجی، انتقال نور از  جانکشن دیود به بیرون و یا پکیج مورد استفاده جهت آماده  سازی 
دیود نقص دارند، لذا تابش نور این تجهیزات بسیار  ناچیز است. اما  LED   ها به دلیل استفاده 

از کریستال ها و  نیمه رساناهای شفاف دارای فرکانس تولید نورمناسب و یک  پکیج مناسب، 
قادر به  ساطع کردن نور می باشند. 

 :  LED  3. ماهیت   رنگ   تولید   شده   توسط 

همانطور که ذکر شد،  LED   ها گونه ای از نیمه راسانا ها می- باشند. در نیمه رساناها الکترون ها 
با جذب انرژی به سطوح  باالتر انرژی صعود می کنند. با بازگشت الکترون ها به حفره  های 

نیمه رسانا، انرژی دریافت شده توسط آنها، می تواند به  صورت نور و گرما آزاد شود. 
  امروزه با استفاده از  LED   نور با رنگ و شدت نور متفاوت قابل  تولید شدن است. رنگ نور 
تولید شده توسط  LED   وابسته به  ساختار فیزیکی و مواد تشکیل دهنده آن است. نور سفید 

از  ترکیب نور های قرمز، آبی و سبز در  LED   بدست می آید. 

 LED  4. انواع المپ های 
المپ های  LED   در انواع مختلف  و برای مصارف گوناگون  تولید می شوند. ازجمله مهم 
ترین موارد دسته بندی  LED   ها  می توان به المپ های  LED  ،SMD  ،COB   های کالهی 

مقایسه استفاده از المپ های  LED  با المپ فلئور سنت در مصارف روشنایی
سید میالد موسوی چاشمی

دانشجوی کارشناسی ارشد برق دانشگاه امیر کبیر
moosavy.m@payaniroo.com

شرکت پایا نیروی فرزان
محمد صادقی راد

دکتری مهندسی برق دانشگاه تهران

sadeghi@payaniroo.com
شرکت پایا نیروی فرزان

LED  شکل.1 شماتیک

شکل.2  استفاده از پنل  LED   در روشنایی
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به همراه موارد  این  المپ ها  از  ادامه مختصرا تعدادی  اشاره کرد. در    LED  و  انواع پنل
استفاده آن ها بیان می شود . 

 4-1- پنل های دایره ای و مربعی: 
  این نوع المپ ها به منظور استفاده در اماکن عمومی و اداری  مورد استفاده قرار می گیرند. 

این نوع چراغ ها قابل اجرا در  سقف های کاذب بوده و دارای پخش نور یکنواخت هستند. 
 4-2- المپ های  LED     تیوبی: 

  این محصول در دونوع قابل برنامه ریزی و تغییر رنگ و یا تک  رنگ عرضه می شود. 
نوع تک رنگ آن قابل جایگزینی با المپ  های 
قابلیت  با  تیوبی  المپ  می باشد.  فلئورسنت 
نمای  طراحی  در  ریزی،  و  برنامه  رنگ  تغییر 
اماکن و ساختمان ها مورد  استفاده قرار می گیرد. 

 4-3- المپ های حبابی: 
المپ های  LED   حبابی با قابلیت جایگزینی با 
المپ های  کم مصرف و المپ های رشته ای، به 
علت مصرف کمتر و بازده  باالتر به طور عمده 
در خانه ها و اماکن اداری قابل استفاده  می باشند. 
این نوع المپ ها با توان های بسیار کم و با بازده 

 نوری باال تولید می شوند. 

 LED  -4-4    رشته ای قابل انعطاف
   این نوع المپ برای تزیین انواع استخر و طراحی دکوراسیون و  راه پله ها و ... مورد استفاده 
قرار می گیرد. قابلیت برنامه ریزی  و تنظیم رنگ این المپ را در ارائه طرح های دکوراتیو 

مناسب  می کند.   
   LED  5. مزایای استفاده از 

ارائه  ذیل  بشرح  سایر  المپ ها  به  نسبت     LED  المپ های عمده  مزیت های  از  تعدادی 
می گردد  

 5-1- بازده :     
در زمان استفاده از المپ های سنتی رشته ای بیشتر برق  مصرفی توسط المپ به انرژی 
گرمایی تبدیل شده که همین  امر دلیلی بر  بازده بسیار پایین این دسته از المپ ها می  باشد. 
المپ های ال ای دی در مقایسه با المپ های رشته  ای بازده بسیار بیشتر داشته و موجب 
ذخیره انرژی می شود.  شایان ذکر است بازده المپ های  LED     باالتر از 70 لومن  بر وات 

می باشد که در مقایسه با سایر المپ ها رقمی قابل  توجه است.عالوه بر بازده باال، عدم وجود 
پرتو های فرابنفش  و فروسرخ و هم چنین پخش نور متمرکز، از مزیت های  دیگر این المپ 
نسبت به سایرین می باشد. از دیگر مزایای  المپ  LED   قابلیت تنظیم شدت نور و رنگ 

نور است. 
 5-2- دوام محصول: 

المپ  LED   طول عمری معادل 50 تا 80 هزار ساعت  داشته که در مقایسه با المپ های 
رشته ای از نظر نسبت  هزینه به مدت زمان مصرف بسیار به صرفه است. از طرف  دیگر 
ساختار المپ های  LED   به گونه ای طراحی شده که  وارد شدن ضربه حداقل تاثیر را بر روی 
این المپ ها دارد،  این مقاومت در برابر ضربات و آسیب ها دلیل دیگری بر  طول همر بیشتر 
این المپ ها در مقایسه با المپ های رشته  ای است. طول عمر باالی این محصول موجب 

می شود  هزینه های نگه داری و تعویض المپ به میزان قابل مالحظه  ای کاهش یابد.  

در  عملکرد   5-3-قابلیت 
ولتاژ های پایین: 

المپ  مزیت های  جمله  از 
قابلیت کار در ولتاژ های     LED 
 پایین است. این ویژگی موجب 
با  بتوان  را  المپ  این  شود  می 
روشن  نیز  کوچک   باتری های 
هزینه  کاهش  موجب  که  نمود 
شبکه  طریق  از  برق   انتقال 
سراسری برای مصارف روشنایی 

 جاده ها و مسیر های کوهستانی می شود. 

 5-4-دوست دار محیط زیست: 
  در ساخت المپ های ال ای دی هیچ گونه ترکیب آلوده  کننده محیط زیست استفاده نشده و 
این دسته از المپ ها  مطابق با استاندارد  RoHS  )عدم استفاده از کادمیوم، جیوه،  کرومیوم، 
 PBB  ،BDE  و سرب در تجهیزات الکترونیکی(  می باشند، عالوه بر این استفاده از المپ ها 
ال ای دی با  مصرف کمتر انرژی و کاهش تولید گرما می تواند به عنوان  راه حلی برای عبور 
از بحران انرژی در حهان به حساب آید.  اجنتاب از مصرف الممپ های رشته ای موجب 

کاهش  آلودگی ها و نجات محیط زیست خواهد شد.  
 5-5-ثبات شدت نور

  در چراغ های  LED   بر خالف سایر المپ ها، شدت نور  درطول مدت استفاده ثابت می 
ماند. به موجب این امر، نیاز  به تعمیر و نگهداری برای داشتن شدت نور طراحی مورد  نیاز 
کاهش می یابد. عالوه بر آن طول عمر المپ های  LED   به دفعات روشن و خاموش شدن 

آن بستگی ندارد. 
 6. شبیه سازی   اتاق کنترل یک پست برق

در این بخش به شبیه سازی اتاق کنترل در یک پست برق،  به مساحت 54 متر مربع و با 
ارتفاع 3 متر پرداخته شده  است. ابتدا از المپ های فلئور سنت معمولی برای داشتن  شدت 
نور 200 لوکس روی میز کاز استفاه شده است.  سپس با استفاده از المپ های  LED   اتاق 
اتاق مورد نظر را نشان می دهد.  همانگونه که  را روشن گردیده  است. شکل.6 نمایی از 
جدول.1 نشان می دهد، در صورت استفاده از  المپ    ATL I 119 شرکت گلنور که المپی 
فلور سنت  می باشد،     با استفاده از 42 المپ، می توان شدت روشنایی  متوسطی به اندازه 
207 لوکس روی میز کار داشت. استفاده  از این تعداد المپ موجب مصرف توانی معادل با 
840 وات  می باشد. جدول.2 نشان دهنده نتایج حاصل از استفاده از  المپ    Soha  شرکت 

 LED  شکل.4 المپ حبابی از نوع

شکل.LED  5   رشته ای قابل انعطاف

شکل.3   المپ تیوبی
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گلنور از نوع  LED   است. همانگونه که این جدول نشان می دهد، با استفاده از  تنها 9 المپ 
 LED ، می توان به شدت روشنایی میانگینی  معادل با 218 لوکس روی سطح کار رسید. 
این تعداد به  مراتب از 42 المپ فلئور سنت مورد نیاز جهت روشن کردن  محیط در حالت 
قبل کمتر است. میزان توان مصرفی نیز در  این حالت برابر با 162 وات است که کاهشی 
فلئورسنت را نشان می دهد. ضمنا  شبیه سازی ها  با المپ های  80 درصدی  در مقایسه 
نشان می دهد، شدت روشنایی در صورت  استفاده از المپ ها  LED   در مقایسه با المپ 
فلئور سنت  بیشتر می باشد. شایان ذکر است قیمت هر المپ  LED    سها برابر با 60،000 
تومان است.در نتیجه، هزینه استفاده از   9 المپ سها برابر با 540،000 تومان می شود. هزینه 
اولیه  استفاده از 42 المپ فلئورسنت برابر با 210،000 تومان  است.  تفاوت هزینه اولیه 
در دو حالت برابر با 330،000  تومان است. با در نظر گرفتن هزینه متوسط برق به اندازه 
  40 تومان برای هر کیلووات ساعت، اختالف هزینه اولیه  انجام شده ناشی از استفاده از 
چراغ های  LED   بعد از 12  ساعت استفاده از این المپ به جای المپ فلئورسنت از  محل 

صرفه جویی در مصرف برق بازخواهد گشت. 
 

 

 

 

 
 
 
 

شکل.6 محیط اداری شبیه سازی شده

شکل.7 پخش نور در سطح محیط کار با استفاده از المپ  فلئورسنت

جدول.1 نتایج حاصل ازشبیه سازی با استفاده از المپ  فلئورسنت

LED  جدول.2 نتایج حاصل ازشبیه سازی با استفاده از المپ

Height of Room:   3.000   m, Mounting  Height:   3.000   m
Light loss factor:   0.80  , Values in  Lux, Scale   1  :  78 

Surface  [%  ] Eav   [lx] Emin   [lx] Emax   [lx] u 0 
Workplane /  207  128  240  0.616 

Floor  20  136  28  205  0.209

Ceiling  70  100  59  203  0.584

Walls (  4  )  50  140  29  391  / 

Workplane: 
 Height:    0.750   m
 Grid:    128   x   128   Points  
 Boundary Zone:    0.500   m
Illuminance Quotient (according to LG 7  ):
Walls /  Working Plane:   0.769  
Ceiling / Working Plane:   0.485  .  

Height of Room:   3.000   m, Mounting  Height:   3.000   m
Light loss factor:   0.80  Values in  Lux, Scale   1  :  78 

Surface  [%  ] Eav   [lx] Emin   [lx] Emax   [lx] u 0 

Workplane /   218  97  262  0.443 
Floor  20  139  15  217  0.108

Ceiling  70  59  39  136  0.672

Walls(  4  )  50  104  16  235  / 

Workplane: 
 Height:    0.750   m
 Grid:    128   x   128   Points  
 Boundary Zone:    0.500   m
Illuminance Quotient (according to LG 7  ):
Walls /  Working Plane:   0.528  
Ceiling / Working Plane:   0.269  .  

Luminaire Parts List

No. Pieces Designation   (Correction 
 Factor) 

   [lm] P [W] 

 1  9 Golnoor  Lighting  Group 
Soha   (  1.000  )

 1837  18.0

Total:     16533  162.0
  
Specific connected load:
 3.00  W/m² =   1.37    W/m²/  100   lx (Ground area:   54.00   m²) 

Luminaire Parts List

No. Pieces Designation   (Correction 
 Factor) 

   [lm] P [W] 

 1  42 Golnoor  Lighting  Group 
ATL I   118   (  1.000  )  

 1050  20.0 

Total:     44100  840.0
  
Specific connected load:
 15.56  W/m² =   7.51    W/m²/  100   lx (Ground area:   54.00   m²)  
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LED  شکل.8 پخش نور در سطح محیط کار با استفاده از المپ

 7. نتیجه   گیری: 
     در این نوشتار المپ  LED   و انواع آن و برخی از موارد  استفاده از آن معرفی گردید. عالوه 
بر آن، برخی از مزایای  استفاده از المپ های  LED   نسبت به سایر المپ های مورد  استفاده 
   LED  جهت روشنایی، مورد بررسی قرار گرفت. جهت  بررسی مزایای استفاده از المپ
نسبت به المپ  فلورسنت که به صورت وسیع در روشنایی اماکن مورد  استفاده قرار می 
   LED  گیرد، شبیه سازی صورت گرفت. نتایج  حاصل از آن نشانگر برتری استفاده از المپ
نسبت  به فلور سنت در زمینه تعداد المپ مورد استفاده، توان  مصرفی و شدت روشنایی 
ایجاد شده بود. در نتیجه با توجه  به مزایای یاد شده و نتایج شبیه سازی انجام شده،  جایگزینی 
المپ های معمول با المپ  LED   ، در زمینه  کاهش مصرف انرژی الکتریکی، کاهش هزینه 
تعمیر و نگه  داری و افزایش شدت نور در نتیجه افزایش بهره وری اتاق های  کنترل پست های 

برقی و سایر اماکن عمومی و تجاری، می  تواند موثر باشد. 
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چکیده
ستون فقرات شبکه هوشمند برق1 بر پایه بستر ارتباطی  و استفاده فرا گیر از فناوری اطالعات 
2 بنا شده است. با توجه به در دسترس بودن فناوری های مختلف ارتباطی، 

(ICT) و ارتباطات
انتخاب بستر و فناوریمناسب سامانه های شبکه هوشمند برق، تبدیل به یک دغدغه جدی 
دست اندرکاران این شبکه گشته است.  مضافا مدل اقتصادی مناسب جهت حصول اطمینان 
فناروی  حوزه  بازیگران  که  است  دیگری  اساسی  چالشهای  از  یکی  سرمایه  بازگشت  از 
ارتباطات و اطالعات قبل از سرمایه گذاری در این پروژه می بایستی به نحو مقتضی به آن 
بپردازند. این مقاله سعی بر تبیین اصول کلی و راهبردهای اپراتور هوشمند ملی که در صدد 

است خدمات ICT شبکه های هوشمند برق را در ایران ارایه دهد، می پردازد.
کلید واژه:  شبکه هوشمند برق، اپراتور هوشمند ملی، NSO، فهام، کنتور هوشمند برق، 

شبکه مخابراتی 

1. مقدمه 
شبکه های توزیع نیروی برق، به صورت سنتی، سامانه هایی یک سو و بدون بازخورد3  بوده اند 
که در آن انرژی برق توسط یک منبع باالدستی، تولید و توزیع گردیده است و به همین دلیل، 
امکان پایش مصرف برق و کنترل روند آن، همواره به عنوان یک نیاز اساسی در این سامانه ها 
مطرح بوده است. پاسخگویی به این نیاز، با توجه به باالرفتن قیمت حامل های انرژی و 
در نتیجه هزینه های فزاینده تولید و توزیع برق، افزایش تقاضا برای نیروی برق، تلفات 
بیش از اندازه ناشی از استفاده غیراصولی از نیروی برق و نهایتًا تهدیدات زیست محیطی 
ناشی از باالرفتن گازهای گلخانه ای در جو زمین، امروزه دیگر اهمیتی فزاینده یافته است. 
مسائل فوق الذکر، رویکرد سنتی مدیران و دست اندرکاران صنعت برق را به چالش کشیده 
و مقوله بهینه سازی مصرف انرژی را از مبحثی حاشیه ای به موضوعی حیاتی بدل ساخته اند. 
از طریق فراهم سازی اطالعات فراگیر و به موقع مصرف نیروی برق، امکان اندازه گیری، 
ذخیره، پایش و کنترل روند مصرف را فراهم شده  و در نتیجه، مدیریت هوشمند توزیع و 

مصرف برق را میسر می گردد.
اهداف طرح فهام4  که توسط سازمان بهره وری انرژی )سابا( به عنوان مجری طرح پیگیری 

می گردد، به شرح زیر  است:
• فراهم شدن بستر اصالح الگوی مصرف

• بسترسازی مناسب برای اجرایی کامل قانون هدفمندی یارانه ها
• امکان مدیریت بار توسط بهره بردار شبکه در شرایط عادی و اضطراری

• کاهش دخالت و خطای نیروی انسانی در قرائت و صدور قبوض و وصول مطالبات 
• کاهش تلفات غیر فنی و مشخص سازی و مانیتورینگ تلفات فنی شبکه توریع

• افزایش کیفیت خدمات و کاهش زمان قطعی و نظارت برکیفیت برق

1. Smart Grid
2. Information and Communication Technology   
3. Feedback
فراسامانه هوشمند اندازه گیری و مدیریت انرژی .4

 

• ایجاد بستر برای گسترش استفاده از تولیدات پراکنده و انرژی های پاک
• امکان پیش فروش برق و راه اندازی بازار خرده فروشی

• ایجاد زیرساخت های مورد نیاز شارژ خودروهای برقی
• بهینه سازی هزینه های بهره برداری و نگهداری

• فراهم سازی بستر مناسب جهت قرائت مکانیزه کنتور آب و گاز

شکل 1، نمایی کلی از معماری سامانه شبکه های هوشمند برق را به نمایش می گذارد.در 

یک سوی این شبکه، کنتورهای هوشمند برق )که می توانند به کنتورهای گاز و آب نیز 
تسری یابند( قرار دارند که وظیفه جمع آوری اطالعات مربوط به مصرف برق را بر عهده 
دارند. در سوی دیگر، سرویس دهنده های این سامانه واقع شده اند که جمع آوری اطالعات 
از کنتورهای هوشمند و ارسال فرامین به آنها را توسط نرم افزارهای مدیریت هوشمند توزیع 
و مصرف ممکن می سازند. ارتباط اجزای مختلف شبکه، از طریق یک بستر ارتباطی امن 
تامین  می گردد. این بستر مخابراتی عالوه بر امکان اندازه گیری، ارتباط موثری بین مشترک 
و بهره بردار شبکه توزیع فراهم می سازد که می تواند پذیرای بسیاری از کاربردهای مدیریت 

مصرف، کاهش تلفات، مدیریت خودروهای الکتریکی و غیره باشد.
نیازهای سامانه شبکه های هوشمند  از حیاتی ترین  یکی  ارتباطی  بستر  براساس شکل 1، 
توزیع برق است که تا کنون به دالیل مختلفی در طرح فهام مغفول مانده است. این بستر 

ارتباطی حداقل بایستی دارای ویژگی های فنی زیر باشد:
- دسترسی فراگیر در محدوده موردنظر )پوشش ملی و یا منطقه ای( 

- برخورداری از ضریب اطمینان5 باال 
- برخورداری از جایگزین در صورت خرابی بخشی از سیستم6 

IPv6 7 و
IPv4 استاندارد بودن اجزای ارتباطی و انطباق با پروتکل های -

- امکان تامین حداقل های موردنیاز در خصوص 
• پهنای باند8،  

5.   Reliability  
6. Redundancy
7. Internet Protocol  
8. Bandwidth

اصول و مفاهیم طرح  اپراتور هوشمند ملی
فرامرز اویسی؛ مدیرعامل شرکت فناوران فراافراز

شکل1- نمای کلی از شبکه کنتورهای هوشمند
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• ترافیک شبکه،   
• مدت زمان تاخیر در ارسال بسته های اطالعاتی9 ، و   

• نرخ دست رفتن بسته های اطالعاتی .  
- برخورداری از درجه باالی امنیت در هنگام تبادل اطالعات

همچنین، انتظار می رود این بستر ارتباطی، قابلیت انطباق پذیری با نیازمندی های آتی در 
روند توسعه فنآوری شبکه های هوشمند برق را داشته و توسعه پذیری  آن به سهولت ممکن 
باشد. عالوه بر آن، الزم است طرح با توجه به هزینه های اولیه سرمایه گذاری و همچنین 

هزینه های جاری و عملیاتی ، از توجیه اقتصادی برخوردار باشد. 
براساس مطالعات صورت گرفته، یک معماری پیشنهادی برای بستر ارتباطی یک سامانه 

کنتورهای هوشمند برق(AMI)  ، مشتمل بر سه زیرسیستم به شرح ذیل می باشد.
 HAN شبکه جمع آوری و ارتباطی داخل منزل موسوم به -

 /LAN/NAN/FAN شبکه انتقال محلی نوعًا در ناحیه ولتاژ پایین موسوم به -
 WANشبکه انتقال داده به مراکز و سرویس دهنده هاموسوم به -

 

برای فراهم سازی این بستر ارتباطی، راهبردهای مختلفی می توان تصور نمود که در بخش 
بعدی معرفی می شوند.   

2. بررسی راهبردها
در حالت کلی و با توجه به ویژگی های ذکرشده در بخش پیشین، چهار راهبرد ذیل را می توان 
به عنوان راه حل های قابل ارائه جهت ایجاد زیرساخت های ارتباطی و اطالعاتی موردنیاز 

سامانه  شبکه های هوشمند برق در نظر گرفت. 
I. راهبرد اول: عدم تدوین و پیروی از یک راهبرد فراگیر و فراهم سازی نیازهای ارتباطی 
شبکه کنتورهای هوشمند به طرق گوناگون و بسته به شرایط زمانی، مکانی و محیطی محل 

نصب کنتور هوشمند )وضعیت فعلی طرح فهام(
II. راهبرد دوم: سرمایه گذاری برای ایجاد شبکه مستقل ارتباطی شامل تمامی بخش های
HAN، NAN و WAN که عالوه بر بهره برداری، وظیفه نگهداری و توسعه آن نیز با 

تامین کننده برق باشد. 
III. راهبرد سوم: برون سپاری ساختاریافته خدمات ارتباطی حوزهWAN و احیانا پردازش 

و ذخیره سازی داده ها
در  تخصصی  سازمان  با یک  راهبردی  شراکت  توسعه یک  و  ایجاد  چهارم:  راهبرد   .IV
حوزه فناوری ارتباطات و اطالعات با رویکرد ایجاد زنجیره ارزش در قالب یک »اپراتور 

هوشمند ملی«

9. Latency

راهبرد چهارم، یا راهبرد »اپراتور هوشمند ملی«،مبتنی بر راه حلی بنیادی برای رسیدگی به 
مقوله فناوری اطالعات و ارتباطات در راستای پیش برد اهداف طرح فهام بطور اخص و 
شبکه های هوشمند برق، آب و گاز به طور اعم می باشد. در طرح اپراتور هوشمند رویکردی 
سنتی به مقوله ICT پروژه کنتورهای هوشمند تغییر نموده و به جای استفاده از شیوه های 
اشیاء   اینترنت  و  ماشینی   بین  ارتباط  بر  مبتنی  روشهای  از  یافته،  ساختار  غیر  ارتباطی 
استفاده میشود. استفاده از این فناوریها نه تنها باعث تضمین کیفیت خدمات می گردد، بلکه 

هزینه های نهایی پروژه را نیز به طرز چشمگیری پایین می آورد. 

3. ماموریت سازمانی و چشم انداز کاری اپراتور هوشمند
یک اپراتور مخابراتی جهت واردشدن به کسب و کار شبکه های هوشمند، ممکن است یکی 

از نقش های مندرج در جدول 1 را برای خود برگزیند. 

ریسکدرآمدتوضیحاتنقش

محدود به تامین کننده 1
خدمات ارتباطی

تامین کننده یک بستر ارتباطی 
مطمئن از کنتورهای هوشمند تا 

 AHE
کمکم

خدمات کامل حوزه 2
ICT

تامین کننده ارتباط ذکرشده در 
ردیف اول این جدول و ارائه 

خدمات حوزه فناوری اطالعات 
شامل نگهداشت داده ها، پردازش 

و سایر خدمات مربوطه و 
بهره برداری و نگهداری از این 

سامانه و فروش خدمات به 
شرکت های توزیع

متوسط 
تا زیاد

متوسط 
تا زیاد

3AMI خدمات کامل

سرمایه گذاری کامل بر روی 
تمامی اجزای شبکه هوشمند 
برق مشتمل بر سخت افزار 

 FAN کنتورهای هوشمند، شبکه
 MDM و AHE و نرم افزارهای

و همچنین کلیه خدمات ذکرشده 
در ردیف دوماین جدول و فروش 

خدمات و یا شراکت در منافع 
ناشی از بهره برداری از این سامانه 

زیادزیاد

بر پایه مطالعات انجام شده، ِصرف سرمایه گذاری برای فراهم سازی بستر ارتباطی به عنوان 
یکی از اجزاءموردنیاز در طرح فهام، دارای توجیه اقتصادی نخواهد بود؛ چه، درآمد حاصل 
از ارائه این سرویس برای سرمایه گذار حتی در طول زمان نیز دارای جذابیت نمی باشد. 
بنابراین، اپراتور هوشمند می بایستی در حوزه های خدماتی دیگر در چارچوب نیازمندی های 
ارتباطی و اطالعاتی طرح فهام حضور یابد و به ارائه راه حل های جامع  برای پایش مصرف، 
فرامین  ارسال  و  روند مصرف  اطالعات  پردازش  آن،  به  مربوط  اطالعات  ذخیره سازی 
به کنتورهای هوشمند با هدف مدیریت هوشمند مصرف برق مبادرت نماید. )به شکل 3 

شکل2- نمایی از ارتباط زیرسیستم های ارتباطی در سامانه های شبکه هوشمند برق

جدول-1 نقش  های قابل تصور برای اپراتورهای مخابراتی جهت ورود به حوزه کسب وکار شبکه های هوشمند
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مراجعه شود.(  در این صورت، اپراتور هوشمند، با نگرشی جامع و فراتر از طرح فهام، 
می تواند خود را به عنوان یک »ارائه کننده راه  حل های جامع « در زمینه  شبکه های هوشمند 
برق، آب و گاز مطرح ساخته و در بازارهایی با مقیاسی وسیع تر از بازار محلی فعالیت و 

کسب درآمد نماید. 
 الزمه این امر، تغییر استراتژیک نگرش اپراتورهای مخابراتی کشور از یک ارائه کننده 
موفقیت«  در  »مشارکت  مدل  یک  در  موثر  همکاری  به  مخابراتی  اولیه  خدمات  ِصرف 
می باشد. در این راستا، طرح اولیه بیانیه ماموریت اپراتور هوشمند براساس شکل 4پیشنهاد 

می گردد. 
 

 4. مدخلی بر مدل اقتصادی و روشهای بازگشت سرمایه
اپراتورهای مخابراتی خواهند بود(  بدون طرح تجاری مناسب، سرمایه گذار )که ترجیحا 

تمایلی به صرف هزینه و وقت برروی طرح اپراتور هوشمند نخواهند داشت. به طور کلی 

کنتورهای هوشمند سه منبع اصلی برای درآمدزایی خواهد داشت:
1. اتوماسیون فرآیندهای کنونی شرکت های توزیع مانند خدمات مشترکین، کنتورخوانی، 

صدور قبض و عملیات بلینگ، تشخیص خرابی و غیره
2. افزایش بهره وری از طریق کاهش تلفات غیر فنی، مدیریت توان راکتیو، پیک سایی، 

مدیریت سمت تقاضا و امثالهم
3. خدمات ارزش افزوده مانند ارایه اطالعات به مصرف کننده جهت کاهش مصرف، کنتور 
پیش پرداخت، برنامه های کاربردی بر روی گوشیهای هوشمند، خدمات به تولید پراکنده، 

انرژی های تجدید،خودرهای برقی و غیره 
جدول 2 برخی از خدمات قابل ارایه که بالقوه می تواند منشاء درآمدزایی برای سرمایه گذار 
باشد، نمایش می دهد. چالش اصلی البته ارزش گذاری هر آیتم و برآورد درآمدزایی و نهایتا 

طراحی مدل تجاری به نحویکه سرمایه گذاری  بر روی این طرح سودآور باشد.
تقریبا تمامی موارد افزایش بهروه وری در جدول 2 را می توان در قالب ماده 12 قانون »رفع 
موانع تولید رقابت پذیرو ارتقای نظام مالی کشور« که در تاریخ 1394/02/01 به تصویب 
ابالغ شده  به دولت محترم  تاریخ 1394/02/20  در  اسالمی و سپس  مجلس شورای 
است، تبدیل به قراردادهایی بین وزارت نیرو به نیابت ازدولت کرد.  درآمدزایی آیتم های 
مربوط به اتوماسیون ساده تر از سایر بخشها است زیرا میزان هزینه ای که شرکت های توزیع 
جهت خرید خدمت در این حوزه ها انجام میدهند تا حد زیادی مشخص است. خدمات حوزه 
ارزش افزوده شاید پیچیده تر به نظر آید، لیکن اپراتورهای مخابراتی تجارب گرانبهایی در 
فروش خدمات ارزش افزوده در حوزه های کاری خود دارند که می تواند رهنمون آنان در 

کسب در آمد شود.

5. تحلیل فرصت ها، تهدیدها و نقاط ضعف و قدرت
به منظور بررسی و تحلیل فرصت ها و تهدیدهای پیش روی ایجاد اپراتور هوشمند ملی و 
در عین حال شناسایی نقاط قوت و ضعف آن، می توان از روش تحلیل SWOT استفاده 
نمود که علیرغم سادگی،ابزاری مناسبجهت تحلیل شرایط و ارائه راهبردها در شاخه های 

تصمیم گیری ودر نهایتتدوین برنامه های عملیاتی است. 

S. نقاط قدرت
IP شبکه ارتباطی و زیر ساخت غنی مبتنی بر ارتباطات -

- استفاده از سرویس دهنده ها و پایگاه های داده وعدم نیاز به سرمایه گذاری مجدد 
- استفاده از تجارب و امکانات در حوزه صدور صورت حساب  و حتی ادغام آن با طرح های 

موجود در شبکه های ثابت و سیار )با بهره گیری از امکانات وسیع تلفن های هوشمند(

W. نقاط ضعف
- عدم آشنایی کافی با فنآوری های حوزه شبکه های هوشمند برق

- نیاز به بهینه سازی شبکه های ارتباطی جهت ارائه حداقل های مورد نیاز )در زمینه پوشش، 
رفع ازدحام، مدیریت ترافیک، QoS  و غیره(

- هزینه های اولیه توسعه بازار
- نیاز به ایجاد ساز و کار و جدید همچنین ساختار مناسب با آن

O. فرصت ها
- دسترسی به بازار ارائه خدمات به بیش از 50 میلیون کنتور برق، آب و گاز برای سالیان 

متمادی
- عدم نیاز به سرمایه گذاری کالن با توجه به موجود بودن اکثر زیرساخت های ارتباطی 

مورد نیاز طرح
و   SDH مانند  توانیر  شرکت  موجود  ساخت های  زیر  از  استفاده  و  بهره گیری  امکان   -

فیبرهای نوریOPGW  از طریق به اشتراک گذاشتن آن 

 "ایجاد، توسعه و نگهداری اکوسیستمی مشتمل بر:  
 1. سامانه های ارتباطی،

 2. پایگاه های داده مناسب با تکیه بر فناوری های نوین و 
مدیریت داده های انبوه مبتنی بر  ذخیره سازی، پویش و 

پردازش داده ها، و
 3. نرم افزارهای کاربردی اعم از پورتال ها و برنامه های 

کاربری   )sppA(   جهت ارایه اطالعات متنوع به  مشترکین 
برق. 

این ساختار خدماتTCI   مورد نیاز شبکه های هوشمند برق 
)وآب و گاز( را با عنایت به نیازمندی های فعلی  طرح فهام 
و ویرایش های بعدی آن، به نحو کامل ارائه نموده و با تکیه 
بر یک برنامه راهبردی و مدل تجاری  مناسب و کارآمد، از 

طریق ایجاد زنجیره ارزش و فروش خدمات پایه و خدمات 
ارزش افزوده به ذینفعان  طرح، منجر به کسب درآمد و سود 

آوری در بازه زمانی مشخصی می شود." 

شکل4- بیانیه ماموریت پیشنهادی برای اپراتور هوشمند ملی

شکل-3 حوزه فعالیت اپراتور هوشمند و تعامل با سایر ذینفعان طرح
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جدول-2خدمات قابل ارایه از طریق سامانه شبکه های هوشمند برق 

  مقاله علمی  

خدمات قابل ارایه به ذینفعان طرحنمونه کاربردنوع کاربری
مدیریت ارتباطات اندازه گیری(AHE)جمع آوری داده های تجهیزات، ارسال فرامین به تجهیزات اتوماسیون فرآیند

مدیریت اطالعات اندازه گیری (MDM)تمیز سازی داده، انبارش داده، پردازش داده خدمات ارزش افزوده
صدور صورتحساب (Billing)محاسبات مصرف برق مشترکین، مدیریت پیش فروش برق و ...اتوماسیون فرآیند
خدمات مشترکین Customer Care Management-CRMمدیریت انشعاب، قرارداد ها و پورتال مشترکیناتوماسیون فرآیند
مدیریت خاموشی (OMS)حوادث و اتفاقات، 121اتوماسیون فرآیند
مدیریت تعمیر و نگهداری (PMS)تعمیرات و نگهداری شبکه توزیعاتوماسیون فرآیند
مدیریت روشنایی معابر (Street Lightening)مدیریت روشنایی معابر عمومیاتوماسیون فرآیند
کاهش تلفات غیر فنی (Tampers) جلوگیری از سوء استفاده و دستکاری کنتورهای برقافزایش بهره وری
مدیریت پاسخگویی بار(Demand Side Management)اجرای برنامه های پاسخگویی بار افزایش بهره وری
بهینه سازی بار اکتیو/راکتیو (Volt/VAR Optimization VVO)مدیریت تلفات رااکتیو  و کاهش آن از طریق بانک خازنی هوشمندافزایش بهره وری
مدیریت ولتاژو جریان و  اعمال تغییرات هوشمند ولتاژی در رنج افزایش بهره وری

استاندارد جهت کاهش تلفات در سیستم توزیع
 (Conservation Voltage Reduction (CVRکاهش تلفات ولتاژی

کاهش هزینه های سویچ زنی و رفع خرابی. با ایزوله نمودن خرابی می افزایش بهره وری
توان زمان  قطع برق را کاهش و ضریب اطمینان سیستم را افزایش داد.

 Fault Detectionمدیریت یافتن خرابی ها، محدود نمودن و بازیابی خودکار
 (. Isolation and Restoration (FDIR

مدیریت منابع انرژی پراکنده (DERMS)مولدهای پراکنده، ذخیره سازها و خودروهای الکتریکیخدمات ارزش افزوده
مدیریت بارگذاری تجیزات، کنترل بار شبکه با استفاده از استفاده از افزایش بهره وری

DR،DER  و بارگذاری تجهیزات
)Load Management System(مدیریت بار

مدیریت حفاظت )Distribution Protection Management حفاظت ولتاژی و جریانی شبکه توزیعخدمات ارزش افزوده
)System

پایش و کنترل هارمونیکهای شبکه توزیع و سایر پارامترهای استاندارد افزایش بهره وری
کیفیت توان

)PQMS( مدیریت کیفیت توان

گزارش های دوره ای و موردی باالخص با بکارگیری فناوری داده کاوی خدمات ارزش افزوده
ِ)Data Mining( جهت ارایه گزارش های کاربردی و پیش بینی نحوه 

عملکرد سیستم  در زمانهای بحرانی

)BI( گزارشهای مدیریتی و هوش تجاری

اطالعات جغرافیایی(GIS) جهت تعیین وضعیت دارایی های شرکتهای توزیع تعیین وضعیت تجهیزات خدمات ارزش افزوده
) Assets Management(

کنتور پیش پرداخت Pre-Paid Meterپرداخت از طریق سامانه های پیش پرداخت خدمات ارزش افزوده
برنامه های کاربردی بر روی گوشیهای هوشمند ارایه اطالعات و هشدارها با توجه به مصرف و قیمت لحظه ای برقخدمات ارزش افزوده
کارت هوشمند خودرهای برقیفروش برق با توجه به وضعیت لحظه ای شبکه برق به خودروهای برقیخدمات ارزش افزوده
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- ورود به حوزه های کسب و کار بکر مانند شهر هوشمند ، ارتباط بین ماشینی و اینترنت 
اشیاء 

T. تهدیدها
- مشکالت ناشی از تحریم ها )که امید می رود به زودی لغو گردند(

ریالی  ارزش  بر  آن  غیرمستقیم  احتمالی  اثر  و  جهانی  بازار  در  نفت  قیمت  نوسانات   -
صرفه جویی انرژی 

- نو بودن فناوری شبکه های هوشمند و در حال تدوین بودن تعدادی از استانداردها
- عدم تدوین آیین نامه های اجرایی بند »پ« ماده 12 قانون »رفع موانع تولید رقابت پذیرو 
ارتقای نظام مالی کشور« درخصوص نحوه ارایه خدمات و چگونگی بازگشت سرمایه از 
طریق این خدمات و سایر محصوالت دیگر مانند کاهش تلفات، پیک سایی  و مدیریت بار

خالصه بحث و نتیجه گیری
طرح اپراتور هوشمند بابهره گیری از فناوریهای  بروز مانند ارتباط بین ماشینی ، می تواند 
ضمن رفع مشکالت فنی طرح توسعه کنتورهای هوشمند، فرصت های تجاری کم نظیری 
هم برای شرکت های توزیع برق و هم برای اپراتورهای مخابراتی ایجاد و با هم افزایی، 
سازوکار برد-بردی را پایه گذاری نموده، که ضمن تعالی این صنعت، خدمات متنوعی را 

نیز به مصرف کنندگان برق ارایه نمایدکه با فناوری های فعلی تا کنون میسر نبوده است.
شرایط  ایجاد اپراتور هوشمند که  ارایه کننده طیف وسیعی از خدمات نوین خواهد بود از 
نظر فنی  مهیا شده است. با تصویب و ابالغ قانون »رفع موانع تولید رقابت پذیرو ارتقای 

نظام مالی کشور«  شرایط مناسبی نیز برای تجاری سازی طرح مهیا گردیده  است.

مراجع:
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4. http://www.ericsson.com/res/thecompany/docs/success_stories/2011/ausgrid_australia.pdf
5. www.att.com/smartgrid
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  مقاله حقوقی   

استان  مناقصات  برگزاری  قانون  شکایات  به  رسیدگی  هیأت  مورخ 1394.4.20  رأی 
به شرح  مناقصه گران،  از  از سوی یکی  به شکایت وارده  خراسان رضوی2، در رسیدگی 
ذیل،توسط جمعی از کارشناسان زبده مناقصه و مزایده  کشور3  نقد و بررسی شد. متن رأی 

عینًا از درگاه الکترونیکی انجمن صنفی تانیر4، نقل می گردد.

متن رأی
موضوع شکایت5: نحوه برگزاری مناقصه توزیع برق مسکن مهر سبزوار

مناقصه گر )شاکی(: شرکت اطلس افروز شرق
انجمن صنفی ذی ربط: انجمن صنفی تانیر

پیرو طرح شکایت شرکت اطلس افروز شرق ثبت شده به شماره 703 مورِّخ 94/01/10، 
در جلسه ی  کمیسیون ماّده 25 قانون برگزاری مناقصات، جلسه ای در تاریخ 94/01/30، 
در محل دبیرخانه هیأت برگزار و پس از استماع نظرات مفّصل شاکی و متشاکی و از 
آنجائی که، مناقصه گزار، نسبت به بازگشائی پاکات الف و ب اقدام نموده و به دلیل موارد 
مطروحه در نامه شماره 1157م/خ، مورِّخ 94/01/29، نسبت به بازگشائی پاکات ج 
مناقصه اقدام ننموده، لذا هیأت، پس از بحث و بررسی و با عنایت به قانون اساسنامه هیأت 
رسیدگی به شکایات ق.ب.م، دستگاه مناقصه گزار )شرکت توزیع برق استان( را، مقّصر 
تشخیص می دهد و بشرح ذیل، اقدام به انشاء رأی نموده و ختم رسیدگی را اعالم می نماید.

رأی هیأت:
شرکت توزیع نیروی برق استان، ملزم به تجدید فرآیند بازگشائی پاکات مناقصه، با دعوت 
از مناقصه گران قبلی می باشد. )بر اساس بند ه ماّده 4 اساسنامه قانون برگزاری مناقصات 
که، اشعار می دارد، تکرار تمام یا آن قسمتی هایی از فرآیند مناقصه که، به تشخیص هیأت 

مغایر با قوانین و مقررات مربوطه بوده است.(
تذکر: این رأی قطعی و غیر قابل تجدیدنظر بوده و مراتب اطالع رسانی در پایگاه مّلی 
مناقصات، می بایست توّسط دستگاه مناقصه گزار، وفق قانون اساسنامه ی هیأت انجام گیرد.

مقدمه
قانون اساسنامه هیأت رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات که، در جلسه علنی 
روز یکشنبه مورِّخ شانزدهم اسفند ماه یک هزار و سیصد و هشتاد و هشت مجلس شورای 
اسالمی، تصویب و در تاریخ 1388/12/25، به تأیید شورای نگهبان رسید و طیِّ نامه 
شماره 60/68362 مورِّخ 1388/12/26 مجلس شورای اسالمی به رئیس جمهوری 
که  آنچنان  تاکنون  شاید،  اّما  شد.  ابالغ  اجراء،  النهایه،توّسط وی،جهت  و  واصل  وقت، 
خبر  شنیدن  با  باشد.  نشده  گرفته  به کار  باشد،  این دست  از  قانونی  شایسته ی  و  بایسته 
لین جلسه ی هیأت مرکزی رسیدگی به شکایات قانون  هفته های اخیر، مبنی بر تشکیل اوَّ
برگزاری مناقصات، پس از 11 سال، در بادی امر این گونه برداشت می شود که، مناقصات 
کشور تا این لحظه،بدون هیچگونه مساله ای، روند اجراء، برگزاری و تعیین برنده را،طی 
نموده اند و احتمااًل به دلیل بروز مشکالت جدید، لزوِم تشکیل هیأت رسیدگی به شکایات 
لیه، بدون ملحوظ  اقل ظن و گمان اوَّ قانون برگزاری مناقصات، ضرورت یافته است. حدِّ
نمودن قرائن دیگر،اماره از آن است. لیکن با خواندن مطلبی که، کاشف از وجود بیش 
از 20 پرونده در صف رسیدگِی هیأت محترم مرکزی، در طول این سالهاست، مشخص 

لیه، آنچنان تکیه کردنی نیست. علی ای ُّحال، در این مجال، یکی از آراء  می شود که، فرض اوَّ
ت رأی مذکور، به دلیل کشف  صادره، در این حوزه، به بوته نقد گذاشته شد که، قبوِل صحَّ

ایراداِت اساسی شکلی و ماهوی، بعید است.

تحلیل و بررسی شکلی رأی
برای درک بهتر نقد پیش رو، بهتر است مروری کوتاه، به قالب شکلی رأی داشته باشیم. 
چه بسا، شکل، دروازۀ ورود به معناست. لذا با شناخت عناصر تشکیل دهنده یک رأی، فهِم 
ر می گردد. ضمنًا، از حیث شکلی، خصوصیتی در رأی  صحیح و دقیقی از ماهیت آن، میسَّ
دادگاه نیست که، قابلیت تسّری و تعمیم آن، به آراء سایر مراجع غیرقضائی )شبه قضائی و 

اداری( نباشد. اهل فن6، بر این عقیده اند که،رأی قاطع، باید دارای سه بخش متمایز باشد.
ادِّعاها،  از  خالصه ای  و  دعوی  اصحاب  آن  در  که،  رأی«  »مقدمه ی  اوَّل:  بخش  الف. 

فی می شود. دفاعیات، ادّله و استدالالت آنها و نیز خواسته ی دعوی معرِّ
ب. بخش دّوم: »اسباب موجهه« که، در آن دادگاه با انتخاب و ترجیح دادن مستدل و مستند 
ادِّعاها، ادّله و یا دفاعیات یکی از اصحاب دعوی، جهات و اسباب حکم یا قرار قاطع دعوی 

را، به منظور رسیدن به نتیجه ی رأی، بیان می نماید.
ج. بخش سّوم:  »نتیجه یا منطوق یا مفاد رأی« که حسب مورد، موضوع مورد اختالف 
طرفین، به موجب آن، فصل )حکم( و یا به موجب قرار، دعوی، مردود و یا غیر قابل استماع، 
اعالم می شود.رأی صدرالذکر، در قالب ابواب مذکور، از حیث شکلی بررسی و پس از آن 

با مداقه در ماهیت امر، محتوای آن، تحلیل شده است.
موضوع  به  تنها  رأی،  اوَّل  بخش  در  پیداست،  که  همانطور  رأی:  اوَّل  بخش  تحلیل 
اصحاب  از  یکی  عنوان  به  مناقصه گزار،  از  نامی  و  پرداخته شده  کّلی  شکایت،به صورت 
دعوی، به میان نیامده است. همچنین، توّقع می رفت،حسب تصریح بند »الف«ماّده 25 
از قانون برگزاری مناقصات7 که، در باب نحوه رسیدگی به شکایات، اجرانشدن موادی از 
قانون مذکور را، مالک عمل قرار داده است، خالصه ی ادِّعای مناقصه گر و شکایت وی 
که، ناظر به موادی از قانون برگزاری مناقصات بوده، ذکر می شد. چنانچه موارد مهم مذکور، 
در ماّده 5 قانون اساسنامه هیأت رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات8 احصاء 
گردیده است. همچنین با عنایت به وضعیت های مندرج در بند های »ب«9 و »ج«10 همان 
ماّده، مبنی بر پذیرش و عدم پذیرش شکایت از سوی دستگاه مناقصه گزار، قیِد پاسخ 
متشاکی به شکایت مناقصه گر،در مقدمه رأی نیز،الزم بود. ادّله ابرازی و اثباتی ارائه شده 
از سوی مناقصه گر و دفاعیات مناقصه گزار،مرز میان بخش اوَّل و دّوم رأی می باشد که، در 
این فقره، نه تنها از طرح آن، بلکه از خواسته ی مناقصه گر نیز، بحثی به میان نیامده است. 
مفهوم مخالف بند »ه«ماّده 7 قانون اساسنامه هیأت رسیدگی به شکایات قانون برگزاری 
مناقصات11، شبهه ی عدم ابراز دالیل مذکوره، از ناحیه مناقصه گر به هیأت مارالبیان را، 
ن دالیل اثباتی  مردود می نماید؛ چه ضمانت اجرائِی عدم ابراز اسناد و مدارک که، متضمِّ
شکوائیه اند، انصراف شاکی از شکایت، محسوب شده و منتفی شدِن آن را، در پی خواهد 

داشت.
تحلیل بخش دّوم رأی: علی ای ُّحال، در بخش دّوم که،محل و بستر انتخاب کردن و ترجیح 
دادِن مستدل و مستند ادّله و یا دفاعیات یکی از اصحاب دعوی است و بایستی، جهات و 
اسباب حکم، به منظوِر رسیدن به نتیجه ی رأی بیان گردد، به بیان رویدادی از رویدادهای 
برگزاری مناقصه که»مناقصه گزار، نسبت به بازگشائی پاکات الف و ب اقدام نموده و به 

رأی هیأت رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات
زیر ذره بین کارشناسان مناقصه و مزایده کشور1 
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دلیل موارد مطروحه در نامه شماره 1157م/خ مورِّخ 94/01/29، نسبت به بازگشائی 
پاکات ج مناقصه اقدام ننموده«اشاره شده و این رویداد، به اشتباه،جهت و سبب حکم12قرار 
گرفته است؛ در حالی که، دیدیم آنچه باید، سبب و جهت حکم قرار گیرد، دلیل و یا دفاع 
مستند و مستدِل یکی از طرفین دعوی می باشد که، به آن توجهی نشده و عماًل استدالل 
منطقی که، یکی از ارکان رأی می باشد، صورت نپذیرفته است. مطابق آنچه پیش از این 
بیان شد، در ادامه خواهیم دید که، عدم رعایت اصول شکلی در صدور رأی، چگونه تاثیر 

ب خود را، بر نتیجه رأِی مندرج در منطوق آن، خواهد گذاشت.   مخرِّ
تحلیل بخش سّوم رأی: اّما بخش سوم رأی که، مهمترین بخش آن است و نتیجه و شالوده 
رأی و فصل الخطاب دعوی است نیز، مصون از اشتباه، باقی نمانده است. از آنجائی که، 
آراء محاکم و کمیسیون ها و هیأت های رسیدگی به شکایات، بایستی مستدل و مستند باشد، 
در رأی مذکور درج عبارت »بر اساس بند ه ماّده 4 اساسنامه قانون برگزاری مناقصات« نه 
تنها، مستند قانونی رأی را، مخدوش نموده است، بلکه ظاهر امر، گویای شتاب زدگِی مرجع 
موجودیت  مناقصات«  برگزاری  قانون  »اساسنامه  چه،  رأیمی باشد.  در صدور  موصوف، 
قانون  شکایات  به  رسیدگی  هیأت  اساسنامه  »قانون  منظور  احتمااًل  و  ندارد  خارجی 
برگزاری مناقصات« بوده است. از طرفی ماّده 4 قانون اخیر13 هم، فاقد بند »ه« می باشد.اّما 
از عبارت بعدی مندرج در منطوق رأی که »اشعار می دارد تکرار تمام یا آن قسمتی هایی از 
فرآیند مناقصه که، به تشخیص هیأت مغایر با قوانین و مقررات مربوطه بوده است« به نظر 
می آید، منظور مرجع صدور رأی، بند »ح« ماّده یک آئین نامه اجرائی قانون اساسنامه هیأت 
رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات باشد که، در مقام تعریِف حقیقت قانونِی 
عبارات مستخدم در آئین نامه، به منظور منصرف نمودن ذهن مخاطب، از معنای عرفیه، 
به معنای قانونی،برآمده و چنین بیان می دارد که "اصطالحات مندرج در این آیین نامه، در 
معانی مشروح زیر به کار می روند: تجدید مناقصه: تکرار تمام یا آن قسمت هایی از فرآیند 

مناقصه که، به تشخیص هیأت، مغایر با قوانین و مقررات مربوط بوده است.”

شبهه ی بطالن رأی)از نظر شکلی(
هرچند ایرادات شکلی مطروحه در بخش قبل که، به تفصیل به آنها پرداخته شد، به ماهیت 
رأی لطمه وارد و رأی مذکور را، فاقد وجاهِت در شأن مرجع صدور نموده است، لیکن 
بسیار بعید است که، ضمانت اجرائی آن ایرادات و اشکاالت، بطالن باشد. لیکن مساله 
دیگری در این بخش، شائبه ی بطالن را،در ذهن ایجادمی نماید که، در ادامه به آن خواهیم 

پرداخت. 
درج عبارت »شکایت ...، ثبت شده به شماره 703 مورِّخ  94/01/10«، در صدر رأی، 
اماره از آن است که،مناقصه گرمطابق بند »الف« از ماّده 7 قانون اساسنامه هیأت رسیدگی 
به شکایات قانون برگزاری مناقصات14، شکایت خویش را، در تاریخ 1394/01/10 
در دبیرخانه هیأت رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات، ثبت15 و دبیرخانه ی 
مذکور، وفق بند »ب« از ماّده 7 قانون مارالبیان16، شکایت را، وصول17 نموده است. از 
مذکور خود  که،هیأت  است  نیز مشخص  مذکور18،  قانون  بند»ج«ماّده 7  مخالف  مفهوم 
دارد،  آن  در  فوق، ظهور  در  موارد مطروحه  است.  داده  به رسیدگی تشخیص  را، صالح 
ر در قانون،جهت طرح شکایت از ناحیه مناقصه گر،به طور کامل  تمهیدات و تشریفات مقرِّ
و صحیحًا رعایت شده، لیکن، از سوی هیأت، انجام نشده است که،طیِّ دو مرحله ی ذیل، 

به آن پرداخته ایم.
قانون  شکایات  به  رسیدگی  هیأت  اساسنامه  قانون   7 »د«ماّده  بند  وفق  اوَّل،  مرحله  در 
هیأت،مکلَّف  دارد"دبیرخانه  اشعار  رسیدگی،  تمهیدات  باب  در  که،  مناقصات  برگزاری 
است، ظرف پنج روز کاری از زمان قبول شکایت، زمان تشکیل جلسه رسیدگی را که، بین 
پنج تا ده روز کاری آینده خواهد بود، به تمام اصحاب دعوی، اعالم و از آنان برای شرکت 
در جلسه، دعوت کند. در این اعالم، کلیه ی مدارک و مستندات مورد نیاز هیأت نیز، باید 
ف بوده، حداکثر پنج تا ده روز کاری از  به دعوت شدگان اعالم شود"، دبیرخانه هیأت موظَّ

تاریخ قبول شکایت، نسبت به تشکیل جلسه رسیدگی اقدام می نمود؛ نکته حائز اهمیت، 
تاریخ قبول شکایت است که، در متن رأی قید نشده است؛ لیکن، با مداقه در بند »ج«ماّده 7 
قانون مورداالشاره که، اشعار دارد "هیأت مکلَّف است، در صورتی که، ظرف سه روز کاری 
از دریافت شکایت، خود را صالح برای رسیدگی تشخیص ندهد، مراتب را، ظرف حداکثر 
دو روز کاری از طریق دبیرخانه، به اطالع شاکی برساند" می توان تاریخ قبول شکایت 
را، استنباط نمود. چنانکه تاریخ دریافت شکایت، در مقدمه رأی، 1394/01/10 )روز 
ف بوده، ظرف سه روز کاری از دریافت شکایت  دوشنبه( قید شده و هیأت مذکور موظَّ
)با احتساب تعطیالت فروردین ماه( یعنی روز شنبه مورِّخه 1394/01/15،  اگر خود 
را صالح تشخیص نمی داد، تا دو روز کاری، یعنی روز دوشنبه مورِّخه 1394/01/17 
رسیدگی  و  جلسه  تشکیل  و  احوال  و  اوضاع  اّما  می رساند؛  شاکی  اطالع  به  را،  مراتب 
به شکایت گویای پذیرش صالحیت هیأت است؛ پس تردیدی نیست که تاریخ قبول 
شکایت19حسب تصریح قانونی، حداکثر همان تاریخ 1394/01/15 می تواند باشد. لذا 
ف به تشکیل جلسه حداکثر تا 10 روز کاری از تاریخ اخیر بوده که،  دبیرخانه هیأت،موظَّ
با احتساب روز جمعه مورِّخ 1394/01/21، این جلسه حداکثر می بایست در تاریخ 
1394/01/25 برگزار می گردید. اّما در مقدمه رأی، درج شده که »جلسه کمیسیون ماّده 
25 قانون برگزاری مناقصات جلسه ای در تاریخ 94/01/30 در محل دبیرخانه هیأت 
برگزار« گردیده است؛ یعنی پنج روز بعد از موعد مقرر در قانون! هرچند، این امر، دور از 
شأن هیأت رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات است و تزلزل و تشکیک نسبت 
ت شکلی رأی صادره را ایجادمی نماید، اّما بحث بطالن، عمدتًا ناظر به عدم رعایت  به صحَّ

تشریفات در مرحله صدور رأی می باشد که، در ادامه به آن پرداخته ایم.
در مرحله دّوم،حسب تصریح ماّده 8 از قانون اساسنامه هیأت رسیدگی به شکایات قانون 
ت مقرر در ماّده 7،  ف است ظرف مدَّ برگزاری مناقصات که، بیان می دارد "هیأت موظَّ
نخستین جلسه رسیدگی به شکایت را تشکیل دهد و رأی خود را، تا پانزده روز کاری از 
ف بوده، حداکثر در تاریخ  زمان دریافت شکایت صادر و ابالغ کند"، هیأت مذکور موظَّ
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شکایت،  دریافت  زمان  از  کاری  روز  پانزده  تا  و  داده  جلسه  تشکیل   ،1394/01/25
نماید.  اقدام  رأی،  ابالغ  و  صدور  به  نسبت   ،1394/01/30 تاریخ  تا  حداکثر  یعنی 
لیکن در مانحن ُفیه، در تاریخ اخیر،هیأت، خارج از وقت، جلسه تشکیل داده و در تاریخ 
می نماید.  اقدام  رأی،  ابالغ  به  نسبت  قانونی(  مهلت  از  بعد  1394/04/20 )83 روز 
ت مندرج  با وجود اینکه، ضمانت اجرائی صدور رأی هیأت مذکور، پس از انقضای مدَّ
در قانون، در قانون برگزاری مناقصات و قانون اساسنامه هیأت رسیدگی و نیز آئین نامه 
اجرائی آن ذکر نگردیده است، لیکن، سکوت قانونگذار، با توجه به آمره بودن قوانین مرتبط 
با مالیه عمومی که، قانون برگزاری مناقصات و قانون اساسنامه هیأت رسیدگی به شکایات 
آن قانون هم، در ارتباط با نظم عمومی اقتصادی اند،دلیل بر فقدان ضمانت اجرائی نیست 
؛ و مطابق قواعد و اصول کّلی حقوقی، خاّصه مالِک اصل 167 از قانون اساسی و نیز ماّده 
3 از قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی، ناگزیر از رجوع به 
قوانین باالدستی و کشِف حکِم موضوِع متنازع ٌفیه، از البه الی احکام و قوانین هستیم. 
ع در قوانین حقوقی )در مقابل قوانین کیفری(  نظر قراردادِن امکان تفسیر موسَّ لذا، با مدِّ
بند 4 ماّده 489 از قانون اخیر، در شباهت ساختاری یا شکلی  از  واخذ وحدت مالک 
هیأت رسیدگی، به عنوان یک نهاد اداری )غیرقضائی( به نهاد داوری20، شبهه ی بطالِن 
رۀ فوق، قانونگذار  ایجادشده در سطور قبلی، تقویت و استوار می گردد. چنانچه در مقرَّ
تصریح می نماید"رأی داوری، در موارد زیر باطل است و قابلیت اجرائی ندارد: بند 4. رأی 
ت داوری، صادر و تسلیم شده باشد"؛ پس تا این لحظه،به جهِت  داور پس از انقضای مدَّ
ترأی صادره، محلِّ تردید است؛ طوریکه امکانِ قبول چنین  ایرادات و اشتباهات شکلی، صحَّ

رأیی،در نظر اهل فن، بعید می نماید.

تحلیل و بررسی منطوق رأی
تمام آنچه گفته شد، ناظر به بررسی شکلی رأی حاضر، بود؛ اّما در این مجال، قصد داریم 
با بیان الگوریتم ترسیم شده از سوی قانونگذار، ورود مختصری در ماهیت رأی نمائیم 

حاوی  که،  رأیی  منطوق  و 
حکِم قاطع دعوی است را، تحلیل و نقد نمائیم21. از آنجائی که، تقصیر 

دستگاه مناقصه گزار برای هیأت مذکور، محرز گردیده است، چنانچه در متن رأی نیز، به 
)شرکت  مناقصه گزار  دستگاه  شکایات ق.ب.م  به  رسیدگی  می نمایدکه"هیأت  اشاره  آن 
ماّده  از  توزیع برق استان( را مقصر تشخیص می دهد"هیأت، می بایست وفق تبصره 2 
اشعار  که،  مناقصات  برگزاری  قانون  شکایات  به  رسیدگی  هیأت  اساسنامه  قانون   10
ر در قانون برگزاری  دارد "هرگاه هیأت، به دلیِل تقصیر مناقصه گزار در اجرای موارد مقرَّ
مناقصات،رأی به تجدید یا لغو مناقصه صادر کند، باید میزان خسارتی را که، از تـجدید یا 
لغو مناقصه متوجه شرکت کنندگان در مناقصه می شود، از طریق کارشناسان رسمی تعیین 
کند و دستگاه مناقصه گزار مکلَّف است معادل آن خسارت را، به شرکت کنندگان بپردازد"، 
میزان خسارت ناشی از تجدید مناقصه را، با ارجاع امر به کارشناس مشخص می نمود22. با 
تدقیق در متن رأی و استخداِم عبارت »تجدید فرآیند بازگشائی پاکات مناقصه« در منطوق 
آن، اینگونه به ذهن متبادر می گردد که، درک صحیحی از فرآیند»تجدید مناقصه« در ذهن 
مرجع صدور شکل نگرفته و یا با ابهام و اجمال در نگارش، قصِدحّل و فصل نمودِن مقطعی 
موضوعی که، قریب به سه ماه، روی میز کار مشاٌرالیه قرار داشته، مّدنظر بوده است. شاهد 
این امر، تعریِف»تجدید مناقصه« و تعامل آن با ماّده 9 قانون برگزاری مناقصات می باشد.
قانون  شکایات  به  رسیدگی  هیأت  اساسنامه  قانون  اجرائی  آئین نامه  یک  »ح«ماّده  بند 
برگزاری مناقصات، »تجدید مناقصه« را، این چنین تعریف می نماید که "تجدید مناقصه، 
تکرار تمام یا آن قسمت هایی از فرآیند مناقصه که، به تشخیص هیأت مغایر با قوانین و 

مقررات مربوط بوده است )می باشد("
پس،»تجدید مناقصه« در واقع، تجدید تمام یا قسمت هایی از فرآیند مناقصه است؛ لذا 
فی  بهتر است، یکبار متن ماّده 9 قانون برگزاری مناقصات را که، در مقام احصاء و معرِّ
فرآیند مناقصه برآمده مرور کنیم. ماّده مذکور از فصل سوم قانون، در رابطه با برگزاری 
مناقصات وفرآیندآن، تصریح می نماید"فرآیند برگزاری مناقصات، به ترتیب شامل مراحل 

زیر است:
الف. تأمین منابع مالی

ب. تعیین نوع مناقصه در معامالت بزرگ )یک مرحله ای یا دومرحله ای، عمومی یامحدود(
ج. تهیه اسناد مناقصه

د .ارزیابی کیفی مناقصه گران در صورت لزوم
ه. فراخوان پیشنهادها
و. ارزیابی پیشنهادها

ز. تعیین برنده مناقصه و انعقاد قرارداد"
هیأت  که  نحوی  به  تمثیلی؛  نه  دارد  حصری  جنبه ی  فوق  موارد  است،  مشخص  کاماًل 
تغییر قرار دهد.در  استنباط،ترکیب و عنواِن مراحِل فوق را، دست خوِش  با  ندارد  حق 
که،  می باشند  مناقصه  فرآیند  از  مرحله  مذکور، یک  هفت گانه  مراحل  از  یک  هر  واقع، 
ض آن شده است. همانطور که مشاهده می شود، فرآیند  بند »ح«آئین نامه مارالبیان، متعرِّ
»بازگشائی پاکات مناقصه« در هیچ یک از شقوق هفت گانه ی ماّده 9 که،فرآیند و توالی 
فی نموده است، دیده نمی شود. این گونه انشاء رأی، نه تنها  فرآیند مناقصه را، بیان و معرِّ
فصل دعوی نمی نماید، بلکه به دلیل ابهام و اجمال، بستر ایجاد و شکل گیری دعاوی جدید 

را فراهم می نماید که، با فلسفه ی تشکیل چنین هیأت هایی، در تضاد است.
شبهه بطالن رأی )از نظر ماهوی(

با ژرف نگری بیشتر، به نظر می رسد، نقص و ایراد ماهوی رأی از این هم فراتر است؛ در 
واقع به نظر می رسد، اراده مرجع صدور و مقصود وی از عبارت »تجدید فرآیند بازگشائی 
پاکات«، باز شدن پاکِت باز نشده است و این امر را،»تجدید فرآیند بازگشائی پاکات« 
تلقی نموده نه تجدید مناقصه! و بر اساس آن رأی صادر نموده است؛ چنانچه با جستجو در 
عبارات مقدماتی رأی که دارد "از آنجائی که مناقصه گزار، نسبت به بازگشائی پاکات الف 
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  مقاله حقوقی   

و ب اقدام نموده و به دلیل موارد مطروحه در نامه شماره 7511م/خ مورِّخ 49/10/92 
نسبت به بازگشائی پاکات ج مناقصه اقدام ننموده"و نتیجه گیری که، از این سبب موّجهه 
برایرأی شده، به نظر می آید،هیأت رسیدگی به شکایت، اصاًل به ماّده 9 قانون برگزاری 
مناقصات و تعامل آن با بند »ح«ماّده یک آئین نامه، عنایتی نداشته است؛ چه، تجدید، یعنی 
مجددًا یک کاری که، قباًل انجام شده، دوباره انجام شود؛ نه اینکه، کاری که انجام نشده )باز 
نشدن پاکت ج( حاال انجام شود. از طرفی، عدم توجه هیأت محترم، به مدلوِل تبصره یک 
ماّده 10 قانون اساسنامه هیأت رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات، که اشعار 
باشد و هیأت  اعتراض، منعقدشده  به معامله مورد  دارد "در صورتی که قرارداد مربوط 
ف است، در رأی صادره به صراحت نسبت به تعلیق،  شـکایات را وارد تشخیص دهد، موظَّ

فسخ یا جواز ادامه قرارداد اعالم نظر کند،  نظر فوق را تأئید می نماید.
صرفنظر از آن اشتباه اساسی، فرآیند تجدیدپذیر، لزومًا بایستی یکی از موارد احصاء شده 
در ماّده 9 قانون برگزاری مناقصات که، قاعده ای امری است باشد، نه سلیقه ی مرجع صدور 
رأی. ضمنًا، اصل شفافیت و سایر اصول اساسی برگزاری مناقصات، ایجاب می نماید که، 
در صورت احراز تخّلف در هر مرحله، از مراحل برگزاری مناقصات، کلِّ فرآیند ناظر به 
آن، به طور مثال در این فقره، ارزیابی پیشنهادها، تجدید شود. لذا رأی مورد بحث، فارغ از 
ایرادات اساسی شکلی، از حیث ماهوی نیز، به دلیل درک ناصحیح از مفهوم فرآیند مناقصه 
و به تبع آن، تجدید فرآیندمناقصه از سوی هیأت محترم، با اشکال اساسی روبرو است و 

ت آن زیر سوال است، تا جائی که متخصصین امر، نظر به بطالن آن دارند. به شدت،صحَّ

نتیجه گیری
با عنایت به توضیحات مقدماتی بحث و نقد جزئیات رأی مورد بحث، مشاهده شد که، 
ایرادات اساسی از حیث شکلی و ماهوی در رأی مذکور وجود دارد و به سختی می توان آن 
را، قبول نمود. با توجه به ظرفیت قانونی موجود در فراز دّوم از ماّده 4 قانون اساسنامه هیأت 
رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات که، اشعار دارد"همچنین هیأت می تواند از 
سایر دستگاههای اجرائی یا اشخاص حقوقدان یا صاحب نظر و خبره، به منظور مشورت 
)بدون حق رأی( برای شرکت در جلسه دعوت کند"، پیشنهاد می گردد، هیأت های مذکور، 
خصوصًا در این آغازین مقطع رسیدگی به شکایات مرتبط با قانون برگزاری مناقصات، 
از وجود کارشناسان خبره و اهل فن، بهره مند شوند؛ تا به لطف خدای سبحان جلَّ و عالء، 

شاهد ارتقاء کیفی آراء صادره باشیم.

پی نوشت
1. به نقل از روزنامۀ مناقصه مزایده، سال یازدهم، شماره 1682 موّرخ 23 شهریور 1394

2. بند »ب«ماده2 قانون اساسنامه هیئت رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات: ترکیب هیأتها به 

شرح زیر است:
برگزار  استانی  اجرائی  که، در دستگاههای  مناقصاتی  به  برای رسیدگی  استانها  از  اعضاء هیأت در هر یک 

می شود، عبارتند از:
1. استاندار یا یکی از معاونان ذی ربط  

2. رئیس دستگاه مناقصه گزار  
3. رئیس سازمان امور اقتصادی و دارایی استان  

4. رئیس تشکل صنفی مربوط با توجه به نوع مناقصه  
5. یک نفر قاضی به انتخاب رئیس قوه قضائیه  

به  مربوط  شکایات  به  رسیدگی  می شود.تبصره2ـ  تشکیل  استانداری  در  استان  هیأت  دبیرخانه  تبصره1ـ 
دستگاههای مّلی مستقر در استان و مناقصاتی که توسط دستگاههای استانی انجام می شود در هیأتهای استانی 

انجام می گیرد.
3. بازنگری و تدوین:آقای علی قره داغلی )سر دبیر روزنامه مناقصه مزایده و دبیر کارگروه علمی قوانین و 
مقررات مناقصه مزایده(، با همکاری و اعالم نظر آقایان: محسن رجائی )کارشناس ارشد اقتصاد و رئیس گروه 
امور نظارت بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور(، حمید سادات )وکیل دادگستری و 
کارشناس حقوق مناقصات و پیمان(،غالم رضا آذری )بازرس سازمان بازرسی کلِّ کشور(،ابراهیم اسماعیلی 
هریسی )وکیل دادگستری و متخصص حقوقی مناقصات و قراردادهای پیمانکاری(، حمید حسین زاده )مهندس 
عمران و کارشناس مناقصه و پیمان(، حمیدرضا سلمانی تهرانی )کارشناس رسمی دادگستری و عضو کمیتۀ 
برق مرکز امور مشاوران حقوقی، وکالء و کارشناسان قوۀ قضائیه(، اکبر هاشم زاده )کارشناس ارشد حقوقی(، 

فرزام هاشم نیا )کارشناس مسئول مناقصات و بودجۀ شرکت آب منطقه ای تهران(
http://anjomantanir.ir .4

5. به نظر آقای غالم رضا آذری، در موضوع شکایت، بایستی صریحًا قید شود که، موارد مورد اعتراض شاکی 
چه بوده است. همچنین، آقای محسن رجائی، بیان داشتند، با توجه به اینکه، مفاد شکایت مناقصه گر در رأی ذکر 

نشده است، قابلیت اظهار نظر در این باب، وجود ندارد.
6. شمس، عبداهلل، آئین دادرسی مدنی، انتشارات ِدراک، جلد دوم، صفحه 108

7. بند »الف«ماده 25 قانون برگزاری مناقصات- نحوه رسیدگی به شکایات: چنانچه هر یک از مناقصه گران 
مقام  باالترین  به  می تواند  باشد،  داشته  اعتراض  مناقصات  برگزاری  قانون  از  موادی  اجرانشدن  به  نسبت 

مناقصه گزار، شکایت کند.
8. ماده5 قانون اساسنامه هیئت رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات: هیأت صالحیت و اختیار 
رسیدگی به شکایات مربوط به اجراء نشدن هر یک از مواد قانون برگزاری مناقصات و سایر قوانین و مقررات 
مربوط از جمله موارد زیر را دارد:الف. شرکت افراد دیگر در ترکیب کمیسیون مناقصه به جای اعضاء مندرج 
در قانون برگزاری مناقصات مصوب1383؛ / ب. عدم رعایت مقررات یا ضوابط مربوط از طرف کارگروه 
فنی بازرگانی در ارزیابی کیفی مناقصه گران یا ارزیابی فنی پیشنهادها؛ج. عدم رعایت هر یک از موارد مذکور 
در ماده )6( قانون برگزاری مناقصات توسط کمیسیون مناقصه؛د. اعمـال تبعیض در تحویل یا تشریح اسناد یا 
کسری آنها در مقایسه با سایر مناقصه گران؛ه . عدم رعایت حداقل مهلتهای ده روز و یک  ماه در قبول پیشنهادها 
به ترتیب در مورد مناقصه داخلی و بین المللی از آخرین مهلت تحویل اسناد مناقصه؛و. گشایش پیشنهاد 
مناقصه گران در خارج از زمان و مکان مقرر؛ز. عدم رعایت ترتیبات بازکردن پاکتهای مناقصه؛ح. هرگونه 
قصور در دعوت که منجر به عدم امکان حضور مناقصه گران در هریک از جلسات گشایش پاکتها شود؛ط. 

شکایت مناقصه گران از تبانی بین مناقصه گران با یکدیگر یا بین مناقصه گران با مناقصه گزار؛ 
9. بند »ب«ماده 25 قانون برگزاری مناقصات: دستگاه مناقصه گزار مکّلف است، در مهلت پانزده روز کاری 
از تاریخ دریافت شکایت،رسیدگی های الزم را به عمل آورده و در صورت وارد دانستن اعتراض، مطابق 
مقرراتمربوط اقدام نماید و در صورتی که شکایت را واردتشخیص ندهد، ظرف مهلت تعیین شدهجوابیه الزم 

را، به شاکی اعالم کند.
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10. بند »ج«ماده 25 قانون برگزاری مناقصات:در صورت عدم پذیرش نتیجه توسط شاکی، هیأت رسیدگی به 
شکایات موضوع را، بررسی ورأی قطعی را طیِّ پانزده روز، اعالم خواهد کرد. در صورت اعتراض هر یک از 
طرفین، موضوع جهت رسیدگی قانونی به مراجع ذی صالح ارجاع می شود و فرایند برگزاری مناقصه نیز،روال 

معمول خود را طی خواهد کرد.
11. بند »ه« ماده7 قانون اساسنامه هیئت رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات: طرفین مکّلفند کلیه 
مستندات مورد نیاز را تا بیست و چهار ساعت کاری قبل از تشکیل جلسه رسیدگی، به هیأت ارائه و رسید 
دریافت کنند. تبصره: خودداری شاکی از ارائه مستندات به هیأت رسیدگی، به مفهوم انصراف از شکایت و 
منتفی شدن آن است. لیکن خودداری مناقصه گزار یا مسؤوالن ذی ربط از ارائه اطالعات و مدارک و مستندات 
به هیأت )برای رسیدگی به شکایت شاکی( مصداق نقض قانون بوده و قابل پیگیری در مراجع ذی صالح است.

12. به نظر آقای اکبر هاشم زاده، عدم بازگشائی پاکات، جهِت حکم، قلمداد شده است.
13. ماده4 قانون اساسنامه هیئت رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات: هیأت موّظف است شاکی 
را، برای شرکت درجلسه رسیدگی به منظور اداء توضیحات الزم )بدون حق رأی( دعوت کند. همچنین هیأت 
می تواند از سایر دستگاههای اجرائی یا اشخاص حقوقدان یا صاحب نظر و خبره به منظور مشورت )بدون حق 
رأی( برای شرکت در جلسه دعوت کند و در هر حال عدم حضور هر یک ازافراد مذکور، مانع رسیدگی و 

صدور رأی از طرف هیأت نخواهدشد.
14. بند »الف« ماده7 قانون اساسنامه هیئت رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات: شاکی مکّلف است 

که، شکایت خود را در مهلت مقرر قانونی به دبیرخانه هیأت تسلیم کند.
15. بند »ش« ماده یک آئین نامه اجرائی قانون اساسنامه هیئت رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات: 
تسلیم شکایت: شاکی، شکایت و اسناد آن را براساس قوانین، مقررات مربوط و دستورالعمل های معاونت در 

مهلت های قانونی به دبیرخانه ارایه می کند و دبیرخانه آن را، ثبت می کند.
16. بند »ب« ماده7 قانون اساسنامه هیئت رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات: دبیرخانه هیأت 

مکّلف است، پس از وصول شکایت دریافت آن را کتبًا تأیید کند.
17. آقای محسن رجائی، بیان داشتند، دریافت شکایت و وصول شکایت، تعاریف متفاوتی دارند که، باید 

بدان توجه شود.
18. بند »ج« ماده7 قانون اساسنامه هیئت رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات: هیأت مکّلف است 
در صورتی که، ظرف سه روز کاری از دریافت شکایت، خود را صالح برای رسیدگی تشخیص ندهد، مراتب را 

ظرف حداکثر دو روز کاری از طریق دبیرخانه به اطالع شاکی برساند.
19. بند »ض«ماده یک آئین نامه اجرائی قانون اساسنامه هیئت رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات: 
قبول شکایت: شکایت در یکی از دو حالت زیر پذیرفته محسوب می شود: 1. سه روز کاری پس از دریافت 
شکایت و اعالم صالحیت هیئت، 2. حداکثر پنج روز کاری از دریافت شکایت و خودداری هیئت از اعالم 

عدم صالحیت.
20. آقایان ابراهیم اسماعیلی هریسی و اکبر هاشم زاده، با این استدالل که، اعضاء محترم هیئت ها، از سوی 
طرفین دعوی مشّخص نمی شوند )بلکه قانون، تشخیص می دهد(، همچنین، رأی قطعی هیئت، قابلیت طرح 
در دیوان عدالت اداری را دارد، نظر مخالف خود را ابراز نموده و اعالم داشتند، به نظر، داوری قلمداد نمودن 
رسیدگی هیئت ها، صحیح به نظر نمی رسد. آقای غالم رضا آذری نیز، داوری بودن رسیدگی هیئت را، محلِّ 

تأّمل دانسته اند.
21. الزم است بدانیم، آنچه به اشتباه در رابطه با اختیاِر ردِّ شکایت مناقصه گر از سوی هیأت رسیدگی به 
شکایات قانون برگزاری مناقصات، در اذهان عموم شکل گرفته، ناشی از تنظیِم فرا قانونی بخشی از مفاد 
آئین نامه اجرائی قانون مارالبیان است که، وجاهت قانونی ندارد. در این رابطه و به درستی، رئیس مجلس، بر 
بات دولت با قوانین، در نامۀ خود به ریاست جمهوری وقت اعالم می نماید  اساِس بررسی هیأت تطبیق مصوَّ
بنابراین، هیأت اختیاری در ردِّ شکایات  که، دادِن اختیار ردِّ شکایت، به هیأت مذکور، مغایر قانون است. 
مناقصه گران ندارد و منطق هم همین را، حکم می نماید. لذا، از عبارت مندرج در فراز اوَّل از ماّده 10 قانون 

اساسنامه هیأت رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات که، بیان می دارد "هیأت می تواند، رأی خود را، 
مبنی بر لغو مناقصۀ برگزار شده یا تجدید آن، صادر، یا این که، نظِر خود مبنی بر ردِّ شکایت را، اعالم کند" 
بات دولت با قانون، مستفاد است که، هیأت رسیدگی به شکایات قانون  در تعامل با نظر هیأت تطبیق مصوَّ
برگزاری مناقصات، نه تنها اختیاری در ردِّ شکایت ندارد، بلکه خروجِی رأی مشارالیه نیز، نمی تواند خارج از دو 

قالِب لغو یا تجدید مناقصۀ مورد مناقشه باشد.
شکایات  به  رسیدگی  هیئت  به  شکایت  ردِّ  اختیار  دادن   ،167081/http://icana.ir/Fa/News
برگزاری مناقصات، مغایر قانون است؛ براساس بررسی هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین، دارا شدن 
هیئت رسیدگی به شکایات برگزاری مناقصات از اختیار صدور رأی رّد شکایت، علی رغم وارد دانستن همان 

شکایت، اختیاری فراتر از قانون است و با قانون اساسنامه این هیئت مغایرت دارد.
اسالمی،درنامه ای  شورای  مجلس  الریجانی«رئیس  ملت،»علی  خانه  خبرگزاری  گزارش  به 
به»محموداحمدی نژاد« بااستنادبه بررسی های هیأت تطبیق مصوبات دولت باقوانین کشور،تصویب نامه هیأت 
محترم وزیران به شماره 297489/ت 45434هـ مورخ 1389/12/24 رامبنی براجازه ردِّشکایت ازسوی 
هیئت رسیدگی به شکایات برگزاری مناقصات، علی رغم ورود آن شکایت، مغایر با قانون اساسنامه این هیئت 

دانست.
به موجب ماده)10( قانون اساسنامه هیأت رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات مصّوب 1388 
»هیأت می تواند رأی خود را مبنی بر لغو مناقصۀ برگزار شده یا تجدید آن صادر یا اینکه نظر خود مبنی بر 

رّد شکایت را اعالم کند.«
متن نامه الریجانی به رییس جمهوری به شرح ذیل است:

جناب آقای دکتر احمدی نژاد
ریاست محترم جمهوری اسالمی ایران

با سالم؛بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره 297489/ت 45434هـ مورخ 
برگزاری  قانون  شکایات  به  رسیدگی  هیأت  اساسنامه  قانون  اجرائی  آئین نامه   « موضوع   ،1389/12/24
مناقصات«، متعاقب بررسی ها و اعالم نظر مقدماتی » هیأت بررسی و تطبیق مصّوبات دولت با قوانین«و 
مستندًا به صدر ماده واحده و تبصره)4( الحاقی به» قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم و یکصد و سی 
و هشتم قانون اساسی  جمهوری اسالمی ایران و اصالحات بعدی« و ماده 10 آئین نامه اجرائی  آن،  مراتب 
متضّمن اعالم نظر قطعی جهت اقدام الزم در مهلت مقّرر  قانونی و اعالم نتیجه به این جانب ابالغ میگردد. 
بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقّرر در  قانون، آن بخش از مصّوبه که مورد ایراد قرار گرفته 
است، ملغی االثر خواهد بود.»به موجب ماده)10( قانون اساسنامه هیأت رسیدگی به شکایات قانون برگزاری 
مناقصات مصّوب 1388 »هیأت می تواند رأی خود را مبنی بر لغو مناقصه برگزار شده یا تجدید آن صادر یا 
اینکه نظر خود مبنی بر رّد شکایت را اعالم کند ... «، علیهذا، بند »ذ« ماده)1( آئین نامه که مقّرر می دارد:  » 
... یا علی رغم ورود شکایت ... نسبت به صدور رأی رّد شکایت اقدام نماید« از آنجاکه دارا شدن هیأت از 
اختیار صدور رأی مبنی بر رّد شکایت، علی رغم وارد دانستن همان شکایت، اختیاری فراتر از قانون است، 

مغایر قانون می باشد.«
• رجوع بفرمائید به، زیرنویس شمارۀ 264 از صفحۀ 269 چاپ ششم کتاب قوانین و مقررات برگزاری 
محمد  همایونی،  نادر  رجائی،  محسن  همکاری  با  قره داغلی،  علی  گردآوری:  و  تدوین  مزایده،  و  مناقصه 

مرادخانی، حمید سادات
• آقای محسن رجائی، در رابطه با موضوع فوق، ایراد رئیس مجلس شورای اسالمی، ناظر به قسمتی است 
لذا سایر  نماید«؛  اقدام  به صدور رأی ردِّ شکایت  ... نسبت  یا علی رغم ورود شکایت  بیان می دارد »...  که 

قسمت های ماده 10 آئین نامه موصوف، به قّوت خود باقی است.
22. آقای محسن رجائی اعالم نمودند، عدم ذکر میزان خسارت، موّید آن است که، هیأت محترم، خسارتی را 

متوجه مناقصه گر ندانسته است؛ بنابراین الزامی به ذکر میزان خسارت ندارد.
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با حضور رییس پژوهشکده سیاست گذاری علم و فناوری دانشگاه صنعتی شریف در سندیکا صورت گرفت
مرور تجربه سیاست گذاری انرژی انگلستان در هیات مدیره  

بیســت وششمین جلسه دوره ششم هیات مدیره ســندیکا پنجم مهر ماه سال جاری در حالی برگزار شــد که دکتر امامیان  رییس 
پژوهشکده سیاست گذاری علم و فناوری دانشگاه صنعتی شریف میهمان این تشکل بود. 

در این نشســت در خصوص تفویض بعضی از اختیارات هیات مدیره به هیات رییسه سندیکا پس از بحث و تبادل نظر  مقررشد 
ضمن طرح موضوعات به صورت موردی در هیات مدیره و پس از کســب مجوز، پیگیری و اقدامات الزم توسط   هیات رییسه 

به عمل آید. 
ارایه گزارشــی از فعالیت های حوزه آموزش و پژوهش سندیکا توسط دکتر اسدی دبیر این کمیته، از دیگر موارد مطرحه در  این 
نشست بود که ضمن آن از برگزاری دو سمینار تخصصی در خصوص قانون رفع موانع تولید با حضور معاونین و  مدیران  وزارت 
نیرو، مدیران شرکت های عضو و تشکل ها، و نیز کارشناسان مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی در تاریخ  های 25 خرداد 

و 18 شهریور ماه سال جاری یاد شد.  
همچنین برگزاری نشست همکاری مشترک دانشگاه و صنعت با حضور برجسته ترین چهره های صنعتی و دانشگاهی در  صنعت 
برق و دیگر جلســات مشترک با دانشــگاه ها در کنار برگزاری نشست مشــترک با رییس و مدیران پژوهشگاه نیرو که  منتج به 
تشکیل کارگروهی مشترک برای پیگیری مذاکرات شد، از موارد قابل ذکر در کارنامه اخیر کمیته آموزش و پژوهش  سندیکا بود 

که مورد اشاره قرار گرفت. 
دبیرکمیته آموزش و پژوهش سندیکا در ادامه ضمن اشاره به برگزاری کارگروه پژوهش با مسئولیت تعیین اولویت های  پژوهشی، 
ارائه فراخوان و دریافت طرح های پیشــنهادی خبر داد، از برگزاری ســمینار های تخصصی و دوره های آموزشــی چون   سمینار 
تخصصی فناوری نانو در صنایع برق و انرژی در تاریخ چهاردهم مهر ماه سال جاری و برپایی سمینار تخصصی  مالیات بر ارزش 

افزوده با حضور مدیران سازمان مالیاتی استان تهران و به همت این کمیته در آبان ماه امسال خبر داد. 
  در قسمت پایانی این جلسه دکتر امامیان ضمن ارایه گزارشی از تجربه سیاست گذاری انرژی انگلستان به تحوالت  سیاست های 

حوزه انرژی انگلستان در سه دوره تاریخی پرداخت.  
وی در این گزارش عنوان داشــت: دوره اول که از دهه هفتاد شروع شده بود و تا اواخر دهه 90 ادامه داشت، منجر به آزاد  سازی و 
خصوصی سازی حوزه انرژی در عصر تاچریســم بود. در این دوره نقش دولت کمرنگ شد و به مکانیزم بازار برای  تامین برق و 

انرژی روی آورده شد. دوره دوم  مربوط به اواخر دهه 90 تا اواسط دهه 2000 می شود که همزمان با ظهور  تونی بلر بود.  
امامیان تصریــح کرد: در این دوره سیاســت دولت رفع نواقــص بازار انرژی بــود و جهت گیری آن، هدایت انرژی به ســمت 
 سیاست های تغییر اقلیم بود. دوره ســوم از اواخر دهه 2000 شروع شده است و تا امروز ادامه دارد که بازگشت دولت در  عرصه 

سیاست انرژی است. 
  رییس پژوهشکده سیاست گذاری علم و فناوری دانشگاه صنعتی شریف با اشاره به این موضوع که دولت انگلستان در دوره  اخیر 
هدف گذاری کرده است تا 30 درصد سهم تولید برق از محل انرژی های تجدیدپذیر تامین شود اذعان داشت: در این  دوره بنا است 
نیروگاه های هسته ای نقش بیشــتری پیدا کنند و نیروگاه های ذغالی حذف شوند که برای تحقق این اهداف  دولت بسته سیاستی 
بسیار پیچیده ای را برای تامین مالی آنها به ارزش حدود 200 میلیارد پوند در بخش انرژی و برق  از  ناحیه سرمایه گذاری بخش 

خصوصی طراحی کرده است.  
در انتهای این ارائه دکتر امامیان به درس آموخته های تجربه انگلســتان در زمینه سیاست گذاری انرژی برای ایران اشاره  داشت و 

نیاز پرداختن به این موضوع را در بخش های دولتی و خصوصی ضروری دانست. 
در خاتمه مقرر شد همکاری با پژوهشکده سیاست گذاری علم و فناروی دانشگاه صنعتی شریف ادامه یابد. 
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در برنامه هیات مدیره سندیکا قرار گرفت

آینده اقتصاد کالن صنعت برق تحت بررسی کارشناسانه سندیکا  
اعضای ششمین دوره هیات مدیره ســندیکای صنعت برق ایران طی تشکیل بیست وهفتمین نشست خود به بحث و بررسی  در 

خصوص عمده ترین موضوعات مطروحه در سطح سندیکا پرداختند. 
طی این نشســت در پی قرائت متنی در خصوص اقتصاد صنعت برق توسط مهندس غیاث الدین دبیر سندیکا مقرر شد  به علت 
اهمیت موضوع صادرات و اقتصاد کالن برق نظرات و پیشنهادهای اعضا در این زمینه جهت تشکیل کارگروه  تخصصی و دعوت 
از کمیته های ذیربط به کمیته فاینانس مالی و همکاری های مشترک ارسال شود تا پیشنهادها و  گزارش های سندیکا بدین وسیله 

در اسرع وقت به دفتر معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی وزارت نیرو انتقال یابد. 
عالوه بر این مصوب شــد بررســی آخرین اقدامات انجام شــده در خصوص فدراســیون برق و گزارش اقدامات انجام شده در 
 خصوص فاینانس 312 پســت فوق توزیع به جلســه فوق العاده هیات مدیره در روز یکشنبه بیست و ششم مهر ماه سال  جاری 

موکول شود. 
همچنین مطابق مصوبه این جلســه طرح و تصمیم گیری در خصوص پیشنهاد ســاختار جدید سندیکا و همچنین آسیب  شناسی 

مجمع عمومی سندیکا در جلسه سوم آبان ماه هیات مدیره صورت خواهد گرفت. 

در جلسه هیات مدیره سندیکا مطرح شد

تعیین خط قرمزها در ارائه پیشنهاد اصالحی فاینانس 213 پست  
   

هیات مدیره سندیکای صنعت برق ایران بیست وهشتمین جلســه دوره ششم خود را روز یکشنبه سوم آبان ماه سال جاری در  حالی 
برگزار شد که بحث وبررسی موضوع فاینانس 312 پست فوق توزیع باری دیگر در دستور کار این جلسه قرار گرفت.  

  بر همین اساس پس ارائه گزارشــی در این خصوص توسط مهندس بخشی مقرر شد چند پیشنهاد مشخص و عملی از سوی  سندیکا 
جهت بررسی و تصمیم گیری در کارگروهی با حضور نمایندگان وزارت نیرو،   شرکت توانیر، برق منطقه ای تهران و  سندیکا، تهیه شود. 
همچنین در ارتباط با گزارش خانه صنعت و معدن جهت برنامه ششــم توسعه مقرر شد به منظور تهیه و ارسال پیشنهاد      سندیکا 
در این خصــوص موضوعاتی چون اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید داخلی، توجه به رقابتی شــدن مقررات و قوانین  حاکم بر 

محیط های کسب و کار مورد دقت نظر و توجه قرار گیرد. 

رییس پژوهشگاه نیرو در جمع هیات مدیره سندیکا تصریح کرد: 

ماده 4 قانون رفع موانع تولید، بسترساز پیوند سندیکا با پژوهشگاه

پیرو مراودات مستمر پژوهشگاه نیرو با سندیکای صنعت برق ایران با هدف احیای ارتباط صنعت و پژوهش صبح روز  یکشنبه 
بیست و نهم شهریور ماه سال جاری هیات رییسه سندیکا میزبان هیات رییسه پژوهشگاه نیرو بود.  

در ابتدا این جلســه با توجه به امکانات وسیع پژوهشگاه نیرو پیشــنهاد همکاری جامعی مابین سندیکا و پژوهشگاه نیرو توسط 
 مهندس غیاث الدین دبیر سندیکا مطرح شد که مورد استقبال حضار قرار گرفت.  

          بر همین اساس دکتر قاضی زاده رییس پژوهشگاه ضمن اشاره به ماده 4 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر آن را نقطه  شروع 
مناسبی جهت همکاری های مشترک سندیکا و پژوهشگاه دانست و اذعان داشت که در زمینه مراکز تحقیق و توسعه  صنعت برق 
می توان گام های  اساسی برداشت و صنعت می تواند از امکانات بالقوه صندوق پژوهش دایر در پژوهشگاه نیرو  بهره برداری کند. 

قاضی زاده با بیان این مطلب خاطر نشان ســاخت: با توجه به وضعیت بخش تحقیق و توسعه صنعت برق ایران و فاصله  زیادی 
که با شــرایط مطلوب وجود دارد،؛ پیش بینی می شــود ظرفیت این بخش با تحقق برنامه ها 5 برابر شود و این میزان با  مشارکت 
بخش خصوصی صورت می پذیرد. وی در بیان دلیل این امر افزود: ما بر این باوریم که بخش خصوصی از انگیزه  ها و فرصت های 
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موثرتری در این ایجاد خالقیت و توســعه در این زمینه برخوردار است و پژوهشگاه با ماموریت جدیدی که  در جهت مدیریت 
پژوهش در حوزه نیرو دارد، تالش می کند بسترهای توسعه تحقیق و توسعه را در بنگاه های صنعت فراهم  کند. 

رییس پژوهشــگاه نیرو در ادامه تصریح کرد: ماده 4 قانــون رفع موانع تولید رقابت پذیر به دولت اجــازه می دهد تا 50 درصد 
 هزینه های تحقیقاتی را از محل اعتبارات بودجه های ســنواتی تامین کند، در عین حال به صراحت اعالم می دارد که می  بایست 
کار بسیار فعال تحقیقاتی در داخل بخش خصوصی صورت گیرد که بدین منظور باید ظرفیت های ملی بسیج شود و  در این راستا 

بخش دولتی نیز به عنوان یک حامی ایفای نقش کند. 
قاضی زاده ضمن تاکید بر لزوم یافتن ســازوکارهایی جهت برقراری ارتباطات جامعه توانمند تخصصی کشور با صنایع خوش 
 بنیه ای که علی رغم جراحت های وارده تحت فشــار نقدینگی در سال های گذشته به فعالیت ادامه داده است، افزود: در این  راستا 
بخش دولتی نیز به منظور ایجاد اطمینان خاطر در برقراری این ارتباطات که اغلب پر مخاطره اند، به ارایه نوعی  پوشــش خواهد 

پرداخت.  
وی بر همین اســاس ابراز امیدواری کرد در بازه زمانی نه چندان طوالنی و زیر دو ســال جمعیتی بین 500 تا 1000 نفر  نیروی 
محقق در مجموعه صنعــت پرورش یابند که این خود امکانات مالی جدیدی را برای صنعت برق ایجاد می کند و  پژوهشــگاه از 

طریق سازوکارهایی چون صندوق پژوهش تمام ریسک های آن را پوشش خواهد داد.  
رییس پژوهشگاه نیرو با اشاره به لزوم ریشه یابی علل عدم اشتیاق کافی برای فعالیت های نوآورانه در صنعت اظهار داشت:  یکی 
از دالیل این امر می تواند ابهام موجود در نحوه تعامل ما با خارج کشور باشد که شرکت ها را در مورد ورود به تولید  یا فعالیت در 
حوزه تجارت بالتکلیف می گذارد.  بنابه مجموعه گفتگوها در این خصوص مقرر شد ماده 4 قانون رفع موانع  تولید در دستور کار 

قرار گیرد. 
          مهندس کالهی رییس هیات مدیره ســندیکا از دیگر ســخن گویان این جلســه بود که ضمن ابراز تاسف بابت از بین رفتن 
 بخش هایی از صنعت برق کشور مانند لوازم خانگی و مخابرات و ..  خاطر نشان ساخت: علی رغم گلوگاه های موجود،  صنعت برق 
هنوز زنده است و در ادامه برای حفظ بقای این صنعت نیاز وسیعی به نوآوری و توسعه است و در این مسیر  پرورش نیرو انسانی  

نیز نقش مهمی را دارا است که در این خصوص نیز پذیرای پیشنهادهای پژوهشگاه هستیم. 
          بر همین اســاس دکتر قره پتیان معاون پژوهشی پژوهشــگاه نیرو تاکید کرد: در حال حاضر اولین و مهمترین حرکت باید در 
 ارتباط با بیکاری کنونی تحصیل کرده ها باشد که در این زمینه پژوهشگاه می تواند با پرورش نیروی انسانی مورد نیاز صنعت  برق 

کمک شایسته ای به این صنعت ارایه دهد. 
         در ادامه مهندس بخشی عضو هیات مدیره سندیکا ضمن استقبال از همکاری مشترک   در خصوص تامین نیروی انسانی  مورد 
نیاز بخش خصوصی اذعان داشت: مشکل کنونی ما ساختاری است و   درصددیم تا با کمک پژهشگاه به اصالح  ساختارهای کنونی 

بپردازیم. 
         وی با ابراز تاســف از عدم اطالع شرکت های عضو از امکانات و توانمندی های پژوهشگاه حضور مهندس غیاث الدین را به 
 عنوان دبیر ســندیکا و از چهره های برجسته پژوهشگاه طی این سال ها برای حصول این شناخت و برقراری ارتباط مغتنم  شمرد. 
در پایان این بخش از گفتگوها مقرر شد موضوعات مرتبط با منابع انسانی، اصالح ساختارها و ارتقای بهره وری و  رقابت پذیری 

در دستور کار قرار گیرد. 
         در بخش دیگری از این نشســت خانم مهندس احمدی زاده مدیر تجاری ســازی پژوهشــگاه نیرو اظهار داشــت: با گشایش 
 درب های کشــور در برهه پساتحریم می توان در راســتای استفاده شایســته از تکنولوژی ها و نوآوری های جدید در صنعت، با 

 کارهای تحقیقاتی چگونگی عملکرد آنان را دسته بندی کرد و به تقویت شرکت های دانش بنیان پرداخت. 
غیاث الدین دبیر ســندیکا در این خصوص تصریح کرد: نظر به دولتی بودن پژوهشگاه و وظیفه ای که در یاری رساندن به   بخش 
خصوصی صنعت برق دارد خوشبختانه تاکنون به خود کفایی خوبی رسیده ایم. هر چند که این ظرفیت وجود دارد که  با داشتن سهم 
حدودا 90 درصدی در صادرات خدمات فنی مهندسی کشور، صادرات این بخش را چندین برابر افزایش  دهیم و در این راستا از 

پژوهشگاه انتظار همکاری های وسیعی را داریم. 
         مهندس فتحعلی رییس صندوق پژوهش و فناوری صنعت برق و انرژی در خالل این نشست از آغاز به کار صندوق پژوهش 
 از اسفندماه سال جاری خبر داد و  تصریح کرد: برنامه ما حمایت از بنیان های فناوری صنعت برق است. وی خاطر نشان  ساخت: 
در زمینه تجهیزات آزمایشگاهی علی رغم پیشرفت های صورت گرفته، هنوز آن چنان که باید عمل نشده است و با  وجود صادرات 

مجبور به صدور بعضی از تجهیزات به خارج از کشور جهت انجام مراحل تست هستیم.   
        رییس صندوق پژوهش و فناوری صنعت برق و انرژی همچنین ابراز امیدواری کرد مشارکت سندیکا با پژوهشگاه موجبات 
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 تسریع در حل مشــکالت موجود در این خصوص را فراهم آورد. وی در بخش دیگری از این نشست صندوق پژوهش را  بستر 
اعتباری  مناسبی برای سندیکا توصیف کرد و با اشاره به وجود منابع الزم در پژوهشگاه  خاطر نشان ساخت: این منابع  می تواند به 
منظور تقویت کیفیت و جلوگیری از ورود بی مهابای اجناس چینی به کشور، مورد استفاده سندیکا و شرکت های  عضو قرار گیرد. 

در ادامه این نشســت دکتر غفرانی نظر به چالش های پیش روی صنعت برق کشور در آینده توجه به مدل های نوین در  مدیریت 
بنگاه ها را ضروری دانست.  

         غفرانی با اشاره به مسئولیت سندیکا در پیشبرد صنعت برق و همراه سازی آن با نیازهای روز دنیا اذعان داشت: عقب ماندگی 
 در پژوهش و مشکالت مربوط به بازاریابی نیاز به نوسازی را دو چندان می سازد و به همین منظور باید ساختارها و سیستم  های 
مدیریتی مورد بازنگری قرار گیرد. وی با اعالم آمادگی پژوهشگاه برای کمک به سندیکا در  این زمینه ها ورود به  بازارهای جهانی 

را کاری بنیادی و پیچیده خواند و تصریح کرد: ما آماده ایم به صورت پایلوت در چند شرکت عضو سندیکا   به این کار اقدام کنیم. 
         در ادامه ضمن ابراز تاسف از سطح نازل پژوهش در کشور لزوم همیاری پژوهشگاه با سندیکا از سوی دکتر اسدی دبیر  کمیته 
آموزش و پژوهش سندیکا نیز مورد تاکید قرار گرفت و وجود تفاهم نامه همکاری که در خالل آن پژوهشگاه بسترساز  پژوهشی 

میدانی در این زمینه شود، واجد اهمیت باالیی توصیف شد.  
        مهندس فارسی از اعضای هیات مدیره سندیکا نیز با اذعان به عدم تخصص کافی صنعتگران کشور در زمینه پژوهش  خواستار 
ارائه آموزش هایی از ســوی پژوهشــگاه به منظور ارتقای توان  R&D  های صنعت شد و اظهار داشــت: مسئولیت و  ماموریت 

پژوهشگاه در ارتباط با این آموزش ها باید در راستای همگرایی و نجات بخش های  R&D  از پراکندگی باشد. 
          دکتر قاضی زاده در پاســخ به این موضوع ضمن اعالم آمادگی پژوهشگاه برای پذیرش ریسک ناشی از جذب حدود 1000 
 نفر در بخش  R&D  شرکت ها تاکید کرد: پژوهشــگاه این ظرفیت را دارد جهت شکل گرفتن تقاضاهای پژوهشی ارتقای  توان 

نوآوری صنعت، طرح "توسعه و انسجام بخش مراکز تحقیق و توسعه صنعت برق" را با همکاری سندیکا به اجرا  رساند.  
در پایان این نشســت کارگروهی متشکل از نمایندگان طرفین به منظور اجرایی شــدن تصمیمات اتخاذ شده تعیین و مقرر شد 

 جلسات کارگروه با حضور نمایندگان برگزار شود.  

مصوبه هیات رییسه سندیکا در خصوص مناقصه 312 پست

تدوین پیشنهاد مشخص سندیکا برای توانیر با تقویت کمیته تامین مالی  
هیات رییسه سندیکای صنعت برق ایران صبح روز یکشنبه دوازدهم مهر ماه سال جاری در حالی با حضور اعضا تشکیل  جلسه 

داد.  
در این نشســت ضمن ارایه گزارشی درباره مناقصه خرید 312 پســت فوق توزیع پیگیری توسط مهندس بخشی، پس از بحث 
 و بررسی در این خصوص مقرر شــد با تقویت کمیته تامین مالی و ادامه جلسات مشترک با سایر کمیته های ذیربط  پیشنهادهای 

مشخص سندیکا آماده و برای مسئولین وزارت نیرو ارسال شود. 
   

بر اســاس مذاکرات صورت گرفته در این نشســت اعالم انصراف از عضویت درکمیته ایرانی بازرگانی بین الملل ) ICC ( طی 
 ارسال نامه ای به آن کمیته و  نیز طرح موضوع تاسیس شعبه سندیکا در زنجان به منظور تصمیم گیری در جلسه آتی هیات  مدیره 

در دستور کار قرار گرفت.  
  عالوه بر این مطابق مصوبه این جلسه با درخواست شعب اصفهان و خراسان برای تخفیف در حق عضویت اعضای جدید  به دلیل 

مغایرت آن با اساسنامه سندیکا مخالفت شد. 
همچنین ارســال نظرات اصالحی در مورد آیین نامه نحوه اداره جلسات هیات مدیره توسط اعضای هیات رییسه، پرداخت  حق 
عضویت سال 94 شورای هماهنگی و موافقت با پیشنهاد ارایه شده از سوی مهندس بیات برای قراردادن موضوع  جایگزین برای 

افزایش دستمزد کارگران در دستور کار هیات مدیره از دیگر موضوعات مطرح شده در این نشست بود. 
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در نشست مشترک هیات ایتالیایی با کمیته انرژی های تجدیدپذیر سندیکا

  ابراز تمایل ایتالیایی ها به سرمایه گذاری در ایران
کمیته انرژی های تجدیدپذیر سندیکای صنعت برق ایران، یکشنبه مورخ پنجم مهرماه، نشستی مشترک با حضور هیات  ایتالیایی 

و برخی از شرکت های فعال در حوزه انرژی های تجدیدپذیر در محل ساختمان سندیکای صنعت برق برگزار کرد.   
در این نشســت که با هدف زمینه سازی برای ســفر نمایندگان 150 شــرکت ایتالیایی به همراه وزیر بازرگانی ایتالیا به ایران در 
 روزهای پایانی ماه نوامبر برگزار شد، عالوه برنمایندگان شرکت های ایتالیایی، حمیدرضا صالحی و کاوه خدامه، رییس و  نایب 
رئیس کمیته انرژی های تجدیدپذیر سندیکا به سخنرانی پرداختند و سپس نمایندگان شرکت های مدعو، به معرفی  شرکت خود 

پرداخته و مواضع شرکت خود را درقبال هیأت های خارجی اعالم کردند. 
یکی از نمایندگان هیأت ایتالیایی بااشــاره به اینکه لغو تحریم ها شــانس بزرگی را برای دو طرف به وجود خواهد آورد و ایران و 
 ایتالیا پیش از تحریم ها نیز با یکدیگر همکاری خوبی داشتند، عنوان کرد: ما شرکت هایی داریم که عالقمند به سرمایه گذاری  در 
ایران هستند؛ اما در مرحله اول آنها نیاز دارند امکانات، شرایط و پتانسیل های بازار ایران را شناسایی کنند تا بتوانند  شرکای خود 
را بیابند. شــرکت های اروپایی هیچ اطالعات دقیقی ازصنعت برق ایران ندارند و علت تشکیل جلسه امروز هم  دست یافتن به 

همین اطالعات دقیق است.  
وی در ادامه با تأکید براینکه شرکت های ایتالیایی نیاز به اطالعاتی دقیق در قالب یک پکیج کامل دارند، اظهار کرد:  شرکت های 
ایتالیایی نیــاز دارند از برنامه تجاری ) business plan ( و امکان ســنجی ) feasibility study ( پروژه ها  اطالعات دقیق 

داشته باشند.  
رییس کمیته انرژی های تجدیدپذیر ســندیکا هم ضمن معرفی ســندیکای صنعت برق به اعضای هیأت ایتالیایی، عنوان کرد: 
 ایران جزو هشــت کشور اول دنیا در پتانســیل انرژی خورشیدی اســت و همچنین بیش از 30 هزار مگاوات پتانسیل بادی در 
 ایران وجود دارد. شــاید یکی از دالیل اینکه ما در این حوزه نســبت به سایر کشورها عقب هستیم، قیمت انرژی در کشور  باشد؛ 
چراکه ما کشــوری نفتی هستیم و اقتصادمان مبتنی بر نفت اســت؛ اما در قوانین یک سال اخیر اهمیت بیشتری به  انرژی های نو 
داده شــده اســت و قیمت خرید برق به بیش از دو برابر و زمان خرید از 5 سال به 20 ســال افزایش یافته است.  بنابراین شرایط 
برای سرمایه گذاری خوب اســت و فکر می کنم طی سال های آتی شاهد احداث مزارع خورشیدی و بادی  زیادی در ایران باشیم. 
در برنامه ششــم که در حال طراحی است و در طراحی آن از بخش خصوصی نیز مشارکت گرفته اند،  تولید 6 هزارمگاوات انرژی 
نو درنظر گرفته شــده است و ضمنًا برای سازندگان نیروگاه های سوخت فســیلی نیز محدودیت  ایجاد شده که به ازای هر 1000 

مگاوات سوخت فسیلی 30 مگاوات انرژی نو ایجاد کنند.  
وی با بیان اینکه برای اولین بار با اصرار و پیگیری ســندیکا کمیته انرژی های نو در مجلس ایجاد شــده اســت، ادامه داد: ما  فکر 
می کنیم باتوجه به وضعیت پیش رو و حضور شــرکت های مطرح اروپایی که در زمینه انرژی های نو جلودار هستید، بتوانیم  مدل 

خوبی را برای مارکت ایران ایجاد کنیم.  
حمیدرضا صالحی با بیان اینکه اخیرًا در ایران شاهد حضور گروه های زیادی از اروپا برای بحث انرژی های نو بوده ایم گفت:  ما در 
سندیکا هم پذیرای نمایندگان گروه های اروپایی از آلمان، فرانسه، اتریش و استرالیا بوده ایم و امیدواریم  علی الخصوص در بحث 

انرژی های نو که یکی از بیزینس های بکر ایران است، شاهد همکاری های خوبی بین کشور خود با  سایر کشورها باشیم.  
صالحی اولین زمینه همکاری را امر تولید مشــترک دانســته و گفت: اگر ما بخواهیم جلوی واردات تولیدات کم کیفیت چینی را 
 بگیریم، نیاز به یاری شما داریم. ما مطلع هستیم که کارخانه های زیادی در ایتالیا نیمه تعطیل هستند. ایران نیروی انسانی  ارزان در 
اختیار دارد و همچنین می تواند سکوی ترانزیت تجهیزات اروپایی از غرب به شرق باشد. بنابراین همکاری ایران و  ایتالیا در امر 

تولید نتایج خوبی در پی خواهد داشت.  
وی پیمانکاری پروژه ها را دومین زمینه همکاری ایران و ایتالیا دانست و عنوان کرد: ما عالقمندیم در این زمینه نیز با  شرکت های 

مرتبط؛چه برای بازار ایران و چه بازار خارج از ایران ارتباطات فعالی ایجاد کنیم.  
رییس کمیته انرژی های تجدیدپذیر سندیکا اصلی ترین زمینه همکاری دو کشور را موضوع فاینانس دانست. وی بااشاره به  اینکه 
چند گروه اروپایی دیگر نیز تاکنون در زمینه انرژی های تجدیدپذیر ـ تاکنون باالی 3 هزار مگاوات ـ تضمین فاینانس  داده اند، از 
هیأت ایتالیایی خواست تا مدل خود را در این زمینه ارائه دهند. در این 3 ماه اخیر هیچ گروهی به ایران نیامده؛  مگر اینکه بحث اول 

آنها انرژی های تجدیدپذیر بوده است.  
صالحــی ادامه داد: ما فکر می کنیم دولــت در برنامه آتی خود تثبیت نرخ ارز را خواهد داشــت. البته ما به عنوان بخش خصوصی 

 درحال رایزنی با دولت هستیم که 10 درصد تلورانس را ما تقبل کنیم و 90 درصد باقی مانده را بانک مرکزی به عهده گیرد.   
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حمیدرضا صالحی موضوع دیگر آخرین نسخه های تکنولوژی است که گروه های آلمانی با ما از راندمان های باالی 30  درصد  هم 
صحبت کردند. البته ما می دانیم شما در این زمینه مراکز تحقیقاتی خوبی دارید؛ مثاًل دانشگاه پلی تکنیک میالن  دارای دپارتمان 
خوبی در این زمینه اســت. ما سعی داریم بین دانشگاه های خوب غربی و دانشــگاه های خودمان  تفاهمنامه هایی امضا کنیم و از 
مراکز دانشــگاهی ایران دعوت کرده ایم با این امر همکاری کنند تا شاهد توســعه دانش و  تکنولوژی های جدید در کشور باشیم. 
امیدواریم شما در چند روزی که در ایران به سر می برید جلسات خوبی با شرکت های  ایرانی داشته باشید و اگر سندیکای صنعت 

برق را نیز از نتایج این جلسات آگاه کنید، به شما در حل مشکالت کمک خواهد  کرد.  
در ادامه نایب رئیس کمیته انرژی های تجدیدپذیر سندیکا هم تصریح کرد: ایران یک بازار بی رقیب نیست و شما رقبای  زیادی 
دارید. تمامی کشــورها ایران را به عنوان بازاری بکر شناخته و درحال رفت و آمد به ایران هستند. شرکت های ایرانی هم  باتجربه 

هستند. البته برخی از شرکت های ایتالیایی در دوران سختی با ما بوده اند و ما دوست داریم بعد از این هم با آنها کار  کنیم.  
کاوه خدامه در ادامه گفت: عمده مشکالتی که ما در ایران داریم، سرمایه است؛ نه تکنولوژی. ضمنًا دولت و مقامات ایران  انتقال 

ابزار تولید را سرمایه گذاری نمی دانند و ما عالقمندیم صنعت با انتقال دانش در این کشور نهادینه شود. 
در پایان، پس از معرفی و اعالم مواضع شرکت های ایرانی که نمایندگان آنها در جلسه حاضر بودند، نماینده شرکتی که قرار  است 
رابط و هماهنگ کننده روابط شرکت های ایرانی و ایتالیایی باشد، از شرکت های ایرانی خواست در صورت تمایل به  همکاری با 

شرکت های ایتالیایی اطالعات دقیقی از پروژه های خود در دسترس این شرکت قرار دهند. 
   

پی ریزی کمیته بین الملل در هیات رییسه کمیته توسعه صادرات
هیات رییسه کمیته توسعه صادرات پنجم مهر ماه سال جاری با محوریت بحث و بررسی برنامه های کارگروه ها و راه اندازی  بخش 

بین الملل سندیکا تشکیل جلسه داد. 
در ابتدای این نشســت ضمن خوش آمد گویی رییس کمیته به مهندس خوش قلب نماینده شرکت صانیر و ابراز امیدواری  بابت 
بهره مندی از تجربیات ارزشمند وی در بخش صادرات، طی ارایه توضیحاتی در خصوص برنامه های کارگروه الف یا  ارتباطات به 

موارد قابل طرح در جلسه با     دکتر امیری خامکانی سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی اشاره  شد. 
در ادامه با اشاره به نقاط قوت و ضعف عملکرد کارگروه ترویج اطالع رسانی و توسعه بازار  و برنامه ها و نقشه راه این  کارگروه عنوان 
شد عدم حضور نمایندگان در جلسات عمال موجب کاهش انگیزه کارگروه شده است. همچنین ضمن ارایه  توضیحاتی در خصوص 

اقدامات و جلسات برگزار شده و تغییر برنامه کارگروهپیگیری تفاهم نامه ها در بحث رنکینگ  توضیحات مرتبط ارائه شد. 
عالوه بر این با طرح موضوع راه اندازی بخش بین الملل ســندیکا توســط دبیرکمیته، مهندس غیاث الدین دبیر ســندیکا اظهار 
 داشــت: با توجه به حضور هیات های  خارجی در ایران و نحوه ورود و زمینه فعالیت آن ها در ایران کمیته های دیگر ســندیکا  نیز 

عالقمند به مشارکت دراین امر هستند. 
وی ضمن ارایه پیشنهادی در رابطه با تمرکز یک کمیته ویژه به عنوان کمیته بین الملل بر پیگیری این موضوع، آن را   برای کمیته 
توســعه صادرات خالی از لطف ندید و اذعان داشــت: بیشــترین تجربه ارتباط با هیات های خارجی را در سندیکا  کمیته توسعه 

صادرات دارا است که این تجربه نیازمند تعمیم به سایر کمیته ها است. 
بر همین اساس دکتر کمالی زاده  با تاکید بر ضرورت وجود چنین ساختاری در سندیکا خاطر نشان ساخت: با این روند  پیشنهادی 
پیگیری بحث صادرات توسط کمیته توسعه صادرات انجام می شود و مسایل مرتبط با بحث بین الملل در غالب  ساختاری مستقل 

دنبال خواهد شد. 
  وی با بیان این مطلب آمادگی کمیته توسعه صادرات را برای به نتیجه رساندن این موضوع اعالم داشت. همچنین لزوم  محوریت 

بخشی به سندیکا در این موضوع از سوی رییس کمیته مورد تاکید قرار گرفت. 
کمالی زاده در این رابطه با اشــاره به اهمیت استراتژی اولیه واحد در تیم بین الملل سندیکا افزود:  پیشنهاد می شود به  جهت آنکه 
موضوع در ســطح سندیکا است، یک نفر از هیات مدیره ســندیکا و 2 نفر از هیات رییسه کمیته صادرات پیگیری  آن را بر عهده 

بگیرند و به علت کلیت موضوع از سوی سایر کمیته ها نیز اعضای غیرموظف جهت همراهی به کارگروه  معرفی شوند. 
در خالل این نشســت ضمن بیان اهمیت بخش های مختلف برنامه ریزی تشکیل کمیته بین الملل از جمله اعالم نیاز  هیات ها، 
نحوه دعوت، اعزام و مدیریت از ســوی نایب رییس کمیته تصریح شد:کلیات این امر شامل شرح وظایف و تامین  منابع آن نیز 

باید مشخص شود. 
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در این رابطه دبیر سندیکای صنعت برق ایران نیز جهت کمال همکاری با نفرات مورد نظر در کمیته بین الملل اعالم   آمادگی کرد.   
در پایان این نشست   مهندس خوش قلب از شرکت صانیر با تاکید بر تسریع اقدام در خصوص تشکیل کمیته بین الملل  خاطر نشان 

ساخت: با توجه به زمینه کار متنوع هیات ها نیاز است متناسب با آن ها نفرات در جلسات معرفی شوند . 

پروژه 10 مگاواتی تاجیکستان در بوته بحث و بررسی کمیته توسعه صادرات
هشتمین جلسه هیات رییسه کمیته توســعه صادرات دوازدهم مهر ماه سال جاری با محوریت بحث و بررسی در خصوص  بازار 

تاجیکستان برگزار شد. 
در این نشست ضمن ارایه گزارشــی از جلســه ای با دکتر فرازی معاون امور بین الملل اتاق بازرگانی ایران و نشستی با نظامی  

 مشاور ارشد سفیر تاجیکستان در رابطه با بازار تاجیکستان، پیشنهادی جهت تقویت ارتباط با وزارت امور خارجه مطرح شد. 
در ادامه مهندس باقری رییس کمیته توسعه صادرات ضمن اشاره به مفید بودن حضور در بازار  CIS  )اتحادیه کشورهای  مستقل( 
و اهمیت باالی بحث منابع مالی در این بازار خاطر نشان ساخت: مبحث تاجیکستان تنها مختص این پروژه  خاص نیست  و باید 

به صورت پایه این کار ار برای حضور در بازار تاجیکستان انجام داد.  
بر همین اساس به رغم بیان نظر مخالف نماینده صانیر درخصوص حضور در پروژه 10 مگاواتی تاجیکستان که آن را فاقد  ارزش 
ســرمایه گذاری عنوان می داشت، برخی دیگر از حاضرین با مفید خواندن شروع حضور در بازار تاجیکستان با این  پروژه، آن را 

پایه اصلی ورود به بازار آن کشور دانستند. 
در ادامه ضمن ارایه پیشــنهادهایی در خصوص حضور شرکت های عالقمند در بازار تاجیکستان به صورت کنسرسیوم، و  انجام 
مذاکراتی با شرکت فراب که پیش از این در بازار این کشورحضور داشته است، مقرر شد موضوع تشکیل کنسرسیوم  طرح برای 

تمام اعضا ارسال شود تا همزمان با اعالم آمادگی به طرح سواالت خود نیز بپردازند. 
در پایان این نشست موضوع همراهی سفیر قزاقستان جهت حضور در اجالس کمیسیون مشترک ایران و قزاقستان مورد  بحث و 
بررسی قرار گرفت که بر این اساس مقرر شد ضمن دریافت گزارش اجالس کمیسیون مشترک قبلی ایران و  قزاقستان از وزارت 

نیرو، در صورت موافقت شرکت صانیر، سندیکا در این اجالس با حضور مهندس جعفری در هیات  قزاقستان نمایندگی شود. 

انجام  Benchmarking  شرکت های موفق در کمیته پست
کمیته ســازندگان و پیمانکاران پست های فشار قوی ششــم مهر ماه سال جاری در حالی تشکیل جلســه داد که  عالوه بر مرور 
مصوبات گذشــته این کمیته دیگر کمیته های مرتبط واکاوی طرح موضوع افزایش 30 درصدی قیمت  برق و تاکید بر لزوم ارائه 
مدارک مستندات آن در کنار   طرح پیشنهاد انجام  Benchmarking  شرکت های موفق در کمیته  پست )الگوی کسب و کار( و 

ارایه گزارشی از طرف دبیر کمیته درباره بخشنامه ارزی از جمله مهم ترین موضوعات مطروحه  در این نشست بود. 
بر همین اســاس بررسی مجدد مناقصه 312 پست برق تهران و ارایه گزارشــی از موارد مرتبط با کمیته همکاری های مشترک  و 
تامین مالی سندیکا از دیگر موارد مطروحه در این نشســت بود  و عالوه بر آن ضمن ارایه گزارشی از کمیته حقوقی و  قراردادها 
در خصوص تشکیل کارگروه بیمه و مالیات در سندیکا اطالع رسانی شد. در ادامه مصوب شد تا در جلسه آتی  کمیته  پیش نویس 

اولیه فهارس بها توسط دبیر کمیته ارایه شود.  
گفتنی است نظر به تاکید اعضا بر لزوم واکاوی بودجه کمیته مقرر شد در جلسات آتی در این باره بررسی بیشتری صورت  پذیرد. 

در پایان این نشســت بنا به درخواست دکتر موجبی در خصوص اصالح آیین نامه بانک توسعه اسالمی انعکاس این موضوع به 
سندیکا  جهت ارسال مکاتباتی در این مورد به توانیر در دستور کار قرار گرفت. 

کمیته سازندگان تابلو پیگیر قیمت گذاری فصول فهارس بها
کمیته سازندگان تابلوهای برق طی جلسه های تشکیل شده در  بیست و دوم شهریور ماه و پنجم مهر ماه سال جاری قیمت گذاری 
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بخش تابلو  فهارس بها را در دستور کار خود قرار داد. 
  در ابتدای این جلســات گزارشی از مصوبات هیات مدیره ســندیکا توسط مهندس شجاعی رییس کمیته ســازندگان تابلو  در 
خصوص  مواردی چون تفویض بخشی از اختیارات هیات مدیره طبق ماده 38 اساسنامه به هیآت رییسه سندیکا، موضوع تبدیل 
ســندیکا به  فدراسیون و نیزشروع پیگیری مجدد موضوع هاردشــیپ از طریق شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی توسط 

کمیته حقوقی  وقراردادهای سندیکا ارایه شد. 
  عالوه بر این مطابق گزارش ارایه شده توسط رییس کمیته، مروری بر اتفاقات 2 دهه گذشته در صنعت برق جهان که  توسط دکتر 
امامیان رییس گروه سیاست گذاری انرژی پژوهشکده دانشگاه شریف در جلسه هیات مدیره ارایه شد، در کمیته  سازندگان تابلو 

مورد بازخوانی قرار گرفت. 
مطابق مصوبه این جلســات پیگیری قیمت گذاری هر یک از فصول 16 و 24 فهارس بهای تابلوها جهت تسریع در اجرای کار 
بین  اعضای کمیته تقسیم شد. بر این اساس طی دومین جلسه مذکور ضمن قدردانی از نمایندگان شرکت های الکتروکویر و تولید 
 ملزومات برق در ارایه بخش قیمت  گذاری کلیدهای فشــار متوسط، ارت ســوییچ ها و تابلوهای  GIS   فصل16، مقرر شد اخذ 
 قیمت گذاری بخش ترانسفورماتورهای تابلویی فصل 16 و تابلوهای فصل 24 موردتقبل توسط نمایندگان شرکت های پارس 

 سوییچ بورد و پارسیان توانیر سپهر جهت قیمت گذاری پیگیری  وسپس برای جمع بندی در جلسه آتی کمیته مطرح شود. 

ایجاد برند مشترک راهکار وزیر صنایع جهت هم افزایی تولیدکنندگان سیم و کابل
جمعی از مدیران و نمایندگان شرکت های حوزه صنعت  سیم و کابل سندیکای صنعت برق بعدازظهر شنبه هجدهم مهر ماه  سال 
جاری طی دیداری با مهندس نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت در طبقه دهم ساختمان وزارت صنعت ، معدن و  تجارت 

به بیان مشکالت و راهکارهای صادراتی این حوزه پرداختند. 
گفتنی است مهندس افخمی معاون وزیر و رییس سازمان توسعه تجارت و دیگر مسئولین این وزارتخانه شامل مهندس  بازاری 
مدیرکل توسعه صادرات کاالی سازمان توســعه تجارت،  مهندس هاشمی مدیر کل صنایع فلزی و لوازم خانگی در  کنار رییس 

صندوق ضمانت صادرات و نیز نمایندگانی از سازمان گمرک و موسسه استاندارد از دیگر حاضرین این نشست  بودند. 
به گفته مهندس صیاد دبیر کمیته سازندگان سیم و کابل، در این نشست که پیرو سلسله جلسات وزیر صنعت، معدن و  تجارت با 
تشــکل های بخش خصوصی در جهت چگونگی رونق صادرات غیر نفتی و کاالهای صنعتی برگزار می شد، تعدادی  از  مدیران 
عامل شرکت های بزرگ فعال در صنعت ســیم و کابل و محصوالت مسی و آلومینیومی کشور شامل شرکت  های سیم و وکابل 
البرز، سیمکو و مغان در کنار مدیران عامل شرکت های سیم نور پویا و قم آلیاژ درحالی حضور داشتند  که مهندس کالهی به عنوان 

رییس سندیکای صنعت برق ایران و از برجسته ترین فعالین حوزه سیم و کابل آنان را  همراهی می کرد. 
صیاد با بیان این مطلب ضمن اشاره به ارایه گزارش مفصلی در خصوص وضعیت تولید و صادرات و نیز دسته بندی تولید   سیم و 
کابل بر مبنای  انواع محصوال ت مسی و آلومینیومی شامل سیم های الکی و سیم و کابل های برق، دیتا، فیبر  نوری و دیگر موارد 
خاص تصریح کرد: این گزارش مدتی پیش از این در پی تعامل مســتمر سندیکا و وزارت صنعت، معدن و  تجارت طی بررسی 

کارشناسانه نظرات و اطالعات عملکرد شرکت های عضو فعال در این زمینه تهیه و هماهنگ شده بود. 
بر همین اساس وی خاطر نشان ساخت: در این گزارش آمده بود هم اکنون به رغم ظرفیت 800 هزار تنی تولید سیم و  کابل توسط 
250 واحــد تولیدی و ارزش 6500 میلیارد تومانی بازار این تولیدات در ســال 93، حــدود 500 هزار تن  ظرفیت  خالی و بال 
استفاده در   بازار سیم و کابل ایران  وجود دارد و بازار صادرات این محصوالت که عمدتا در کشورهای عراق،  افغانستان، سوریه 
و ترکمنستان فعال بوده اســت، در مقایسه صورت گرفته بین ارزش صادرات و واردات و همچنین بازار  ایران در نسبت با بازار 

جهانی در طی سال های 89 تا 93  و خصوصا  در سال 93 نسبت به سال پیش از آن روندی  کاهشی داشته است. 
دبیر کمیته ســازندگان ســیم و کابل ســندیکا اضافه کرد: در ادامه این نشســت به منظور رونق صادرات این محصوالت ضمن 
 بیان موانع موجود در این امر پیشنهادهایی از ســوی حاضرین مطرح شد که تامین ضمانت نامه های بانکی  علی الخصوص برای 
پروژه هــای عراق به دلیل عــدم پذیرش ضمانت نامه بانک های ایرانی در این پروژه ها و ســهم   10 درصدی شــرکت ها از پیش 

پرداخت قرار دادها جهت تامین مواد اولیه از اهم این موارد بود. 
وی افزود: تعدیل خسارت ناشی از ما به التفاوت ارزش دریافتی از دینار و دالر مشابه آنچه در مورد تفاوت ارز مبادله ای و  آزاد 
در ایران شــاهد هستیم و همچنین طوالنی بودن فرایند پس گیری مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگان نظر به معافیت  مالیاتی 
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صادرکنندگان از ارزش افزوده در کنار حل مشکل تخلیه و بارگیری های پی در پی در مرز عراق، بحث عدم پرداخت  مطالبات در 
طی یک تا دو ســال اخیر به دلیل جابه جایی مسئولین عراق و افزایش جایزه صادراتی به منظور ارتقای سطح  انگیزه ها را نیز می 

توان به عنوان دیگر موضوعات مطروحه در این نشست برشمرد. 
دبیر کمیته ســازندگان ســیم و کابل در این رابطه اظهار داشــت: در پی طرح این معضالت و راهکارهای پیشــنهادی، مهندس 
 نعمت زاده ضمن بیان این مطلب که فعالین حاضر در این صنعت از جمله قابل ترین افراد از جهت کارآفرینی کشور هستند  بر توجه 
ویژه به بازارهای جهانی تاکید داشت و افزود به منظور استفاده حداکثری از ظرفیت های موجود پیشنهاد می شود  شرکت های فعال 
در این حوزه از طریق تشکیل یک یا دو شرکت بزرگ بازرگانی و اقداماتی جهت ایجاد برند  مشترک به هم افزایی توانمندی های 
یکدیگر مبادرت کرده و  از این طریق برای حضور موفق در بازارهای جهانی توانایی  مالی و ریسک پذیری خود را افزایش دهند. 
صیاد در پایان ایــن مصاحبه افزود: وزیر صنعــت معدن وتجارت همچنین وعــده داد ضمن اصالح مقررات دســت و پاگیر ، 
تسهیالت ارزی برای صادرات از سوی آن وزارتخانه ارایه شود که این امر نیازمند انتقال شفاف این مشکالت از طریق  تشکل ها 

و شرکت های بخش خصوصی است.   

در کمیته حقوقی و قراردادها تصویب شد

تشکیل کارگروه بیمه و مالیات با حضور نمایندگان کمیته ها  
کمیته حقوقی و قراردادها پنجم مهر ماه سال جاری با حضور اعضا در حالی اقدام به تشکیل جلسه در محل  سندیکا کرد که مطابق 
مصوبه این نشست مقرر شــد در خصوص نکات برنامه ششم با هماهنگی دبیر کمیته ضمن  تعیین  بسته های مورد نظر در نکات 

برنامه پنجم پیشنهادهای ارایه شده در این خصوص به تدریج آماده و به  اتاق بازرگانی تهران منعکس شود . 
عالوه بر این در خصوص موضوع بیمه و مالیات در این نشســت تصویب شــد کارگروهی تحت نظــر کمیته حقوقی با  حضور 
نمایندگان سازندگان پست  و کمیته های ذیربط تشکیل شود و هماهنگی های الزم جهت حضور نمایندگان  سازمان بیمه و مالیات 

انجام شود. 
همچنین انجام مکاتباتی با اتاق و خانه صنعت و معدن و سازمان امور مالیاتی در ارتباط با مشکل شرکت اپیل در  خصوص روش 
اجرای ماده 169 مکرر در دستور کار این کمیته قرار گرفت. گفتنی است معافیت از مالیات بر  ارزش افزوده شرکت بهین از دیگر 

موضوعات مطروحه در این نشست بود.   

در کمیته حقوقی و قراردادها صورت گرفت

  تهیه بسته پیشنهادی سندیکا برای برنامه ششم توسعه
کمیته حقوقی و قراردادها روز یکشنبه سوم آبان ماه سال جاری با حضور اعضا در محل سندیکا تشکیل جلسه داد. 

در این نشست در خصوص جمع بندی برنامه ششم اقتصادی نظر به اهمیت بسیار باالی موضوع مزبور برای فعالین صنعت  برق 
مصوب شد طی نامه ای خطاب به هیات مدیره نکات و پیشنهادهایی جهت بررسی ارسال شود. 

همچنین ضمن طرح موضوع نامه تجهیزات برق ایران و مکاتبات اخیر شرکت توزیع خوزستان در خصوص اختالف فی  مابین 
طرفین قرارداد توافق شد بررسی و اقدام در این رابطه از طریق کمیته حل اختالف صورت گیرد. 

عالوه بر این در خصوص پاسخ سازمان تامین اجتماعی به نامه ارسالی از سوی کمیته با موضوع چگونگی محاسبه 4 درصد  میزان 
مستمری بیمه شده نسبت به سنوات اشتغال به مشاغل ســخت و زیان آور طبق مصوبه این نشست مقرر شد ضمن  انعکاس آن 

به هیات مدیره، به عنوان یکی از مسایل روز توسط دبیر سندیکا از طریق دیوان عدالت اداری درخواست ابطال  آن صادر شود . 
در پایان دعوت از مشــاورین بیمه جهت طرح مشکالت مرتبط ســازمان تامین اجتماعی در خصوص استخراج آیین نامه ها و 

 مطابقت با بخشنامه ها در دستور کار کمیته قرار گرفت که این مهم در جلسه بعدی این کمیته صورت   خواهد گرفت.    
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در کمیته حقوقی و قراردادها صورت گرفت: 

اعالم آمادگی نمایندگان بیمه در گسترش خدمات به اعضا
کمیته حقوقی و قراردادها  روز چهارشــنبه سیزدهم آبان ماه سال جاری در خصوص بررسی مسایل و مشکالت  تامین اجتماعی 

شرکت های عضو سندیکا با حضور مشاورین بیمه تشکیل جلسه داد. 
در این نشست با توجه به مشکالت بیمه اعضا با سازمان تامین اجتماعی، مشکالت و پیشنهادهایی جهت برون  رفت از معضالت 
بیمه اعضا در محورهایی بیان شــد. در این راســتا مواردی چون استخراج و ارائه تمام  بخشــنامه ها و مقررات داخلی سازمان به 

سندیکا و پس از آن بررسی و مطابقت  این مطالب با قانون و تعیین  موارد مغایر با قانون به عنوان اولین گام ها ذکر شد. 
بر همین اساس بررســی معضالتی که می توان با ابطال احکام از طریق دیوان عدالت برطرف ساخت، همچنین  بررسی قوانین و 
اعالم مواردی از قانون که مخل محیط های کســب و کار بوده و می تواند مشــمول ماده 76 قانون  برنامه پنجم شود همراه با ارائه 

پیشنهاد قوانین جایگزین در دستورکار کمیته قرار گرفت. 
عالوه بر این مقرر شد به منظور برون رفت از مشکالت نامبرده کمیته حقوقی قراردادها اقدام به بررسی  چگونگی پیشگیری   از 
برخورد سلیقه ای شعبات با قانون و پرونده ها کند و نیز چگونگی الزام سازمان به مقید  شدن در اجرای قانون ماده 40 قانون اخیر، 

ماده 14 قانون استفاده حداکثر و بند ج ماده 11 این قانون مورد  بررسی قرار گیرد. 
در ادامه ضمن بحث و بررســی در خصوص برخورد سلیقه ای با مصادیق خود پیمانکاران و  از طرف دیگر  مشمولیت فروش حق 

بیمه به بهانه نا مشخص بودن تولیدکننده مقرر شد مشاورین بیمه آقایان حافظی و  تفضلی اقدام به ارایه خدمات به سندیکا کنند. 
  در همین راســتا اهم این خدمات به ترتیب شامل استقرار مشاورین به مدت یک روز یا چند ساعت در هفته و  پاسخ به سواالت 
اعضا به صورت حضوری یا تلفنی و نیز بررســی مشــکالت اعضا به صورت موردی، تنظیم الیحه و  در صورت لزوم مراجعه به 
مراجع ذی صالح اعم از دیوان عدالت اداری، همراه با عقد قرارداد موردی و  جداگانه با آن ها می شــد. همچنین نظارت بر اجرای 
صحیح قوانین و در ادامه ارائه مشــاوره به هیات مدیره  سندیکا در بررسی و رصد قوانین مزاحم بیمه جهت انعکاس به مراجع ذی 

صالح اعم از اتاق بازرگانی یا سایر  سازمان ها نیز به عنوان دیگر وظایف این گروه مد نظر قرار گرفت. 

   
در گزارش سالیانه مجمع عمومی کمیته مهندسی بازرگانی هدف گذاری شد

کمیته مهندسی بازرگانی کانال جلب حمایت اتاق بازرگانی  
چهارمین مجمع عمومی کمیته تخصصی مهندسی بازرگانی سندیکا  بعد ازظهر سه شنبه چهاردهم مهر ماه سال جاری با  حضور40 
نفر از نمایندگان شرکت های عضو کمیته در محل سندیکا و با احراز شرط حضور نصف به عالوه یک تعداد کل  اعضا، به رسمیت 

رسید و جهت ارایه گزارش سالیانه تشکیل جلسه داد.  
در ابتدای این نشســت ضمن ارایه گزارش عملکرد هیات رییسه کمیته طی ســال 93 توسط مهندس تنباکوچیان رییس کمیته، 

 نظرات و پیشنهادهای اعضا برای قرار گرفتن در دستور کار آتی کمیته ارائه شد. 
در این گزارش موضوع همکاری مشــاوران مالیاتی و دارایی و مشاوران تامین اجتماعی در مورد قراردادهای تیپ مطرح شد و  
 مقوالتی چون بررسی مشکالت داخلی اعضای سندیکا و حضور هفتگی ایشــان در سندیکا و همچنین ارائه تخفیفات مناسب 

 برای اعضا درصورت عقد قرارداد جداگانه جهت پیگیری مشکالت مورد اشاره قرار گرفت.  
بر همین اساس در این گزارش عنوان شد پس از ارائه مکتوب شرح خدمات توسط مشاوران مربوطه قراردادی از سوی  سندیکا 
تنظیم خواهد شــد. همچنین پیگیری مطالبات شــرکت های عضو کمیته، رتبه بندی پیمانکاران در مورد تامین تجهیزات،  جرایم 

دیرکرد مالیاتی، مالیات بر ارزش افزوده، تعرفه های گمرکی از جمله موارد مطروحه در این گزارش بود. 
در ادامه این نشســت در خصوص تبدیل سندیکا به فدراسیون نیز از سوی رییس کمیته توضیحاتی ارائه و تصریح شد این امر  با 
تجمیع نقطه نظرات نهایی ســندیکای صنعت برق ایران، انجمن صنفی شرکت های توزیع و سندیکای تولیدکنندگان  تجهیزات 

برقی  و ارائه به اتاق بازرگانی به نتیجه نهایی خواهد رسید. 
  عالوه بر این مکاتبه کمیته با نمایندگان سندیکا در اتاق بازرگانی جهت حمایت از کمیته و معرفی هیات های تجاری و  اقتصادی 

اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران از دیگر اهداف کمیته برشمرده شد. 
در خالل این نشســت تهیه پروفایلی از مشخصات اعضای کمیته جهت ارائه به شرکت توانیر، شرکت های برق  منطقه ای و  سایر 
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نهادها و ارگان های دولتی و خصوصی در دســتور کار جلسه قرار گرفت تا بدین وسیله حضور شرکت های عضو کمیته  تخصصی 
مهندسی بازرگانی سندیکا در پروژه ها و مناقصات مربوطه تسریع شود. 

در پایان جلسه پس از تصویب گزارش عملکرد مجمع با رای اکثریت، زمانی جهت پرسش و پاسخ اعضا به منظور  بهبود  روابط 
مشترک و افزایش روند همکاری بین شرکت های عضو کمیته و هیات رییسه پرسش و پاسخ لحاظ شد. 

در کمیته همکاری های مشترک و تامین مالی صورت گرفت

هم اندیشی کمیته های سندیکا در خصوص واگذاری بلوکی 213 پست
کمیته همکاری های مشترک و تامین مالی سندیکای صنعت برق ایران ششم مهر ماه سال جاری در خصوص بررسی  راهکارهای 
جایگزین برای واگذاری بلوکی 312 پســت فوق توزیع و 84 پست انتقال از سوی شرکت های برق منطقه ای در  محل سندیکا 

تشکیل جلسه داد. 
این نشست بنا به موضوع محوری مورد بررسی، عالوه بر اعضای ثابت کمیته همکاری های مشترک میزبان برخی اعضای  هیات 
مدیره و روســای دیگر کمیته های مربوطه سندیکا از جمله کمیته های سازندگان پســت های فشار قوی، دکل، تابلو،  یراق آالت 
انتقال و نیز کمیته  توسعه صادرات در کنار کمیته های دیگری چون اتوماسیون، مهندسی بازرگانی، حمایت  ازساخت داخل، مقره 

و همچنین کمیته های تخصصی مهندسین مشاور و تجهیزات برقی ایران بود. 
دبیر کمیته همکاری های مشــترک و تامین مالی ضمن ارایه این اطالعات اظهار داشت: این نشست به دنبال فراخوان اخیر  برق 
منطقه ای تهران برای شــرکت در مناقصه ای به ارزش حدودا یک میلیارد دالر برای تامین مالی و تجهیزات پســت های  مذکور 
برگزار می شد و هدف اصلی آن جمع بندی نقطه نظرات مختلف جهت بازتاب صدایی واحد از سندیکا در خصوص  ارایه راهکاری 

جایگزین در این زمینه بود تا امکان مشارکت حداکثری شرکت های داخلی فراهم آید. 
صادق صیاد علت اهمیت بررســی واگذاری بلوکی این پســت ها را در کمیته همکاری های مشترک، خطر تعطیلی شرکت های 
 داخلی مرتبط با این موضوع عنوان کرد که با در نظر گرفتن حجم باالی پروژه و تعداد پست های در نظر گرفته شده این  شرکت ها 
را مورد تهدید جدی قرار می دهد. زیرا به گفته وی حجم و کلیت این پروژه به گونه ای اســت که پیش بینی می شــود  عمال شرکت 

توانیر برای چندین سال نیازی به تعریف پروژه و مناقصه دیگری در این خصوص نخواهد داشت .  
وی در ادامه تصریح کرد: بر همین اساس کمیته همکاری های مشترک و تامین مالی مطابق رسالت خود اقدام به دعوت از  تمامی 
کمیته   های ذی نفع در این موضوع کرد که منجر به ارایه نقطه نظرات و پیشــنهادهایی از سوی حضار شد و این موارد  در جلسات 

آتی این کمیته مورد جمع بندی قرار خواهد گرفت. 
صیاد اهم این پیشنهادها را عالوه بر تاکید بر تفکیک بحث تامین مالی از فروش کاال و تجهیزات، تجزیه این پروژه به  پروژه های 
کوچک تر و نیز ایجاد کنسرسیوم هائی از کلیه شرکت های داخلی ذی نفع جهت ارتقای توان حضور در این پروژه  ذکر کرد و افزود: 
در خالل این نشست پیرو پرسش  مطرح شده از سوی برخی حضار درخصوص چرایی انباشت حجم کار  در حدی که تامین مالی 
آن در توان هیچ یک از شرکت های داخلی نباشد، رییس کمیته مهندسین مشاور ضمن ارایه  توضیحاتی مشروح علت این امر را 
عدم ســرمایه گذاری در طی سالیان گذشته و تجمیع نیازهای شرکت های برق منطقه ای و  توزیع استان ها عنوان داشت و فرصت 

ایجاد شده در استفاده از فاینانس چینی را از دیگر دالیل این امر دانست. 
  وی ضمن اذعان به این موضوع که مهم ترین پارامتر توانیر درحال حاضر با توجه به کمبود ســرمایه داخلی در پیشبرد این  طرح، 
حضور تامین کنندگان کالن مالی به میزان یک میلیارد دالر اســت، خاطر نشان ساخت: از آنجا که چنین تامین کننده  بزرگی در 
داخل حضور نداشته است، الجرم می بایست این امر از خارج از کشور حاصل می آمد که علی رغم پیش  بینی ها در  مورد استقبال 
ســرمایه گذاران خارجی پس از توافق برجام، تاکنون به جز چین هیچ یک از کشورهای اروپایی اعالم آمادگی  نکرده اند و این امر 
خود موجب غیر رقابتی شــدن شرایط به نفع طرف چینی شده اســت. وی افزود: همچنین نظر به تعجیل  موجود برای شروع این 
طرح به منظور جلوگیری از قطعی برق  در سال  های آینده، شرکت برق منطقه ای تهران را ناچار به  پذیرش درخواست شرکت چینی 

در مورد تامین توامان سرمایه و تجهیزات می کند. 
دبیر کمیته همکاری های مشــترک ضمن بیان لزوم توجه به منافع شــرکت های داخلی که با مشکالت عدیده ای چون  مطالبات 
سنگین و رکودکاری حاصل از عوامل متعدد مواجهند، درخصوص امکان به تاخیر افتادن پروژه 312 پستی برق  منطقه ای تهران 
در صورت واگذاری تجهیزی و خرد شــدن آن تاکید کرد: از این بابت باید اطمینان داد که در حال حاضر نیز  شرکت های داخلی 
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تجهیزات آماده کافی برای تحویل در این پروژه  را دارا هســتند اما سرمایه کافی از سوی وزارت نیرو  برای خریداری این اقالم 
وجود ندارد. مضاف بر آنکه مناقصه ای با این حجم مسلما به جهت الزامات و نیازمندی های  دیگری که می بایست تعریف شود، 
در مدت چندان کوتاهی وارد شبکه نخواهد شد. از طرفی ضرورت سرمایه گذاری در  صنعت برق برای جلو گیری از خاموشی های 
احتمالی اینده مورد تایید می باشد ولی چگونگی استفاده از فاینانس ویا سایر  منابع مالی  و نیز حضور شرکت  های داخلی در این 

پروژه ها مورد بحث می باشد.  

در جلسه مشترک سندیکای اصفهان بادانشگاهیان هدف گذاری شد

تبدیل اصفهان به قطب قدرت صنعت برق  
دومین نشست مشترک سندیکای صنعت برق اصفهان،انجمن اصنا و دانشکده های برق دانشگاه های اصفهان نوزدهم  شهریورماه 

سال جاری به میزبانی نیروگاه شهید محمد منتظری با شعار تعهد محوری و احترام به زمانبرگزار شد. 
طی این نشســت مهندس افتخاری مدیرعامل نیروگاه و رییس هیات مدیره اصنا ضمن خوش آمدگویی گزارشــی از وضعیت 

 نیروگاه و شرکت پرشیان فوالد مالک نیروگاه ارائه کرد. 
وی ضمن اشــاره به پذیرش پروژه های تحصیالت تکمیلی مرتبط توسط این نیروگاه، افزایش راندمان این نیروگاه در آینده  ای 
نزدیــک را از 35 درصد تا 52 الی 60 درصدرا با پیشــرفته ترین تکنولوژی های موجود در دنیا نویــد داد. )هزینه این افزایش 

 راندمان از طریق سوخت صرفه جویی شده و با استناد ماده 12 قانون رفع موانع تولید تامین خواهد شد( 
همچنین ایشان از راه اندازی بخش  R&D  شرکت پرشیان فوالد در شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان خبر داد. 

مهندس افتخاری بزرگترین چالش نیروگاه شهید محمد منتظری و صنعت برق را کمبود نقدینگی ناشی از سنگینی بار  یارانه ها بر 
این صنعت برشمرد و اعالم داشت: این نیروگاه همکنون بالغ بر 450 میلیارد تومان از وزارت نیرو طلبکار است. 

در ادامه مهندس مهدی مسائلی دبیر سندیکای برق اصفهان با ارائه گزارشی از نشست اول که پانزدهم مرداد ماه سال  جاری برگزار 
شــده بود مواردی همگرایی اهالی صنعت و دانشگاهیان برق استان، ایجاد اتاق فکری برای صنعت برق استان  با حضور صنعت 
و دانشگاه)تلفیق تئوری و عمل( و تبادل اطالعات و نقطه نظرات صنعت با دانشگاه به منظور علمی تر شدن  صنعت و عملی تر 

شدن دانشگاه ها را به عنوان اهداف این نشست خاطر نشان ساخت. 
وی دیگر اهداف این نشست را ایجاد قطب قدرت استان اصفهان و  تالش دانشگاه ها برای تحویل دانش آموختگان  پرشورتر، 
متعهدتر با آشنایی عملی از صنعت در مقاطع گوناگون برشــمرد و در همین راستا خواستار تقویت ارتباط برد-برد  صنعت برق 
اصفهان با دانشگاه ها و به عکس در زمینه آموزش و پژوهش در خالل این نشست شد و رابطه صنعت برق و  دانشگاه با تاکید بر 

انرژی خورشیدی با رویکرد حفاظت از محیط زیست در استان را در موارد هدف گذاری این نشست  گنجاند. 
در ادامه این نشست دکتر گریمی رییس دانشکده برق دانشگاه صنعتی مالک اشتر با تشکر از نیروگاه شهید منتظری و  سندیکای 
برق سه طرح را جهت شروع فعالیتی برد-برد ارائه کرد که از آن جمله مواردی چونساخت سنسور شفافیت دود  برای نیروگاه ها، 
ساخت آناالیزر گاز و نیز ساخت موتورهای  LBDC  برای استفاده در کولرهای آبی با قابلیت کاهش 30  درصدی مصرف برق 

خانگی معرفی شد. 
وی همچنین از تاسیس شرکت دانش بنیان نیرو آذرخش هوشــمند از طریق دانشگاه مالک اشتر به منظور حمایت از  طرح های 

پژوهشی خبر داد. 
دکتر تابش معاون پژوهشی دانشکده برق دانشگاه صنعتی اصفهان دیگر سخنران این نشست بود که در زمینه برق  خورشیدی و 

اقدامات انجام شده توسط این دانشکده خبر داد. 
مهندس مســائلی پس از اســتماع صحبت های حاضرین در جلسه، ضمن ارایه پیشنهادهای ســندیکا خواستار مشارکت بیشتر 

 حاضرین در جلسه به منظور تداوم این جلسات و حضور پرشور و هدفمند در کمیته انرژی اتاق بازرگانی شد. 
وی اهم پیشنهادهای سندیکا را در مواردی چون ایجاد قطب قدرت صنعت برق اصفهان وتدوین و نهادینه کردن  استانداردهای 
برق خورشیدی با همکاری اداره استانداردعرضه داشت و بهپایش کاهش تلفات فنی برق و ارائه راهکارها با  همکاری شرکت برق 
منطقه ای و شرکت های توزیع و نیز تدوین و نهادینه ساختن استانداردهای المپ های  LED  با  همکاری اداره استاندارد در زمره 
این پیشنهادها اشاره کرد.بررسی و پایش دستورالعمل های بهبود مصرف انرژی برق در  استان و یا تدوین آن ها نیز از دیگر موارد 

پیشنهادی از سوی دبیر سندیکای صنعت برق اصفهان بود. 

اخبار سندیکا

 اخبار شعب 



81

بر  همین اســاس مهندس افتخاری طرح های اقتصادی و بهره ور خورشــیدی و  LED  را  در صورت وجود گزارش های  توجیهی 
مناسب و مورد پذیرش پرشیان فوالد،قابل حمایت مالی اعالم کرد. 

طی این جلســه دبیر ســندیکای برق اصفهان به معرفی کتاب آموزش و تربیت در ژاپن و آمریکانوشته آزوما هیروشیبه ترجمه 
 معصومه سادات حسینی اقدام کرد و در حالی بر لزوم و اهمیت پرورش و تربیت توام با آموزش دانش آموزان و دانشجویان  تاکید 

داشت که جامعه ایران را نیازمند افراد متعهد تر و عمل گراتر دانست. 

در راستای برگزاری هجدهمین کنفرانس ملی دانشجویی مهندسی برق ایران
بازدید دبیر شعبه خراسان از دانشگاه پیام نور مشهد  

با توجه به رویکردها و اهداف مشخص شده در راستای برگزاری هجدهمین کنفرانس ملی دانشجویی مهندسی  برق ایران و ارتباط 
با صنایع مرتبط با مهندسی برق و گرایش های وابسته، جلســه هم اندیشی در تاریخ بیست و  هشتم مهر ماه سال جاری با حضور 
مهندس نمازی و مهندس پات راد دبیر و مسئول اجرایی سندیکای صنعت  برق ایران شعبه خراسان سندیکای صنعت برق ایران 

شعبه خراسان و مسئولین اجرایی کنفرانس در محل  دانشگاه پیام نور مشهد به عنوان مرجع برگزاری این کنفرانس تشکیل شد.  
پیرو مذاکرات و توافقات  صورت گرفته ســندیکای صنعت برق نســبت به همکاری جهت برگزاری موفق  کنفرانس پیش رو 
آمادگی خود را اعالم کرد. بر همین اســاس مسئولین سندیکای صنعت برق خراسان باتوجه  به رویکرد سندیکا مبنی بر حمایت 
موثر از تعامالت دانشــگاه و صنعت و ارتقای سطح همکاری میان این دو  نهاد تمایل جدی مجموعه زیربط را در این رابطه ابراز 

داشتند . 
گفتنی است هجدهمین کنفرانس ملی دانشجویی مهندسی برق ایران بیست و ششم الی بیست و هشتم آبان ماه سال  جاری در زمینه 
های موضوعی گرایش های اصلی مهندسی برق شــامل الکترونیک مخابرات قدرت، کنترل و نیز در  حوزه هایی چون کامپیوتر، 
فناوری اطالعات، مهندســی پژشکی و هوافضا برگزار خواهد شد که تا پایان وقت بیســت و چهارم  مهر ماه سال جاری مقاالت 

ارسالی در این زمینه ها توسط دبیرخانه کنفرانس دریافت شده و مورد داوری قرار خواهد گرفت.  

واکاوی روند تعریف  و مدیریت پروژه در کارگروه ارتقای سندیکا

کارگروه ارتقای توانمندی مشاوران، پیمانکاران و کارفرمایان طی نشستی دو روزه در تاریخ بیست و دوم و بیست و سوم  مهر ماه 
سال جاری   به میزبانی برق منطقه ای یزد تشکیل جلسه داد. 

این جلســات با حضور معاونین،   مدیران وکارشناســان شــرکت های توانیر،   برق های منطقه ای   یزد،   اصفهــان،   فارس،   گیالن،  
 هرمزگان، تهران، کرمان، توانیر و سندیکای صنعت برق ایران برگزار شد. 

در ابتدای این نشســت ضمن خوش آمدگویی مهندس محســنی معاون منابع انســانی برق منطقه ای اصفهــان به عنوان رییس 
 کارگروه، مهندس جاودانی معاون طرح و توسعه برق منطقه ای یزد به عنوان میزبان این نشست، در خصوص عملی شدن  اهداف و 

خواسته های این کارگروه در آینده ای نزدیک ابراز امیدواری کرد. 
در ادامه خانم مهندس عطار  مشاور و کارگردان کارگروه ارتقا  به بیان گزارشی از سیر فعالیت کارگروه پرداخت و با ذکر  تاریخچه  
آغاز فعالیت کارگروه از اردیبهشــت ماه سال 92، روش حاکم بر کارگروه را چرخه   DMAIC   اعالم داشت که  به عنوان روشی 
نتیجه گرا  به گونه ای نظام یافته جهت اســتفاده در پروژه های بهبود فرایند به کار برده می شود و شامل 5 فاز   تعریف، اندازه گیری، 

تحلیل و بهبود می شود که هر فاز همزمان به دو قبل و بعد از خود مرتبط است. 
عطار  با بیان این مطلب خاطر نشــان ساخت: خروجی کارگروه در قالب 8 بسته مشــتمل بر 425 راهکار خواهد بود که   مطابق 
مصوبه جلسات ششم و هفتم مرداد ماه سال جاری  پایش آن ها به 4 زیر گروه سیستم ها، بازرگانی و مالی، فنی و  اجرایی و قوانین 
و مقررات واگذار شــده است.  وی همچنین افزود: در آن جلسه مســئولیت زیرگروه قوانین و مقررات به  سندیکای صنعت برق 

واگذار شد. 
در پی طرح این موضوع مهندس مسائلی به نمایندگی از سندیکای صنعت برق  ضمن ارایه گزارشی از جلسات سندیکا با  توانیر 
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در قالب کارگروه توانیر-ســندیکا در خصوص روند تهیه قرارداد تیپ  EPC  غیر عمرانی، توضیحاتی را به سمع حضار  رساند و 
پاسخگوی سواالت حاضرین در این باره بود. 

در این جلسه منشور پروژه، سیستم مدیریت پروژه، چک لیست های کنترلی موارد مرتبط با ایمنی و  HSE  و مواردی در  در رابطه 
با روند تعریف پروژه تا مرحله اجرا به منظور تهیه اسناد و چک لیست ها مورد واکاوي قرار گرفت. 

  الزم به ذکر است جلســات بعدی کار گروه ارتقا که فعالیت خود را از آبان  ماه 92 آغاز کرده است، در برق منطقه ای  هرمزگان و 
گیالن تشکیل خواهد شد.  

هم اندیشــی در تنظیم قرارداد تیپ برق منطقه ای اصفهان باحضور نمایندگان 
کمیته پست

رییس و دبیر کمیته   ســازندگان پست های فشار قوی سندیکای صنعت برق ایران روز دوشنبه بیست و هفتم مهر ماه سال جاری 
 در جلســه ای با محوریت تنظیم قرارداد تیپ اصفهان در محل ســالن جلســات ساختمان دکتر حســابی برق منطقه ای اصفهان 

 حضوریافتند. 
   این نشســت با حضور دکتر پرچمی کارشناس و مشــاور برق  منطقه ای اصفهان و  همراهی بیش از 30 تن از نمایندگان شرکت 
 برق منطقه ای اصفهان  در کنار شــرکت های مشاور طرف قرار داد شرکت برق منطقه ای اصفهان از جمله شرکت های دانشمند و 

 موننکو برگزار شد. 
  طی این نشست مهندس سلطان زاده و  مهندس مهدی مسائلی به عنوان نمایندگان کمیته پست و سندیکا نسبت به  تشریح قرارداد 
تیپ تهیه شده در کار گروه سندیکا- توانیر اقدام کردند و در پاسخ به استفاده یا عدم استفاده از نشریه 5490   برای قراردادهای غیر 

عمرانی، گزارشی از مطالعات انجام شده در خصوص این نشریه و شرایط عمومی پیمان  EPC  ارائه  دادند. 
بر همین اســاس مهندس مهدی مسائلی دبیر کمیته پست سندیکای صنعت برق ایران و دبیر شــعبه اصفهان در گفتگو با روابط 
 عمومی سندیکا با اشاره به این موضوع که کارگروه  مشترک توانیر و سندیکا جهت  پیگیری قراردادهای متوقف شده در شرایط 
 نوسانات نرخ ارز و فلزات در 22 مهر 1392  تشکیل شد، خاطر نشان ساخت: این کارگروه طی خرداد تا اسفند ماه 93 بر آن  بود 
تا با یکسان سازی قراردادهای تنظیم شده مابین شرکت های خصوصی و برق های منطقه ای در قالب یک قرارداد تیپ،  رسیدگی 

به روند قراردادها را در آینده ساده تر کند. مضافا براینکه از این طریق وحدت رویه ای در دستگاه های اجرایی ایجاد شد. 
مسائلی در ادامه افزود: در نهایت و طی اجرای فاز تکمیلی بررسی های کارشناسانه قرارداد تیپ    EPC  غیر عمرانی که در  هجدهم 

مهر ماه سال جاری به انجام رسید مقررشد قرارداد تیپ توسط توانیر ابالغ شود. 
  وی با بیــان این مطلب افزود: در این جلســه که به منظور تنظیم قرارداد تیپ برای برق منطقه ای اصفهان تشــکیل شــده بود ، 

 نمایندگان سندیکا به ارایه گزارش هایی جامع که با دقتی باال در خصوص نشریه 5490 و قرارداد تیپ اقدام نمودند. 
به گفته مسائلی نتیجه ارزشمند حضور نمایندگان سندیکا در این نشست مجاب شدن  مشاور شرکت برق منطقه ای اصفهان   برای 

استفاده از نشریه 5490 بود که با توجه به توصیه های سندیکا در دستور کار قرارگرفت. 
عالوه بر این نمایندگان ســندیکا با توجه به وجود ماده هاردشــیپ در تیپ قراردادهای فیدیک در خصوص درج هاردشیپ در 
 قراردادها مطالبي را عنوان داشتند که در این راستا  دکتر پرچمی آن را هم خوان با قوانین باالدستی ارزیابی نکرد فلذا امکان  درج 

آن در قراردادهایي  که یک طرف آن کارفرمای دولتی است، را ناممکن برشمرد. 

   بررسی شرایط پیمان  EPC  در کارگروه مشترک سندیکا و توانیر  
کارگروه مشترک سندیکا و توانیر شــنبه هجدهم مهر ماه سال جاری با حضور نمایندگان سندیکا و مهندس موسوی به  نمایندگی 
از شرکت توانیر در محل وزارت نیرو در حالی تشکیل جلسه داد که بررسی شرایط پیمان  EPC  از اهم موارد  مطروحه در دستور 

کار بود. 
  در ابتدای این نشســت مهدی مسائلی رییس کمیته ســازندگان پست سندیکا و رییس ســندیکای صنعت برق اصفهان ضمن 
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  EPC  تاکید بر لزوم اســتفاده از نشریه 5490 در شرکت های برق منطقه ای به منظور ایجاد وحدت رویه برای شکل  قراردادهای 
عمرانی، حذف ماده 68 از شرایط عمومی پیمان  EPC  را ضروری دانست و قرار گرفتن شرایط  عمومی پیمان EPC   را در دستور 
کار جلسه جهت انجام اصالحات کلی خواستار شد. همچنین تاکید بر امکان اســتفاده از  ماده 75 شرایط عمومی پیمان  EPC  با 

موضوع حل اختالف از دیگر موارده مطروحه در این زمینه بود.  
در ادامه پس از واکاوی و نهایی شدن قرارداد تیپ  EPC  غیرعمرانی توافق شد این قرارداد از طریق توانیر به شرکت های  تابعه و 
زیر مجموعه ابالغ شود. ضمنا تصریح شد از محاسن این قرارداد درج پرداخت تعدیل ارز-فلز و عملیات اجرایی  به طور همزمان 
خواهد بود. نهایتا در این خصوص مقرر شد قرارداد تیپ  EPC  و  PC  برای طرح های غیر عمرانی به تمام  شرکت های تابعه و زیر 

مجموعه توانیر ابالغ شود. 
عالوه بر این ضمن پیگیری بخشــنامه ارزی برای قراردادهای قبل از مردادماه ســال 91 عنوان شد به دلیل ابالغ دیرهنگام  این 

بخشنامه با توجه به محدودیت زمانی بابت پایان استفاده از آن، امکان انجام یا اتمام پروژه های باقیمانده  فراهم نخواهد آمد. 
  همچنین در این نشســت در ارتباط با ماده 23 قانون مالیات بر ارزش افــزوده و میزان جریمه 2 درصدی بر لزوم پرداخت  مبلغ 
مالیات بر ارزش افزوده توســط شرکت های تابعه و زیر مجموعه توانیر تا قبل از تاریخ های30 فروردین، 15 تیر، 15 مهر  و 15 

دی ماه تاکید شد. 
  در خالل این نشســت پیرو ارایه پیشنهادی اســتفاده از سامانه سنا)ســامانه ارزی( در تعیین قیمت ثانویه ارز، مزایای استفاده 
از   ســامانه سپام)ســامانه صدور ضمانتنامه های بانکی( نیز  از ســوی حضار مطرح و بر تداوم انضبــاط در تمدید ضمانتنامه ها 
توســط  کارفرمایان تاکید شد. همچنین با ارایه نمودارهای نوسان قیمت ارز و فلزات طی هفته و ماه گذشته در این جلسه تحدید 

 قراردادهای جاری )بعد از مرداد 1391( از ناحیه نوسانات ارزی و فلزی اعالم شد. 
طرح و بررسی مشــکالت جمعی از شرکت های عضو با شــرکت های برق منطقه ای از دیگر موارد مطروحه در این نشست بود 
 که رسیدگی به آن توسط توانیر  توسط نمایندگان ســندیکا در کارگروه درخواست شد. از جمله این موارد  می توان  به  مشکالت 
شــرکت انرژی سازان تکین با برق گیالن، توان گستر دقیق با برق خوزســتان، داریان با برق غرب، ایران سوییچ با  برق کرمان، 

توس فیوز با توزیع تهران اشاره داشت.  
در این رابطه پیگیری نامه خاتمه شــش قرارداد در برق خوزستان توسط مهندس فتوره  چی با مخالفت نماینده توانیر مواجه  شد. 
موسوی در بیان دلیل این امر اذعان داشت: در شرایط فعلی امکان اجرای قراردادهای باقیمانده قبل از مرداد 1391 با  مبالغ قبلی 

غیر ممکن  خواهد بود. وی همچنین بر لزوم تجدید نظر در این باره تاکید کرد. 
در پی بیان این مطلب مشکالت تامین نقدینگی بخش خصوصی از طریق شبکه بانکی با توجه به باال بودن نرخ بهره و گره  خوردن 
مسائل بانکی با مالیات در جلسه مطرح شد و با اطالق "شمشیر دو لبه" به موضوع خسارت تاخیر در تادیه  پرداخت ها در شرایط  
دشوار بخش خصوصی برای تامین نقدینگی، انجام دو وظیفه اصلی کارفرما شامل تعریف شفاف و  دقیق کار و پرداخت پول مورد 

تاکید قرار گرفت. 
در ادامه کارگروه مشترک سندیکا و توانیر بر لزوم درج  L/C  ریالی در قراردادها تاکید کرد و خواستار اجرایی شدن  قانون

  L/C  ریالی شد. در این راستا کمک و حمایت دولت از وزارت نیرو در تامین وثایق مورد درخواست بانک ها نیز مورد  تبیین  قرار 
گرفت و دلیل عدم امکان تامین وثیقه الزمه، عدم درج  L/C  ریالی در قراردادها توســط شرکت های تابعه و  زیرمجموعه توانیر 

عنوان شد. 
در پایان مجددا نمایندگان سندیکا بر لزوم رفع تصمیم گیری در دستگاه های اجرایی توسط شرکت توانیر، تاکید کردند و    مصوب 

شد ابالغ استفاده از بخشنامه تعیین دامنه مناسب قیمت با تاکید بر فیلترینگ مناسب قیمت های پایین در دستور کار  قرار گیرد. 

سه نفر از نمایندگان صنعت آب و برق به هیات مدیره سازمان نظام مهندسی 
راه یافتند

نتایج هفتمین دوره انتخابات هیات مدیره نظام مهندسی استان تهران که پنج شنبه بیست و سوم مهرماه سال جاری در 33  حوزه 
استان تهران برگزار شده بود، جمعه 24 مهر اعالم شد. 

در این دوره از انتخابات که با شــرکت تعداد 318 نفر کاندیدا برگزار شــد، 25 نفر به عنوان اعضای هیات مدیره ســازمان نظام 
 مهندسی ساختمان استان تهران انتخاب شــدند که مهندس سید محمد هاشمی مدیرعامل شرکت توزیع برق تهران در رشته  برق، 
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دکتر محمود مقدم سرپرست و قائم مقام سابق وزارت نیرو در رشته مکانیک و مهندس حبیب اهلل بیطرف وزیر سابق نیرو  در رشته 
ساختمان نیز در میان برگزیدگان اعضای اصلی هیأت مدیره این سازمان بودند. 

لذا بدینوســیله ســندیکای صنعت برق ایران این موفقیت را به آقایان بیطرف، هاشــمی و مقدم تبریک و تهنیت گفته و توفیق 
 روزافزون آنان را در خدمت رسانی به وطن از خداوند منان مسالت می کند. 

مهذب ترابی مدیر عامل جدید قدس نیرو شد
مهندس ســعید مهذب ترابی، عضو علی البدل هیات مدیره سندیکای صنعت برق ایران، به عنوان مدیرعامل جدید شرکت  قدس 

نیرو منصوب شد.  
مراســم معارفه مدیرعامل جدید شــرکت قدس نیرو صبح امروز، سیزدهم مهر ماه، در محل این شــرکت و با حضور سید محمد 
 هاشــمی، مدیرعامل توزیع نیروی برق تهران، پرویز غیاث الدین، دبیر ســندیکای صنعت برق ایران، سیدحســین ســجادی، 
 مدیرعامل سازمان بهره وری انرژی )سابا(، سید محمد صادق زاده، مدیرعامل سازمان انرژی های نو )سانا(، محمدعلی  شفیع زاده، 

معاونت شرکت مدیریت شبکه برق تهران و جمعی از مدیران ارشد صنعت برق برگزار شد.  
در این مراسم مهندس امینی، مدیریت عامل سابق قدس نیرو تودیع و حکم انتصاب مهندس مهذب ترابی قرائت شد.  

مهندس امینی در ابتدای مراسم با تقدیر و تشکر از زحمات و همدلی همکاران خود عنوان کرد: طی چند سال خدمت خود  شرکت 
قدس نیرو را بسیار پویا و توانمند ارزیابی کردم. قدمت 40 ساله این شرکت، گویای توانمندی باالی آن است. از  حدود 12ـ  10 
سال پیش هم حوزه نفت و گاز شرکت افتتاح شده و بر توانمندی آن افزود. امیدوارم هرروز ظرفیت های  بیشتری از این شرکت 

بالفعل شود. 
وی در ادامه گفت: مهم ترین دغدغه من توسعه فعالیت های شرکت در خارج از کشور است. ما از اواسط سال 1392 این  حرکت 

را سازماندهی کردیم و تا به امروز بدون صرف هزینه های هنگفت و تنها با اعمال مهندسی مجدد به نتایج خوبی  دست یافته ایم.  
امینی با اشاره به اینکه سیستمی که برای فعالیت خارج از کشور طراحی شده است، وابسته به فرد خاصی نیست اظهار  داشت: اگر 
عزم به ادامه این حرکت وجود داشته باشد، سیستم تثبیت شده و قادر است با نفراتی محدود هم به کار خود  ادامه دهد. این یکی از 

اولویت های خیلی مهم شرکت است که امیدوارم آقای مهذب ترابی آن را دنبال کند.  
حکم انتصاب مهندس ســعید مهذب ترابی را مهندس درافشــان از مدیران ارشــد قدس نیرو قرائت کرد و پــس از آن مهندس 
 مهذب ترابی با تشــکر و قدردانی از اعتماد هیأت مدیره شرکت قدس نیرو گفت: امیدوارم به سمتی حرکت کنیم که شرکت  قدس 
نیرو به جایگاه واقعی خود دست یابد، چرا که این مجموعه ظرفیت بسیار باالیی دارد و در طول سال های متمادی  تجارب بسیاری 
در حوزه های مختلف کسب کرده است. در حقیقت همکاران ما در شرکت قدس نیروبخشی از تاریخ برق  این کشور را رقم زده اند. 

من افتخار می کنم که قرار است همکاری خود را با این شرکت آغاز کنم. 
وی با بیان اینکه باید برخی از اصول در اداره شرکت ها حفظ شود، اذعان داشت: من به برخی از اصول از جمله اتکا به  منابع انسانی 
موجود و توســعه توانمندی های آنها، شفاف ســازی و اطالع رسانی، حفظ ارزش های حرفه ای، توســعه کسب و کار  و کمک به 

تصمیم سازی ها معتقدم. 
مهذب ترابی تصریح کرد: فضای کســب و کار در بخش مهندســین مشاور آنقدرها مناسب نیســت. ما باید در تصمیم سازی ها 
 اثرگذار باشیم، در غیر این صورت اشخاص دیگری برای کشور تصمیم گیری می کنند. همچنین باید برای اداره شرکت  به صورت 

بنگاه داری چاره سازی کنیم. این شرکت باید به نحوی اداره شود که همه از پرسنل شرکت گرفته تا آحاد جامعه،  ذینفع باشند. 
او همچنین ضمن اشاره به این مطلب که سال مالی شرکت از اول مهرماه هرسال شروع می شود، گفت: امسال را برای  شرکت،سال 
»همدلی و توسعه مشارکت و همیت شرکتی« نامگذاری می کنم و با عملکردمان تحت این عنوان نشان می  دهیم که ما یک خانواده 

هستیم که به سهم خود نقشی در توسعه کشور ایفا می کنیم.  
در ادامه مراسم نایب رئیس هیأت مدیره شرکت قدس نیرو بااشاره به اینکه فضای فعلی کشور از لحاظ کاری سنگین و  سخت شده 
است تصریح کرد: بالندگی کشــور در گرو ارزش نهادن به کارفرما، پیمانکار و مشاور توانمند و در نهایت کاری  قوی و اثربخش 

است. 
مهندس اهلل مرادی در ادامه ضمن ابراز خرســندی از شــروع همکاری بــا مدیرعامل جدید گفت: از مهنــدس مهذب ترابی چند 
 درخواست داریم کهبه روز رسانی شرکت از طریق دانش محور کردن سیستم های مدیریتی آن و فضاسازی و بسترسازی در  جهت 
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همدلی و همزبانی همکاران از جمله آنها است.  
وی ادامه داد: حفظ منافع ســهامداران سومین خواسته ما از مدیرعامل جدید است؛ چرا که ســهامداران به امیدی در این  شرکت 
سرمایه گذاری کرده اند. همچنین همانگونه که مهندس امینی فرمودند، توسعه فعالیت های خارج از کشور از  اولویت هاست. اکنون 
بحث تأمین نقدینگی دغدغه همه شرکت ها در همه صنایع است. امیدواریم بتوانیم در فعالیت های  برون مرزی هم کوشا باشیم؛ که 

البته این امر وظیفه مهندس مهذب ترابی و هیأت مدیره را سنگین تر می کند.   
گفتنی است مهندس سعید مهذب ترابی فعالیت خود را در ستاد سازندگی برق خراسان شروع کرد و مدتی نیز به عنوان مدیر  مناطق 
برق تربت جام و ســبزار و امور نواحی برق در خراسان فعالیت داشته است. ریاست هیات مدیره ومدیرعامل شرکت  توزیع برق 
استان همدان، ریاست هیات مدیره ومدیرعامل شرکت برق منطقه ای یزد، ریاست هیات مدیره و مدیرعامل  شرکت توزیع برق 
تهران بزرگ، ریاست هیات مدیره و مدیرعامل سازمان بهره وری انرژی ایران )سابا( و مدیرعاملی شرکت  مهندسی مشاور نیرو 

از دیگر سوابق اجرایی سعید مهذب ترابی است . 

تنظیم قرارداد تیپ خرید در کارگروه مشترک توانیر و سندیکا
اعضای کارگروه مشــترک ســندیکا و توانیر روز شنبه نهم آبان ماه سال جاری طی جلســه ای به بحث و بررسی در خصوص  اهم 

مسائل روز صنعت برق پرداختند. 
در ابتدای این نشست مهندس مسائلی دبیر کارگروه، ضمن ارائه گزارشــی از جلسه  قبلی این کارگروه و تشکر از ابالغ  قرارداد 
تیپ  PC  وEPC  غیر عمرانی، پیشنهادهایی را در این خصوص در 7 بند مطرح ساخت که لحاظ زمان منطقی و  قابل تحقق برای 
قراردادها نظر به زمانبر و فرسایشــی بودن فرآیند تمدید زمان قراردادها در شرکت های برق منطقه ای و نیز  امکان پذیری تغییر 

سازنده در قراردادها از اهم این موارد بود. 
در ادامه پس از بحث و بررســی در خصوص قرارداد تیــپ و ارائه تاریخچه ای از چرایی بررســی  EPC  در کارگروه، نهایتا  تهیه 
قرارداد تیپ خرید در دستور کار کارگروه قرارگرفت. همچنین پیگیری بخشنامه ارزی توسط نمایندگان سندیکا از دیگر  موارد 
مطروحه در این نشســت بود که در این راستا حداکثر  زمان تمدید بخشــنامه تا پایان سال جاری عنوان و برخورد  موردی آن در 

سال آتی احصا شد. 
در بخش دیگری از این جلســه ضمن ارائه شرحی از جلسات برق منطقه ای و توزیع خوزســتان پیرامون قراردادهای متوقف، 
 توسط مهندس موسوی نماینده توانیر در این کارگروه، تعداد این گونه قراردادها را در این برق منطقه ای بالغ بر 34 فقره  عنوان شد 

و از عدم خاتمه 6 فقره قرارداد مقرر برق خوزستان خبر داد.  
بر اساس دستور جلسه در ادامه مهدی مسائلی با اشاره به مشکالت شرکت انرژی سازان تکین با برق گیالن، شرکت  داریان با برق 

غرب و فعاالن بازار توزیع با شرکت های توزیع برق خواستار رسیدگی و رفع این مشکالت شد. 
در این نشست ضمن طرح موضوع ارسال نامه به شرکت های برق منطقه ای و توزیع مبنی بر استفاده از نشریه 5490 که  پیش از 
این مورد توافق قرار گرفته بود، ابالغ اســتفاده از بخشنامه تعیین دامنه قیمت متناسب به ویژه درباره قیمت های  حداقل به منظور 

استاندارد شدن آن ها در دستور کار قرار گرفت. 
عالوه بر این با توجه عدم صراحت واژه  EPC  و  PC  در بخشــنامه 14/5 جدید، تفسیرهای متفاوت سازمان تامین  اجتماعی از 
واژه "کلید در دست" و مبتالبه بودن برخی از اعضا در تهران و خوزستان در عدم اعتنای شعب سازمان تامین  اجتماعی به بخشنامه 

فوق الذکر، مقرر شد مکاتبه ای فی مابین توانیر)وزارت نیرو( با سازمان تامین اجتماعی صورت پذیرد.  
  برهمین اساس طبق مصوبه کارگروه در این نشست مقرر شد واژه کلید در دست از پروژه های انتقال   در بخشنامه 14/5  جدید،    

 حذف و واژه های  PC-EPC  جایگزین آن شود. 
در پایان این نشســت ضمن مروری بر تغییرات نرخ ارز و نرخ بنزین و گازوئیل و ارائه توضیحاتی در این خصوص، عدم ثبات 

 شرایط اقتصادی مشکل اساسی کسب و کار عنوان شد. 
گفتنی اســت در مشروح پیشنهادهای مطرح شده توسط دبیر این کارگروه با توجه به شرایط جدید حاکم بر توانیر و نیازهای  روز 
صنعت برق، مواردی چون لزوم برگزاری جلسات جداگانه سندیکا با وزارت نیرو با حضور سازمان بازرسی و وزارت  دادگستری 
و از سوی دیگرکمیسیون انرژی مجلس و دیوان محاسبات مد نظر قرار گرفت و این موارد به عنوان کمک  شایانی به کارفرمایان 

جهت رفع نگرانی های تصمیم گیری در سازمان های کارفرمایی مطرح شد. 
  وی عالوه براین ضرورت ایجاد و تقویت ارتباط ســندیکا با شورای عالی فنی  به منظور اصالح قیمت قراردادها و جلب توجه 
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 ویژه این شورا و نیز ارتباط ماهیانه یا دوماهانه مستقیم با ســازمان مدیریت در بخش دفتر نظام فنی و اجرایی را یادآور شد و  با 
اشاره به کمک شایان این مورد به مباحث رتبه بندی، فهارس بها و بخشنامه های مرتبط استفاده از انعطاف های قانون در  عین عدم 

قانون شکنی را بالمانع دانست. 
  همچنین برگزاری جلســه ای با مدیر عامل جدید توانیر یا به طریق اولی با معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی به منظور  ارائه 

توضیحاتی درباره نتایج حاصله در کارگروه نیز از دیگر موارد پیشنهادی توسط مسائلی بود. 
در نشست سازماندهی و شناسایی طرح های تحقیقاتی قابل حمایت صادراتی بررسی شد

مدل مالی توسعه محصوالت صادراتی دانش بنیان
سندیکای صنعت برق ایران پنجم آبان ماه سال جاری بار دیگر میزبان جمعی از چهره های برجسته صنعتی و دانشگاهی  صنعت 
برق کشور بود که در خصوص طرحی با عنوان "سازماندهی و شناسایی طرح های تحقیقاتی دانشگاهی و  شرکت های دانش بنیان 

قابل حمایت صادراتی" به بحث و تبادل نظر پرداختند. 
در ابتدای این نشســت که با حضور مهندس همایون حائری رییس پشــتیبانی صنایع آب و برق و توسعه صادرات وزارت نیرو  
 برگزار می شد، دکتر شهرتاش عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت و از بانیان اصلی این طرح ضمن پیشنهاد  چهارچوبی برای 
مدل مالی طرح ســاماندهی طرح های تحقیقاتی دانشگاهی و شــرکت های دانش بنیان قابل حمایت  صادراتی خواستار تشکیل 
صندوقی برای امور مالی و تامین اعتبار پژوهش در چهارچوب قانون رفع موانع تولید و اســناد  باالدســتی شــد تا به این طریق 

طرح های تحقیقاتی از محل اعتبارات دولتی و شرکت های عضو تامین مالی شوند.  
بر همین اساس حائری در رابطه با مدل مالی ارائه شده با تاکید بر ناکافی بودن ظرفیت های صندوق ها  و لزوم مشارکت با   بانک ها 
در این خصوص، تصریح کرد: می بایســت مکانیزم هایی جهت متقبل شــدن هزینه های پژوهش توســط شرکت هایی  که به این 
تحقیقات نیاز دارند پیش بینی شود. در این راستا دانشگاه و مراکز تحقیقاتی نیز باید با اصالح سازوکارهای خود،  ایجاد آرایشی 

جهت به انجام رساندن طرح های پژوهشی کارفرمایی را به صورت حرفه ای و سیستماتیک  در دستور کار قرار  دهند.  
وی با اشاره به لزوم مد نظر قرار گرفتن اقدامات کوتاه مدت در کنار این گونه برنامه های بلندمدت پیشنهاد داد برخی از  شرکت های 
پیشرو سندیکا دارند جهت ارائه طرح هایی را برای همکاری با مراکز علمی پیشقدم شوند. حائری با بیان این  مطلب افزود: اجرای 

این طرح ها منجر به دستاوردهایی عملی می شود که برای سایر واحدها الگو خواهد شد. 
در این راستا مهندس کالهی رییس هیات مدیره سندیکا با ذکر تجارب شرکت کابل ابهر در دستیابی به فناوری تولید  کابل230 
کیلو ولت با همکاری و پشتیبانی شرکت برق منطقه ای تهران، در خصوص  نحوه همکاری شرکت کابل ابهر با  دانشگاه ها در مورد 

تولید فناوری توضیحاتی را اضافه کرد. 
در ادامه این نشست مهندس بردبار مدیر عامل شرکت الکترونیک افزارآزما مشکالت مبتالبه دانشگاه ها را در برقراری  همکاری 
با مراکز صنعتی از جمله کمبود امکانات آزمایشــگاهی دانشگاه و تمایل اساتید به موضوعات آکادمیک به جای  مسائل صنعت 
خاطر نشان ساخت و ضمن پیشــنهاد صرف کمک های مالی صنعت جهت تجهیز آزمایشگاه های دانشگاهی،  تاکید کرد:  منابع 
صندوق های حمایتی نیز باید بیشتر به شرکت های نوپا اختصاص یابد چرا که شرکت های بزرگ خود قادر  به پرداخت هزینه های 

تحقیقاتی شان هستند. 
مهندس فتحعلی مدیر عامل صندوق پژوهش و فناوری صنعت برق و انرژی پژوهشــگاه نیرو در ادامه با تشریح ماموریت این 
 صندوق اظهار داشــت: ما بدنبال ایجاد مدلی از همکاری مراکز تحقیقاتی و شــرکت های صنعتی هســتیم که مانند دره سیلکون  
  ) silicon valley ( فضای نوآوری در صنعت را ایجاد کند تا در این فضا به عنوان سرمایه گذار خطرپذیر، ریسک  های  نوآوری 

را پوشش دهیم. 
  در این راستا مهندس باقری رییس کمیته توسعه صادرات سندیکای صنعت برق ایران  با اشاره به اهمیت طراحی مدل  مالی برای 
گسترش همکاری های دانشگاه، صنعت و تجاری سازی نوآوری ها، اذعان داشت: در این رابطه ظرفیت ها ی  قانونی خوبی مانند 
قانون رفع موانع تولید و صندوق نوآوری و شکوفایی وجود دارد که می توان اجرایی شدن آن ها را از  مقامات مسئول مطالبه کرد. 

وی در این رابطه پیشنهاد داد جلساتی با بانک مرکزی و صندوق نوآوری به منظور طرح مسائل  برگزار شود. 
در پایان مقرر شد نظر به اهمیت امر،  محورهای مطروحه در این نشست طی جلسات آتی مورد بحث و بررسی بیشتری قرار  گیرد. 
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تنظیم قرارداد تیپ خرید در کارگروه مشترک توانیر و سندیکا
اعضای کارگروه مشــترک ســندیکا و توانیر روز شنبه نهم آبان ماه سال جاری طی جلســه ای به بحث و بررسی در خصوص  اهم 

مسائل روز صنعت برق پرداختند. 
در ابتدای این نشست مهندس مسائلی دبیر کارگروه، ضمن ارائه گزارشــی از جلسه  قبلی این کارگروه و تشکر از ابالغ  قرارداد 
تیپ  PC  وEPC  غیر عمرانی، پیشنهادهایی را در این خصوص در 7 بند مطرح ساخت که لحاظ زمان منطقی و  قابل تحقق برای 
قراردادها نظر به زمانبر و فرسایشــی بودن فرآیند تمدید زمان قراردادها در شرکت های برق منطقه ای و نیز  امکان پذیری تغییر 

سازنده در قراردادها از اهم این موارد بود. 
در ادامه پس از بحث و بررســی در خصوص قرارداد تیــپ و ارائه تاریخچه ای از چرایی بررســی  EPC  در کارگروه، نهایتا  تهیه 
قرارداد تیپ خرید در دستور کار کارگروه قرارگرفت. همچنین پیگیری بخشنامه ارزی توسط نمایندگان سندیکا از دیگر  موارد 
مطروحه در این نشســت بود که در این راستا حداکثر  زمان تمدید بخشــنامه تا پایان سال جاری عنوان و برخورد  موردی آن در 

سال آتی احصا شد. 
در بخش دیگری از این جلســه ضمن ارائه شرحی از جلسات برق منطقه ای و توزیع خوزســتان پیرامون قراردادهای متوقف، 
 توسط مهندس موسوی نماینده توانیر در این کارگروه، تعداد این گونه قراردادها را در این برق منطقه ای بالغ بر 34 فقره  عنوان شد 

و از عدم خاتمه 6 فقره قرارداد مقرر برق خوزستان خبر داد.  
بر اساس دستور جلسه در ادامه مهدی مسائلی با اشاره به مشکالت شرکت انرژی سازان تکین با برق گیالن، شرکت  داریان با برق 

غرب و فعاالن بازار توزیع با شرکت های توزیع برق خواستار رسیدگی و رفع این مشکالت شد. 
در این نشست ضمن طرح موضوع ارسال نامه به شرکت های برق منطقه ای و توزیع مبنی بر استفاده از نشریه 5490 که  پیش از 
این مورد توافق قرار گرفته بود، ابالغ اســتفاده از بخشنامه تعیین دامنه قیمت متناسب به ویژه درباره قیمت های  حداقل به منظور 

استاندارد شدن آن ها در دستور کار قرار گرفت. 
عالوه بر این با توجه عدم صراحت واژه  EPC  و  PC  در بخشــنامه 14/5 جدید، تفسیرهای متفاوت سازمان تامین  اجتماعی از 
واژه "کلید در دست" و مبتالبه بودن برخی از اعضا در تهران و خوزستان در عدم اعتنای شعب سازمان تامین  اجتماعی به بخشنامه 

فوق الذکر، مقرر شد مکاتبه ای فی مابین توانیر)وزارت نیرو( با سازمان تامین اجتماعی صورت پذیرد.  
  برهمین اساس طبق مصوبه کارگروه در این نشست مقرر شد واژه کلید در دست از پروژه های انتقال   در بخشنامه 14/5  جدید،    

 حذف و واژه های  PC-EPC  جایگزین آن شود. 
در پایان این نشســت ضمن مروری بر تغییرات نرخ ارز و نرخ بنزین و گازوئیل و ارائه توضیحاتی در این خصوص، عدم ثبات 

 شرایط اقتصادی مشکل اساسی کسب و کار عنوان شد. 
گفتنی اســت در مشروح پیشنهادهای مطرح شده توسط دبیر این کارگروه با توجه به شرایط جدید حاکم بر توانیر و نیازهای  روز 
صنعت برق، مواردی چون لزوم برگزاری جلسات جداگانه سندیکا با وزارت نیرو با حضور سازمان بازرسی و وزارت  دادگستری 
و از سوی دیگرکمیسیون انرژی مجلس و دیوان محاسبات مد نظر قرار گرفت و این موارد به عنوان کمک  شایانی به کارفرمایان 

جهت رفع نگرانی های تصمیم گیری در سازمان های کارفرمایی مطرح شد. 
  وی عالوه براین ضرورت ایجاد و تقویت ارتباط ســندیکا با شورای عالی فنی  به منظور اصالح قیمت قراردادها و جلب توجه 
 ویژه این شورا و نیز ارتباط ماهیانه یا دوماهانه مستقیم با ســازمان مدیریت در بخش دفتر نظام فنی و اجرایی را یادآور شد و  با 
اشاره به کمک شایان این مورد به مباحث رتبه بندی، فهارس بها و بخشنامه های مرتبط استفاده از انعطاف های قانون در  عین عدم 

قانون شکنی را بالمانع دانست. 
  همچنین برگزاری جلســه ای با مدیر عامل جدید توانیر یا به طریق اولی با معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی به منظور  ارائه 

توضیحاتی درباره نتایج حاصله در کارگروه نیز از دیگر موارد پیشنهادی توسط مسائلی بود. 
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به اطالع مدیران، متخصصان، صنعتگران و پژوهشگران عزیز می رساند، روابط عمومی سندیکای صنعت برق 
ایران برای حمایت از توان و تولید داخل و به منظور معرفی آخرین دستاوردها و فعالیت های علمی و پژوهشی 
شرکت های عضو خود در نظر دارد، از این پس در هر شماره از ماهنامه خبری و اطالع رسانی ستبران مقاالت 

علمی و پژوهشی مربوط به شرکت های عضو را به چاپ برساند.  
بدینوسیله از همه دست اندر کاران و فعاالن صنعت برق دعوت می شود تا در صورت تمایل، مقاالت خود را 

به واحد روابط عمومی سندیکا- ماهنامه ستبران- ارسال کنند.

الزم به ذکر است، در ارایه مقاله توجه به نکات زیر ضروری است:
• مطالب ارسالی باید حداکثر تا پانزدهم هر ماه به تحریریه ماهنامه ستبران ارسال شود.

• آثار مذکور می بایست در قالب یکی از محورهای زیر و با در نظر گرفتن اصول روزنامه نگاری حرفه ای 
)دقت، صداقت، بی طرفی و...( نگارش شود.

• موضوعات پیشنهادی برای آثاری که ارسال می شود، عبارتند از:
- معرفی دستاوردهای علمی و تحقیقاتی مرکز تحقیق و پژوهش شرکت ها 

-  موضوع آزاد با محوریت مسائل و مشکالت ساخت داخل در صنعت برق ایران
-  مسائل روز اقتصاد و صنعت برق ایران

- بررسی مواضع و عملکرد نهادها و سازمان های مرتبط با صنعت برق ایران
- بررسی مواضع و عملکرد سندیکای صنعت برق ایران و سایر تشکل های غیر دولتی مرتبط

- نقد و تحلیل مباحث و موضوعات مطرح شده در میزگرد سندیکا
- موضوعات و مقاالت آموزشی در حوزه مدیریت کیفیت، بهره وری، بهبود روش ها و سیستم های مدیریت 

صنعتی و...

• مطالب حتی المقدور به صورت فایل WORD به آدرس پست الکترونیک:  setabran@ieis.ir  یا بر روی 
لوح فشرده به نشانی: تهران، خیابان فاطمی غربی، خیابان سیندخت شمالی، پالک 15، طبقه اول- روابط عمومی 

سندیکای صنعت برق ایران ارسال شود.
• با توجه به این که سیاست کلی نشریه، معرفی نویسنده یا مؤلف مقاله است، لذا ضروری است تا به همراه آثار، 
یک قطعه عکس، مشخصات عمومی شامل تحصیالت، شغل، آدرس، شماره تلفن و نشانی پست الکترونیک 

نویسنده نیز ارسال شود.
• همچنین حجم مطالب ارسالی نباید از 8 صفحه تایپی )فونت  14( فراتر رود.

• ماهنامه در گزینش علمی، ویرایش و یا انتخاب تیتر برای آثار ارسالی آزاد است.
• ارسال عکس های تزئینی مرتبط با موضوع مقاله بالمانع است. 

•  مقاله ارسالی در هیچ نشریه دیگری چاپ نشده باشد.
• از آنجا که سیاست کلی نشریه رعایت امانت داری و عدالت در میان اعضای سندیکا است، اولویت چاپ با 

مقاالتی خواهد بود که زودتر به دفتر نشریه ارسال شوند.


